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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 42. dönem Ola¤an Genel Kurul'u afla¤›da belirtilen tarihte, yerde ve
yaz›l› gündem 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 

41. Dönem Yönetim Kurulu

Hasan Topal Baflkan

Hikmet Sivri Gökmen Baflkan Yard›mc›s›

Nilüfer Ç›narl› Mutlu Sekreter Üye

Hakan K›l›nçarslan Sayman Üye

fieref Aldemir Üye

Halil ‹brahim Alpaslan Üye

Serdar Uslubafl Üye

Yedek Üyeler

fiebnem Yücel

Noyan Umur Vural

Cenk Kocaman

Orhan Ersan

‹lker Kahraman

Gonca Bilgili

Aras Kaynarca
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GENEL KURUL TOPLANTISI

15 fiubat 2014 Cumartesi 

Saat : 10.00 – 17.00
Yer  : Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

1474 Sokak No:9 Alsancak-‹ZM‹R

SEÇ‹MLER

Yönetim Kurulu ve Delege Seçimleri: 

16 fiubat 2014 Pazar

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

1474 Sokak No:9 Alsancak-‹ZM‹R
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41. DÖNEMDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAfiLARIMIZ

2012 Y›l›nda Vefat Eden Üyelerimiz
Sicil No Ad - Soyad Vefat Tarihi

318 A.BASAT HAZARHUN 09.01.2012

1880 ÜLKÜ VURAL 20.01.2012

4436 MEHMET AL‹ ÇAPA 02.03.2012

12806 M‹LHAN OKUTUCU 01.04.2012

2296 YAfiAR MERCÜL 23.05.2012

1368 ERTEM GÜVENDE⁄ER 20.06.2012

5254 AT‹LA GÜNERMAN 01.08.2012

516 SARUHAN UYSALEFE 23.09.2012

2801 H‹LAL ARSLAN YILDIRIM 04.10.2012

1588 YILMAZ MORÇÖL 07.10.2012

13651 AL‹ ÇET‹N ÖZSÖZ 05.11.2012

8037 BEHLÜL YÜCEBAfi 22.12.2012

2013 Y›l›nda Vefat Eden Üyelerimiz

Sicil No Ad - Soyad Vefat Tarihi

9732 YAVUZ FIRAT 07.03.2013

3495 ‹LKNUR Ç‹FTÇ‹ 13.03.2013

9735 SERDAR YILMAZ 23.05.2013

9597 NEB‹YE ÇET‹N 05.08.2013

3664 GÜRHAN TÜMER 20.09.2013

925 ‹HSAN CIRCIRO⁄LU 26.09.2013

22429 ESRA EKMEKÇ‹ 17.10.2013

2071 AL‹ GÜNER ALPAY 07.11.2013

4744 ZUHAL BAK‹ 07.11.2013

SSaayygg››yyllaa aann››yyoorruuzz......
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Sevgili Meslektafllar›m,

Yönetim Kurulumuz geçti¤imiz iki y›ll›k dönemde, içinde bulundu¤umuz yap›y›, ülke-
mizde bir ilk olarak “‹zmir Mimarl›k Merkezi” iflleviyle restorasyonu  ve yenilemesini ya-
parak ‹zmir mimarl›k ortam›na ve kentin kültür, sanat ortam›na kazand›rm›flt›r.

Kültür miras› olarak tescilli eski TEKEL DEPO binas›, mimarl›¤›n yenilikçi ve yarat›c›
gücü, tasar›m›n sonsuz zenginli¤i ile buluflturularak yeniden ifllevlendirilmifl,  bu uygu-
lama ile bir anlamda mevcut yap› stokunun mimarl›k arac›l›¤› ile kent yaflam›na kat›l-
mas›n›n baflar›l› bir örne¤ini gerçeklefltirmifltir.

330 kiflilik oditoryumu, 200 kiflilik etkinlik amfisi bu iki mekan› bütünlefltiren 550 m2’lik
sergi salonu + fuaye ve bu ifllevlere yönelik ›slak mekanlar zemin katta konumland›r›-
larak, yafll›, engelli, çocuk her kesimden kentlilerin ve ilgi gruplar›n›n kolayca eriflebi-
lece¤i nitelikli kültürel-kamusal kullan›m boyutuyla mimarlara ve kentin kültür ortam›-
na sunulmaktad›r.

Ara katta düzenlenen kütüphane ile kültürel-kamusal ifllevler desteklenmekte, mimar-
l›k ortam›na s›n›rs›z bilgi alan› yarat›lmaktad›r.

1.katta, Yönetim Kurulu, Baflkanl›k, sekreterya, muhasebe, mesleki denetim, yay›n ve
bilgisayar kurs mekanlar› konumland›r›lm›fl, ›slak mekanlar ve mutfak ile desteklenmifl-
tir. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ‹dari bölümü yaln›zca bu katta çözümlenmifltir.

Eriflimi iki asansörle desteklenen 2.katta, oda çal›flma programlar›nda yo¤un gereksi-
nim duyulan, atölyeler, e¤itim salonlar›, de¤iflken toplant› mekanlar›, bu mekanlar›n or-
tak fuayeleri ve ›slak hacimleriyle mutfak yerlefltirilmifl bütün bu ifllevleri destekleyen
ve bunlarla bütünleflen aç›k teras (kokteyl ve etkinlikler için) tan›mlanm›flt›r.

Önümüzdeki dönemde dolu dolu mimarl›k konuflmaya, mimarl›k paylaflmaya, kenti,
kentsel alan›, kamusal alan›, yaflam alanlar›n› tart›flmaya, kültürel alan› desteklemeye,
kentte mimarl›k tabanl› bir kültürel odak olmaya, her türlü teknik ve mekansal alt ya-
p›s›yla, kongre, seminer, panel, toplant›, söylefli vb. programlara haz›r bir Mimarl›k
Merkezimiz var art›k.

Kentimizin mimarl›k ortam›na, mimarlara, kültür-sanat çevrelerine ve ‹zmir’e yararl› ol-
mas›n› diliyorum.

Mimarl›k Merkezi’nin tasar›m, projelendirme ve uygulama süreci çok say›da meslekta-
fl›m›z›n destek ve katk›lar›yla gerçeklefltirilmifltir.

Yönetim Kurulumuzda, Mimarl›k Merkezi ve Hizmet Binas› ihtiyaç program› oluflturul-
mufl, Mimarl›k Merkezi Dan›flma Kurulunda, tasar›m ilkeleri tart›fl›lm›fl, alternatif proje-
ler üzerinde de¤erlendirmeler yap›lm›fl, proje kurulunda kabul edilen yaklafl›mlarla
konsept projeler haz›rlat›lm›flt›r.

Uygulama projeleri flube personeli taraf›ndan yap›lm›fl, ilgili Kültür ve Tabiat Varl›kla-
r›n› Koruma Bölge Kurulu ve Konak Belediyesi’nden yap›m izinleri al›nm›fl, yap› kullan-
ma aflamas› tamamlanm›fl, 27 Aral›k’ta 1200’e yak›n üyemizin yeni y›l birlikteli¤iyle aç›-
l›fl› yap›lm›flt›r. Trafo aflamas› sürmektedir.

‹zmir Mimarl›k Merkezi yap›m›nda dört aflamal› bir ihale düzeni uygulanm›flt›r. Önce ka-
ba inflaat ihalesi ve yap›m› gerçeklefltirilmifl, daha sonra mimarl›k iflleri (ince yap›), Elek-
trik Tesisat ‹flleri, Mekanik Tesisat ‹flleri ihaleleri ve uygulamalar gerçeklefltirilmifltir.

SUNUfi
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Bütün bu aflamalar, ihale komisyonu ve yap›m komisyonlar›m›z›n ve geçici kabul heyet-
lerimizin katk›lar› ve destekleriyle istenilen sonuca en yak›n flekilde tamamlanm›flt›r.

Özetle paylaflt›¤›m bu süreçte, ‹zmir Mimarl›k Merkezi ve fiube Hizmet Binas› proje, ta-
sar›m, ihale, uygulama, geçici kabul ifllemleri süresince katk› ve destek veren bütün
üyelerimize ‹zmir mimarlar› ve yönetim kurulumuz ad›na bir kez daha sonsuz teflekkür
ediyorum.

Mimarl›k Merkezi proje onaylar›, inflaat ruhsat› ve yap› kullanma izinleri aflamas›nda
desteklerini gördü¤ümüz ‹zmir 1 numaral› KTVKB Kuruluna, Konak Belediyesi Baflkan-
l›¤›na ve ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤üne teflekkür ediyorum.

Bu dönemde ‹zmir de mimarl›k yar›flmalar›n›n ço¤alt›lmas›na büyük çaba gösterilmifl,
Mimarlar Odas› merkez yar›flmalar komitesinde yer al›nm›fl, yar›flmalar çal›fltay› ‹z-
mir’de düzenlenmifltir.

Çeflme K›y› Düzenlemesi Yar›flmas›, ‹ZKA Hizmet Binas› Yar›flmas›, Uflak Yar›flmas› yö-
netim kurulumuzun ›srarl› giriflimleri sonucu yar›flmaya ç›km›fl konulard›r. Gelecek dö-
nemlerde de yar›flmalar›n ço¤alt›lmas› sürekli ve öncelikli programlar olmal›d›r.

Çok s›k de¤iflen Tip ‹mar Yönetmeli¤i hakk›nda düzenlemeyi yapan bakanl›k temsilci-
lerinin kat›l›m› ile seminerler düzenlenmifl, serbest çal›flan ve yerel yönetimlerde çal›-
flan üç yüze yak›n meslektafl›m›z iki gün süresince etkin olarak kat›lm›flt›r.

Kat›l›m talebi ve ilgi yo¤unlu¤u Mimarlar›n mesleki yaflamlar›na ve meslek pratiklerine
do¤rudan etki eden yasa ve yönetmelik düzenlemeleri konusunda daha etkin prog-
ramlar›n sürekli k›l›nmas› anlam›nda bir gösterge oluflturmaktad›r.

Di¤er yandan iki y›l boyunca, ‹zmir de mimarl›¤›n niteli¤inin yükseltilmesi ba¤lam›nda
bas›nda ve Televizyonlarda çok say›da söylefli ve programa kat›l›nm›fl, önerilerimiz ve
taleplerimiz toplumla paylafl›lm›flt›r.

Mimarl›k ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi yaz›l› ve görsel medyada sürekli gündemde
olmufl, mimarlar odas›n›n etkinli¤inin en üst düzeyde oldu¤u bir dönem yaflanm›flt›r.
Ayr›nt›lar çal›flma raporunda izlenebilir.

Kentlerin mimarl›k düzeyinin yükseltilmesi, kentsel, mekânsal geliflmede mimarl›k bo-
yutuna daha çok önem verilmesi, kentlilerde ve karar vericilerde canl› bir mimarl›k kül-
türünün gelifltirilmesi, sürekli ve kal›c› yönetim politikam›z olmufltur ve olacakt›r.

Yönetim Kurulumuzun iki y›ll›k çal›flma dönemini içeren çal›flma raporu ayr›nt›l› bir
özet olarak gündemdeki s›ras›nda size sunulacakt›r.

Geçti¤imiz iki y›ll›k çal›flma döneminde, komite, komisyon, çal›flma guruplar›, seminer,
kongre, panel söylefli, sergi ve sempozyumlar ile fiube çal›flmalar›m›za kat›lan ve kat-
k›da bulunan siz de¤erli meslektafllar›m›za Yönetim Kurulumuz ad›na sonsuz teflekkür
ediyorum.

Genel Kurulumuza baflar›lar diliyor sizlere sevgilerimizi sunuyorum.

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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M‹MARLAR ODASI KURUM ‹Ç‹ ‹L‹fiK‹LER

M‹MARLAR ODASI ÖRGÜTLÜLÜ⁄Ü ‹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 4 kez denetlen-
mifltir.  

fiUBE TEMS‹LC‹L‹KLER‹ VE ODA TEMS‹LC‹LER‹ ‹LE ‹L‹fiK‹LER
fiubemiz etkinlik alan›nda bulunan 13 Temsilcili¤imiz Akhisar, Ayd›n, Bergama, Çeflme,
Didim, Dikili, Kufladas›, Manisa, Nazilli, Ödemifl, Salihli, Uflak, Turgutlu’dur.

6 Oda Temsilcimiz Alaflehir, Alia¤a, Menemen, Soma, Söke, Tire’de bulunmaktad›r.

41. çal›flma dönemi içerisinde ba¤l› birimlerimizle ortak etkinlikler ve bölge toplant›la-
r› gerçeklefltirilmifltir.
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41. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

SORUfiTURMA VE UZLAfiTIRMA KURULU

PER‹HAN UTAN (09.12.2013 tarihine kadar)

ALEV A⁄RI (25.02.2013 tarihine kadar)              

LEYLA KUTERDEM

SERAP ALER EMRE

TAL‹P fiENGÜL

AL‹ BOL

BEYHAN KURT

D‹LEK ÖKSÜZAN

TOLGA ‹LT‹R

KÜRfiAT IfiIK MERCAN 

DENETLEME KURULU

AHMET G‹L‹Z

AYBARS YILDIRIM

GÜZ‹N TEZEL (22.05.2012 tarihine kadar)

EBRU NAMAL (04.03.2013 tarihine kadar)

CENK ATASOY (04.03.2013 tarihine kadar)

MERT OGUZ

ZEYNEP GÜLDEN TEKET

‹MREN AYTEK‹N

EMRE ERCANLI

AYSUN TARAKÇI
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41. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

fiube Yönetim Kurulu Üyeleri

HASAN TOPAL

H‹KMET S‹VR‹ GÖKMEN

N‹LÜFER ÇINARLI MUTLU

fiEREF ALDEM‹R

HAKAN KILIÇARSLAN

HAL‹L ‹BRAH‹M ALPASLAN

SERDAR USLUBAfi

Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

AL‹ EK‹NC‹

Serbest Çal›flan Mimarlar Kesimi

AYTEK‹N YAZICI

CUMHURAY MET‹NTÜRK

U⁄UR KARAMANO⁄LU

AL‹ EKE

KÖKNAR ORHON

ENG‹N ARCA

HAR‹KA HASIRCIO⁄LU

LEYLA KUTERDEM

SERAP KOZDEREL‹

NECDET KÜÇÜKA⁄ALAR

Özel Kesimde Çal›flan Mimarlar

S.KORHAN GÜNSOR

E¤itim Kurumlar›nda Çal›flan Mimarlar

ESER GÜLTEK‹N

Kamu Kurumlar›nda Çal›flan Mimarlar

AHMET ÖZER

NUR‹YE SEFERO⁄LU

PER‹HAN UTAN

MEHD‹ YAVUZ

ÖZGE GÜNSOR

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

KENT ve ÇEVRE KOM‹SYONU

EMEL KAYIN

ALP BURKUT

ÖNDER AKGÜN

NEJAT SAYGINER

EL‹F SA⁄LAMER

HASAN TOPAL

B‹LGE ATILGAN

YILDIRIM ORAL

N‹LÜFER ÇINARLI MUTLU

S‹NAN AKYOL

SEVG‹ KILD‹fi

ASLI TURHAN

NESR‹N YILMAZASLAN

YAYIN KOM‹TES‹

T. D‹DEM AKYOL ALTUN

EBRU TÜRKDAMAR D‹KTAfi

EMEL KAYIN

ERDAL ONUR D‹KTAfi

H‹KMET GÖKMEN

NEZ‹HAT KÖfiKLÜK

N‹LÜFER ÇINARLI MUTLU

‹LKER ÖZDEL

HAL‹L ‹BRAH‹M ALPASLAN

HASAN TOPAL

SEÇKIN KUTUCU

NAC‹YE ÇIRACI

YENAL AKGÜN

YASALAR ve YÖNETMEL‹KLER KOM‹SYONU

F‹L‹Z EMRE

SEFT‹L TURAN

fiENGÜL ÖZDEM‹R

BEYHAN KURT

GONCA B‹LG‹L‹

YEfi‹M GÖRMEN

BERR‹N YILDIRIM

BEGÜM ERDO⁄MUfi

SEMRA KÖRO⁄LU

ERSEL TANRIÖVER

AYSUN TARAKCI

FÜSUN O⁄UZ fi‹MfiEK
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41. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

SERBEST ÇALIfiAN M‹MARLAR KOM‹SYONU

CELAL fiENAY

KEMAL GERÇEK

SEMA ÖZAY

CENK KOCAMAN

ÖZGÜR GÜLLER

HARUN GÜRHAN

NOYAN UMUR VURAL

AL‹ BOYGAR ÖZLEN

S‹NAN AKYOL

FÜSUN O⁄UZ

AHMET ÖZCAN

ZEK‹ YÜKSEL

AYfiE ADARIM

SELÇUK ERGEN

ENVER AYDIN

SERDAR ‹V‹T

‹PEK TAfiKIN

HÜLAGÜ TURAN

ÜCRETL‹ ÇALIfiAN M‹MARLAR KOM‹TES‹ 

SEV‹NÇ ALKAN

ZÜBEYDA ÖZKAN

SOSYAL ETK‹NL‹KLER KOM‹SYONU

MUSTAFA HANGÜL

AYfiE ATATOPRAK

SEVG‹ M‹NTAfi

N‹LÜFER ÇINARLI MUTLU

ZÜBEYDA ÖZKAN

DURR‹N ULEMA

CUMHUR‹YET DÖNEM‹ M‹MARLI⁄I KOM‹TES‹

AHMET KÜÇÜK

FEYZAL ÖZKABAN

EMEL KAYIN

HÜMEYRA B‹ROL AKKURT
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41. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

N‹LÜFER ÇINARLI MUTLU

ZÜBEYDA ÖZKAN

SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M KOM‹SYONU

ALEV A⁄RI

ZÜBEYDA ÖZKAN

M‹MARLIK HAFTASI KOM‹SYONU

EMEL KAYIN

N‹LÜFER ÇINARLI MUTLU

ZÜBEYDA ÖZKAN

GÖKÇEÇ‹ÇEK SAVAfiIR

fiEBNEM YÜCEL

ERDEM ERTEN

H‹KMET GÖKMEN

FEYZAL ÖZKABAN AVCI

ECE PÜRTAfi

ULUSLARARASI ‹L‹fiK‹LER KOM‹TES‹

ALP BURKUT

NUMAN CEBEC‹

EL‹F SA⁄LAMER

DÜRR‹N ULEMA

HÜMEYRA B‹ROL AKKURT

ÇOCUK VE M‹MARLIK KOM‹TES‹
N‹LÜFER ÇINARLI MUTLU

AYfiE ATATOPRAK

H‹KMET GÖKMEN

ASLI TURHAN

EBRU GÜLLER

NOYAN UMUR VURAL

BURCU GÜLAY TAfiÇI

FEYZAL ÖZKABAN
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41. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

HÜMEYRA B‹ROL AKKURT

GÖKÇEÇ‹ÇEK SAVAfiIR

GÜLfiAN YILMAZ

ZÜBEYDA ÖZKAN

YEN‹ B‹NA KOM‹TES‹
‹HALE KOM‹SYONU

HAKAN KILINÇARSLAN

‹BRAH‹M ERKOÇ

ADNAN TURAN

ÖZGÜR GÜREfiÇ‹

ZÜBEYDA ÖZKAN

HASAN TOPAL

fiANT‹YE KOM‹SYONU

ERGÜN D‹NÇER

ERGUN DEM‹RBEK

HAKAN KILINÇARSLAN

ZÜBEYDA ÖZKAN

HASAN TOPAL

ÇEL‹K ‹MALATLARI KABUL KOM‹SYONU

‹BRAH‹M ERKOÇ

HAKAN KILINÇARSLAN

ERGÜN D‹NÇER

ZEYNEP TÜLEK

SPONSORLUK KOM‹SYONU

AYDIN ÖZAY

AYBARS YILDIRIM

‹LKER KAHRAMAN

SEM‹HA GÜNEfi

ZÜBEYDA ÖZKAN

N‹LÜFER ÇINARLI MUTLU

‹Ç MEKAN TASARIM KOM‹SYONU

TARKAN OKTAY

ADNAN TURAN

‹BRAH‹M ERKOÇ

NOYAN UMUR VURAL
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41. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

ORHAN ERSAN

EBRU TÜRKDAMAR

ÖZGÜR GÜREfiÇ‹

HAKAN KILINÇARSLAN

ZÜBEYDA ÖZKAN

GEC‹C‹ KABUL KOM‹SYONU

HAKAN KILINÇARSLAN

‹BRAH‹M ERKOÇ

ADNAN TURAN

ZÜBEYDA ÖZKAN

HASAN TOPAL

ERDAL KEMAHLIO⁄LU

fiANT‹YE ‹ZLEME KOMISYONU

HAKAN KILINÇARSLAN

‹BRAH‹M ERKOÇ

ADNAN TURAN

HASAN TOPAL

ORHAN ERSAN

ERDAL KEMAHLIO⁄LU

MUSA ÖZTUFAN

FER‹T ÇÖMEZ

YEREL M‹MARLIK POL‹T‹KASI
ARDA IfiIK

SEMA ÖZAY

HASAN TOPAL

ENERJ‹ ETK‹N YAPILAR
AYÇA TOKUÇ

LEYLA KUTERDEM

HANDE KOÇ

NUMAN CEBEC‹

MÜJDE ALTIN

ÖZGÜR GÜLLER

ÖNDER AKGÜN

ALEV A⁄RI

‹LKER KAHRAMAN

SEL‹N ZA⁄PUS
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41. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

EBRU ALAKAVUK

AYfiE ÇEL‹K

MEHMET FIRAT

MEHMET Ç‹PO⁄LU

OKAY GÖNÜLOL

AHMET ERGUN GÜNER

AYGÜN ATASOY

AHMET VEFA ORHON

F‹KRET OKUTUCU

KORHAN MANGIR

ZEYNEP DURMUfi ARSAN

ASLI TURHAN

SEL‹S ARSLAN

RAHfiAN GÜLMEZ

AL‹ DÖNMEZ

BERKAY ER‹fi

S‹NAN AKYOL

MÜM‹N BAYAR

EL‹F ÇEL‹KKAYALAR

VEHB‹ CANER ÖCAL

GÖZDE GÜNDÜZALP ERTEK‹N

AYfiE ‹SMET ÇALIfi

YAPI DENET‹M KOM‹TES‹
F‹KRET OKUTUCU

ALEV A⁄RI



25
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 41. Dönem Çal›flma Raporu

41. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

Ö⁄RENC‹ M‹MARLIK E⁄‹T‹M‹ KOM‹TES‹
ASLI TURHAN

SERDAR AfiUT

YEfi‹M TUNCEL

S‹BEL GÜNAY

OKAY GÖNÜLOL

HAL‹L ‹BRAH‹M ALPASLAN

H‹KMET GÖKMEN

PINAR SER‹N

CEREN BALKAN

BILLUR DAMLA UFLER

GÜLfiAH BAYAZIT

NIHAN AKER

CEREN NIZAM

BERRAK BALCI

HÜSNÜ YÜCEL

N‹LÜFER ÇINARLI MUTLU

Ö⁄RENC‹ TEMS‹LC‹LER‹
2012

PINAR SEL‹M DEÜ

GÜLfiAH BAYAZ‹T ‹YTE

B‹LLUR DAMLA ÜFLER ‹YTE

HÜSNÜ YÜCEL EÜ

BERRAK BALCI EÜ

N‹HAN AKER YAfiAR Ü.

D‹LARA GÖKBUDAK GED‹Z Ü.

2013

PINAR SEL‹M DEÜ

TU⁄ÇE TURHAL ‹YTE

ERHAN DO⁄AN EÜ

N‹HAN AKER YAfiAR Ü.

KIVANÇ DEM‹REL GED‹Z Ü.



26
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 41. Dönem Çal›flma Raporu
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M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹
TEMS‹LC‹L‹KLER‹

Akhisar Temsilcili¤i
Baflkan Ayd›n Coflkun
Baflkan Yard›mc›s› Yunus Emre Füzun
Sekreter Üye Koray Koçak
Sayman Üye ‹smail Bulut
Üye P›nar Tokabafl

Ayd›n Temsilcili¤i
Baflkan Tuncer Saray
Sekreter Nüket Akgönül Yo¤urtçu
Sayman Aylin Payza Gökyi¤it
Üye Serdal Deveci
Üye Ahmet Ulucao¤lu

Bergama Temsilcili¤i
Baflkan Mehmet fierit
Sekreter Onur Abat
Sayman Baflar Yaz›c› 

Çeflme Temsilcili¤i
Baflkan Ayfle Özgün Erbatu
Sekreter Ayfle Balbay
Sayman Filiz Özen
Üye Ayflen Bafl
Üye Ünal Sa¤lamer

Didim Temsilcili¤i
Baflkan Okan Özbafl
Sekreter Burhan Çolak
Sayman Mehmet Arkun
Üye Atilla P›narbafl›
Üye Ali Budak

Dikili Temsilcili¤i
Baflkan Ahmet Çamer
Sekreter Mehmet O¤ulcan Günenç
Sayman Tayfun Atalay

Kufladas› Temsilcili¤i
Baflkan Ümit Acar
Sekreter Tahir Yerlikaya
Sayman fienizEvgar
Üye Ali Genç
Üye Cumhur Ulusoy
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41. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

Manisa Temsilcili¤i
Baflkan Atilla Efendio¤lu
Sekreter Ak›n Özyurt
Sayman Ferdi Zeyrek
Üye Volkan Arslan
Üye Göktan Rahmi Hurmal›

Nazilli Temsilcili¤i
Baflkan Hüsnü Erturan
Sekreter Gonca Yelkovan
Sayman Murat Yumurtac›
Üye Erdo¤an Ünsal
Üye Adalet Çak›rl›

Ödemifl Temsilcili¤i
Baflkan Münir Bezmez
Sekreter Ayflen Acar
Sayman Mustafa fiener K›rsoy
Üye Lütfiye Keser
Üye Tülin Bozo¤lu

Salihli Temsilcili¤i
Baflkan fiefaat Karabulut
Sekreter Mesude Tafll›
Sayman Emel Arslano¤lu
Üye Fatma Gökçe Tafldelen
Üye Koray Kaplan

Turgutlu Temsilcili¤i
Baflkan Hasan Karacaova
Sekreter Ahmet Orhan
Sayman Meltem Çetin
Üye Mahir Ek
Üye Gülnur Özben

Uflak Temsilcili¤i
Baflkan Avni Özgencil
Sekreter Mine Özdemir
Sayman Turan Ünlü
Üye ‹smail Öner Karg›
Üye Ça¤lar Samanc›

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

Alaflehir Temsilcisi: Ayd›n Boyac›

Alia¤a Temsilcisi: ‹nci Karatafl Öztürk

Menemen Temsilcisi: Mustafa Sevinç

Soma Temsilcisi: Ayfle Bald›r

Söke Temsilcisi : Seçkin Yavuz

Tire Temsilcisi: Vural At›fl
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41. 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.

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›yla 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.

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 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.

Ö¤renci Üyeler komisyonlar kurmufl ve çal›flmalar yapm›flt›r.

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. 

M‹MARLIK E⁄‹T‹M‹ VE E⁄‹T‹M KURUMLARI ‹LE ‹L‹fiK‹LER

‹zmir’deki Mimarl›k Fakülteleri Mimarl›k Bölümleri Mezuniyet Törenleri 

2012 ve 2013 y›l›nda mezun veren Dokuz Eylül Üniversitesi, ‹zmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, ‹zmir Ekonomi Üniversitesi, Yaflar Üniversitesi mezuniyet törenlerini gerçek-
lefltirdi. Törenlerde yer alan fiube Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Hasan Topal ve Yöne-
tim Kurulu Sekreteri Nilüfer Ç›narl› Mutlu ö¤rencilere baflar› plaketi verdi. Mezuniyet
törenlerinin ard›ndan fiubemiz taraf›ndan her y›l düzenlenen mezuniyet kokteylinde
de farkl› üniversitelerden mezun olan genç meslektafllar›m›z bir araya geldiler.
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40. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

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 260, ‹YTE’den 75, ‹EÜ’den 117, Yaflar Üniversite-
si’nden 129, Gediz Üniversitesi'nden 40, ‹zmir Üniversitesi'nden 10 ve di¤er üniversite-
lerden 14 olmak üzere toplam ö¤renci üye say›s›n› 645’e yükseltti. Mimarl›k Bölümü
ö¤rencilerinin mesleki örgütlülük içerisinde yer almalar›n› sa¤lamak için, 2012 y›ll› Mi-
marl›k Haftas› Etkinliklerinde ö¤renci üyemiz görev ald›. Mimarl›k Haftas› Etkinliklerin-
de aktif olarak yer alan ö¤renci üyelerimize yönelik olarak onlar›n istekleri do¤rultu-
sunda çeflitli organizasyonlar düzenlendi. Bunlar aras›nda çeflitli geziler yer ald›. 

Bölüm Temsilcili¤i Komisyonu 

Komisyonun öncelikli amac›, hem Mimarlar Odas› ve mimarl›k ö¤rencileri aras›nda bir
köprü oluflturmak, hem de üniversitelerin mimarl›k fakülteleri aras›nda iletiflimi sa¤la-
makt›r. ‹lk olarak, her üniversitenin bölüm temsilcisi kendi fakülte ö¤rencilerine Mimar-
lar Odas› ile ilgili haberleri ulaflt›rd›. Bunun için de okullara Mimarlar Odas› taraf›ndan
gönderilen afislerden ve mimari içerikli panolardan sorumlu olundu. Her ay gönderile-
cek olan bültenler ve duyurular bölüm temsilcileri taraf›ndan panolara yerlefltirildi. Ay-
r›ca temsilciler, okul jürilerini mimarl›k söyleflilerinin ve sergilerinin tarihlerini di¤er fa-
kültelere duyurup ö¤rencilerinin kat›l›m›n› sa¤lad›. 

Ö⁄RENC‹ ÜYEL‹K
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41. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi “Çocuk ve Mimarl›k” çal›flmalar›n› 41. çal›flma döneminde
de devam ettirmifltir. fiubemiz taraf›ndan düzenlenen Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kap-
sam›nda “Çocuk ve Mimarl›k” atölyelerine de yer yer verilmektedir. 2012 y›l›ndaki haf-
ta kapsam›ndaki atölye çal›flmas› Konak Belediyesi, ‹zmir Çocuk Atölyeleri ve Hasko-
vo Oyun Parklar› Araflt›rma Grubu iflbirli¤i ile Hikmet Gökmen yürütücülü¤ünde ger-
çeklefltirildi. Sakarya ‹lkö¤retim Okulu üç ve dördüncü s›n›f ö¤rencileri ve mimarl›k bö-
lümü ö¤rencilerinin kat›l›m›yla gerçekleflen atölye çal›flmas›; Konak Belediyesi Alsan-
cak Kültür Merkezi’nde “Komünizmden modern zamanlara geçiflte: Haskovo Oyun
parklar›” konulu sunum ile bafllad›. Oyun parklar› konusunda ö¤rencilerle yap›lan beyin
f›rt›nas› çal›flmas›n›n ard›ndan; bir mimarl›k ö¤rencisi ve üç ilkö¤retim ö¤rencisinden
oluflan gruplar hayal ettikleri oyun parklar›n› tasarlad›lar ve maketler yapt›lar. 

Bu çal›flma dönemi içerisinde; EÇEV Yamanlar E¤itim Merkezi ve Alt›nda¤ Rasih So-
mer E¤itim Merkezi ile 19 Nisan 2012 tarihinde 9-11 yafl›ndaki 25 ö¤rencinin kat›l›m› ile
“sürdürülebilir yaflam ve ekolojik mimari üzerine "evim" atölyesi” düzenlenmifltir. ‹zmir
Mimarlar Odas› Üye Çocuklar› ve ‹zmir Sokak Çocuklar›n› Koruma Derne¤i” ile 24 Ara-
l›k 2012 tarihinde “Bir Kent Masal›” atölyesi yap›lm›flt›r. Konak Belediyesi ve ‹zmir Mi-
marlar Odas› fiubesi Ortak Etkinli¤i olarak da iki atölye çal›flmas› düzenlenmifltir.  Bun-
lardan ilki Seyfi Gülmezo¤lu ‹ÖO. ö¤rencileri ile 8 Ocak 2013 tarihinde “Kültürel Miras”
ve 25 Nisan 2013 tarihinde “Dünyam› Tan›yorum” atölye çal›flmalar›d›r.

Atölye çal›flmalar›nda öncelikle mimarl›k nedir, nas›l ortaya ç›km›flt›r ve mimar ne ifl ya-
par sorular› üzerinden mimarl›k mesle¤i tan›t›larak daha sonra belirlenen tema çerçe-
vesinde çal›fl›lm›flt›r. Atölye çal›flmalar›nda “oyun alanlar›, sürdürülebilir yaflam ve eko-
lojik mimari, kent, kültürel miras temalar› üzerinde çal›fl›lm›fl, gerekti¤inde temay› des-
tekleyen kent gezileri yap›lm›flt›r. Düzenlenen “Çocuk ve Mimarl›k” atölye çal›flmalar›,
Ayfle Atatoprak, Hikmet Gökmen, Hümeyra Birol Akkurt, Feyzal Özkaban, Zübeyda
Özkan, Gülflan Y›lmaz ve Burcu Gülay Taflç› yürütücülü¤ünde devam etmektedir.

ÇOCUK VE M‹MARLIK
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Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan, 03 Nisan 2012 ve 14 Nisan 2012 tarihli  Resmi
Gazetelerde yay›mlanan Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i ve Yap› Denetimi
Uygulama Yönetmeli¤inde yap›lan de¤iflikliklerle;  yap› ruhsat› düzenlenirken meslek
mensuplar›n›n sicil durumunu gösteren meslek odas› belgelerinin ilgili idareye sunul-
mas› zorunlulu¤u ortadan kald›r›larak sicil durum belgesi  yerine ilgililer taraf›ndan ver-
ilecek  taahhütname geçmifltir. Yap›lan de¤iflikliklerle mimarlar›n meslek odalar› ile
aralar›ndaki ba¤lar zay›flam›fl bu da mesleki denetime sunulan proje say›s›ndaki azal-
mayla kendini göstermifltir.

‹zmir fiube mesleki denetim birimi verilerine göre; 2004 y›l›ndan 2013 y›l› sonuna
kadar (31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle) mesleki denetime sunulan ve ifllem gören Proje,
TUS ve fiantiye say›lar› tablosu ve ‹zmir fiube mesleki denetim birimi verilerine göre;
y›llara göre proje sicil durum belgesi say›lar› grafi¤i afla¤›da gösterilmektedir.

MESLEK‹ UYGULAMA VE MESLEK‹ DENET‹M
ÇALIfiMALARI
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Mesleki Denetim Birimi ve fiubemize ba¤l›
Temsilciliklerde 2012 y›l›nda mesleki denetim ifllemi yap›lan Proje, fiantiye ve Teknik
Uygulama Sorumlulu¤una iliflkin say› ve alanlar flöyledir:
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Mesleki Denetim Birimi ve fiubemize ba¤l› Temsilcilikler-
de 2013 y›l›nda mesleki denetim ifllemi yap›lan Proje, fiantiye ve Teknik Uygulama So-
rumlulu¤una iliflkin say› ve alanlar flöyledir:
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2012 y›l›nda ‹zmir Kentinde Mimarlar Odas› ‹zmir fiube ve ba¤l› birimlerinde mesleki
denetim yap›lan projelerin türü ve da¤›l›mlar› flöyledir:
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2013 y›l›nda ‹zmir Kentinde Mimarlar Odas› ‹zmir fiube ve ba¤l› birimlerinde mesleki
denetim yap›lan projelerin türü ve da¤›l›mlar› flöyledir:
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YÖNETMEL‹KLERLE ‹LG‹L‹ SÜRDÜRÜLEN MESLEK‹
ÇALIfiMALAR

Üyelerimizin mesleki faaliyetlerini sürdürürken uygulamakla yükümlü olduklar› yönet-
meliklerle ilgili olarak karfl›laflt›klar› sorunlar› tespit ederek, bu sorunlar›n çözüme ulafl-
t›r›lmas› amac›yla fiubemiz taraf›ndan çal›flmalar yürütülmüfl, e¤itim seminerleri orga-
nize edilmifl, her türlü bilgi üyelerimize eflzamanl› ulaflt›r›lm›flt›r.

Öncelikli olarak, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar ve fiehircilik Dairesi Baflkanl›¤› ‹mar
‹flleri fiube Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülen ‹BfiB ‹mar Yönetmeli¤i de¤iflikli¤i tasla¤›
çal›flmalar›na iliflkin fiubemiz taraf›ndan, genifl çapl› üye kat›l›m›n› hedef alan bir çal›fl-
ma yürütülmüfltür. 

Tüm üyelerin kat›l›m›yla, haz›rlanan taslaklara görüfl oluflturma süreci benimsenmifltir.
Bu kapsamda öncelikle mevcut ‹mar Yönetmeli¤i’nin uygulanmas› s›ras›nda ortaya ç›-
kan sorunlar›n tespit edilerek bu sorunlara yasal prosedür çerçevesinde çözüm üretil-
mesi amac›yla 2012 y›l›nda fiubemizde genifl kat›l›ml› bir üye toplant›s› düzenlenmifl-
tir.  Farkl› kamu kurumlar›n›n temsilcilerinin bulundu¤u Yasa ve Yönetmelik komisyo-
numuzda; uygulamaya iliflkin yaflanan sorunlar›n tespit edilmesi, yoruma aç›k konular-
da yorumlar›n teklefltirilerek uygulama birli¤inin sa¤lanmas› do¤rultusunda çal›flmalar
da yürütülmüfltür.

Ancak yap›lan de¤iflikliklerin pek az›nda ilgili meslek odalar›n›n görüflleri göz önüne
al›narak süreç geliflmektedir. Bu arada ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan ilgili
meslek odalar›n›n görüflleri dikkate al›nmaks›z›n ‹mar Yönetmeli¤i de¤iflikli¤i yap›lm›fl-
t›r.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan A¤ustos 2012 tarihinde de¤ifltirilerek 05.Ka-
s›m.2012 tarihinde yürürlü¤e sokulan ‹mar Yönetmeli¤i'nin aksayan yönleri gerek tüm
üyelerimizin kat›l›m›yla tespit edilerek gerekse Yasa ve Yönetmelik Komisyonunun ça-
l›flmalar› sonucu oluflturulan taslaklara iliflkin fiube görüflümüz; 27.Aral›k.2012 ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü'nde yap›lan bir toplant›yla kuru-
ma ve ayr›ca ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› say›n Aziz Kocao¤lu'nun flahs›na ile-
tilmifltir.

01.Haziran.2013 tarihi itibariyle tüm Türkiye'de oldu¤u gibi ‹zmir kentinde de yürürlü-
¤e giren Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i'nin ilgili idareler taraf›ndan uygulanmas›
s›ras›nda karfl›lafl›lan sorunlar hakk›nda, üyelerimizin kat›l›m›yla uygulamada karfl›lafl›-
lan sorunlar tespit edilmifl ve Yasa ve Yönetmelik Komisyonu konuyla ilgili ivedilikle
çal›flmalar yapm›fl ve sorunlar Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› Mesleki Hizmetler Genel
Müdürlü¤ü'ne iletilmifltir. 08.Eylül.2013 tarihinde Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli-
¤i’nde yap›lan de¤ifliklikte iletti¤imiz sorunlar›n büyük bir k›sm› yan›t bulmufl, yönet-
melikte sorunlara iliflkin düzeltmelerin yap›ld›¤› görülmüfltür. Yönetmeli¤in yoruma
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aç›k olmas› ve ‹zmir kentinin ihtiyac›na birebir yan›t verememesi nedeniyle ortaya sü-
rekli sorunlar ç›kmaktad›r. Üyelerimizin mesleki hizmetlerinin kesintiye u¤ramamas›
için karfl›lafl›lan sorunlara iliflkin öncelikle ilgili idare ile iletiflime geçilerek sorunun ön-
ce kayna¤›nda çözülmeye çal›fl›lmakta ayr›ca uygulamada dil birli¤i oluflturulabilmesi
amac›yla Bakanl›ktan da konuyla ilgili görüfl istenmekte, elde edilen her türlü bilgi
üyelerimize efl zamanl› olarak ulaflt›r›lmaktad›r.

Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i’nin uygulanmas› s›ras›nda karfl›lafl›lan sorunlar›n
çözümüne yönelik aç›klay›c› olmas› amac›yla, Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› Mesleki
Hizmetler Genel Müdürlü¤ü Mesleki Düzenleme ve ‹zleme Dairesi Baflkanl›¤› daire
baflkan vekili Sevilay Arma¤an’›n kat›l›m›yla   28-29 Eylül 2013 tarihinde iki günlük bir
seminer düzenlenmifltir. Üyelerimiz bu seminer s›ras›nda sorular›n›n yan›tlar›n› birebir
alma imkan›n› bulmufllard›r.

Üyelerimizin mesleki faaliyetlerini sürdürürken faydalanmalar› amac›yla fiubemizde
e¤itim seminerleri düzenlenmifltir. 13.Kas›m.2012 tarihinde Sevilay Arma¤an taraf›n-
dan Binalar›n Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda Yönetmelik e¤itimi semineri , gündem-
deki torba yasa içerisinde bulunan Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun ve ilgili mevzuat›n-
da yap›lmas› planlanan de¤iflikliklerle ilgili bilgi verilmesi amac›yla 16.Nisan.2013 tari-
hinde fiubemiz dan›flman avukat›  Güney Dinç taraf›ndan üyelerimize yönelik bilgilen-
dirme toplant›s› düzenlenmifltir.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Baflkanl›¤› Sosyal Projeler ve Engel-
li Hizmetleri fiube Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülen Engelsiz ‹zmir K›rm›z› Bayrak Tek-
nik fiartnamesi çal›flmalar›na teknik destek sa¤lanm›flt›r.
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‹ZM‹R ‹LÇE BELED‹YELER‹ WEB S‹TEM‹ZDE 
YAYIMLANAN PLAN VE PLAN NOTLARI

• Alaçat› ‹zmir Revizyon Uygulama ‹mar Plan› plan notlar›

• Balçova Belediyesi imar plan notlar›

• Bay›nd›r Belediyesi imar plan notlar›

• Bergama Belediyesi uygulama imar plan› plan notlar› ve koruma amaçl›
imar plan› uygulama hükümleri

• Bornova plan notlar›

• Buca Belediyesi 22 M III a imar paftas›nda yer alan imar plan› plan notlar›

• Çeflme Belediyesi plan notlar› de¤iflikli¤i 

• Gaziemir Belediyesi imar plan notlar›

• Güzelbahçe Belediyesi 1/1000 ölçekli imar plan› notlar›

• Karaba¤lar Belediyesi imar plan notlar›

• Karfl›yaka Belediyesi imar plan notlar›

• Kemalpafla Belediyesi imar plan notlar›

• Konak Belediyesi imar plan notlar›

• Menderes Belediyesi imar plan› notlar›

• Menemen Belediyesi imar plan notlar›

• Ödemifl Belediyesi uygulama ‹mar Plan›na ait tan›mlar ve plan koflullar› 
ile ilave imar plan› notlar›na ait meclis karar›

• Selçuk Belediyesi imar plan notlar›

• Urla Belediyesi 1/1000 ölçekli Revizyon ‹mar Plan› notlar›

• Urla Belediyesi Kentsel Sit ve Etkileme Geçifl Alan› Koruma Amaçl› 
‹mar Plan› plan notlar›
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fiUBE SORUfiTURMA UZLAfiTIRMA KURULU
ÇALIfiMALARI

fiube Genel Kurulu sonucunda seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluflan fiube Sorufltur-
ma ve Uzlaflt›rma Kurulu, ilk toplant›s›n› 08.fiubat.2012 tarihinde gerçeklefltirerek gö-
revine bafllam›fl ve 11.Aral›k.2013 tarihine kadar toplam 25 toplant› gerçeklefltirmifltir.

08.fiubat.2012 ile 11.Aral›k.2013 tarihleri aras›nda gerçekleflen fiube Soruflturma ve Uz-
laflt›rma Kurulu toplant›lar›n›n gündeminde toplam 126 konu yer alm›flt›r. Bu konula-
r›n;  8 adedi mimarlar›n, 20 adedi iflverenin, 48 adedi Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›'n›n
(Genel Merkez arac›l›¤›yla), 9 adedi Genel Merkez'in, 5 adedi ‹lçe Belediyelerinin, 22
adedi Mimarlar Odas›'na ba¤l› flube ve birimlerin iletti¤i baflvurular ve 14 adedi fiube-
miz taraf›ndan do¤rudan aç›lan disiplin soruflturmalar›d›r. Baflvurular›n konu bafll›kla-
r› ve say›lar› flöyledir:

• Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesindeki konular, farkl› mimarlar›n üretti¤i
projeler aras›ndaki benzerli¤in irdelenmesi, müelliflik haklar› ve izinsiz proje kullan›m›-
na iliflkin baflvurular (10 adet)

• Mimar›n müelliflik haklar›n› kötüye kulland›¤›na dair yap›lan flikayetler (12 adet)

• Proje müellifli¤i, mesleki uygulama sorumlulu¤u, ve fenni mesuliyet sorumlulu-
¤unun yerine getirilmedi¤ine iliflkin flikayetler (11 adet)

• Yap› denetim kanunu ile ilgili mevzuat›na ayk›r› ifllemlerle ilgili flikayetler (48
adet)

• ‹mzac›l›k (4 adet)

• Bilirkiflilik uygulamalar› ile ilgili flikayetler (1 adet)

• Mesleki denetim uygulamas›na ayk›r› davran›fllarla ilgili bildirimler (28 adet)

• fiantiye flefli¤i ile ilgili mevzuata ayk›r› davran›fllarla ilgili soruflturmalar (7 adet)

• Di¤er konular (5 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 Kurulu'na sevkini fiube Yönetim Kurulu'na önermifltir.

fiubat 2012 - Aral›k 2013 döneminde Onur Kurulu'na sevki için fiube Yönetim Kuru-
lu'na önerilen dosya say›s› xx olup, dosya konular› ve say›lar› flöyledir:

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

• Mimar›n müelliflik haklar›n› kötüye kulland›¤›na dair dosyalar (6 adet)

• Proje müellifli¤i, mesleki uygulama sorumlulu¤u ve fenni mesuliyet sorumlulu¤u-
nun yerine getirilmedi¤ine iliflkin dosyalar (7 adet)

• Yap› denetim kanunu ve ilgili mevzuat›na iliflkin dosyalar (24 adet)

• ‹mzac›l›kla ilgili konular (4 adet)

• Mesleki denetim uygulamas›na ayk›r› davran›fllarla ilgili dosyalar (9 adet)

• fiantiye flefli¤i mevzuat›na iliflkin konular (6 adet)

• Di¤er konular (4 adet)

Bu dönemde fiubemizin Onur Kurulu'na iletti¤i dosyalarla ilgili olarak 28 adedi hak-
k›ndaki karar› kesinleflmifltir. Di¤er dosyalarla ilgili kararlar beklenmektedir. 
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M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹NE BA⁄LI B‹R‹MLERDE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN DENETLEMELER

fiube Denetleme Kurulu 14- 15 Ocak 2012 tarihlerinde gerçekleflen fiube Ola¤an Genel
Kurulu’nda seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluflmaktad›r. fiube Denetleme Kurulu ilk
toplant›s›n› 16.02.2012 tarihinde gerçeklefltirerek çal›flmalar›na bafllam›flt›r.

fiube Denetleme Kurulu; birimlerimizdeki etkinliklerin ve yap›lan bütün ifllemlerin Oda
Yönetmelikleri çerçevesinde gerçekleflmesinin 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 noksanl›klar›n giderilmesi sa¤lanm›flt›r. fiube
Denetleme Kurulu iki y›ll›k görev süresi içinde 2 toplant› gerçeklefltirmifl, ayr›ca afla¤›-
da listesi yer alan fiubemize ba¤l› birimlerde denetleme görevini yerine getirmifltir.

D‹K‹L‹ 23.03.2013

AKH‹SAR 07.04.2012 - 30.03.2013

UfiAK 02.06.2012 - 26.10.2013

KUfiADASI 26.05.2012 - 30.03.2013

D‹D‹M 10.03.2013 - 02.11.2013

MAN‹SA 05.05.2012 - 11.05.2013

NAZ‹LL‹ 10.03.2012 - 02.11.2013

ÖDEM‹fi 05.05.2012 - 11.05.2013

SAL‹HL‹ 02.03.2013

TURGUTLU 02.03.2013

AYDIN 25.02.2012 - 30.03.2013

BERGAMA 09.11.2013

ÇEfiME 07.04.2012 - 27.04.2013

fiUBE DENETLEME KURULU
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fiubemize ba¤l› birimlerle ger-
çeklefltirdi¤imiz bölge toplan-
t›lar› Mimarlar Odas› örgütlen-
mesindeki yeniliklerin temsilci-
liklere aktar›lmas› ve fikir al›fl-
veriflinde bulunulmas›n› amaç-
lamaktad›r. Bu ba¤lamda 41.
Çal›flma dönemi içerisinde ger-
çeklefltirilen befl bölge toplan-
t›s›n›n ilki 31 Mart – 1 Nisan 2012
tarihlerinde Manisa’da düzen-

lendi. ‹kinci toplant› 9-10 Haziran 2012 tarihlerinde Ödemifl’te, üçüncü toplant› 10-11
Kas›m tarihlerinde Çeflme’de gerçekleflti. 16-17 Mart 2013 tarihlerinde Uflak’ta gerçek-
lefltirilen dördüncü toplant›da Uflak Belediyesi Hizmet Binas› Kolokyumu yo¤un kat›-
l›mla gerçekleflti. 25-26 May›s 2013 tarihlerinde Ayd›n’da gerçekleflen beflinci bölge
toplant›s›nda Yap› Denetim Kanunu, ‹mar Kanunu, Mesleki Denetim Uygulamalar› ve
Mali konular görüflüldü.

BÖLGE TOPLANTILARI

‹zmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu ve ‹zmir 2 No’lu Kültür ve Ta-
biat Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nun gündem ve ça¤r›lar›n›n iletildi¤i toplant›lar› göz-
lemci üyelerimiz izledi. Gündemlere iliflkin Oda’n›n görüfl ve önerileri yans›t›ld›.

1 No’lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu Temsilcileri

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Halil ‹brahim Alpaslan

2 No’lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu Temsilcileri

Cenk Kocaman

Hakan K›l›nçarslan

KORUMA KURULU TOPLANTILARINA GÖZLEMC‹ ÜYE
OLARAK KATILIM
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Mimarlar Odas› Genel Merkezi ve fiubemiz taraf›ndan yasa, yönetmelik, tebli¤ ve stan-
dartlarda yap›lan de¤ifliklikler sürekli izlenmekte, güncellenmekte, yarg› konusu olan-
lar›na hukuksal ifllem uygulanmakta ve bu de¤ifliklikler üyelerimize h›zl› bir flekilde du-
yurulmaktad›r.

Yap›lan de¤iflikliklerin pek az›nda ilgili meslek odalar›n›n görüflleri göz önüne al›narak
süreç geliflmektedir. Yasa ve Yönetmelik Komisyonu; gerek Bakanl›klara TMMOB ve
Mimarlar Odas› Genel Merkezi'nin iletti¤i yasa ve yönetmelik taslaklar› konusunda; ge-
rekse baflka kanallardan edinilen taslaklara iliflkin fiube görüflünün oluflturulmas› gö-
revini üstlenmifltir.

Farkl› kamu kurumlar›n›n temsilcilerinin bulundu¤u komisyonumuzda; uygulamaya
iliflkin yaflanan sorunlar›n tespit edilmesi, yoruma aç›k konularda yorumlar›n tekleflti-
rilerek uygulama birli¤inin sa¤lanmas› do¤rultusunda çal›flmalar da yürütülmektedir.

Bu dönemde de tüm üyelerin kat›l›m›yla, haz›rlanan taslaklara görüfl oluflturma süreci
benimsenmifltir. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan Kas›m 2012 tarihinde de¤iflti-
rilen ‹mar Yönetmeli¤i'nin aksayan yönleri tüm üyelerimizin kat›l›m›yla tespit edilerek
bir rapor oluflturulmufl , gerek ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar ve fiehircilik Müdürlü-
¤ü'nde yap›lan bir toplant›yla kuruma, gerekse ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› sa-
y›n Aziz Kocao¤lu'nun flahs›na iletilmifltir.

01.Haziran.2013 tarihi itibariyle tüm Türkiye'de oldu¤u gibi ‹zmir kentinde de yürürlü-
¤e giren Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i'nin ilgili idareler taraf›ndan uygulanmas›
s›ras›nda karfl›lafl›lan sorunlar hakk›nda, üyelerimizin de kat›l›m›yla ivedilikle çal›flmalar
yap›lm›fl ve sorunlar Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› Mesleki Hizmetler Genel Müdürlü-
¤ü'ne iletilmifltir. 

Komisyon çal›flmalar›n›n gündemlerinde; ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli-
¤i ile ilgili uygulamalar, Binalar›n Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda Yönetmelik, Planl›
Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i, Yap› Denetim Kanunu ve Yap› Denetimi Uygulama Yö-
netmeli¤i'ne iliflkin uygulamalar, Binalarda Enerji Performans›, S›¤›nak Yönetmeli¤i, ‹z-
mir Büyükflehir Belediyesi Yüksek Yap›lar Yönetmeli¤i yer alm›flt›r.

YASA VE YÖNETMEL‹K KOM‹SYONU ÇALIfiMALARI 
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Kentimiz ve Bölgemizle ilgili her türlü geliflmeler yak›ndan izlenerek, planlama, kent-
leflme 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.

‹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.

Kent ve Çevre Komisyonu çal›flmalar›nda gündeme al›nan bafll›ca konular; Buca ‹lçesi
fiirinyer Park› 1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan› De¤iflikli¤i, 1/25000 Ölçekli ‹zmir
Büyükflehir Bütünü Çevre Düzeni Plan›, Konak-Yeflildere ba¤lant› yoluna iliflkin 1/5000
ölçekli Naz›m ‹mar Plan› De¤iflikli¤i ve 1/1000 ölçekli Uygulama ‹mar Plan› De¤iflikli¤i,
1/25.000 Ölçekli Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan› Revizyonu, ‹zmir Stad
projeleri, Alia¤a ‹lçesi Nemrut Körfezi Liman Amaçl› Uygulama ‹mar Plan› De¤iflikli¤i,
Karfl›yaka ‹lçesi, Bostanl›- Maviflehir Mevkiinde Toplu Konut Alan› ilan edilen alana
iliflkin 1/25000 ölçekli Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› Revizyonu, ‹zmir Konak 1. Etap
(Alsancak – Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 Ölçekli Naz›m ‹mar Plan›, Buca ilçesi, Buca
Kentsel Sit Alan› Koruma Amaçl› 1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan›, ‹nciralt› Termal
Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kapl›calar› Kesimine iliflkin Özel Proje Alan› Amaçl›
1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan› (Kültür ve Turizm Bakanl›¤› onamas›), ‹zmir, ‹nciralt›
Termal Turizim Merkezi Tevsii Balçova Kapl›calar› Kesimi 198 ada,322 ve 1065 no.lu
parsellere ait 1/5000 ölçekli Revizyon ve ‹lave Naz›m ‹mar Plan›.(Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› onamas›), Balçova ‹lçesi, ‹nciralt› Turizm Merkezi (‹nciralt› Kesimi) 1/5000
ölçekli Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan›’na (Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› onamas›).

KENT VE ÇEVRE SORUNLARI HAKKINDA YAPILAN
ÇALIfiMALAR
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‹zmir Karfl›yaka’da Yal› Caddesi üzerinde yer alan Özsaruhan Evi, modern mimarl›k miras›
kapsam›nda de¤erlendirilmesi ve korunmas› gereken bir konut yap›s›d›r.

Özsaruhan Evi olarak an›lan tafl›nmaz Mimar Ziya Nebio¤lu taraf›ndan 1950-1953 y›llar›nda
tasarlanm›fl ve infla edilmifltir. Nebio¤lu, 1950-1960 y›llar› aras›nda ‹zmir ve Ayd›n’da birçok
konut yapm›flt›r. Dava konusu yap›, Nebio¤lu’nun Amerikan modernizmi etkisinde flekille-
nen tasar›m anlay›fl›n› yans›tan örneklerden birisidir. Nebio¤lu’nun modernist anlay›flla infla
etti¤i bahçeli evlerden biri olan yap›n›n, çevresi ve do¤a ile bütünleflme kayg›s›, zemin ka-
t›n k›smen boflalt›lmas› ile ön ve arka cephe aras›nda bir ak›fl sa¤larken, girifl mekan›n› da
tan›ml› k›lm›flt›r. Bahçe içindeki yap›, toprak kotu ile hemzemin olarak tasarlanm›flt›r.

Yap›, ‹zmir kentinin 1950’ler bahçeli konut mimarisinin gelecek kuflaklara aktar›lmas› gere-
ken nitelikli bir örne¤i ve kent yaflant›s›n›n somut bir tan›¤›d›r. Bu niteli¤i ile ‹zmir Mimarl›k
Rehberi’nde yer alm›flt›r. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi yap›n›n özelliklerini gözeterek 2010
y›l›nda yapt›¤› baflvuruda, tafl›nmaz›n kültür ve tabiat varl›¤› olarak tescilini talep etmifltir.

Kamunun dikkatini 20. Yüzy›lda öne ç›kan modernizme çekmek ve “modern mimarl›k, ta-
sar›m ve flehir planc›l›¤› ürünlerini belgelemek ve korumak” amac›yla 1990 y›l›nda oluflturu-
lan uluslar aras› bir kurulufl olan DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Buil-
dings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement)nun Türkiye Çal›flma Grubu

CUMHUR‹YET DÖNEM‹ M‹MARLIK M‹RASININ 

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

ÇALIfiMALARI
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2002 y›l›nda kurulmufl ve böylece Türkiye’deki modern mimarl›k örneklerinin belgelenme-
si ve korunmas› ad›na bir giriflim bafllat›lm›flt›r. ‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakül-
tesi Taflk›flla Kampüsünde çal›flmalar›n› sürdüren örgüt, varolan literatürün s›n›rlar›n› aflma-
y› hedefleyen genifl kapsaml› belgeleme çal›flmalar›n› yapmaktad›r. Bu çal›flmalar, dönem
mimarl›¤›n›n daha iyi anlafl›lmas› ve korunmas› yönünde etkin rol oynamaktad›r.

DOCOMOMO Türkiye Çal›flma Grubu ad›na Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan Özsa-
ruhan Evi’nin de¤erlendirilmesi ve tescili konusunda bir rapor haz›rlanmas› istenmifltir.
02.03.2011 günlü bu rapor da ‹zmir 1 Numaral› KTVKBK Müdürlü¤ü’ne iletilmifltir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin 07.01.2009 günlü ve 04.09.012 say›l› baflvurusu üzerine ‹z-
mir 1 Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu’nun 16.06.2011 günlü ve
6056 say›l› yeni bir karar› ile 3386 say›l› kanunun 5177 say›l› kanunla de¤iflik 7.maddesinin
2.f›kras›nda belirtilen “Devletin imkanlar› göz önünde tutularak örnek durumda olan ve ait
oldu¤u devrin özelliklerini yans›tan yeteri kadar eser korunmas› gerekli kültür varl›¤› olarak
belirlenir” cümlesinden hareketle tescil kayd›n›n kald›r›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Dava konu-
su ifllem hakl› nedenlere dayanmamaktad›r. Tescili kald›r›lan tafl›nmaz›n “yeteri kadar” ör-
ne¤i bulunmamaktad›r. Üstelik bu tür yap›lar bulunduklar› yerler aç›s›ndan önem tafl›mak-
tad›rlar. ‹zmir ili ve Karfl›yaka s›n›rlar› içinde dava konusu tafl›nmaza örnek oluflturacak her-
hangi bir yap› yoktur.

Dava konusu kurul karar› tafl›nmaz sahiplerinin istekleri üzerine al›nm›flt›r. Karfl›yaka sahi-
lindeki evin y›k›larak, buraya 8 kattan az olmayan bir apartman›n yap›lmak istendi¤i anla-
fl›lmaktad›r. Böyle bir durumda 8 kattan az olmayan bir apartman›n yap›lmak istendi¤i an-
lafl›lmaktad›r. Böyle bir durumda önemli bir mimari  yap›t geri dönüflü olmayacak bir flekil-
de ortadan kald›r›lacakt›r. Bu durumun önlenmesi için yürütmenin durdurulmas› istemiyle
birlikte dava konusu ifllemin iptali amac›yla mahkemeye baflvuruldu.

Hukuka ayk›r› bulunan ‹zmir ‹li, Karfl›yaka ‹lçesi tapunun 9377 ada, 15 parselindeki yap›n›n
“2.grup korunmas› gerekli tafl›nmaz kültür varl›¤›” tescil kayd›n› kald›ran yap›n›n “2.grup ko-
runmas› gerekli tafl›nmaz›n kültür varl›¤›” tescil kayd›n› kald›ran ‹zmir 1 Numaral› Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu’nun 16.06.2011 günlü 6056 say›l› karar›n›n iptali is-
temiyle dava aç›lm›flt›r. Yap› sahipleri davan›n aç›l›fl›ndan sonra geçen bu zaman içinde ar-
salar› üzerindeki yap›y› hemen y›km›fllard›r. Keflif 02.12.2011 günü tafl›nmaz›n bulundu¤u
yerde yapm›flt›r. Ancak orada herhangi bir yap› bulunmad›¤› için dava dosyas› içindeki bel-
gelerle, tafl›nmaza iliflkin daha önce verilmifl olan raporlar ve foto¤raflar incelendikten son-
ra yap›n›n, 2.grup tafl›nmaz kültür varl›¤› oldu¤u saptanm›flt›r. An›lan bilirkifli raporuna da-
yanarak ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi 2011/1380 E – 2012/955 K. say›l› ve 25.05.2012 günlü ka-
rar› ile tescil kayd›n›n kald›r›lmas›na iliflkin ifllemin iptaline karar vermifltir.
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Mimarlar odas› ‹zmir fiubesi Enerji Etkin Yap›lar komisyonu geçti¤imiz dönemde ener-
ji verimlili¤i konusunda uygulama alan›nda çal›flan meslektafllar›m›z, kamu kurum ve
kurulufllar›nda çal›flmakta olan ve enerji verimlili¤i konular›na ilgi duyan meslektafllar›-
m›z ve ‹zmir’de bulunan çeflitli üniversitelerimizden bu alanda çal›flma yapan akade-
misyen meslektafllar›m›z›n özverili katk›lar› ile çal›flmalar yürütmüfltür. 

Verimli yürütülen toplant›lar sonucunda komisyonun enerji verimlili¤i ve sürdürülebi-
lirlik konusundaki birikimlerinin kamu yarar›na sunulmak üzere bir kitap haline getiril-
mesi kararlaflt›r›lm›flt›r. 

Bu karardan sonra komisyon çal›flmalar›n› kitap düzeni içinde devam ettirmifl ve de ki-
tab›n içinde oluflacak çeflitli bölümler ile ilgili olarak tart›flmalar ve sunumlar odam›z
bünyesinde gerçeklefltirilmifltir. Komisyonun haz›rlam›fl oldu¤u kitap bas›lmak üzere
odam›za teslim edilmifltir, bas›ma yönelik son düzenlemeler yap›lmaktad›r.

Elde edilecek kitap ve kapsam›n›n ülkemiz içinde yararl› olaca¤› düflünülerek Çevre ve
ve fiehircilik Bakanl›¤› Enerji verimli¤i daire baflkanl›¤› ile temasa geçilerek kendileri ile
ortak toplant›lar düzenlenmifltir. Bu iflbirli¤i neticesinde flu anda Çevre ve fiehircilik Ba-
kanl›¤› Yap› Malzemeleri daire baflkan› olarak görev yapan Say›n A. Atakan Yi¤it ko-
misyon çal›flmalar›na kat›lm›fl ve bakanl›kta enerji verimli¤i ve sürdürülebilirlik ad›na
yap›lan çal›flmalar› komisyonumuza aktarm›flt›r. 

Bakanl›k ile görüfl al›flveriflini devam ettiren komisyon Mesleki Hizmetler Genel Müdür-
lü¤ü-Enerji Verimlili¤i Dairesi Baflkanl›¤›n›n yürütücüsü oldu¤u IPA-
2011/TR2011/0315.20 nolu "Binalarda Enerji Verimlili¤inin Gelifltirilmesi Projesi"nin
Proje Yönlendirme komitesine dâhil olmufltur. Bu proje kapsam›nda yap›lan toplant›la-
ra komisyonumuz yönlendirme komitesi üyesi olarak kat›lmaktad›r.

Enerji etkin yap›lar komisyonu üyeleri Yaflar Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi bünyesin-
de gerçeklefltirilen “Sürdürülebilir Yap› Tasar›m› Kongresi” nin gerçeklefltirilmesine yo-
¤un destek vermifl ve komisyon üyelerinin pek çok makalesi söz konusu etkinlikte su-
nulmufl ve bildiri kitab›nda bas›lm›flt›r.

ENERJ‹ ETK‹N YAPILAR KOM‹SYONU ÇALIfiMALARI 
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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. Ancak,
sadece ‹zmir Kalk›nma ajans› ile yar›flma düzenlenebilmifl, di¤er kurumlarla görüflmeler
sürdürülmüfl, fakat yar›flma düzenlenmesi aflamas›na gelinememifltir. ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi ile hizmet binalar›n›n yar›flma yolu ile elde edilmesi çabalar›m›z sonuçsuz
kalm›flt›r.

‹zmir Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri fiubemiz taraf›ndan 2012 y›l›nda tekrarlanm›flt›r.

Mimarlar Odas› Genel Merkezi Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar› çal›fltay› gerçeklefltirilmifltir.
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TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Kad›n Çal›flma Grubu 18 fiubat 2012 - 31 Aral›k
2013  tarihleri aras›nda 28 toplant›  gerçeklefltirmifltir. 

Yerel Eflitlik Eylem Plan› (YEEP) kapsam›nda 2010 da kurulan ‹zmir- Valilik ‹l Kad›n
Haklar› ‹l Koordinasyon Kurulu’nda temsil edilmifltir.

May›s 2013 ten itibaren çal›flmalar›na bafllayan ‹zmir Akademik Meslek Odalar› Kad›n
Platformu çal›flmalar›na kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

28 Kas›m’da oluflumu kamuoyuyla paylafl›lan, ‹zmir Kad›n Eme¤i Platformu’nun kuru-
cu kurumlardan biridir.

fiiddete Karfl› Kad›n Koordinasyonu, ‹zmir Kad›n Platformu, Kürtaj Hakt›r Karar Kad›n-
lar›n Platformu’nun bileflenidir.  

LGBTT bireylerinin oluflturdu¤u Siyah Pembe Üçgen ‘in toplant›lar›na kat›l›m sa¤lan-
maktad›r.

Çalda¤ Nikel Madeni ile ilgili rapor haz›rlanarak Eylül 2012 de ‹KK ‘yla paylafl›lm›flt›r.

‹zmir Kent Konseyi Kad›n Meclisi taraf›ndan düzenlenen seminer ve konferanslara ka-
t›l›m sa¤lanm›flt›r.

KÇG Alt Komisyonlar›’ndan, E¤itim ve Örgütlenme Komisyonlar› faaliyete bulunmufl-
lard›r.

Konak Belediyesi, Ege Kad›n Dayan›flma Vakf› (EKDAV) ve Ege Kad›n Buluflmas› Sek-
retaryas› iflbirli¤iyle 28-29 Nisan 2012 tarihlerinde ‹zmir’de düzenlenen “7.Ege Kad›n
Buluflmas›” ‘na kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

Grubun çabalar› ve çal›flmalar› ile Kad›n Çal›flma Komisyonu Çal›flma Esaslar› Tasla¤›,
Makine Mühendisleri Odas›’n›n genel kurulunda kabulünun yan› s›ra ,  Tekstil Mühen-
disleri Odalar› ‹zmir fiube , G›da Mühendisleri ‹zmir fiube ve Ziraat Mühendisleri ‹zmir
fiube Genel Kurulu’nda da  kabul edilerek, merkezi genel kurula tafl›nmas› aflamas›na
gelinmifltir.

Bilefleni oldu¤umuz tüm kurul ve platformlar›n yap›lan tüm kad›n çal›flmalar› ve ey-
lemlerine kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

Söz konusu sürede grubun gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar flöyledir:

Dünya Emekçi Kad›nlar Günü kapsam›nda 7 Mart 2012 Çarflamba günü Okuma tiyat-
rosu “Kad›n Çal›flma Grubu - Dario Fo - Kad›n Oyunlar›”, Flamenko gösterisi“Flamen-
ko Esmira” ve Belgesel film gösterimi “Atölyemor Kollektifi - Avc›lar, Arac›lar ve Ka-
d›nlar” etkinlikleri yap›ld›.

Turgutlu Çalda¤ Nikel Madeni ile ilgili köy kad›nlar›n›n, madenin, çevre ve insan sa¤l›-
na etkileri hakk›nda bilgilendirmek ve daha önce yap›lan kampanya ile toplanan kitap
ve bilgisayarlar›n bölge ilkö¤retim okuluna teslim edilmesi amac›yla Mart 2012 de ‹z-
zettin Köyü ziyaret edildi.

TMMOB ‹ZM‹R ‹KK KADIN ÇALIfiMA GRUBU
(01 Ocak 2012 - 31 Aral›k 2013)
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9-11 May›s 2012 tarihlerinde gerçekleflen DEÜ 2.Uluslararas› Kad›n Konferans›’nda gru-
bumuz ad›na TMMOB Kad›n Kurultaylar› bafll›kl› sunum ile kat›l›m sa¤land›.

2009 da yap›lan "Dünya Kad›nlar Günü" program›m›zda gösterimi gerçekleflen "Li-
lit‘in K›zkardeflleri" belgeseline konu olan Milas - Çomakda¤ Köyü kad›nlar›na yöne-
lik ziyaret   1 – 2 Eylül 2012 tarihlerinde 16 üyenin kat›l›m› ile gerçekleflti. 

12-13 Ekim 2012 de Kad›n S›¤›naklar› Kurultay›’na kat›l›m sa¤land›.

14 Kas›m 2012 tarihinde E¤itim Alt Komisyonu taraf›ndan  “Kad›n›n ‹nsan Haklar›, CE-
DAW” bafll›kl› seminer düzenlendi.

17-18 Kas›m 2012 tarihlerinde ‹zmir’de düzenlenen Ulusal Uyan›fl Platformu Kad›n Ku-
rultay› ‘nda “Meslek Odalar›n›n Kad›n Sorunlar›n›n Çözümünde ‹fllevi”  bafll›kl› bildiri
sunuldu.  

23 Kas›m 2012 tarihinde ‹zmir Soroptimist Kulüpleri ve Konak Belediyesi’nin ortakla-
fla düzenledi¤i II. Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i : Do¤urganl›k Haklar› Sempozyumu’na
panelist olarak katk› sa¤land›.

25 Kas›m 2012,  Kad›na Yönelik fiiddetle Mücadele ve Dayan›flma Günü etkinli¤i kap-
sam›nda  “ YUVA” adl› belgeselin gösterimi ve söyleflisi (Yönetmeni Ebubekir Çetin-
kaya ve Psikolog Burcu Atatür ‘ün konuk edildi¤i) gerçeklefltirildi.

19 Ocak 2013 , Ankara’da yap›lan TMMOB 42. Dönem Kad›n Çal›flma Grubu Geniflle-
tilmifl Toplant›s›’nda grubumuzun 5 y›ll›k çal›flmalar› bir sunumla paylafl›ld›.

TMMOB üyesi kad›nlarla    3 Mart 2013 de 45 kiflinin kat›l›m›yla kahvalt› yap›ld›.

8 Mart 2013,  Amatör Tiyatro Grubumuz Dario Fo’nun bir oyununu sergiledi. Karfl›ya-
ka Belediyesi Çoksesli Korosu, Gülseren Mungan ve Zumba ‹zmir etkinlik program›n-
da yer ald›. 

7 Nisan 2013, Kad›n üyelere yönelik “Oyunlu ‹nteraktif ( Etkileflimli ) Tak›m Çal›flmas›
“ yap›ld›.

14 Nisan 2013 ‹zmir Yerel Çal›fltay›’na haz›rl›k toplant›s›, Avukat fienay Tavuz’un ve
TMMOB üyesi kad›nlar›n kat›l›m›yla yap›ld›.

11 May›s 2013, Yerel Kurultay yap›ld›. Avukat Hülya Gülbahar’›n konuk konuflmac› ol-
du.

16-17 Kas›m 2013, 3. Kad›n Kurultay›’na kat›l›m sa¤land›. Grubun hedefleri ve çal›flma-
lar›n› anlatan bir sunum yap›ld›.

28-29-30 Kas›m 2013 tarihlerinde gerçekleflen 2.‹zmir Kent Sempozyumu’nda KÇG
rubu ad›na Kad›n Dostu Kentler ‹zmir Koordinatörü Semra Ulusoy ve grubumuz üye-
si Emel Kay›n taraf›ndan haz›rlanan 2 bildiri ile kat›l›m sa¤land›. 

23-24 Aral›k 2013 tarihlerinde Birleflmifl Milletler, Uluslararas› Nüfus ve Kalk›nma Kon-
ferans› (ICPD) ‹l Kad›n Haklar› Koordinasyon Kurulu seminerine kat›l›m sa¤land›.
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 41. dönemde de yay›n çal›flmalar›na önemli bir yer vermifl
ve kesintisiz olarak sürdürmüfltür. Üç ayda bir yay›mlanan Ege Mimarl›k dergisi;
“Kentsel Boflluk ve Kamusal Mekan, Ça¤dafl Yap› Teknolojileri, Medyatik Bir Kavram
Olarak Sürdürülebilirlik, E¤itim Yap›lar›” dosya konulu dört say›n›n yan› s›ra iki adet
serbest makalelerden oluflan say› ile sizlerle bulufltu. Haberler bülteni de bu süreçte
düzenli olarak yay›mland›.

Yay›n Komitesi

Çal›flmalar›n› a¤›rl›kl› olarak Ege Mimarl›k dergisi içeri¤i üzerine sürdüren Yay›n Komi-
tesi, 2012-2013 y›llar›nda toplant›lar gerçeklefltirmifltir. Yay›mlanan ve yay›mlanacak
olan say›lar›n dosya ve araflt›rma konular›n›, yap› - yay›n tan›t›m bölümlerinde ele al›-
nacak eserleri ve serbest makaleleri özenle de¤erlendiren komite, derginin içeri¤inin
zenginleflmesine yönelik çal›flmalar›na devam etmektedir ve bunu daha etkin sürdü-
rebilmek ad›na alt komitelerle çal›flmalar›na devam etmifltir.

Çal›flmalar›na 13 kiflilik bir kadro ile devam eden komite, bu dönemde 6 say›n›n oluflu-
munu üstlenmifl, 2014 y›l›nda yay›mlanacak olan say›lara iliflkin haz›rl›klar›n› sürdür-
müfltür. Komitede görev alan tüm üyelere verimli çal›flmalar› nedeniyle teflekkür edi-
yoruz. 

EGE M‹MARLIK DERG‹S‹

Ege Mimarl›k Dergisi, mimarl›¤›n eylem alan›n›n çeflitlili¤ini yans›tma yönündeki çal›fl-
malar›na 41. Çal›flma Dönemi içerisinde de özen göstermenin yan› s›ra, çeflitli güncel
konular› dosya konusu olarak irdelemeye gayret etmifltir. Her dönem oldu¤u gibi mi-
marl›¤›n eylem alan› içerisinde yer alan teori – uygulama dengesini kurmaya çal›flm›fl,
bu ba¤lamda elde edilen dosya konular›n› özenle seçmifltir. 

Farkl› kesimlerin görüfllerine bu dönemde de yer veren Ege Mimarl›k, 39. Dönem ça-
l›flmalar› sürecinde Emre Ç›k›no¤lu taraf›ndan yenilenen tasar›m›yla y›lda dört say› ya-
y›mlayarak okuyucular›yla buluflmaya devam etmektedir. 

YAYIN ÇALIfiMALARI
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HABERLER BÜLTEN‹
Üyelerimiz aras›nda güncel haberleflmenin sa¤lanabilmesi amac›yla yay›mlanan Ha-
berler bülteninin süreklili¤i korunarak üye - oda iletiflimi aktif tutulmaya çal›fl›lm›flt›r.
Bültenin içeri¤ini; güncel mesleki haberler, yasa, yönetmelik ve di¤er mevzuattaki de-
¤ifliklikler, fiubemiz çal›flmalar›n›n ayr›nt›l› bilgisi, etkinliklerimizin, yar›flmalar›n duyuru
ve haberleri vb. oluflturmaktad›r. Haberler Bülteni e-bülten olarak tasarlan›p üyemizle
internet ortam›nda da yay›mlanm›flt›r, böylece daha güncel ve h›zl› haberleflme
sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r.  
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B‹L‹RK‹fi‹L‹K ÇALIfiMALARI

Bilirkiflilik hizmetlerinin kurallara uygun, kurumsallaflarak yap›labilmesi için bafllat›lan
çal›flmalar bu dönemde de artarak sürdürülmüfltür. Bilirkiflilerin ba¤l› olduklar› meslek
odas›n›n s›navlar›na kat›larak baflar›l› olmalar› flart›n›n aranmas›n›n ard›ndan Mimarlar
Odas› Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi e¤itimleri kapsam›nda Mimarlar Odas›, Bilirkifli
Gayrimenkul Komitesi taraf›ndan Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i ve Kamulaflt›rma
Güncelleme E¤itimleri haz›rlanm›flt›r.

2012 y›l›nda 28-29 Kas›m 2012 tarihlerinde 16 saat olarak kurgulanan Kamulaflt›rma
Bilirkiflili¤i E¤itimi düzenlenmifl, e¤itime 1’i Giresun fiubesi’nden olmak üzere toplam
24 üyemiz kat›lm›flt›r. 6 saat olarak kurgulanan Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i Güncelleme
E¤itimi 28 Kas›m 2012 tarihinde gerçeklefltirilmifl ve e¤itime 11 üye kat›lm›flt›r.

2013 y›l›nda 04-05 Aral›k 2013 tarihlerinde 16 saat olarak kurgulanan Kamulaflt›rma
Bilirkiflili¤i E¤itimi düzenlenmifl, e¤itime 1’i Mu¤la fiubesi’nden olmak üzere toplam 9
üyemiz kat›lm›flt›r. 6 saat olarak kurgulanan Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i Güncelleme
E¤itimi 05 Kas›m 2012 tarihinde gerçeklefltirilmifl ve e¤itime 16 üye kat›lm›flt›r.
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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 ve Mimar
Umut Baflbu¤ e¤itmenlik yapmaktad›r.

Archicad 16 versiyonu e¤itimin verildi¤i kurslar›m›z hafta içi 14’er kiflilik aç›lan s›n›flar-
da, 60 saat süren kurs süresinde gerçeklefltirilmifltir. fiubemizin bu dönemde 3 dönem-
lik kurs program›ndan 38 kursiyer yararlanm›flt›r.

Autocad 2013 versiyonu e¤itiminin verildi¤i kurslar›m›z hafta içi 14’er kiflilik aç›lan
s›n›flarda 60 saat süren kurs süresinde gerçeklefltirilmifltir. fiubemizin bu dönemde 2
dönemlik kurs program›ndan 16 kursiyer yararlanm›flt›r.

3ds Max e¤itiminin verildi¤i kurslar›m›z hafta içi 14’er kiflilik aç›lan s›n›flarda, 60 saat
süren kurs süresinde gerçeklefltirilmifltir. fiubemizin bu dönemde 4 dönemlik kurs pro-
gram›ndan – 47 kursiyer yararlanm›flt›r.

Kurslar› tamamlayan üyelerimize Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi taraf›ndan ve ö¤ren-
cilere ise fiubemiz taraf›ndan sertifikalar› verilmifltir. Bilgisayar kurslar› için fiubemizin
Sürekli E¤itim Merkezi kullan›lmaktad›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 1867 PHP
uzant›l›, 731 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 flubemizde 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. 

• Mimarl›k Haftas› internet sitesine kolayl›kla eriflebilmekte, 2008 y›l›ndan günümüze
kadar Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsam›nda gerçekleflen söylefli videolar›na ulafla-
bilmektedir.

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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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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M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ 
M‹MARLIK MERKEZ‹ ÇALIfiMALARI

Sevgili Meslektafllar›m,

Yönetim Kurulumuz geçti¤imiz iki y›ll›k dönemde, içinde bulundu¤umuz yap›y›, ülke-
mizde bir ilk olarak “‹zmir Mimarl›k Merkezi” iflleviyle restorasyonu  ve yenilemesini
yaparak ‹zmir mimarl›k ortam›na ve kentin kültür, sanat ortam›na kazand›rm›flt›r.

Kültür miras› olarak tescilli eski TEKEL DEPO binas›, mimarl›¤›n yenilikçi ve yarat›c›
gücü, tasar›m›n sonsuz zenginli¤i ile buluflturularak yeniden ifllevlendirilmifl,  bu uygu-
lama ile bir anlamda mevcut yap› stokunun mimarl›k arac›l›¤› ile kent yaflam›na kat›l-
mas›n›n baflar›l› bir örne¤ini gerçeklefltirmifltir.

330 kiflilik oditoryumu, 200 kiflilik etkinlik amfisi bu iki mekan› bütünlefltiren 550
m2’lik sergi salonu + fuaye ve bu ifllevlere yönelik ›slak mekanlar zemin katta konum-
land›r›larak, yafll›, engelli, çocuk her kesimden kentlilerin ve ilgi gruplar›n›n kolayca eri-
flebilece¤i nitelikli kültürel-kamusal kullan›m boyutuyla mimarlara ve kentin kültür or-
tam›na sunulmaktad›r.

Ara katta düzenlenen kütüphane ile kültürel-kamusal ifllevler desteklenmekte, mimar-
l›k ortam›na s›n›rs›z bilgi alan› yarat›lmaktad›r.

1.katta, Yönetim Kurulu, Baflkanl›k, sekreterya, muhasebe, mesleki denetim, yay›n ve
bilgisayar kurs mekanlar› konumland›r›lm›fl, ›slak mekanlar ve mutfak ile desteklenmifl-
tir. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ‹dari bölümü yaln›zca bu katta çözümlenmifltir.

Eriflimi iki asansörle desteklenen 2.katta, oda çal›flma programlar›nda yo¤un gereksi-
nim duyulan, atölyeler, e¤itim salonlar›, de¤iflken toplant› mekanlar›, bu mekanlar›n
ortak fuayeleri ve ›slak hacimleriyle mutfak yerlefltirilmifl bütün bu ifllevleri destekle-
yen ve bunlarla bütünleflen aç›k teras (kokteyl ve etkinlikler için) tan›mlanm›flt›r.

Önümüzdeki dönemde dolu dolu mimarl›k konuflmaya, mimarl›k paylaflmaya, kenti,
kentsel alan›, kamusal alan›, yaflam alanlar›n› tart›flmaya, kültürel alan› desteklemeye,
kentte mimarl›k tabanl› bir kültürel odak olmaya, her türlü teknik ve mekansal alt ya-
p›s›yla, kongre, seminer, panel, toplant›, söylefli vb. programlara haz›r bir Mimarl›k
Merkezimiz var art›k.

Kentimizin mimarl›k ortam›na, mimarlara, kültür-sanat çevrelerine ve ‹zmir’e yararl› ol-
mas›n› diliyorum.

Mimarl›k Merkezi’nin tasar›m, projelendirme ve uygulama süreci çok say›da meslekta-
fl›m›z›n destek ve katk›lar›yla gerçeklefltirilmifltir.

Yönetim Kurulumuzda, Mimarl›k Merkezi ve Hizmet Binas› ihtiyaç program› oluflturul-
mufl, Mimarl›k Merkezi Dan›flma Kurulunda, tasar›m ilkeleri tart›fl›lm›fl, alternatif proje-
ler üzerinde de¤erlendirmeler yap›lm›fl, proje kurulunda kabul edilen yaklafl›mlarla
konsept projeler haz›rlat›lm›flt›r.
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Uygulama projeleri flube personeli taraf›ndan yap›lm›fl, ilgili Kültür ve Tabiat Varl›kla-
r›n› Koruma Bölge Kurulu ve Konak Belediyesi’nden yap›m izinleri al›nm›fl, yap› kullan-
ma aflamas› tamamlanm›fl, 27 Aral›k’ta 1200’e yak›n üyemizin yeni y›l birlikteli¤iyle aç›-
l›fl› yap›lm›flt›r. Trafo aflamas› sürmektedir.

‹zmir Mimarl›k Merkezi yap›m›nda dört aflamal› bir ihale düzeni uygulanm›flt›r. Önce
kaba inflaat ihalesi ve yap›m› gerçeklefltirilmifl, daha sonra mimarl›k iflleri (ince yap›),
Elektrik Tesisat ‹flleri, Mekanik Tesisat ‹flleri ihaleleri ve uygulamalar gerçeklefltirilmifl-
tir.

Vaziyet plan›
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Bütün bu aflamalar, ihale komisyonu ve yap›m komisyonlar›m›z›n ve geçici kabul he-
yetlerimizin katk›lar› ve destekleriyle istenilen sonuca en yak›n flekilde tamamlanm›fl-
t›r.

Özetle paylaflt›¤›m bu süreçte, ‹zmir Mimarl›k Merkezi ve fiube Hizmet Binas› proje, ta-
sar›m, ihale, uygulama, geçici kabul ifllemleri süresince katk› ve destek veren bütün
üyelerimize ‹zmir mimarlar› ve yönetim kurulumuz ad›na bir kez daha sonsuz teflek-
kür ediyorum.

Mimarl›k Merkezi proje onaylar›, inflaat ruhsat› ve yap› kullanma izinleri aflamas›nda
desteklerini gördü¤ümüz ‹zmir 1 numaral› KTVKB Kuruluna, Konak Belediyesi Baflkan-
l›¤›na ve ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤üne teflekkür ediyorum.

Sevgili meslektafllar›m de¤erli konuklar,

Bu dönemde ‹zmir de mimarl›k yar›flmalar›n›n ço¤alt›lmas›na büyük çaba gösterilmifl,
Mimarlar Odas› merkez yar›flmalar komitesinde yer al›nm›fl, yar›flmalar çal›fltay› ‹z-
mir’de düzenlenmifltir.

Çeflme K›y› Düzenlemesi Yar›flmas›, ‹ZKA Hizmet Binas› Yar›flmas›, Uflak Yar›flmas› yö-
netim kurulumuzun ›srarl› giriflimleri sonucu yar›flmaya ç›km›fl konulard›r. Gelecek dö-
nemlerde de yar›flmalar›n ço¤alt›lmas› sürekli ve öncelikli programlar olmal›d›r.

Çok s›k de¤iflen Tip ‹mar Yönetmeli¤i hakk›nda düzenlemeyi yapan bakanl›k temsilci-
lerinin kat›l›m› ile seminerler düzenlenmifl, serbest çal›flan ve yerel yönetimlerde çal›-
flan üç yüze yak›n meslektafl›m›z iki gün süresince etkin olarak kat›lm›flt›r.

Kat›l›m talebi ve ilgi yo¤unlu¤u Mimarlar›n mesleki yaflamlar›na ve meslek pratikleri-
ne do¤rudan etki eden yasa ve yönetmelik düzenlemeleri konusunda daha etkin
programlar›n sürekli k›l›nmas› anlam›nda bir gösterge oluflturmaktad›r.

Di¤er yandan iki y›l boyunca, ‹zmir de mimarl›¤›n niteli¤inin yükseltilmesi ba¤lam›nda
bas›nda ve Televizyonlarda çok say›da söylefli ve programa kat›l›nm›fl, önerilerimiz ve
taleplerimiz toplumla paylafl›lm›flt›r.

Mimarl›k ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi yaz›l› ve görsel medyada sürekli gündemde
olmufl, mimarlar odas›n›n etkinli¤inin en üst düzeyde oldu¤u bir dönem yaflanm›flt›r.
Ayr›nt›lar çal›flma raporunda izlenebilir.

Kentlerin mimarl›k düzeyinin yükseltilmesi, kentsel, mekânsal geliflmede mimarl›k bo-
yutuna daha çok önem verilmesi, kentlilerde ve karar vericilerde canl› bir mimarl›k kül-
türünün gelifltirilmesi, sürekli ve kal›c› yönetim politikam›z olmufltur ve olacakt›r.

Yönetim Kurulumuzun iki y›ll›k çal›flma dönemini içeren çal›flma raporu ayr›nt›l› bir
özet olarak gündemdeki s›ras›nda size sunulacakt›r.

Sevgili meslektafllar›m de¤erli konuklar,

Geçti¤imiz iki y›ll›k çal›flma döneminde, komite, komisyon, çal›flma guruplar›, seminer,
kongre, panel söylefli, sergi ve sempozyumlar ile fiube çal›flmalar›m›za kat›lan ve kat-
k›da bulunan siz de¤erli meslektafllar›m›za Yönetim Kurulumuz ad›na sonsuz teflekkür
ediyorum.

Genel Kurulumuza baflar›lar diliyor sizlere sevgilerimizi sunuyorum.

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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41. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

‹ZM‹R M‹MARLIK MERKEZ‹ PLAN - KES‹T - CEPHELER

Bodrum kat plan›

1 Yang›n suyu kullanma tank›

2 Kullanma suyu tank›

3 Pompa dairesi

1 2

3
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41. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

Zemin kat plan›

1 Girifl holü / sergi alan›

2 Amfi

3 Konferans salonu

4 Fuaye / sergi alan›

5 Hol

6 Kafeterya

7 Mutfak

8 Enerji Odas›

9 Arfliv

10 Depo

11 Tesisat Odas›

12 WC

13 Yang›n Merdiveni

14 Asansör

1 

2

3

4

5

6

78

9

10

12

14

13

12

11
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41. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

Ara kat plan›

1 Kütüphane

2 Amfi

3 Konferans salonu

4 Fuaye / sergi alan›

5 Hol

6 Yang›n Merdiveni

7 Asansör

1 

4

2

3

4

5

5

7
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41. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

Birinci kat plan›

1 Yönetim Kurulu Baflkan odas›

2 Yönetim Kurulu Toplant› salonu

3 Yönetim Kurulu Sekreter Üye od.

4 Muhasebe / Sayman Üye odas›

5 Sekreterya

6 Mesleki Denetim odas›

7 Yay›n odas›

8 Hol

9 Ifl›k / Ses / Çeviri odas›

10 Bilgisayar odas›

11 Mutfak

12 WC

13 Yang›n Merdiveni

14 Asansör

1 
23

4

5

6

7

8

8

9

10

12

14

13

12

11
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41. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

‹kinci kat plan›

12

3

4

4

56

6

7

8

1 Tesisat odas›

2 Servis mekan›

3 Teras

4 Hol

5 Depo

6 WC

7 Yang›n Merdiveni

8 Asansör
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41. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

Üçüncü kat plan›

1 Makina asansör dairesi

2 Hol

3 Yang›n Merdiveni

1 

23
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41. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI
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41. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

cc kesiti - dd kesiti

aa kesiti - bb kesiti

ee kesiti - ff kesiti
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41. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

Dogu cephesi

Güney ve kuzey cepheleri
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2012 - 2013 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 Merkezi
Yönetmeli¤i’nin yay›nlanmas›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. 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 sicillerine kat›lm›fl olduklar› e¤itim
ve etkinliklerin ifllenmesi çal›flmalar›n› da yürütmüfltür.   

fiubemiz; mesle¤imizin yürütülmesi sürecinde mimarlar›n ihtiyaç duyaca¤› güncel
bilgi ve yetkinliklerin kazan›lmas› sürecinde üyelerimize destek olmak anlam›nda
Sürekli Mesleki Geliflimi önemsemekte, üyelerimizin ihtiyaçlar› do¤rultusunda e¤itim
ve etkinlik programlar› oluflturarak bu programlar› y›lda iki kere yay›nlamaktad›r.
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2012 Y›l› Etkinliklerinin Aylara Göre Da¤›l›m›

2012 YILINDA SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETK‹NL‹KLER

2012 Y›l›nda Gerçekleflen Etkinliklerin ‹zmir fiube ve Temsilciliklere Göre Da¤›l›m›

Ocak : 1
fiubat : 1
Nisan : 1
May›s : 5
Haziran : 2

Eylül : 4
Ekim : 3
Kas›m : 4
Aral›k : 5

‹zmir fiube : 18
Ayd›n Temsilcili¤i : 4
Akhisar Temsilcili¤i : 1

Uflak Temsilcili¤i : 4
Toplam : 27
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2012 YILI SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETK‹NL‹KLER



2012 YILI SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN E⁄‹T‹MLER

94
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 41. Dönem Çal›flma Raporu

SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2013 YILINDA SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETK‹NL‹KLER

2013 Y›l›nda Gerçekleflen Etkinliklerin ‹zmir fiube ve Temsilciliklere Göre Da¤›l›m›

‹zmir fiube : 19
Ayd›n Temsilcili¤i : 4
Manisa Temsilcili¤i : 1
Toplam :24

2013 Y›l› Etkinliklerinin Aylara Göre Da¤›l›m›

Ocak : 1
Mart : 4
Nisan : 6
May›s : 7

Temmuz : 1
Eylül : 1
Aral›k : 1
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2013 YILI SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETK‹NL‹KLER

2013 YILI SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN E⁄‹T‹MLER
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2012 - 2013 YILINDA SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN E⁄‹T‹MLER

ENERJ‹ K‹ML‹K BELGES‹ (EKB) UZMANLI⁄I E⁄‹T‹M‹

E¤itmenler: Alev A¤r›, Selin Za¤pus, ‹lker Kahraman, Özgür Güller

Haz›rlayan: SMGM

Süre: 18 saat

E¤itim Yeri: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Sürekli E¤itim Merkezi

SMG Kredisi: 15

Ücret: 180 TL

Konular:

1. Enerji Tüketimleri ve Enerji Verimlili¤i

2. ‹lgili Mevzuatlar

3. 5627 Say›l› Enerji Verimlili¤i Kanunu

4. Merkezi Is›tma ve S›hhi S›cak Su Sistemlerinde Is›nma ve S›hhi S›cak Su

Giderlerinin Paylaflt›r›lmas›na ‹liflkin Yönetmelik

5. Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i

6. Bina Enerji Performans› Hesaplama Yöntemleri

7. Bina Geometrisi

8. Is›l Zonlar

9. Is› Geçiflleri

10. ‹ç Kazançlar

11. Ayd›nlatma Enerjisi Gereksinimlerinin ve Tüketimlerinin Hesaplanmas›

12. Mekanik Sistemler için Enerji ihtiyac› ve Tüketimlerinin Hesaplanmas›

13. S›cak Su Sistemi

14. Yenilenebilir Enerji ve Kojenerasyon Sistemi

15. Referans Bina ve Enerji S›n›f›

16. BEP-TR Yaz›l›m›

17. BEP-TR Yaz›l›m› Kullan›larak Örnek Binan›n EKB düzenlenmesi (UYGULAMA)

Aç›ld›¤› Tarihler: 20-22 Ocak 2012, 24-26 fiubat 2012, 23-25 Mart 2012,         

11-13 May›s 2012, 16-18 Kas›m 2012, 10-12 May›s 2013
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

TEMEL FOT⁄O⁄RAF E⁄‹T‹M‹

Kurgulayan: Erdem Y›ld›r›m

Haz›rlayan: SMGM

Süre: 20 saat

E¤itim Yeri: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

SMG Kredisi: 15

Ücret: 150 TL

Konular:

1. Temel Foto¤raf E¤itimi

2. Mimari Foto¤raf E¤itimi

Aç›ld›¤› Tarihler: 06 Mart – 17 Nisan 2012, 14 Mart – 25 Nisan 2013

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 inceleme 

7. Hukukçu gözüyle Kamulaflt›rma Kanunu 

8. Kamulaflt›rma konular› (11.ve 12. madde) 

9. Örnek raporlar üzerinde anlat›m 

10. Örnek rapor irdelemesi 

11. Kamulaflt›rma örnek dava dosyas› 

12. Dosya konusuna göre rapor haz›rlama 

13. Çözümlenen rapor üzerinde tart›flma

Aç›ld›¤› Tarihler: 28-29 Kas›m 2012 , 04-05 Aral›k 2013 
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

KAMULAfiTIRMA B‹L‹RK‹fi‹L‹⁄‹ - GÜNCELLEME V‹ZE E⁄‹T‹M‹

Haz›rlayan: SMGM

Kurgulayan: Mimarlar Odas›, Bilirkifli ve Gayrimenkul Komitesi

Süre: 6 saat

E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu

SMG Kredisi: 6

Ücret: 60 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: 28 Ekim 2012 , 05 Aral›k 2013 

B‹NALARDA ÇEVRE VE ENERJ‹ YÖNET‹M‹ TANITIM PROGRAMI

Haz›rlayan : SMGM

Kurgulayan : Mimarlar Odas› Genel Merkezi / Ekolojik Mimarl›k ve Enerji 

Etkin Yap›lar Çal›flma Grubu

Süre : 6 Saat

E¤itim Yeri : fiube Seminer Salonu

SMG Kredisi: 6

Konular :

1. ‹nsan sa¤l›¤› ve güvenli¤i yasal düzenlemeler

2. Ulusal ve uluslararas› çevre hukuku Bina – Yap›l› çevre

3. Süreçler kaynak kullan›m›

4. Bina ve kent etkileflimi / Bina ve çevresel kavramlar

Aç›ld›¤› Tarihler: 17 May›s 2013
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SERG‹LER - GEZ‹LER - F‹LM GÖSTER‹MLER‹
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

''‹zmir Kemeralt› Camileri'' teknik gezisi Halil
‹brahim Alpaslan eflli¤inde 5 May›s Cumartesi
günü gerçekleflti. Teknik gezi kapsam›nda ilk
olarak 18. yy eseri oldu¤u düflünülen ve yak›n
zamanda onar›lan Yal› Cami'si gezildi. Cami,
mescit, harem, harim, minare, flerefe, son ce-
maat mahali ve mütekbire gibi cami mimarisi-
ne dair terimlerin aktar›ld›¤› gezi, ad›n› iç lima-
n› koruyan hisardan alan Hisar (Yakub Bey)
Cami'sinin gezilmesiyle devam etti. Ard›ndan
XVII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda infla edildi¤i tahmin
edilen, 1810-15 tarihlerinde tamir gören ve daha sonra kütüphane ve muvakkithanenin ek-
lendi¤i fiad›rvan Cami, Kestanepazar› Cami, Bafldurak (Hac› Hüseyin) Cami ve Kemeralt›
(Yusuf Çavuflzade Ahmed A¤a) Cami'si gezildi. Gezi restorasyon çal›flmalar› devam eden
Salepçio¤lu Camii’nin gezilmesiyle son buldu.

Ahmet Küçük ve Berna Küçük ''Bir Mimarl›k
Ofisi ve Uygulamalar›'' Söyleflisi 9 May›s Çar-
flamba Günü fiubemizde Gerçekleflti. 1994 y›-
l›nda kurduklar› Mita Mimarl›k ve Tasar›m Bü-
rosu çal›flmalar›ndan bahseden Ahmet Küçük
ve Berna Küçük, mesleki deneyimlerini yer al-
d›klar› projeler üzerinden bizlerle paylaflt›lar.
Bu ba¤lamda Bornova Belediyesi Atatürk Ki-
tapl›¤›, Ödemifl Belediyesi tescilli Türk Hava
Kurumu Binas›, Konak K›z›lay Cemiyeti Binas›,
Bergama Ulucami Çevre Duvar›, Selvili Han
Rölöve - Restorasyon - Restitüsyon Projeleri-
ne olan yaklafl›mlar›n› çizim ve foto¤raflar
üzerinden aktard›lar. Restorasyon projeleri üretiminde ve sonuçlanmas›nda teknik, bürok-
ratik, ekonomik zorluklarla karfl›lafl›labildi¤inden ve proje üretim sürecinde oldu¤u gibi
yap›m alan›nda da zorluklar bulundu¤undan bahseden Ahmet Küçük ve Berna Küçük, ar-
d›ndan restorasyon d›fl› çal›flmalar›ndan olan Çeflme Il›ca Konut Projesi, Narl›dere Konut
Projesi, Turgutlu Apartman Cephe Tasar›m› ve ‹stanbul- Pamuklar Tekstil Showroom Pro-
jesi ve Uygulamas› projelerinden bahsettiler. Söylefli kat›l›mc›lardan gelen sorular›n yan›t-
lanmas›yla son buldu.

‹ZM‹R KEMERALTI CAM‹LER‹

B‹R M‹MARLIK OF‹S‹ VE 
UYGULAMALARI

HAL‹L ‹BRAH‹M ALPASLAN

AHMET & BERNA KÜÇÜK
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41. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

T.C. Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› Yap› ‹flleri
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan Aral›k 2009'da
yürürlü¤e giren "Binalarda Enerji Performan-
s› (BEP) Yönetmeli¤i"nin 25. maddesinde be-
lirtilen "Enerji Kimlik Belgesi (EKB)" düzenle-
mesi için, yönetmelikte belirtilen koflullara
uygun mimarlara "EKB Uzmanl›¤›" sertifikas›
verilmesi için düzenlenen e¤itim, 11-12-13 Ma-
y›s tarihlerinde fiubemiz e¤itim merkezinde
gerçekleflti. E¤itim; enerji tüketimleri ve

enerji verimlili¤i, ilgili mevzuatlar, 5627 say›l› Enerji Verimlili¤i Kanunu, Merkezi Is›tma ve
S›hhi S›cak Su Sistemlerinde Is›nma ve S›hhi S›cak Su Giderlerinin Paylaflt›r›lmas›na ‹liflkin
Yönetmelik, Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i, Binalarda Enerji Performans› He-
saplama Yöntemleri ve bina geometrisi, ›s› zonlar›-›s› geçiflleri, ayd›nlatma enerjisi gerek-
sinimlerinin ve tüketimlerinin hesaplanmas›, mekanik sistemler için enerji ihtiyac› ve tüke-
timlerinin hesaplanmas›, s›cak su sistemleri, yenilenebilir enerji ve kojenerasyon sistemi
konular›n› kapsamaktad›r. 18 saat süren e¤itimin sonunda BEP-TR yaz›l›m› ve BEP-TR ya-
z›l›m› kullanarak örnek binan›n EKB düzenlemesi uygulamas› ard›ndan yap›lan s›nav ile
sertifika almaya hak kazan›lmaktad›r.
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Sürekli E¤itim Merkezi

18 MAYIS CUMA 2012

Arkas Koleksiyonu'nda ''Bat›l›n›n F›rças›ndan
Ege'nin Bu Yakas›'' sergisini gezmek isteyen
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi üyeleri için; Ar-
kas Sanat Merkezi iflbirli¤inde proje editörle-
ri eflli¤inde gerçekleflecek olan bir program
düzenlendi. 18 May›s Cuma günü gerçekleflen
program dahilinde oryantalist ressamlar›n
eserleri, bu defa ‹zmir'de Arkas Sanat Merke-
zi'nde sanatseverlerle bulufltu.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Luci-
en Arkas'›n ev sahipli¤inde, ifl arkadafl› ve proje orta¤› Erol Makzume'nin katk›lar›yla "Ba-
t›l›n›n F›rças›ndan Ege'nin Bu Yakas›" adl› 150 y›ll›k zaman dilimini kapsayan 109 eseri içe-
ren sergide, Zonaro, De Mango, Preziosi, Brest, Ziem, Curtovich, Warnia-Zarzecki, Boulan-
ger, Ernst gibi 52 oryantalist sanatç›n›n imzas› bulunmaktad›r.

“BATILI’NIN FIRÇASINDAN EGE’N‹N
BU YAKASI” SERG‹S‹
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KENT VE M‹MARLIK: ‹ZM‹R SERG‹S‹

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan
Doç.Dr.Emel Kay›n’›n küratörlü¤ünde haz›rla-
nan “Kent ve Mimarl›k:‹zmir” sergisi “ Edirne
Selimiye Camii Külliyesi’nin Dünya Miras Lis-
tesi’ne Dahil Edilmesinin I. Y›l›” program› içe-
risinde Edirne Devecihan Kültür Merkezi’nde
izleyicilere sunuldu. Edirne Belediyesi ve
Prof.Dr. Nevzat ‹lhan’›n direktörlü¤ünü yürüt-
tü¤ü Alan Yönetimi Ofisi’nin organizasyonu
ile haz›rlanan program çerçevesinde çeflitli
sergilerle birlikte, konferanslar, alan yönetimi
de¤erlendirme toplant›s› ve kentlilerin genifl kat›l›m›n›n sa¤land›¤›  d›fl mekân etkinlikleri
gerçeklefltirildi. Konferans program› içerisinde Doç.Dr. Emel Kay›n taraf›ndan sunulan
“Kent, Mimarl›k ve Korumaya Dair Okumalar: ‹zmir-Edirne” konulu konferans da yer ald›.
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23 MAYIS ÇARfiAMBA 2012

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

MAYIS 2012

Edirne Belediyesi

Yeminli Mali Müflavir Yüksel Koç'un haz›rlad›-
¤› ''Sahte Fatura Muhteviyat› ‹tibariyle Yan›l-
t›c› Belge'' semineri 23 May›s Çarflamba günü
fiubemizde gerçekleflti. Bir faturada bulun-
mas› gereken bilgilerden bahseden Yüksel
Koç, bu ba¤lamda fatura üzerinde, faturan›n
düzenlenme tarihi, seri ve s›ra numaras›, fatu-
ray› düzenleyenin ad›, ticaret unvan›, ifl adre-
si, ba¤l› oldu¤u vergi dairesi, hesap numaras›,
müflterinin ad›, adresi, mal›n veya iflin nevi,
miktar›, fiyat› ve tutar› gibi baz› bilgilerin yer almas› gerekti¤ine de¤indi. Sözlerine yan›lt›-
c› belge tan›m›yla devam eden Yüksel Koç, gerçek bir muamele veya duruma dayanmak-
la birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçe¤e ayk›r› flekilde
yans›tan belgenin, muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge oldu¤unu aktard› ve kaçakç›l›k su-
çunun oluflmas›n›n sahte veya muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belgenin bilerek kullan›l›p,
kullan›lmad›¤›na ve bu kullan›mda kast›n bulunup bulunmad›¤›n›n de¤erlendirilmesine
ba¤l› bulundu¤una de¤indi. Sahte belge kavram›na da de¤inen Yüksel Koç, sahte belge-
nin gerçek bir muamele veya durum olmad›¤› halde bunlar varm›fl gibi düzenlenen belge
oldu¤undan ve bir mal hareketi veya hizmet ifas› söz konusu olmaks›z›n düzenlenen bel-
gelerin sahte belge olarak kabul edilece¤inden bahsetti. Seminer kat›l›mc›lardan gelen so-
rular›n yan›tlanmas›yla son buldu.

SAHTE FATURA MUHTEV‹YATI

YÜKSEL KOÇ

KÜRATÖR: EMEL KAYIN



22 Haziran günü Bursa’ya ö¤le saatlerinde var›ld›.
Gezimize Tophane semtinde bulunan Tophane
Park›’nda baflland›. Orsam Gazi ve Orhan Gazi
Türbeleri ve Park içerisinde 1904 ‘te yap›m›na
bafllanan Bursa Saat Kulesi gezildi. Park›n için-
den fiehri Kuflbak›fl› seyredip Bursa Kalesi ve
Surlar›’n› kap›lar›ndan saltanat kap›s› önünde
rehberden bilgi al›nd›.

Sonras›nda s›rayla, Ulu Camii, Koza Han, Kent
Müzesi, Emir Sultan Camii, Yeflil Camii, Yeflil
Türbe, Hüdavendigar Camii gezildi. Gezinin
devam›nda ‹znik’te Ayasofya Müzesi, Hac›

Özbek Camii, Süleyman Pafla Medresesi, Yeflil Camii, Roma Tiyatrosu gezildi. Ertesi gün
Mudanya ve Tirilyeye’ye geçildi. Burada Mudanya Mütakere Evi Müzesi, Mudanya Tahir Pafla
Kona¤›, Kemerli Kilise, Tafl Mektep gezildi.

Ahflap ve kerpiç olarak genellikle üç katl› ve e¤imden yararlan›larak yap›lm›fl Bizans – Rum mi-
marisini yans›tan evleri gördükten sonra ö¤le yeme¤imizi denizin k›y›s›nda yedik. Trilye zey-
tinleri de al›nd›ktan sonra ‹zmir’e hareket ettik. 
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26 MAYIS 2012

26 May›s günü gezimize an›tsal nitelikli ç›nar
a¤ac›n› bar›nd›ran köy meydan›nda bulunan
K›rkOluk Camiisi’nde bafllad›k. Darkale
Köyü’ndeki konutlar›n mimari üslubu ve köyün
sokak dokusu özellikleri konusunda bilgi ald›k.
Gezinin devam›nda Minareli Camii gezilerek
Darkale köy gezisi sona erdi.
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22 HAZ‹RAN 2012 TAR‹H‹ BURSA - ‹ZN‹K - MUDANYA
- T‹R‹LYE GEZ‹S‹

M‹NE TANAÇ ZEREN
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‹01 EK‹M PAZARTES‹ 2012

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan her y›l
düzenlenen Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri 01
Ekim 2012 Pazartesi günü yap›lan tören ile
bafllad›. Törene ‹zmir Büyükflehir Belediye
Baflkan› Aziz Kocao¤lu ve Konak Belediye
Baflkan› Dr. Hakan Tartan’›n yan› s›ra çok sa-
y›da üyemiz kat›ld›. Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal 
UIA taraf›ndan Dünya Mimarl›k Günü'nün te-
mas› olarak seçilen "Mimarl›kla De¤iflen Kent-
ler" temas›na de¤indi. Topal, gündemdeki
kentsel sorunlara ve özellikle son dönemde kamuoyunun gündeminde olan “Afet Riski Al-
t›ndaki Alanlar›n Dönüfltürülmesi Hakk›nda Kanun”una de¤inerek yerel yönetimlerin karar
verme süreçlerinde meslek odalar› ve sivil toplum örgütlerini d›fllamamas› gerekti¤ini vur-
gulad›. Son olarak etkinli¤in gerçeklefltirilmesinde eme¤i geçen herkese teflekkür eden
Topal’›n ard›ndan Konak Belediye Baflkan› Dr. Hakan Tartan aç›l›fl konuflmas›n› gerçeklefl-
tirdi. Tartan, sürekli artan göçler nedeniyle kentlerin yaflan›lmaz hale getirildi¤ini belirtti.
Tartan, “Bu süreçle birlikte köylerde büyük boflluklar oluyor. ‹nsanlar bir süre sonra flehir-
lerden de s›k›l›p uzaklaflmaya bafllay›nca içinden ç›k›lmaz bir hal alacakt›r. Mimarlar kentle-
ri yaflanabilecek yerler haline dönüfltürmeye çal›flan insanlar. Bu nedenle de kendilerine bü-
yük ifl düflüyor. Yapt›klar› hizmet önemli, önlerinde sayg›yla e¤iliyorum. Mimarlara kulak ve-
rirsek, kentlerdeki kötü gidifle dur deriz” diyerek tüm mimarlar›n Dünya Mimarl›k Günü’nü
kutlad›.

Meslekte 30. ve 50. y›l›n› geride b›rakan üyelerimiz için plaket töreni gerçeklefltirildi. Mes-
lektafllar›m›z plaketlerini ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz Kocao¤lu, Konak Beledi-
ye Baflkan› Dr. Hakan Tartan, Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ne-
cip Mutlu, Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Ekinci ve Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal’dan ald›lar.

Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan "Mimarl›kla De¤iflen Kentler" temas› kapsam›nda düzenle-
nen Fotomaraton'da dereceye giren ve sergilemeye hak kazanan yar›flmac›lara da ödül-
leri Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Sayman Üyesi Hikmet Gökmen taraf›ndan verildi.

Ödül törenleri ard›ndan her y›l oldu¤u gibi bu y›l da düzenlenen mimarl›k günü kokteyli

M‹MARLIK HAFTASI 2012

113
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“Kentler Mimarl›kla De¤ifliyor” Hasan Topal’›n
yürütücülü¤ünde gerçekleflen panelde Ta-
mer Baflbu¤, Can Çinici, Sezai Göksu, Baran
‹dil’in kat›l›m›yla gerçekleflti. Panelde Mimar-
l›k Haftas›’n›n temas›n› kapsaml› olarak ele
al›nd›.

Tarihsel olarak, ekonomik, sosyal, siyasal ve
kültürel bir çok etkenin mekâna yans›mas›yla
flekillenen kentler, sürekli olarak bir de¤iflim,
dönüflüm sürecini de yaflamaktad›rlar. Günü-
müzde gelinen aflamada kentler yaflam kali-
tesi boyutuyla de¤erlendirilmekte, yaflayan-
lar›n mutlu oldu¤u, her türlü kentsel konfora
kolay eriflebildi¤i yaflam alanlar› olarak gelifl-
tirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Kentlerde yaflanan
de¤iflim, dönüflüm sürecinin, planlanabilen,
denetlenebilen ve yönetilebilen bir içeri¤e sa-
hip olmas› ve yaflam alanlar›n› s›n›rlayan yap›-

l› çevrenin nitelikli mimarl›klarla gelifltirilmesi, kentin yaflam kalitesine olumlu etki yapacak
politikalar›ndan biridir. Avrupa Kentsel fiart›’n›n da önerilerinden olan “mekansal geliflme-
de mimarl›k boyutuna da fazla önem vermek, karar vericilerde ve kentlilerde canl› bir mi-
marl›k kültürünün oluflmas›n› teflvik etmek” öncelikli kentleflme stratejilerinden olmak zo-
rundad›r. Ülkemizde son y›llarda gündeme gelen ve yap›lan yasal düzenlemelerle uygula-
ma aflamas›na geçilen “Kentsel Dönüflüm” programlar›nda, mimarl›¤›n yarat›c› ve yenilik-
çi gücünü kentlere yans›tacak bir anlay›fl›n görülmedi¤ini de saptamak gerekir. Kentsel
dönüflüm uygulamalar›na rehberlik edebilecek politikalar›n oluflturulmas› kapsam›nda,
“Mimarl›kla De¤iflen Kentler” panelinde, yukar›da özetlenen içerikte görüfller, deneyimler
ve önerilerin paylafl›ld›.
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KENTLER
02 EK‹M SALI 2012

Atatürk Kültür Merkezi / Konak

TAMER BAfiBU⁄ - CAN Ç‹N‹C‹ 
SEZA‹ GÖKSU - BARAN ‹D‹L
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02 EK‹M SALI 2012

"Mimarlar Yap›lar›n› Gezdiriyor" bafll›¤› alt›n-
da 2 Ekim Sal› günü Mehmet Ya¤c›o¤lu eflli-
¤inde Folkart Towers flantiyesi gezildi. Fol-
kart firmas› taraf›ndan haz›rlanan tan›t›m fil-
minin izlenmesi ile bafllayan gezi, yap›n›n ma-
keti üzerinden mimar Mehmet Ya¤c›o¤lu’nun
tasar›m sürecine iliflkin yapt›¤› bilgilendirme
ile devam etti. Ya¤c›o¤lu, iki blok olarak ta-
sarlanan projede zemin katlar›n al›flverifl alan-
lar›, üst katlar›n ise ofis ve rezidans olarak ta-
sarland›¤›n› belirtti. Ya¤c›o¤lu, balkon eleman›n›n ‹zmir konut yaflant›s›n›n ayr›lmaz bir
parças› oldu¤unu düflündüklerini dile getirerek, tüm konutlar›n balkonlu olarak tasarland›-
¤›n›, bu balkonlar›n kullan›labilir olmas› için çeflitli araflt›rma ve hesaplar yap›ld›¤›n› bunun
sonucu olarakda   konutlar›n sekiz ve on yedinci katlar aras›nda  infla edilece¤ini aç›klad›.
Yap›n›n genel iflleyifline iliflkin bilgiler aktaran Ya¤c›o¤lu, Folkart Towers’›n bitti¤inde 200
metre yükseklikte ve Avrupa’n›n en yüksek beflinci yap›s› olaca¤› bilgisini aktard›. Kat›l›m-
c›lar›n sorular›n›n yan›tlanmas›n›n ard›ndan gezi tamamlad›. 

FOLKART TOWERS
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03 EK‹M ÇARfiAMBA 2012

"Mimarlar Yap›lar›n› Gezdiriyor" bafll›¤› alt›nda
3 Ekim Çarflamba günü Salih Se¤men eflli¤in-
de Anadolu Apartman› gezildi. Öncelikle yap›-
n›n geçmifli hakk›nda kat›l›mc›lara bilgi akta-
ran Se¤men; iki efl bloktan oluflan apartman›n
toplam on alt› daireden olufltu¤unu, yap›n›n
‹zmir’de infla edilen ilk apartman oldu¤u bilgi-
sini aktard›. Yap›ld›¤› dönemden bu yana iflle-
vini koruyan apartman›n günümüzde de ko-
nut olarak kullan›ld›¤› ve yap›n›n; restorasyon sonras›nda zemin katlar›n›n ticari kullan›m›-
na ayr›larak, üst katlar›n›n ise rezidans olarak hizmet verece¤ini aç›klad›. Yap›n›n üst kat-
lar›nda herhangi bir plan flemas› de¤iflikli¤i yap›lmad›¤›n›, yaln›zca asansör eklendi¤ini ak-
taran Se¤men, restorasyon süreci boyunca mümkün oldu¤unca mevcut elemanlar›n koru-
narak kullan›lmas›na çal›fl›ld›¤›n› belirtti. Yap›n›n korunabilmesi için yap›lan güçlendirmele-
re de de¤inen Se¤men, malzeme baz›nda ve eleman baz›nda yap›lan koruma çal›flmalar›-
na iliflkin detayl› bilgi aktararak kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlad›.

ANADOLU APARTMANI

SAL‹H SE⁄MEN

MEHMET YA⁄CIO⁄LU
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Erdem Y›ld›r›m yürütücülü¤ünde gerçekleflti-
rilen, “Architexture” atölye çal›flmas› 3 Ekim
Çarflamba günü Dominik Caddesi’nde Konak
Belediyesi iflbirli¤iyle gerçeklefltirildi. Atölye
çal›flmas›, Erdem Y›ld›r›m’›n “doku” kavram›n›
örnekler göstererek kat›l›mc›lara aktarmas› ile
bafllad›. Yap›lacak çal›flmada kentsel mekan
içinde özellikle tekrar eden elemanlardan olu-
flan örüntüler ve dokulara yo¤unlafl›lmas›n›n

hedeflendi¤ini belirten Y›ld›r›m çekilen foto¤raflardan daha iyi sonuç al›nabilmesi için,  fo-
to¤raf çektikten sonra bilgisayarda gerçeklefltirilen çeflitli iflleme ve düzeltme teknikleri
hakk›nda  kat›l›mc›lar› bilgilendirdi. Kat›l›mc›larla birlikte belirlenen alanda bir inceleme ge-
zisi yap›larak tema çerçevesinde çekilebilecek örnekler de¤erlendirildi. Daha sonra kat›l›m-
c›lara temaya iliflkin foto¤raf çekmeleri için serbest zaman verildi. Belirlenen zaman dilimin-
de kat›l›mc›lar taraf›ndan çekilen foto¤raflardan her kat›l›mc› seçti¤i befl adet foto¤raf›, çe-
flitli teknikler ve programlar kullanarak iflleyerek teslim etmifltir. Çekilen foto¤raflar daha
sonra belirlenecek bir tarihte sergilenecektir.

03 EK‹M ÇARfiAMBA 2012

Dominik Caddesi

EMEL KAYIN
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‹ DÖNÜfiÜM SÜREC‹NDE BAYRAKLI:

TAR‹HSEL VE ÇA⁄DAfi KATMANLAR

Mimarlar Odas› taraf›ndan düzenlenen 2012
Mimarl›k Haftas› kapsam›nda organize edilen
"Dönüflüm Sürecindeki Bayrakl›:Tarihsel ve
Ça¤dafl Katmanlar" bafll›kl› gezi, Doç.Dr.
Emel Kay›n'›n yürütücülü¤ünde ve Bayrakl›
Belediyesi'nin deste¤iyle gerçeklefltirildi. "‹z-
mir kentinin M.Ö. 3000'lere uzanan katman-
lar›n› bar›nd›ran Bayrakl› bölgesinin sahip ol-

du¤u kültürel birikim" kadar, "20. yüzy›l›n ortas›ndan sonra gecekondu olgusuyla karfl›la-
flan alan›n yüzyüze oldu¤u meselelere" de  dikkat çekmeyi amaçlayan gezide, bölgenin
farkl› yüzlerinin kat›l›mc›lara izletilmesi amaçland›. Alsancak Liman›'ndan bafllayan ve  Da-
ra¤ac›-Halkap›nar-Salhane-Bayrakl›-Turan eksenine yönelik "co¤rafi-tarihsel-mimari biri-
kimlerin, yokolan izlerin, bölgeye yönelik gelecek öngörülerinin ve dönüflümlerin" irdelen-
mesi yoluyla ilerleyen gezi kapsam›nda,   Do¤ançay'a kadar uzanan  bir parkur katedildi.
Kula Mensucat Fabrikas›, Soyer Kültür ve Sanat Fabrikas›, Piyale Fabrikas›, Turan endüs-
tri dokusu,  Bayrakl› Saint Antuan Kilisesi ve 19. yüzy›l konut dokusu, Do¤ançay köy do-
kusu, 75. Y›l Mahallesi toplu konut alan›, Bar›fl An›t›, gecekondu alanlar› ve Kentsel Dönü-
flüm Ofisi ile Tantalos Mezar› incelenen mekânlar aras›nda yer ald›.

04 EK‹M PERfiEMBE 2012
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Dominik Caddesi

Andree Sonad Karaveli ve N. Asl› Kaya yürü-
tücülü¤ünde gerçeklefltirilen, “Ka¤›ttan Ka-
p›lar” atölye çal›flmas› 4 Ekim Perflembe gü-
nü Dominik Caddesi’nde Konak Belediyesi ifl-
birli¤iyle gerçeklefltirildi. Atölye çal›flmas›, An-
dree Sonad Karaveli taraf›ndan “Origami” ve
tarihçesi hakk›nda verilen bilgilerle bafllad›.
Dünyada origami ve örneklerine, önemli ori-
gami ustalar›na k›saca de¤inen Karaveli, ori-
gami kitaplar›ndan da faydalanarak ka¤›ttan
yap›labilecekler konusunda kat›l›mc›lara bilgi aktard›. Origami ka¤›t örneklerini de kat›l›m-
c›larla paylaflan Karaveli ve Kaya; atölye kapsam›nda yap›labilecek örnekleri kat›l›mc›lara
sunarak, kat›l›mc›lar›n yapacaklar› origamileri belirlemelerine yard›mc› oldular. 

Kat›l›mc›lar taraf›ndan belirlenen örneklerin katlama teknikleri aç›klanarak ürünlerin orta-
ya ç›kmas› için çal›flmalara baflland›. Günün sonunda oluflturulan objeler Dominik Caddesi
üzerinde yer alan bir a¤açta sergilendi. 

KA⁄ITTAN KAPILAR

A
TÖ

LY
E05 EK‹M CUMA 2012

Dominik Caddesi

Hikmet Gökmen yürütücülü¤ünde gerçeklefl-
tirilen, “Çocuk ve Mimarl›k” atölye çal›flmas› 5
Ekim Cuma günü Dominik Caddesi’nde Ko-
nak Belediyesi, ‹zmir Çocuk Atölyeleri ve
Haskovo Oyun Parklar› Araflt›rma Grubu iflbir-
li¤iyle gerçeklefltirildi. Sakarya ‹lkö¤retim
Okulu üç ve dördüncü s›n›f ö¤rencileri ve mi-
marl›k bölümü ö¤rencilerinin kat›l›m›yla ger-
çekleflen atölye çal›flmas›; Konak Belediyesi
Alsancak Kültür Merkezi’nde “Komünizmden
modern zamanlara geçiflte: Haskovo Oyun-
parklar›” konulu sunum ile bafllad›. 

Oyun parklar› konusunda ö¤rencilerle yap›lan beyin f›rt›nas› çal›flmas›n›n ard›ndan; atölye
alan› olan Dominik Caddesi’ne geçilerek çal›flmalara baflland›. Bir mimarl›k ö¤rencisi ve üç
ilkö¤retim ö¤rencisinden oluflan gruplar hayal ettikleri oyun parklar›n› tasarlayarak, çeflitli
objeler yard›m›yla bu parklar› maket olarak oluflturmak üzere çal›flmalar yapt›. Yap›lan ça-
l›flmalar Sakarya ‹lkö¤retim Okulu’nda sergilenerek ö¤rencilerin izlenimine sunuldu. 

HAYAL‹MDEK‹ OYUN PARKI

H‹KMET GÖKMEN

ANDREE SONAD KARAVEL‹ - ASLI KAYA
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Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsam›nda 7
Ekim Cumartesi günü Prof. Dr. Güven Bak›r
ve Klozamenai Kaz› Baflkan› Prof. Dr. Yaflar
Ersoy  eflli¤inde Urla Kolozamenai kaz› alan›
ve Zeytinya¤› ‹flli¤i gezildi. Klozamenai kenti-
nin tarihini Ege Bölgesi antik kentleri ile iliflki-
lendirerek aktaran Ersoy, M.Ö. 7-6. yüzy›l›
kapsayan 200 y›ll›k bir zaman dilimi için ar-
keolojik verilerin oldukça aç›k oldu¤unu; sivil
iskan alanlar›n›n, konutlar›n, mezarl›klar›n,

zeytinya¤› ifllikleri, seramik f›r›nlar›, demirci atölyeleri gibi endüstriyel bir dizi aktivitelerin
yap›ld›¤› birimlerin kente iliflkin detayl› bilgiler edinilmesini sa¤lad›¤›n› aç›klad›. Kaz› alan›
içerisinde restitüsyonu yap›larak aya¤a kald›r›lan antik zeytinya¤› iflli¤i Güven Bak›r ve ya-
p›mda büyük katk›lar› olan Tamer Pakben eflli¤inde gezildi. ‹flli¤in aya¤a kald›r›lma süre-
cini ve arkeoloji aç›s›ndan önemine de¤inen Bak›r’›n yan›s›ra, Tamer Pakben malzeme se-
çimi ve uygulama sürecine iliflkin detayl› bilgi aktard›. ‹flli¤in gezilmesinin ard›ndan Urla ‹s-
kele’de bulunan Batis’in kahvesi restorasyon çal›flmalar›n› yürüten Salih Se¤men’in aktar-
d›¤› bilgiler eflli¤inde gezildi. Urla kentsel sit alan›n›n gezilmesi ard›ndan, Urla fiarapç›l›k
Fabrikas›’nda yap›lan tad›m›n ard›ndan gezi tamamland›. 

URLA GEZ‹S‹

A
TÖ

LY
E ADB6510T

‹lker Aksoy ve Gökçeçiçek Savafl›r
yürütücülü¤ünde gerçeklefltirilen Atölye
“ADB6S10T”, Adnan Menderes (ADB) D›fl
Hatlar Teminali’nde 6 Ekim 2012 Cumartesi
günü gerçeklefltirildi. Gökçeçiçek Savafl›r ta-
raf›ndan atölye hakk›nda k›sa bir sunum ve
‹lker Aksoy taraf›ndan havaalanlar› üzerine

kapsaml› bir sunum yap›lmas›n›n ard›ndan ö¤renciler, D›fl Hatlar Teminali’nde alan çal›fl-
mas› yapt›. Havaalan›ndaki farkl› kullan›c› tipleri, farkl› eylemler ve bunlar›n mekânsal kar-
fl›l›klar› gözlemlendi,  yaz›l› ve görsel olarak belgelendi. Havaalan›nda gerçeklefltirebile-
cekleri eylemler aras›ndan en s›ra d›fl› ve beklenmedik olan ‘uyuma’ eylemi için mekânlar,
nesneler, düzenlemeler tasarlamay› hedefleyen atölyede, farkl› kullan›c› tipleri,  sinema
filmlerinden karakterlerle özdefllefltirilerek çal›fl›ld›. Ö¤leden sonra atölyede, derlenen fi-
kirler üzerinde çal›fl›ld› ve üretimler de¤erlendirildi.  Keyifli geçen atölye, posterlefltirilen
sonuç ürünlerinin Adnan Menderes D›fl Hatlar Terminali’nde sergilenmesi ile sona erdi.

06 EK‹M CUMARTES‹ 2012

Adnan Menderes Hava Liman›

‹LKER AKSOY - GÖKÇEÇ‹ÇEK SAVAfiIR

GÜVEN BAKIR - YAfiAR ERSOY
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Konak Belediyesi Basmane Semt Merkezi, e¤-
lenceli oldu¤u kadar ö¤retici bir yar›fl›n bafl-
lang›ç noktas› oldu. Mimarl›k Haftas› etkinlikle-
ri kapsam›nda, mimar adaylar›n›n kat›ld›¤›
‘Kentte Mekân Bulmaca’ oyunu Konak Beledi-
yesi’nin deste¤iyle gerçekleflti. Farkl› flehirler-
den, farkl› üniversitelerden gelen Mimarl›k Fa-
kültesi ö¤rencileri bafllang›ç noktas› olan Bas-
mane Semt Merkezi’nde bulufltu. Burada üçer
kiflilik tak›mlar oluflturan ö¤renciler, haritalar›yla birlikte gizli hedefi bulmak için kentin so-
kaklar›na da¤›ld›. Gizli hedefi bulana kadar Konak’›n tarihi binalar›nda ipuçlar›n› arayan
gençler, kentin mimari dokusu hakk›nda da bilgi edindi. Oyun sonunda ö¤rencilerin ulafl-
t›klar› gizli hedef ise Konak Belediyesi Nefle ve Karikatür Müzesi oldu. Müzeye ulaflan ilk üç
gruba birbirinden de¤erli ödüller verildi.

Birinci grup: 
Onur ‹skurt Dokuz Eylül Üniversitesi

Pelin Kocab›y›k Dokuz Eylül Üniversitesi

Damla Münevver Keskin Yaflar Üniversitesi

Ödül: Mimarlar Odas› taraf›ndan bir y›ll›k ücretsiz e¤itim, bir y›ll›k Ege Mimarl›k Dergisi
aboneli¤i, Konak Belediyesi baflar› plaketi

‹kinci grup:
Gizem Ulusakarya Yaflar Üniversitesi

‹dil Kemahl›o¤lu Yaflar Üniversitesi

Ceren Kocab›y›k Yaflar Üniversitesi

Ödül: Mimarlar Odas› taraf›ndan yüzde 50 indirimli e¤itim, bir y›ll›k Ege Mimarl›k Dergisi
aboneli¤i, Konak Belediyesi baflar› plaketi

Üçüncü grup:
Ezgi Özçoban ‹zmir Ekonomi Üniversitesi

Hazel Dertlio¤lu ‹zmir Ekonomi Üniversitesi

Sevim K›rdar ‹zmir Ekonomi Üniversitesi

Ödül: Mimarlar Odas› taraf›ndan yüzde 25 indirimli e¤itim, bir y›ll›k Ege Mimarl›k Dergisi
aboneli¤i, Konak Belediyesi baflar› plaketi.

KENTTE MEKAN BULMACASI

AHENK YILMAZ - AL‹ OKAN YILMAZ 
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2012 y›l› Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kap-
sam›nda hafta boyunca “‹zmir Mimarl›k
Sergisi” Atatürk Kültür Merkezi’nde, “13.
Ulusal Mimarl›k Sergisi” Resim Heykel
Müzesi’nde, “Fotomaraton Yar›flmas› Ser-
gisi” Gündo¤du Meydan›’nda, “Modern ve
Bellek; Silinen ‹zler Sergisi” Vas›f Ç›nar
Bulvar›nda, “Ö¤renci Projeleri Sergisi”
Frans›z Kültür Merkezi’nde  mimar, mimar-
l›k ö¤rencisi ve kentlilerin izlenimine su-
nulmufltur. 

SERG‹LER
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Manisa Temsilcili¤i

22 Eylül 2012 Cumartesi günü Malta Park›
Çakra Restoran’da Yeni Türk Ticaret Kanunu
ile ilgili toplant› gerçeklefltirildi. Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi Mali ‹fller Dan›flman› Yük-
sel Koç’un konuflmac› olarak kat›ld›¤› toplan-
t› da Manisa Temsilcilik üyelerine Yeni Türk
Ticaret Kanunu hakk›nda bilgilendirmelerde
bulunuldu. Toplant›n›n sonunda kat›l›mc›lar›n
sorular›n› yan›tlayan Koç, Mimarlar Odas› Manisa Temsilcilik üyeleriyle birlikte olmaktan
duydu¤u memnuniyeti dile getirdi. Mimarlar Odas› Manisa Temsilcili¤i Baflkan› Atilla Efen-
dio¤lu davetlerini geri çevirmeyip, gerçeklefltirilen toplant›ya kat›l›m›ndan dolay› Yüksel
Koç’a teflekkürlerini iletti.

YEN‹ T‹CARET KANUNU

YÜKSEL KOÇ

P
A

N
E
L17 EK‹M 2012

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 17
Ekim 2012 tarihinde iki oturum halinde ger-
çekleflen panelin ilk oturumuna ‹zmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü Ö¤retim Üyesi Doç. Dr.
Semahat Özdemir, Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal,
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Ayhan Emekli, fiehir Plan-
c›lar› Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Zeki Y›ld›r›m, Jeofizik Mühendisleri Oda-
s› ad›na Prof. Dr. Atilla Ulu¤ ve Jeoloji Mü-
hendisleri Odas› ad›na Bülent Turhanlar ko-
nuflmac› olarak kat›ld›.

KENTSEL DÖNÜfiÜM
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K›rka¤aç gezisi Belediye Baflkan› Yaflar ‹sma-
il Gedüz’ün ev sahipli¤i’nde 3 Kas›m 2012 Cu-
martesi günü gerçekleflti. K›rka¤aç Belediye-
si ‹tfaiye Amiri ‹lhan Z›n› ve Fen ‹flleri Müdür-
lü¤ü’nde görevli Fatih Adar’›n rehberli¤inde
Ermeni ve Rum Mahalleleri gezildi. Dönemin
mimari özelliklerini koruyabilen, kap› üstü
süslemeleri ve duvar ifllemeleri ile dikkatimi-

zi çeken, dönemin mülki amirinin konutu olarak da kullan›lan yap› oldukça etkileyiciydi.
Rum Mahallesindeki yap›lar›n daha iyi korunmufl olduklar›n› gördük. K›rka¤aç sokaklar›n-
da gün boyunca dolaflt›ktan sonra ‹zmir’e do¤ru yola ç›k›ld›. Mükemmel ev sahipli¤i için
K›rka¤aç Belediye Baflkan›’na teflekkür ederiz.

KIRKA⁄AÇ GEZ‹S‹

‹LHAN ZINI - FAT‹H ADAR

S
E
M

‹N
E
R 17 EK‹M ÇARfiAMBA 2012

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Dupont Corian ürün tan›t›m› semineri Erkan
Say›lar ve Do¤an Öz’ün sunumuyla 17 Ekim
Çarflamba günü fiubemiz seminer salonunda
gerçekleflti. Dupont firmas› ve üretimini yap-
t›¤› ürünlere iliflkin k›saca bilgi aktaran Say›-
lar, Corian ürününün içeri¤i ve kullan›m alan-
lar› konusunda detayl› bilgi aktararak üyeleri-
mizin sorular›n› yan›tlad›.

DUPONT COR‹AN SEM‹NER‹

ERKAN SAYILAR - DO⁄AN ÖZ

S
E
R

G
‹ 01- 04 KASIM 2012

1 – 4 Kas›m 2012 tarihlerinde ‹ZFAfi taraf›n-
dan ilk kez gerçeklefltirilen KENT EXPO – fie-
hircilik ve Kent ‹htiyaçlar› Fuar›’nda, yerel yö-
neticiler ile yerel yönetimlere hizmet ve ürün
sunan kurulufllar bir araya geldi. Fuar kapsa-
m›nda fiubemizin "Mimarl›k ve Expo" Sergisi
aç›ld›.

M‹MARLIK VE EXPO
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

De¤iflikliklerle Birlikte Yeni Türk Ticaret Kanu-
nu Semineri Yeminli Mali Müflavir Yüksel Koç
taraf›ndan 07 Kas›m Çarflamba günü fiubemiz
seminer salonunda gerçekleflti. Yürürlü¤e giren
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda de¤ifliklik yap›lan
maddelere de¤inen Koç, özellikle üyelerimizi
etkileyen maddeler konusunda detayl› bilgi ak-
tard›.

YEN‹ TÜRK T‹CARET KANUNU

YÜKSEL KOÇ

TE
K

N
‹K

G
E
Z
‹

KASIM 2012

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

K›br›s Mimarlar Odas› üyeleri Mimarlar ve Be-
lediye Baflkanlar›ndan oluflan heyet Seferihi-
sar Belediyesi’nin çal›flmalar› hakk›nda bilgi
alarak yerinde incelemeler yapt›ktan sonra
fiubemizi ziyaret etti. Mimarl›k uygulamalar›,
yasalar-yönetmelikler, kentsel çal›flmalar hak-
k›nda karfl›l›kl› fikir al›flveriflinde bulunuldu.
Oldukça yararl› ve keyifli geçen buluflman›n
farkl› etkinliklerle zenginlefltirilmesi hedefleni-
yor.

KIBRIS M‹MARLAR ODASI’NIN
fiUBEM‹Z‹ Z‹YARET‹

S
E
M

‹N
E
R13 KASIM SALI 2012

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Binalar›n Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda Yö-
netmelik Semineri Çevre ve fiehircilik Bakanl›-
¤› Mesleki Düzenleme ve ‹zleme Dairesi fiube
Müdürü Sevilay Arma¤an taraf›ndan 13 Kas›m
Sal› günü fiubemiz seminer salonunda ger-
çekleflti. Yönetmelik maddelerini tek tek aç›k-
layan Arma¤an, uygulamada karfl›lafl›lan so-
runlara iliflkin üyelerimizin sorular›n› yan›tlad›.

B‹NALARIN YANGINDAN KORUN-
MASI HAKKINDA YÖNETMEL‹K
SEV‹LAY ARMA⁄AN
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Çeflme

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ve ba¤l› birimler
toplant›s› 10-11 Kas›m 2012 tarihlerinde Çefl-
me'de gerçekleflti. Mesleki denetim, yasa ve
yönetmelik de¤ifliklikleri gündemi ile yap›lan
toplant›da mesle¤i uygulama alan› tüm yönle-
riyle ele al›nd›.

‹ZM‹R fiUBES‹ BÖLGE B‹R‹MLER‹ 

TE
K

N
‹K

G
E
Z
‹ EYLÜL 2012

Meslektafllar›m›z›n yo¤un ilgisi nedeniyle 7-9
Eylül ve 14-16 Eylül tarihlerinde iki hafta üst üs-
te do¤al güzelliklerin, mistisizm, dinler aras›nda-
ki hoflgörünün en önemli yerleflim alanlar›ndan
geçmiflten gelece¤e tafl›yan köprü ifllevini dai-
ma sürdürmüfl olan dünyan›n yaflan›r iki sit ken-
tinden biri olan Mardin’e teknik gezi düzenledik.

MARD‹N GEZ‹S‹

S
E
M

‹N
E
R 21 KASIM ÇARfiAMBA 2012

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

KOSGEB Çal›flmalar› ve Mimarlara Yönelik
Destekleri Semineri 21 Kas›m Çarflamba günü
fiubemiz seminer salonunda, KOSGEB ‹zmir
Güney Hizmet Merkezi Müdürlü¤ü proje ko-
ordinatörlerinden Necati Ayd›n'›n sunumuyla
gerçekleflti. Öncelikle KOSGEB'i tan›tan, ku-
rulufl amac› ve faaliyetleri hakk›nda bilgi akta-
ran Ayd›n, Kosgeb'in destek programlar› ve
detaylar›n› aç›klad›. 

Mimarl›k faaliyetinin KOSGEB taraf›ndan des-
teklenecek sektörler aras›na son dönemde al›nd›¤›n› belirten Ayd›n, üyelerimizin yararla-
nabilece¤i programlar, bu programlar›n hangi tür destekleri içerdi¤i, süreleri ve yararlan-
ma koflullar› gibi konular hakk›nda aç›klamalarda bulundu. Ayd›n sunumunu kat›l›mc›lar›n
sorular›n› yan›tlayarak sonland›rd›.

KOSGEB ÇALIfiMALARI VE 
M‹MARLARA YÖNEL‹K DESTEKLER
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E
L13 ARALIK PERfiEMBE 2012

Manisa

13.12.2012 Perflembe günü saat 16:00 da Mani-
sa Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salo-
nunda, Mimarlar Odas› Manisa Temsilcili¤i ta-
raf›ndan "Büyükflehir Yasas› ve Manisa'ya Et-
kileri" paneli gerçeklefltirildi. 

Gerçeklefltirilen panelde panel yöneticisi Celal
Bayar Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fa-
kültesi Ö¤retim Üyesi ve Demokrasi ve Say-
daml›k Enstitüsü Yönetim Kurulu Baflkan›
Prof. Dr. Süreyya SAKINÇ ve Panelistler Celal Bayar Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari bilim-
ler Fakültesi Ö¤retim Üyesi ve Mahalli ‹dareler Araflt›rma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Yard. Doç. Dr. Fatih DEM‹R, Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Baflkan› ve ‹zmir Büyükflehir Be-
lediyesi Eski Genel Sekreter Yard›mc›s› Mimar Hasan TOPAL ve fiehir Planc›lar› Odas› ‹z-
mir fiube Baflkan› fiehir ve Bölge Planc›s› Zeki YILDIRIM konuflmac› olarak kat›ld›.

Panele Manisa Valisi Halil ‹brahim DAfiÖZ, ‹l Genel Meclis Baflkan› Hayrullah SOLMAZ, ‹l
Emniyet Müdürü Yunus ÇET‹N, Çevre ve fiehircilik Müdürü Mustafa YILMAZ , ‹l Özel ‹da-
re Genel Sekreteri Selami KATRAN , ‹l Vergi Dairesi Baflkan› Y›lmaz Çakan , ‹l Defterdar
Vekili Ramazan Hasçelik ‹l Mahalli idareler Müdürü Polat Y›lmaz ,‹l Planlama ve Koordi-
nasyon Müdürü Erflen Akar ,‹l Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç Karaköse , Manisa Mer-
kez ‹lçe Baflkan› Berk Mersinli M.E.S.O Baflkan› Hasan Geriter , ‹nflaat Mühendisleri Oda-
s› Baflkan› Cemil Kora , Eczac›lar Odas› Baflkan› Meliha Nalan Can n›n de aralar›nda bu-
lundu¤u çeflitli kamu kurum kurulufl ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ile Mimarlar
Odas› üyeleri ve Manisa l› izleyicilerin kat›l›m› ile gerçekleflti.

Panelin aç›l›fl konuflmas›n› yapan Mimarlar Odas› Manisa Temsilcili¤i Baflkan› Atilla
EFEND‹O⁄LU, panele kat›l›mlar›ndan dolay› davetlilere teflekkür ederek Panel Yönetici-
si ve Panelistleri kürsüye davet etti. ‹ki bölüm halinde gerçeklefltirilen panelin ilk bölü-
münde Panelistler sunum ve konuflmalar›n› yapt›lar, ikinci bölümünde ise kat›l›mc›lardan
gelen sorular› yan›tlayan panelistler Mimarlar Odas› Manisa Temsilcili¤i'ni böyle bir pa-
neli gerçeklefltirmifl olmas›ndan dolay› kutlayarak, teflekkürlerini iletti.

BÜYÜKfiEH‹R YASASI VE
MAN‹SA’YA ETK‹LER‹
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S
E
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G
‹ 04 ARALIK SALI 2012

Arkas Sanat Merkezi

Arkas Sanat Merkezi'nde, foto¤raf sanat› ala-
n›nda, yurtd›fl›ndaki baflar›lar›yla tan›nan Ah-
met Ertu¤, kütüphaneler ve opera saraylar›n›
konu alan "Sessizli¤in Yank›s› Kütüphaneler
ve Opera Salonlar›" isimli foto¤raf sergisi 4
Aral›k Sal› günü gezildi. Rehber eflli¤inde ge-
zilen sergide; Avrupa'da opera ve kütüphane
yap›lar›n›n geliflimi foto¤raflarda yer alan ya-
p›lar üzerinden aktar›ld›. Öncelikle geçmiflten
günümüze opera yap›lar› örnekleri, tarihçele-
ri ve mekanlarda geçen olaylar üzerinden ak-
tar›ld›. Daha sonra kütüphane yap›lar› foto¤-
raflar üzerinden incelendi. Kat›l›mc›lar›n soru-
lar›n›n ard›ndan gezi sonland›r›ld›.

SESS‹ZL‹⁄‹N YANKISI KÜTÜPHANELER
VE OPERA SALONLARI

S
E
M

‹N
E
R 05 ARALIK ÇARfiAMBA 2012

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

‹nflaat ‹fllerinde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Semi-
neri 05 Aral›k Çarflamba günü fiubemiz semi-
ner salonunda, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› ‹zmir ‹fl Teftifl Grup Baflkanl›¤›'ndan
‹fl Bafl Müfettifli Hakan Erdemgil'in sunumuy-
la gerçekleflti. Ülkemizde yaflanan kazalara ve
inflaat ifllerinde yaflanan kazalara iliflkin istati-
ki bilgiler aktaran Erdemgil, en çok yaflanan
kazalar›n asl›nda önlenmesi en kolay kazalar
oldu¤unu vurgulad›. fiantiye alanlar›nda risk
oluflturan faktörleri ayr›nt›l› olarak aç›klayan
Erdemgil, al›nabilecek önlemleri örnekleriyle

aktard›. Çok az maliyetlerle al›nabilecek tedbirlerin insan aç›s›ndan hayati önem kazand›-
¤›n› belirten Erdemgil, flantiye alan›nda meydana gelen kazalar›n mimarlar aç›s›ndan hu-
kuki boyutlar› hakk›nda bilgi verdi.

‹NfiAAT ‹fiLER‹NDE ‹fi SA⁄LI⁄I VE
GÜVENL‹⁄‹
HAKAN ERDEMG‹L
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Ege Sanayicileri Holding kuruluflu olan, ESPOR Ege Sanayicileri A.fi. Üretim Fabrikas› ge-
zisi 13 Aral›k Perflembe günü gerçekleflti. Fabrika sahibi Mimar Tahsin Erkan öncelikle fab-
rikan›n kuruluflu ve tarihçesi hakk›nda bilgi aktard›. 1998 y›l›nda kurulan fabrikan›n, 2008
y›l›n›n Eylül ay›ndan itibaren genlefltirilmifl polistrenden (EPS) mamul ürünlerinin üretimi-
ne bafllad›¤›n› aktaran Erkan, fabrikan›n çal›flma prensibini ve kullan›lan teknolojiyi üretim
alan›nda aktard›. Üretim sürecinin yerinde izlendi¤i gezide fabrikada üretilen, Espord ›s›
yal›t›m levhalar› ve Espord asmolen döfleme elemanlar› detayl› olarak incelendi. 

ESPOR GEZ‹S‹

F‹
LM

G
Ö

S
TE

R
‹M

‹19 ARALIK ÇARfiAMBA 2012

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

"Ekümenopolis:‹stanbul Üzerine bir Belgesel Film" gösterimi 19 Aral›k Çarflamba günü fiu-
bemizde gerçekleflti. "Ekümenopolis ‹stanbul'a bütüncül bir yaklafl›m› amaçl›yor, de¤iflim
kadar, de¤iflimin alt›ndaki dinamikleri de sorguluyor. Bizi y›k›lm›fl gecekondu mahallele-
rinden gökdelenlerin tepelerine, Marmaray'›n derinliklerinden 3. köprünün güzergah›na,
gayrimenkul yat›r›mc›lar›ndan kentsel muhalefete, bu uçsuz bucaks›z kentte uzun bir yol-
culu¤a ç›kart›yor. Uzmanlar, akademisyenler, yazarlar, mahalleliler, yat›r›mc›lar, kentliler
ile konuflacak, kente makro ölçekte bir bak›fl› grafiklerle izleyeceksiniz. Belki de yaflad›¤›-
n›z ‹stanbul'u yeniden keflfedeceksiniz ve umar›z ki de¤iflime seyirci kalmayacak, onu sor-
gulayacaks›n›z. Sonuçta demokrasi bunu gerektirir."

EKÜMENOPOL‹S

TE
K

N
‹K

G
E
Z
‹EK‹M 2012

David Chipperfield taraf›ndan yönetilen ve La
Biennale di Venezia'n›n organize edip Paolo
Baratta'n›n baflkanl›¤›n› yapt›¤› "Common
Ground" isimli 13. Uluslararas› Mimarl›k Sergi-
si 29 A¤ustos - 25 Kas›m 2012 tarihleri aras›n-
da "Giardini della Biennale" ve "Arsenale" de
sergilenmeye bafllam›flt›. ‹zmir fiube olarak
bizler de 11-14 Ekim 2012 tarihlerinde Vene-
dik'teydik.

VENED‹K B‹ENAL GEZ‹S‹
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A
TÖ

LY
E 24 ARALIK 2012 - 8 OCAK 2013

fiubemizin çal›flma programlar› aras›nda
önemli bir yere sahip çocuk ve mimarl›k çal›fl-
malar› bu etkinlik döneminde Çocuk ve Mi-
marl›k Komisyonu taraf›ndan sürdürülüyor.
24 Aral›k tarihinde üyelerimizin çocuklar› ve
‹zmir Sokak Çocuklar›n› Koruma Derne¤i bün-
yesinde yer alan çocuklar›n kat›l›m› ile ger-
çeklefltirildi. "Bir kent masal›" temas›yla ger-
çekleflen etkinlikte, çocuklar ‹zmir'in simge
yap›lar›n› kiflisellefltirerek her yap› için bir ma-
sal yazd›lar. 8 Ocak tarihinde Konak Belediye

iflbirli¤inde; gerçeklefltirilen "Kültürel Miras" temal› ikinci atölye çal›flmas› Seyfi Gülmezo¤-
lu ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Tarihi yap›lar ve yap› eleman-
lar› hakk›nda yap›lan sunumun ard›ndan, ö¤renciler Asansör Soka¤›'nda yer alan yap› cep-
heleri üzerinde kendi tasar›mlar›n› gerçeklefltirdi.

ÇOCUK VE M‹MARLIK

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 09 OCAK ÇARfiAMBA 2013

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Fethi Gerekli'nin Bir Mimar ve Uygulamalar›
söyleflisi 9 Ocak 2013 Çarflamba günü ger-
çekleflti. Mimarl›k ve mimarl›k mesle¤i ile ilk
tan›flt›¤› y›llara de¤inen Gerekli, babas›n›n
bir mimar olmas›n›n bireysel geliflimini ve
mimarl›¤a yaklafl›m›n› nas›l etkiledi¤ine ilifl-
kin düflüncelerini paylaflarak sunumuna bafl-
lad›. Güzel sanatlar akademisi y›llar›nda
özellikle babas›yla ayn› okulda okuman›n
avantajdan ziyade bir dezavantaja dönüfltü-
¤ünü an›lar›yla aktaran Gerekli, mezun olma-

s›n›n ard›ndan dört y›l ücretli olarak çal›flt›¤›n› ve bu deneyimin ona çok faydal› oldu¤unu,
özellikle flantiye flefi olarak bulundu¤u görevlerin mimarl›¤›na çok fazla katk›s› oldu¤unu
belirtti. ‹lk yapt›¤› projeden bafllayarak üzerinde çal›flt›¤› projeler ve yap›lar hakk›nda gör-
seller eflli¤inde bilgiler aktaran Gerekli, yap›ya dönüflen projeleri d›fl›nda sadece proje afla-
mas›nda kalm›fl olan baz› projelerin kendisi için önemine de¤indi. Son dönemde ‹zmir ve
çevresinde üzerinde çal›flt›¤› projelere de de¤inen Gerekli bu sunumun mimarl›k yaflam›na
ve yapt›¤› ifllere dair bir sorgulama yapma olana¤› sundu¤unu belirterek semineri tamam-
lad›. 

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

AL‹ FETH‹ GEREKL‹
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‹08 MART ÇARfiAMBA 2013

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

K‹ML‹K, KONUT, KENT
‹L‹fiK‹S‹NDE KADIN

S
E
M

‹N
E
R13 MART ÇARfiAMBA 2013

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

GEL‹R-KURUMLAR-KDV 
KANUNLARINDA YAPILAN
DE⁄‹fi‹KL‹KLER IfiI⁄INDA 2013
YILINA B‹R BAKIfi

Bu çal›flma varoluflsal mücadelelerin özünü
oluflturan 4 K dan oluflmaktad›r. Kimlik, Konut
ve Kent üçgeninde 4. K “Kad›n”d›r. 

K‹ML‹K çok katmanl› ve çok boyutlu paradig-
malarla tan›mlanmaktad›r. Kad›n kimli¤i ge-
nellikle toplumsal kodlarla tan›mlanmaktad›r.
Günümüz Türkiye’sinde “Kad›n” varl›¤›, giyimi, do¤urganl›¤›, fliddete u¤ramas›, e¤itimi,
ekonomideki yeri ile toplumun çözülmesi gereken bir ‘meselesi’ olarak gündeme gelmek-
tedir. Kimli¤ini ötekileflerek elde eden kad›n –sözgelimi soyad›n› daima evlenilen erke¤in
konumuna göre almak gibi- ancak ev söz konusu olunca etkinleflmektedir. 

KONUT ve kad›n kolektif zihinde do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Konut mimarisi kad›n›n be¤enisi
üzerine kurulan evlenmek ve çocuk sahibi olmakla biçimlenen bir yap›ya aç›k ve/veya ör-
tük bir flekilde tarihsel süreçte sahip olmufltur. Kad›n›n dinsel ve toplumsal ödevleri para-
lelinde genifl ailenin bar›na¤› olan Türk evi, kad›n mahremiyetinin mekansal yans›mas› olan
ç›kmaz sokaklar konut ve kad›n ba¤lam›n›n somut örnekleridir. Cumhuriyet’in geleneksel
kad›na getirdi¤i e¤itimle “erke¤e hizmet” eden konumundan, “hayat arkadafl›” olma yolu-
na giden kad›n, çekirdek aile ile apartmanlaflma sürecinde de bafl aktör olmufltur. Konut
ancak kad›n›n varl›¤› ile “ev”e dönüflmektedir. Günümüz Türkiye’sinde “ev  erke¤i” olmak
henüz “ev kad›n›” olmak kadar do¤al say›lmamaktad›r. 

KENT yaflam› ile kad›n›n yak›n iliflki kurmas› da kendili¤inden olamamaktad›r. “Kad›n dos-
tu kentler” gibi bir tak›m tasar›m yaklafl›mlar›n›n ç›kmas›n›n arkas›nda daima kad›n›n kent-
teki görünmez varl›¤› yatmaktad›r. Sayg›n, güvenilir, e¤itimli “ifl kad›n›” veya çocu¤unu
okula götüren “anne” veya pazar al›flverifline giden “ev kad›n›” kendine sokakta olmas›n›n
meflru zeminini modern kentlerde bulabilmektedir. Ancak kad›n›n kentle kurdu¤u iliflkinin
cinsiyetinden dolay› sorgulanmad›¤› bir Türkiye “sokak erke¤i”nin varl›¤›n›n sorguland›¤›
güne denk düflecek gibi görünmektedir.  

Gelir Kurumlar KDV Kanunlar›nda Yap›lan
De¤iflikler Ifl›¤›nda 2013 y›l›na Bir Bak›fl” bafll›kl›
Semineri Yeminli Mali Müflavir Yüksel Koç tara-
f›ndan 13 Mart Çarflamba günü fiubemiz semi-
ner salonunda üyelerimizin kat›l›m›yla gerçek-
leflti. 

YÜKSEL KOÇ
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Salih Se¤men'nin Bir Mimar ve Uygulamalar›
söyleflisi 27 Mart 2013 Çarflamba günü fiube-
mizde gerçekleflti.

Cihangir Turantafl'›n Hitabet Sanat› semineri
21 Mart Perflembe günü fiubemizde gerçek-
leflti.

21 MART PERfiEMBE 2013

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

H‹TABET SANATI

C‹HANG‹R TURANTAfi

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 27 MART ÇARfiAMBA 2013

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

SAL‹H SE⁄MEN

U¤ur Tanyeli, Mimar Sinan’› Anma Etkinlikleri
kapsam›nda 10 Nisan 2013 Çarflamba günü
düzenlenen söylefliye konuflmac› olarak kat›l-
d›.

Sergide, Masdar City (Abu Dhabi), Xeritown
(Dubai) ya da Etiyopya’daki NEST Projesi gibi
genifl çapl› kent planlamalar›n›n yan› s›ra, Curi-
tiba kent merkezindeki toplu tafl›ma sistemi,
New York’daki High Line’›n yeniden tasarlan›p
yeflillendirilmesi ya da flimdilerde ‹srail’de ku-
rulan, an›nda de¤ifltirilebilen bataryalarla çal›-
flan elektrikli otomobil a¤› projesi “Better Pla-
ce” gibi, mevcut sistemleri de¤ifltiren projeler
de tan›t›l›yor.

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 10 N‹SAN ÇARfiAMBA 2013

Konak Belediyesi Türkan Saylan 

Kültür Merkezi

M‹MAR S‹NAN’IN TAR‹H‹N‹ YAZMAK

U⁄UR TANYEL‹

S
E
R

G
‹ 12 N‹SAN CUMA 2013

‹zmir Resim Heykel Müzesi

Kültürpark Sergi Alan›

POST - OIL CITY

S
E
M

‹N
E
R
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17 N‹SAN ÇARfiAMBA 2013

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Dupont Tyvek tan›t›m semineri 8 May›s Çar-
flamba günü fiubemizde üyelerimizin kat›l›-
m›yla gerçekleflti.

‹nflaat alanlar›nda risklerin en aza indirilmesi
için al›nabilecek tedbir ve önlemler seminer
kapsam›nda; Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl›¤› ‹zmir ‹fl Teftifl ‹zmir Grup Baflkanl›¤›
yetkilileri taraf›ndan aktar›larak üyelerimiz
bilgilendirildi.

Arkas Sanat Merkezi’nde izlenime sunulan;
Türk resim sanat›n›n yetkin isimlerinden Na-
ci Kalmuko¤lu’nun retrospektif sergisinde
1917 Devrimi sonras› ülkemize göçen ve Ce-
lal Binzet’in nitelemesi ba¤lam›nda; Kalmu-
ko¤lu’nun farkl› teknik, malzeme, temalarda
üretmifl oldu¤u 100’e yak›n yap›t› bulunnak-
tad›r. Sergi rehber eflli¤inde gezildi.

Atölye çal›flmas›nda öncelikle dünya gene-
linde seçilen önemli yap›lar ile ilgili k›sa bir
bilgilendirme yap›ld›, daha sonra dünya hari-
tas› üzerinde bu yap›lar›n nerede bulundu-
¤unu ö¤retmek amac› ile yer bulmaca oyunu
oynanand›. Kartonlardan kesilen yap› silüet-
lerinin ç›kt›lar›, harita üzerine yerlefltirildikten
sonra, grup çal›flmas› yap›larak her bir grup
verilen yap›n›n cephe çizimini iki boyuttan
üç boyuta ç›karmak ve cephe tasar›m› yap-
mak üzere çal›flt›. 

‹NfiAAT ‹fiLER‹NDE ‹fi SA⁄LI⁄I VE
GÜVENL‹⁄‹
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19 N‹SAN CUMA 2013

Arkas Sanat Galerisi

O, B‹R YILDIZDI
NAC‹ KALMUKO⁄LU SERG‹S‹

25 N‹SAN PERfiEMBE 2013

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi

ÇOCUK - M‹MARLIK:
DÜNYAMI TANIYORUM

08 MAYIS ÇARfiAMBA 2013

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

DUPONT TYVEK

H‹KMET GÖKMEN
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17 MAYIS CUMA 2013

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

B‹NALARDA ÇEVRE VE ENERJ‹
YÖNET‹M‹ TANITIM PROGRAMI

25 MAYIS CUMARTES‹ 2013 BORNOVA GEZ‹S‹

FOTO⁄RAF GÖSTER‹S‹:
Ç‹ZME&PAR‹S
MEHMET - ZEREN YASA

15 MAYIS ÇARfiAMBA 2013

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Mehmet ve Zeren Yasa’n›n ‹talya ve Paris fo-
to¤raflar›n› gösterime sundu¤u söyleflisi 15
May›s Çarflamba günü fiubemizde gerçek-
leflti.

Bornova Belediyesi iflbirli¤iyle, Hümeyra Bi-
rol Akkurt eflli¤inde Bornova gezisi 25 May›s
Cumartesi günü gerçekleflti. Gezide Borno-
va’n›n günümüze gelen tarihsel dokusu ince-
lendi.

Mimarlar Odas› Ekolojik Mimarl›k ve Enerji Etkin Yap›lar Çal›flma Grubu’nun 43. dönem ça-
l›flmalar› kapsam›nda öncelikle bilinçlendirme, ayr›ca “Binalarda Enerji Kullan›m› Denetimi”
çal›flmalar› olmak üzere binalar›n çevre ve sürdürülebilir / yeflil olma aç›lar›ndan de¤erlen-
dirilmesi konular›nda çal›flacak mimarlar›n; daha genifl kapsamda ise tasar›m yapan tüm
mimarlar›n binalar›n çevresel aç›dan de¤erlendirildi¤i çal›flmalarda yer alabilmesi; do¤ru
de¤erlendirmeler yaparak do¤ru çözüm üretebilmesi; çevreyle dost yeni tasar›mlar yapa-
bilmesi hedefiyle bir tan›t›m program› aç›ld›.



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 41. Dönem Çal›flma Raporu
133

41. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
E
M

‹N
E
R29 EYLÜL CUMARTES‹ 2013

Atatürk Kültür Merkezi / Konak

08.09.2013 tarihinde yay›mlanarak yürürlü¤e
giren Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i’ne
iliflkin, fiubemiz taraf›ndan Çevre ve fiehirci-
lik Bakanl›¤› Mesleki Düzenleme ve ‹zleme
Dairesi Baflkan› Sevilay Arma¤an’›n kat›l›m›y-
la 28-29 Eylül tarihlerinde seminer gerçeklefl-
ti. Seminere 350 mimar kat›ld›. Seminer süre-
since Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i’nde
de¤iflen maddeleri tek tek ele alan Sevilay
Arma¤an, üyelerimizin yönetmeli¤e ve bele-
diye uygulamalar›na iliflkin sorular›n› yan›tla-
d›. 

PLANLI ALANLAR T‹P ‹MAR
YÖNETMEL‹⁄‹

29 MAYIS ÇARfiAMBA 2013

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
B‹R M‹MARLIK OF‹S‹ VE 
UYGULAMALARI

AL‹ OKAN YILMAZ - MURAT ORAN

30 MAYIS PERfiEMBE 2013

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
KAMU ‹HALE KANUNU
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Ali Okan Y›lmaz ve Murat Oran’›n Bir Mimarl›k
Ofisi ve Uygulamalar› söyleflisi 25 May›sÇar-
flamba günü fiubemizde gerçekleflti.

Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi alt›nda bulunan veyahut kamu kayna-
¤› kullanan kamu kurum ve kurulufllar›n›n yapacaklar› ihalelerde uygulanacak esas ve usul-
leri belirlemek amac›yla haz›rlanm›fl olan Kamu ‹hale Kanunu mevzuat›; Kamu ‹hale Kanu-
nu yetkilisince özetlenecektir. Ayr›ca uygulamada yaflanan sorunlar ve çözümlerine iliflkin
bilgi aktar›lacakt›r.  
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Talimhane Tiyatrosu’nun düzenledi¤i Taksim
Meydan› Müzikal Tiyatro oyunu 14 Aral›k 2013
tarihinde fiubemiz konferans salonunda ser-
gilendi. Yönetmenli¤ini Mehmet Ergen’in
yapt›¤› oyunda Taksim Gezi Park›’da yafla-
nanlar sahneye tafl›nd›. Mert Ayd›n, Orhan
Ayd›n, Nebi Birgi, Kubilay Çaml›da¤, Ezgi
Erol, Baran Güler, Begüm Günceler, Defne
Koldafl, Bahad›r Özkoca ve Mert fiiflmanlar
oyuncular›n rol ald›¤› oyun izleyiciler taraf›n-
dan ilgi ile izlendi.
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

TAKS‹M MEYDANI MÜZ‹KAL‹

FO
R

U
M 14 ARALIK CUMARTES‹ 2013

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Mimarlar Odas› taraf›ndan, ülkemize özgü bi-
rikimin biraraya gelmesinin ve bu süreçte sivil
demokratik kurulufllar ve mimarl›k, bilim, kül-
tür ve sanat insanlar› ile birlikte de¤erlendir-
me ortam›n›n sa¤lanmas›n›n, dönemsel “Kent,
Kültür, Çevre, Demokrasi ve Mimarl›k Politika
Belgesi”nin oluflturulmas›n›n hedeflendi¤i
Kent Kültür ve Demokrasi Forumu Buluflmala-
r› bafllat›lm›flt›. Forumlar›n Türkiye co¤rafyas›-

na yay›lmas›n› ve bölgelere özgü nitelikleri ortaya koymas›n› amaçlayan forum dizisinin
üçüncüsü ise, 14 Aral›k 2013 tarihinde Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin yeni hizmet binas›n-
da gerçeklefltirildi. Bir kat›l›m süreci olarak öngörülen “Kent, Kültür ve Demokrasi Forumu”
kat›l›mc›lar›yla birlikte bir politika metninin yeniden üretilmesi ile gelece¤e iliflkin umutlar›
beslemesi amaçlanan etkinlik yüksek kat›l›mla gerçekleflti.

KENT , KÜLTÜR, DEMOKRAS‹
FORUMU
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, tescilli olan eski
Tekel depo binas›n› restore etti ve yeni hiz-
met binas›na dünüfltürdü. Yap›, "‹zmir Mimar-
l›k Merkezi" olarak 27 Aral›k 2013 Cuma günü
düzenlenen törenle hizmete aç›ld›. Mimarl›k
Merkezi aç›l›fl›na CHP ‹zmir milletvekilleri
Mehmet Ali Susam, Musa Çam, Konak Beledi-
ye Baflkan› Hakan Tartan ve Meslek Odalar›-
n›n temsilcileri kat›ld›. Aç›l›fl konuflmas› yapan
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
Baflkan› Hasan Topal, eski yap›lar›n yenilene-
rek kente geri kazand›r›lmas› gerekti¤ini,
meslek örgütlerinin kentin yenilenme süreci-
ne dahil edilmesinin do¤ru olaca¤›n› söyledi.
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan Mimarl›k Mer-
kezi'nin yap›m aflamas›nda eme¤i geçen kifli-
lere plaketleri takdim edildi. Törende son ola-
rak meslekte 30. ve 50. y›l›n› dolduran mi-
marlara plaketleri verildi. Mimarl›k Merkezi
aç›l›fl› yo¤un bir kat›l›mla gerçekleflen y›lbafl›
kokteyli ile devam etti.
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹
AÇILIfiI - YILBAfiI KOKTEYL‹
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HUKUKSAL ETK‹NL‹KLER‹M‹Z

A) ÖNCEK‹ YILLARDA AÇILAN, ‹fiLEMLER‹ 2012 YILINDA DA SÜREN 
DAVALARLA ‹LG‹L‹ ÖZET B‹LG‹LER: 

1 – Alaçat› Davalar› :

Çeflme ‹lçesi, Alaçat› Beldesi’nde, k›y›lar› ve denizi ele geçirip hukuka ayk›r› yap›lafl-
malara karfl› kamu yarar›n› korumak amac›yla aç›lm›fl iki davam›z bulunuyor. Alaça-
t›’daki Yumru Koyu’na dökülen 1500 mt. Uzunlu¤unda en dar yeri 75 mt.olan Karfl›ya-
ka Azma¤›’n›n özel kullan›ma konu edilebilmesi için daha önce var olan azma¤›n her
iki yan›ndaki k›y› kenar çizgilerinin iptal edilip 1992 y›l›nda, azmak a¤z›nda 300 mt.da-
ha güneyden, denizin içinden yeni bir k›y› kenar çizgisi geçirildi¤i saptanm›flt›r. K›y›
Yasas›’n› bu yolla bertaraf eden iflleme dayand›r›lan yeni bir imar plan›n›n onaylanma-
s› ile azma¤›n her iki k›y›s› yap›laflmaya aç›lm›flt›r. Bu olgular›n kan›t ve belgeleriyle
birlikte ö¤renilmesi üzerine 06.04.2004’te, birisi k›y› kenar çizgisinin iptali amac›yla
‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi’nde, di¤eri hukuka ayk›r› imar plan›n›n iptali amac›yla Dan›fl-
tay 6.Dairesi’nde iki dava aç›lm›flt›r.

Bu davalar afla¤›da özetlenen süreçlerden geçmifltir. 

a) KIYI KENAR Ç‹ZG‹S‹: ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi’ndeki dava, yürütmenin durdurul-
mas›ndan sonra hukuka ayk›r› olan k›y› kenar çizgisinin iptali ile sonuçlanm›flt›r.  ‹zmir
3. ‹dare Mahkemesi’nin k›y› kenar çizgisini iptal eden karar› daval› yanlarca temyiz
edildi¤inden, temyiz incelemesi için Dan›fltay 6. Dairesi’ne gönderilmifltir. Dan›fltay 6.
Dairesi, ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesinin iptal karar›n›n 2007/3388 E. Say›l› ve 08.08.2007
günlü kararla hiç bir gerekçe göstermeden yürütülmesinin durdurulmas›n› kararlaflt›r-
m›flt›r. Oldukça tart›flmal› geçen bir dönemden sonra Dan›fltay 6. Dairesi 2007/3388
E – 2007/5344 K. say›l› ve 21.09.2007 günlü oybirli¤i ile al›nan bir kararla davac› Mi-
marlar Odas›’n›n bu davay› açmak için “kiflisel ve meflru bir iliflkisi olmad›¤›” görüflüy-
le ehliyet yönünden davay› reddetmifltir. 

Bozma üzerine karar düzeltme istemiyle yapt›¤›m›z baflvuru da Dan›fltay 6. Dairesi’nin
2008/4892 E – 2009/13121 K. say›l› ve 30.12.2009 günlü oybirli¤i ile ald›¤› kararla red-
dedilmifltir. 
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‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi bozma karar› üzerine 2010/100 E. – 2010/526 K.say›l›
30.04.2010 günlü bir kararla Mimarlar Odas›’n›n dava ehliyetinin var oldu¤unu kabul
ederek, gerek ehliyet gerekse esas yönlerinden önceki karar›nda direnmifltir. 

Direnme karar› üzerine dava dosyas› Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu’na gönderil-
mifltir. An›lan üst organ 2010/2026 E – 2010/1474 K. say›l› ve 04.11.2010 günlü karar› ile
ehliyet yönünden Mimarlar Odas›’n›n dava açma yetkisi bulundu¤unu benimsemifl ve
bu yönden ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi karar›n› onam›flt›r. Ancak davan›n özü yönünden
bir de¤erlendirme yap›lmak üzere dava dosyas›n› yeniden Dan›fltay 6. Dairesi’ne gön-
dermifltir. An›lan Daire bu defa bilirkifli raporlar›na dönük bizce yerinde olmayan baz›
görüfllerle 3. kez bilirkifli incelemesi isteyen 2011/1623 E. – 2011/488 K. say›l› 08.03.2011
günlü kararla bir kez daha bozma yoluna gitmifltir. Ancak bu kararda, Daire’nin 2 üye-
si “temyize konu idare mahkemesi karar›n›n onanmas› gerekti¤i oyu ile” karara kat›l-
mam›fllard›r. Üçe karfl› iki oyla ç›kan bozma karar›n›n yanl›fll›¤› gözetilerek taraf›m›zdan
15.09.2011 günlü dilekçemizle bozma karar›n›n düzeltilmesi istemi ile yeniden Dan›fltay
6.Dairesi’ne itiraz edilmifltir. Dan›fltay 6. Dairesi’ne yapt›¤›m›z karar düzeltme istemimiz
Dan›fltay 14.Dairesi’nin E.  2011/16379 – K. 2012/6124 say›l› ve 27.09. 2012 günlü karar›
ile reddedilmifltir. An›lan karar 28.11.2012 günü taraf›m›za tebli¤ edilmifltir. Bu durumda
‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi’nin k›y› kenar çizgisinin saptanmas› konusunda yeni bir karar
vermesi beklenmektedir. 

b) ‹MAR PLANI: Hukuka ayk›r› k›y› kenar çizgisini temel alan imar plan›n›n iptali ama-
c›yla Dan›fltay 6. Dairesi’nde aç›lan 2004/1995 E. say›l› dava, k›y› kenar çizgisi konusun-
daki geliflmeler gözetilmeden reddedilmifltir. 

Bu karar taraf›m›zdan temyiz edilmifltir. Temyiz incelemesi Dan›fltay ‹dari Dava Daire-
leri Genel Kurulu’nda yap›lm›flt›r. Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu 2007/100 E. –
2011/836 K. Say›l› ve 6.10.2011 günlü karar› ile ;       

“Uyuflmazl›¤›n çözümü mahallinde keflif ve bilirkifli incelemesi yapt›r›lmas›n› gerektir-
mektedir. Dolay›s›yla, öncelikle bu davada mevzuata ayk›r› oldu¤u iddia edilen k›y› ke-
nar çizgisi ile ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesinde görülmekte olan davadaki k›y› kenar çizgi-
sinin ayn› yere tekabül edip etmedi¤inin saptanabilmesi için mahallinde konunun uz-
man› bilirkifliler marifetiyle inceleme yapt›r›lmas›, ayn› yere tekabül etmese dahi bu da-
vadaki k›y› kenar çizgisinin mevzuata uygun olup olmad›¤›n›n yine uzman bilirkifliler
marifetiyle belirlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken daval› idarelerin
ara karar›na verdi¤i cevapla yetinilerek davan›n reddedilmesinde hukuki isabet görül-
memifltir.”  gerekçesiyle bozulmufltur.

Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu’nun bozma karar› üzerine daval›lar ve davaya ka-
t›lanlar karar düzeltme yoluna gitmifllerdir. Karar düzeltme istemleri 16.04.2012 günlü
dilekçemiz ile yan›tlanm›flt›r. O günden bu yana karar düzeltme konusunda bize her-
hangi bir bildirim gelmemifltir. 

Yukar›da yarg›lama sürecinin bir özetini verdi¤imiz k›y› kenar çizgisi konusundaki
uyuflmazl›k sonlanmam›flt›r. Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu’nun imar plan›n›n ip-
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tali amac›yla açt›¤›m›z ve 6. Daire’ce reddedilen karar da bozulmufl bulunmaktad›r.
Ancak bozma kararlar›ndan sonra sürdürülmesi gereken yarg›sal ifllemler bu güne ka-
dar tamamlanmam›flt›r. 

Sonuç olarak Alaçat› Azma¤› ile ilgili k›y› kenar çizgisi ve çevresindeki alanlar›n imara
aç›lmalar› konusunda 2004 y›l› Nisan ay›nda açt›¤›m›z davalar devam etmekte ve he-
nüz bir karara ba¤lanmam›fl bulunmaktad›r. 

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

‹zmir – Çeflme ‹lçesi, 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
bölümünü kapsad›¤› için nokta ölçe¤inde kalan planda, K›y› Yasas›’na ve Kültür ve Ta-
biat 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›-
lar› Odas›, Peyzaj Mimarlar› Odas› da, bizim yan›m›zda davac› konumunda yer alm›fl-
lard›r. 

2006/5265 E. Say›l› bu davada keflif yap›ld›ktan sonra bilirkiflilerin raporlar› do¤rultu-
sunda plan›n 25.02.2008’de  yürütülmesinin durdurulmas›n› kararlaflt›r›lm›flt›r.

Dan›fltay 6. Dairesi 2008/8263 K. say›l› karar› ile hukuka ayk›r› olan ‹zmir – Çeflme ‹l-
çesi, Alaçat› Kültür Turizm Koruma ve Geliflim Bölgeleri 1/25.000 ölçekli Çevre Düze-
ni 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 avu-
kat›m›z temsil etmifltir.  

Daval› Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n yürütmenin durdurulmas› koflulunu da içeren
09.03.2009 günlü temyiz dilekçesi üzerine Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu Yürüt-
menin Durdurulmas› istemini reddetmifltir. Esasa iliflkin henüz karar ç›kmam›flt›r.  

3-   Uflak Davalar› : 

Uflak Belediyesi’ne karfl› imar planlar›n›n iptali istemiyle Manisa ‹dare Mahkemesi’nde
aç›lan iki dava, iptal kararlar› ile sonuçlanm›flt›r. Bu davalarla ilgili geliflmeleri ve halen
bulunduklar› süreçleri afla¤›da özetliyoruz.

a) Uflak Belediye Meclisi’nin 3 Nisan 2008 günlü toplant›s›nda onaylanan servis yolu
ve kavflak düzenlemesi için al›nan imar plan› de¤ifliklik karar›na yap›lan itiraz›n redde-
dilmesi üzerine aç›lan davada Manisa ‹dare Mahkemesi 30/7/2008 günü yerinde ke-
flif ve bilirkifli incelemesi uyguland›ktan sonra 2008/ 1632 E. – 2009/990 K. say›l› ve
30.07.2009 günlü kararla  ifllemin iptalini kararlaflt›rm›flt›r. Uflak Belediyesi  11.11.2009
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günlü dilekçesi ile karar› temyiz etmifltir. Dan›fltay daval›n›n temyiz istemini reddet-
mifltir. Daval› Uflak Belediyesi karar düzeltme yoluna gitmifltir.

b) TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ile birlikte 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 istemiyle Manisa ‹da-
re Mahkemesi’nde 2009/1256 E.say› ile aç›lan davada her iki davac›y› da Oda hukuk
dan›flman›m›z temsil  etmifltir. Manisa ‹dare Mahkemesi, 2009/1256 E, 2010/ 2074 K
say›l› ve 28.10.2010 günlü kararla ifllemi iptal etmifltir. Uflak Belediyesi  karar› temyiz
etmifltir. Dan›fltay 6. Dairesi 2011/527 E – 2011/5048 K. Say›l› ve 05.12.2011 günlü kara-
r› ile daval›n›n temyiz itirazlar›n› reddetmifl ve iptal karar›n› onam›flt›r.

Daval› Uflak Belediyesi karar düzeltme yoluna gitmifltir.

4 – Nemrut Liman› Davalar›

Birinci Dava:

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›,  ‹zmir ili, Alia¤a ilçesi, Nemrut Körfezi (Liman ve Geri
Hizmet Alan›) 1/5000 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
say›l› K›y› Kanunu’nun 7. maddesi  uyar›nca 06.03.2009 günü onaylanmas›na  iliflkin ifl-
lemin iptali ve yürütülmesinin durdurulmas› istemiyle Dan›fltay 6.Dairesi’nde
02.09.2009 günü aç›lan dava 2009/10857 E. say›s›n› alm›flt›r. 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›na-
cak yan›tlara göre de¤erlendirilmesini  kararlaflt›rm›flt›r. 

Dan›fltay 6. Dairesi, Ankara ODTÜ’den seçilen üç bilirkiflinin kat›l›m› ile 22 Haziran 2010
günü Nemrut Liman›’nda keflif  uygulam›flt›r. Bilirkiflilerin 60 sayfal›k kapsaml› bir ince-
leme sonucunda verdikleri rapor Mahkeme’ce de uygun görülmüfl ve 29.11.2010 günlü
bir kararla “farkl› ölçekteki iki ayr› naz›m imar plan›nda de¤ifliklik yap›lmas› yolunda te-
sis edilen dava konusu ifllem hukuka uygun görülmemifl,” ve yürütülmesinin durdurul-
mas›n› kararlaflt›rm›flt›r.

Daval› Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’n›n itiraz› üzerine,  Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri
Kurulu 2011/341 itiraz say›l› ve 14.07.2011 günlü bir kararla, yukar›da de¤indi¤imiz yü-
rütmenin durdurulmas› karar›n› kald›rm›flt›r.

Bilirkiflilerden ek rapor alan Dan›fltay 6. Dairesi, özetle, çok de¤erli bir k›y› parças›n›n
yok edilece¤› ve alt ve üst kademelerdeki planlar aras›nda uyum sa¤lanamad›¤› vur-
gusunu yaparak, 14.02.2012 günlü kararla bir kez daha dava konusu ifllemin yürütme-
sinin durdurulmas›n› kararlaflt›rm›flt›r. Daval›n›n bu karara karfl› yapt›¤› itiraz reddedil-
mifltir. 

Dan›fltay 6. Dairesi’nin son karar› beklenmektedir.
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‹kinci Dava :

Henüz ilk dava devam ederken, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› “‹zmir Kentsel Bölge Na-
z›m ‹mar Plan› K›smi Revizyonu (Alia¤a – Nemrut Körfezi – Liman ve Liman Gerisi Hiz-
met Alan›) 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli planlar› yeniden de¤ifltirmifl ve ilan etmifltir. Bu
planlara yöneltilen itirazlara bir yan›t verilmedi¤i için, Dan›fltay 6. Dairesi’nde, yürüt-
menin durdurulmas› istemini de içeren 04.11.2010 günlü dilekçemizle yeni bir dava aç›l-
m›flt›r. 

Dan›fltay 6.Dairesi 2010/12146 E. say›l› ve 24.01.2011 günlü bir kararla daval›n›n savun-
mas›n› istemifltir. Yukar›da 1. davada vurgulad›¤›m›z bilirkifli ve ek rapor dayanak al›-
narak 14.02.2012 tarihinde bu davada da dava konusu plan›n yürütülmesinin durdurul-
mas›na karar verilmifltir. Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›n›n bu karara yönelik itiraz› Da-
n›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu’nun 2012/818 Y.D. ‹tiraz Numaral› ve 22.11.2012 gün-
lü karar› ile reddedilmifltir. Dava bu aflamada beklemektedir. 

5 – ‹zmir  ‹nciralt› Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›n›n 
‹ptali Davalar› :

Daval› Bakanl›k  ayn› alan› kapsayan, 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlar›n› kendi ter-
cihleri do¤rultusunda ufak tefek farkl›l›klarla art arda plan dört kez de¤ifltirdi¤i için,
dört dava aç›lm›flt›r. Bu süreci afla¤›da özetliyoruz: 

Birinci Dava: 

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› 1/25.000 ölçekli ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Çevre Düze-
ni Revizyonu’nu 2009 y›l›nda onam›fl, ask›ya ç›kar›lmas› üzerine davac› TMMOB Mi-
marlar Odas› 21.04.2009 günlü dilekçesi ile an›lan plana itiraz etmifl, itiraza bir yan›t
verilmedi¤i için yasal süresi içinde Dan›fltay 6.Dairesi’nde iptal davas› aç›lm›flt›r.
2010/12147 E. Say›l› dosya ile devam eden davada TMMOB Mimarlar Odas›, fiehir Plan-
c›lar› Odas› ile birlikte davac› konumunda bulunmaktad›rlar. Her iki davac›y›  Oda hu-
kuk dan›flman›m›z›n temsil  etti¤i dava devam etmektedir.

‹kinci Dava 

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› 1/25.000 ölçekli ‹zmir -‹nciralt› Turizm Merkezi Çevre Dü-
zeni Revizyonu’nu 2009 y›l›nda bir kez  daha onam›fl, plan›n ask›ya ç›kar›lmas› ve iti-
raz›n›n reddedilmesi üzerine TMMOB Mimarlar Odas› bu iflleme karfl› yeni bir dava aç-
m›flt›r. Dan›fltay 6. Dairesi’nde görülen bu dava sonucunda 2010/794 E. – 2011/12418 K.
say›l›, 24.06.2011 günlü kararla 1/25000 ölçekli çevre düzeni plan›n›n yeterli¤i haiz bir
flehir planc›s› taraf›ndan haz›rlanmad›¤› gerekçesiyle ifllemin iptaline karar verilmifltir. 

Üçüncü Dava

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› 1/25.000 ölçekli ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Çevre Düze-
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ni Revizyonu’nu 2011 y›l› Nisan ay›nda yeniden onam›fl, plan›n ask›ya ç›kar›lmas› üzeri-
ne TMMOB Mimarlar Odas› 26.05.2011 günlü dilekçesi ile an›lan plana itiraz etmifl, iti-
raza bir yan›t verilmedi¤i için yasal süresi içinde Dan›fltay 6.Dairesi’nde görülmekte
olan 2011/7124 E. Say›l› davay› açm›flt›r. Dan›fltay 6. Dairesi yürütmenin durdurulmas›
istemimiz konusunda 11.07.2012 günlü ara karar› ile daval›dan baz› bilgi ve belgelerin
gönderilmesini istemifltir. Dan›fltay 6. Dairesi 14.11.2012 günlü karar› ile 1/25.000 ölçek-
li ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi ‹nciralt› Kesimi Çevre Düzeni Revizyonu’nun yürütül-
mesinin durdurulmas›na karar vermifltir. 

Dördüncü Dava

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ayn› alan› kapsayan 1/25.000 ölçekli ‹zmir ‹nciralt› Turizm
Merkezi Çevre Düzeni Revizyonu Plan›n› onam›fl ve 19.09.2011 günü ask›ya ç›karm›flt›r.
TMMOB Mimarlar Odas› 14.10.2011 günlü dilekçesi ile bu iflleme karfl› itiraz etmifltir. ‹ti-
raz üzerine Dan›fltay 6. Dairesi 14.11.2012 günlü karar› ile 1/25.000 ölçekli ‹zmir ‹nciral-
t› Turizm Merkezi ‹nciralt› Kesimi Çevre Düzeni Revizyonu’nun yürütülmesinin durdu-
rulmas›na karar vermifltir. 

Dava açma süresinin dolmas›ndan sonra Dan›fltay 6 Dairesi’nde 2011/9423 E. say›s›n›
alan yeni bir dava aç›lm›flt›r. ‹tiraz üzerine Dan›fltay 6. Dairesi 14.11.2012 günlü karar› ile
1/25.000 ölçekli ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi ‹nciralt› Kesimi Çevre Düzeni Revizyo-
nu’nun yürütülmesinin durdurulmas›na karar vermifltir. Mahkeme, yürütmenin durdu-
rulmas› istemini incelemek üzere yanlardan baz› bilgi ve belgelerin gönderilmesini is-
temifltir. Dan›fltay 6.Dairesi 14.11.2012 günlü karar› ile “Koruma Bölge Kurulu görüflü
al›nmadan” plan›n›n onaylanmas› nedeniyle dava konusu ifllemin yürütülmesinin dur-
durulmas›na karar vermifltir. Bu dava da bekleme aflamas›ndad›r. 

6 – ‹zmir, ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kapl›calar› Kesimi 1/25000
ölçekli  çevre düzeni  plan› Davalar›:

a) Birinci Dava

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ‹zmir, ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kapl›calar› Ke-
simi 1/25000 ölçekli çevre düzeni  plan›n›n iptali istemiyle 03.07.2009 günü Dan›fltay
6.Daire’sinde  2009/8653 E.say›l› dava aç›lm›flt›r. Dan›fltay 6. Daire 2012/2163 E. say›l›
ve 04.05.2012 günlü karar› ile idarenin ayn› plan› tekrar de¤ifltirmifl olmas› nedeniyle
davan›n esas› hakk›nda karar verilmesine yer bulunmad›¤›n› kararlaflt›rm›flt›r. Daval› bu
karar› temyiz etmemifltir. 

b) ‹kinci Dava

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› 1/25.000 ölçekli ‹zmir -‹nciralt› Turizm Merkezi Balçova
Kapl›calar› Kesimi Çevre Düzeni Revizyonu’nu 2009 y›l›nda bir kez daha onam›fl, pla-
n›n ask›ya ç›kar›lmas› üzerine TMMOB Mimarlar Odas›’n›n bu iflleme 26.10.2009 günlü
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itiraz›n›n yan›ts›z b›rak›lmas› nedeniyle yeni bir dava açm›flt›r. Dan›fltay 6. Dairesi’nde
görülen bu dava sonucunda 2010/793 E. – 2011/2417 K. say›l›, 24.06.2011 günlü karar-
la 1/25000 ölçekli çevre düzeni plan›n›n yeterli¤i haiz bir flehir planc›s› taraf›ndan ha-
z›rlanmad›¤› gerekçesiyle ifllemin iptaline karar verilmifltir. 

Üçüncü Dava : 

Kültür  ve Turizm Bakanl›¤› ‹zmir –‹nciralt› Turizm Merkezi Balçova Kapl›calar› Kesimi
1/25.000 ölçekli  Çevre Düzeni Plan›’n› yeniden de¤ifltirmifl ve 2011 y›l› Nisan ay›nda
ask›ya ç›karm›flt›r. Mimarlar Odas›’n›n 26.05.2011 günlü dilekçesi ile bu iflleme karfl›
yapt›¤› itiraza herhangi bir yan›t verilmemifltir. Yürütmenin durdurulmas› istemini de
içeren  dilekçemiz ile bu ifllemin iptali için Dan›fltay 6. Dairesi’nde 2011/7124 E. say›l›
dava aç›lm›flt›r. Daval›n›n savunmas› ve Mahkeme’nin 14.03.2012 ve 11.07.2012 günlü
ara kararlar› ile daval›dan baz› konular› aç›klamas› istenmifltir. Ayr›ca daval›n›n bize
ulaflan savunmas›na gereken yan›tlar verilmifltir.  Dava bu aflamada beklemektedir. 

Dördüncü Dava : 

Kültür  ve Turizm Bakanl›¤› ‹zmir –‹nciralt› Turizm Merkezi Balçova Kapl›calar› Kesimi
1/25.000 ölçekli  Çevre Düzeni Plan›’n› yeniden de¤ifltirmifl ve 02.06.2011 günü ask›ya
ç›karm›flt›r. Mimarlar Odas›’n›n 30.06.2011 günlü dilekçesi ile bu iflleme karfl› yapt›¤› iti-
raza herhangi bir yan›t verilmemifltir. Yürütmenin durdurulmas› istemini de içeren
15.09.2011 günlü dilekçemiz ile bu ifllemin iptali için Dan›fltay 6. Dairesi’nde 2011/7622
E. say›l› dava aç›lm›flt›r. Daval›n›n savunmas› ve Mahkeme’nin 14.03.2012 günlü ara ka-
rar› üzerine gereken yan›tlar verilmifltir. Dan›fltay 6.Dairesi 14.11.2012 günlü karar›nda
“olay›n özelli¤ine göre yürütmenin durdurulmas› isteminin keflif ve bilirkifli incelemesi
üzerine düzenlenecek rapor al›nd›ktan sonra yeniden incelenmesine” karar vermifltir.
Sözü edilen keflif 07.06.2013 günü Ankara’dan gelen bilirkiflilerle birlikte planlama ala-
n›nda uygulanm›flt›r. Henüz bilirkifli raporu taraf›m›za gelmemifltir. 

7 – Kufladas› Davalar› :

Birinci Dava :

Kufladas› Belediye Meclisi 06.05.2010 günlü oturumunda ald›¤› bir kararla 662 ada, 4
numaral› parsele iliflkin 1/5000 ölçekli naz›m imar plan› de¤ifltirilmifltir. An›lan karar
1/100.000 ölçekli Ayd›n, Mu¤la, Denizli çevre düzeni plan›na ayk›r› bulundu¤u gibi, ya-
p›laflma emsali 0.50 üç kat artt›r›larak 1.20 emsale ç›kar›lm›flt›r. Ayr›cal›kl› bir plan olan
bu iflleme karfl› Ayd›n 1. ‹dare Mahkemesi’nde 2010/1671 E. say› ile aç›lan davada
04.05.2012 günü keflif  ve  bilirkifli incelemesi yap›lm›flt›r. Mahkeme, daha once de ay-
n› içerikte bir dava aç›ld›¤›n› de¤erlendirerek, davan›n konusu kalmad›¤›n› kararlaflt›r-
m›fl ve yarg›lama giderleriyle daval›y› yükümlü k›lm›flt›r. 

‹kinci Dava :

Yukar›da belirtilen tafl›nmazla ilgili 1/1000 ölçekli imar plan› de¤iflikli¤ine karfl› da da-
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va açm›fl bulunmaktay›z. Ayd›n ‹dare Mahkemesi’ndeki 2010/1862 E. say›l› bu davada,
önce Ayd›n 1. ‹dare Mahkemesi’nde 2010/1671 E. say› ile aç›lan dava bekletici neden
olarak  kabul edilmifltir. Mahkeme, daha once de ayn› içerikte bir dava aç›ld›¤›n› de¤er-
lendirerek, davan›n konusu kalmad›¤›n› kararlaflt›rm›fl ve yarg›lama giderleriyle daval›-
y› yükümlü k›lm›flt›r. 

8 – 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 Toplum-
sal Tarih Vakf›, Truva Folklor Araflt›rmalar› Derne¤i, ‹zmir Turist Rehberleri Odas› gibi
kurulufllarca aç›lan bir dizi davaya, Oda’m›z da davac› olarak kat›lm›flt›r. ‹zmir ‹dare
Mahkemelerinde ve Dan›fltay’da görülmekte olan ortak giriflim niteli¤indeki bu dava-
larda, 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›nlanan “Kültür ve Tabiat Ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Yüksek Kurulu’nun Baraj Alanlar›ndan Etkilenen Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›n›n
Korunmas› ile ilgili 4.10.2006  günlü, 717 say›l› ilke Karar›” koruma amaçl› önlemlerin ni-
teli¤ine ve neler olmas› gerekti¤ine karar verme yetkisini yat›r›mc› kurulufllara tan›yor-
du. Böyle bir anlay›fl kültür varl›klar›n›n korunmas›ndan vazgeçilmesi anlam›ndayd›. Bu
iflleme karfl› Dan›fltay 6. Dairesi’nde aç›lan ortak davan›n duruflmas› 26.11.2008 günü
yap›ld›. Di¤er savunmanlarla birlikte hukuk dan›flman›m›z›n da kat›ld›¤› duruflman›n ar-
d›ndan 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 ka-
rar yaln›z Allianoi’nin de¤il, daha birçok ören yerinin, özellikle benzer koflullarda bulu-
nan Hasan Keyf’in kurtar›lma umutlar›n› da oluflturdu. Yerel mahkemelerin önceki ret
kararlar› bozulmaya bafllad›. Ancak Allianoi ören yerinin su alt›nda kalmas›ndan sonra,
sürmekte olan bu davalar›n di¤er geliflmelere emsal oluflturman›n ötesinde pratik bir
yarar› kalmam›flt›r.

Bu davalar Oda Genel Merkezi’nce de yürütüldü¤ünden geliflmeler bilinmektedir. 

9-  Diger Davalar :

a) Sevkon A.fi.Tafl›nmaz› ;

‹zmir ‹li, Konak ‹lçesi, 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 ama-
c›yla ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na ve ‹zmir – Konak Belediye Baflkanl›¤›’na
karfl›  01.03.2009 günü ‹zmir 1.‹dare Mahkemesi’nde 2009/323 E. say›l› iptal davas›
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aç›lm›flt›r. Yürütmenin durdurulmas› istemi ile aç›lan bu davada tafl›nmaz sahibi Sev-
kon Gayrimenkul ‹nfl.Tur.Paz.San.ve Tic.A.fiirketi’nin daval›lar›n yan›nda davaya kat›l-
mas›na karar verilmifltir. ‹zmir 1. ‹dare Mahkemesi, tafl›nmaz›n  bulundu¤u yerde, keflif
ve bilirkifli incelemesi yap›lmas›na karar vermifltir.  Keflfin uyguland›¤› 02.10.2009 gü-
nünden sonra üç kiflilik bilirkifli kurulunun verdikleri raporda “36 kat yap›laflmay› ön-
gören plan de¤iflimi ayr›cal›kl› koflullar› nedeniyle kent bütünündeki plan uygulamala-
r› aç›s›ndan olumsuz yöndeki istemleri özendirecek nitelikte görülmüfl ve genel olarak
imar koflullar›na ayk›r› bulunmufltur. ‹zmir 1. ‹dare Mahkemesi 2009/323 E. – 2010/606
K. say›l› ve 11.05.2010 günlü karar› ile dava konusu imar plan› de¤iflikli¤ini iptal etmifl-
tir. 

Daval› Belediyelerin ve davaya kat›lan›n temyiz istemleri 

Dan›fltay 6. Dairesi’nin 2010/7880 E. – 2010/11638 K. say›l› karar› ile reddedilerek tem-
yiz olunan karar›n onanmas›na 22.10.2010 günü karar verilmifltir. Bu defa daval›lar ka-
rar düzeltme isteminde bulunmufllard›r. Dan›fltay 6.Dairesi 2011/4971 E – 2012/1310 K.
say›l› ve 27.03.2012 günlü karar› ile karar düzeltme istemini de reddetmifltir. Böylece
dava konusu tafl›nmaza 32 katl› ve 96 metre yüksekli¤inde yap› yap›lmas› için gerçek-
lefltirilen imar plan› de¤iflikliklerinin iptali kesinleflmifl bulunmaktad›r. 

b)  Özsaruhan Evi ;

‹zmir Karfl›yaka Yal› Caddesi üzerinde bulunan ve Mimar Ziya Nebio¤lu taraf›ndan
projelendirilip 1950 – 1953 y›llar›nda infla edilen, Özsaruhan Evi olarak an›lan tafl›nmaz,
‹zmir 1. Numaral› K.T.V.K.B.K.’nun 02.12.2010 günlü ve 5482 say›l› karar› ile “‹kinci Grup
Korunmas› Gerekli Tafl›nmaz Kültür Varl›¤›” olarak tescil edilmiflti. Ayn› Kurul
16.06.2011 günlü ve 6056 say›l› yeni bir karar ile tescil kayd›n› kald›rm›flt›r. Bu iflleme
karfl› ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi’nde 2011/1380 E. say› ile aç›lan davada yürütmenin dur-
durulmas› istenmifltir. Dava dilekçesinde “An›lan yap›n›n y›k›labilece¤i gözetilerek ile-
ride giderilmesi olanaks›z zarar›n önlenmesi bak›m›ndan daval› idarenin yan›t› beklen-
meden ifllemin yürütülmesinin durdurulmas›na karar verilmesi talep edilmifltir. 3. ‹da-
re Mahkemesi yürütülmenin durdurulmas› istemi hakk›nda karar verilmesi için öncelik-
le bilirkifli raporu al›nmas›n› gerekli görmüfltür. Yap› sahipleri davan›n aç›l›fl›ndan son-
ra geçen bu zaman içinde arsalar› üzerindeki yap›y› hemen y›km›fllard›r. Keflif
02.12.2011 günü tafl›nmaz›n bulundu¤u yerde yapm›flt›r. Ancak orada herhangi bir ya-
p› bulunmad›¤› için dava dosyas› içindeki belgelerle, tafl›nmaza iliflkin daha önce ve-
rilmifl olan raporlar ve foto¤raflar incelendikten sonra yap›n›n, 2.grup tafl›nmaz kültür
varl›¤› oldu¤u saptanm›flt›r. An›lan bilirkifli raporuna dayanarak ‹zmir 3. ‹dare Mahke-
mesi 2011/1380 E – 2012/955 K. say›l› ve 25.05.2012 günlü karar› ile tescil kayd›n›n kal-
d›r›lmas›na iliflkin ifllemin iptaline karar vermifltir. Karar karfl› taraflarca temyiz edilmifl-
tir. 

c) Çandarl› Kemikliburun Davalar› ;

‹zmir, Dikili ilçesi, Çandarl› beldesi Kemikliburun mevkiindeki tafl›nmaz›n 1/5000 ve
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1/1000 ölçekli koruma imar amaçl› imar planlar›n›n iptali amac›yla ‹zmir 3.‹dare Mah-
kemesi’nde 2007/960, 961, 962, 963 ve 964 E. say›l› befl iptal davas› aç›lm›flt›r. An›lan
tafl›nmaz›n küçük bir bölümünde tarihsel kal›nt›lar bulunuyordu. Ayr›ca tamam› do¤al
sit niteli¤indeydi. Dava konusu imar plan› burada bir tatil sitesi yap›lmas› amaçlan›yor-
du. 18.12.2008 günü dava sonlanm›fl ve koruma amaçl› imar planlar›n›n iptali kararlafl-
t›r›lm›flt›r. Daval›lar Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ile Çandarl› Belediye Baflkanl›¤› taraf›n-
dan temyiz edilen iptal kararlar› üzerine Dan›fltay 6.Dairesi 2009/9440 E ve 2012/6414
K. say›l› 20.11.2012 günlü birbirini izleyen numaralardaki befl karar› ile daval›lar›n tem-
yiz istemlerini reddetmifl ve Dan›fltay 6. Dairesi’nin kararlar›n› onam›flt›r. 

B) 2012 YILINDA AÇILAN DAVALAR:

a) Alia¤a Petkim 1/5000 Ölçekli Plan ‹ptali ; (Enerji Üretim Bölgesi)

‹zmir Büyükflehir Belediyesi, Alia¤a ilçesi Paflaçiftli¤i Mevkiindeki Petkim Petrokimya
A.fi.nin mülkü olan tafl›nmazda an›lan flirketin baflvurusu ile Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan-
l›¤›’n›n önerisi do¤rultusunda söz konusu alan›n “enerji yat›r›m bölgesi” olarak 1/5000
ölçekli imar plan›n› de¤ifltirmifltir. Bu iflleme karfl› 03.04.2012 günü ‹zmir 4. ‹dare Mah-
kemesi’nde açt›¤›m›z davada yürütmenin durdurulmas› istemimiz reddedilmifltir. Bu
karara karfl› yapt›¤›m›z itiraz da Bölge ‹dare Mahkemesi’nin 14.08.2012 günlü karar› ile
reddedilmifltir. Dava bu aflamada bulunmaktad›r. 

b) Karfl›yaka ‹lçesi Maviflehir Bölgesi ‹mar Planlar› De¤ifliklikleri ;

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› ‹zmir Karfl›yaka Maviflehir Bölgesi’ndeki 1/1000, 1/5000,
1/25.000 ölçekli planlar› de¤ifltirmifltir. Bu iflleme karfl› sözü edilen planlar›n yürütül-
mesinin durdurulmas› ve iptali için ‹zmir 3.‹dare Mahkemesi’nde 2013/469 E. say›l› da-
va aç›lm›flt›r. Ayn› dava içinde 644 ve 648 say›l› Kanun Hükmündeki Kararnamelerin
Anayasa’n›n 91. ve 123. maddelerine ayk›r› bulundu¤u ileri sürülmüfltür. Dava henüz
Y.D.yönünden inceleme aflamas›ndad›r. 

c ) ‹zmir Kruvaziyer Liman Planlar› ;

Özellefltirme Yüksek Kurulu ‹zmir Alsancak Semti’ndeki halen çal›flt›r›lan liman›n
1/1000, 1/5000, 1/25.000 ölçekli planlar›n› kruvaziyer liman olmak üzere de¤ifltirmifl-
tir. Bu iflleme karfl› sözü edilen planlar›n yürütülmesinin durdurulmas› ve iptali için ‹z-
mir 4.‹dare Mahkemesinde 2013/490 E. say›l› dava aç›lm›flt›r. Ayn› dava içinde 644 ve
648 say›l› Kanun Hükmündeki Kararnamelerin Anayasa’n›n 91. ve 123. maddelerine ay-
k›r› bulundu¤u ileri sürülmüfltür. Dan›fltay 6. Dairesince 10.09.2013 tarihinde yürüt-
menin durdurulmas›na karar verilmifltir.
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d) Alia¤a Petkim 1/5000 Ölçekli Plan ‹ptali ; (Orman)

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Alia¤a ‹lçesi Paflaçiftli¤i Mevkiinde orman mülkiyetindeki
orman alan›n›n Petkim Petrokimya A.fi.taraf›ndan “Liman Gerisi Hizmet Alan›” olarak
kullan›lmak üzere 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli planlar› de¤ifltirmifltir. Bu iflleme karfl› ‹z-
mir 1.‹dare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulmas› istemiyle 01.11.2012 günü dava
aç›lm›flt›r. 2012/1992 E. numaral› bu davada 1. ‹dare Mahkemesi ara karar› ile taraflar-
dan belge ve aç›klama istemifltir. Mahkeme 10.01.2012 günlü karar› ile yürütmenin dur-
durulmas› istemimizi reddetmifltir. Bu iflleme karfl› ‹zmir Bölge ‹dare Mahkemesi’ne
yapt›¤›m›z itiraz da 2013/230 Karar ve 19.02.2013 günlü kararla reddedilmifltir. Yarg›-
lama henüz bu aflamadad›r. 

e) Bornova Çamdibi ‹mar Plan› De¤iflikli¤i ; 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Bornova Çamdibi Alt›nda¤ kesiminde bölgesel merkezi ifl
alan›nda konut yap›labilmesi amac›yla plan de¤iflikli¤ine gitmifltir. Bu iflleme karfl› ‹z-
mir 3. ‹dare Mahkemesi’nde 2012/1981 E. numaras› ile 01.11.2012 günü açt›¤›m›z dava
yürütmenin durdurulmas› sürecinde incelenmektedir.07.05.2013 günü yerinde keflif ve
bilirkifli incelemesi uygulanm›flt›r. Bilirkifli raporu gelmifltir. Planlar ‹zmir 3. ‹dare
Mahkemesi taraf›ndan “fiehircilik ilkelerine, planlama esaslar›na ve hukuka” uyarl›l›k
bulunmad›¤› nedenleriyle 16.09.2013 tarihinde iptal edilmifltir.

f) Buca fiirinyer Park› ‹mar Plan› De¤iflikli¤i ;

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin Buca ‹lçesi fiirinyer Park Alan›nda 1/5000 ölçekli plan-
da yapt›¤› de¤ifliklik park alan›n› daraltt›¤›, afl›r› yap›lanmaya neden oldu¤u gerekçe-
siyle yürütmenin durdurulmas› istemiyle birlikte ‹zmir 1.‹dare Mahkemesi’nde
2012/2171 E. say›l› dava aç›lm›flt›r. An›lan Mahkeme 21.03.3013 günlü karar› ile YD.iste-
mini reddetmifltir. Bu karar karfl› itiraz da ‹zmir Bölge ‹dare Mahkemesi’nin 2013/737
say›l› ve 25.04.2013 günlü karar› ile reddedilmifltir. Dava bu aflamadad›r.

C) 2013 YILINDA AÇILAN DAVALAR :

1 – “1/25000 ölçekli ‹zmir  Büyükflehir Bütünü Çevre Düzeni Plan›" n›n  ve plan not-
lar›n›n iptali istemidir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi; ‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2012 günlü ve
05/843 say›l› karar› ile onaylanarak 10.10.2012-12.11.2012 tarihleri aras›nda ask›ya
ç›kar›lan  "1/25000 ölçekli ‹zmir Büyükflehir Bütünü Çevre Düzeni Plan›" na ve plan
notlar›na 09.11.2012  günlü ve 04-12-1462 say›l› dilekçesi ile itiraz etmifltir. ‹tirazlar›n
yasal süre içersinde yan›tlanmamas› üzerine 24.01.2013 günü bu plana karfl› ‹zmir
4.idare Mahkemesi’nde 2013/142 E. say›l› iptal davas› aç›lm›flt›r.
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Daval›n›n savunmalar› taraf›m›zdan yan›tlanm›flt›r. 

Mahkeme’nin Keflif Karar› taraf›m›za bildirilmifltir. 2.id.Mah.ne 26.12.2013 günü
aç›klama dilekçemiz verilmifltir. Keflif günü beklenmektedir. 

2 – ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kapl›calar› Kesimi 1/25000 ölçekli
Revizyon + ‹lave Çevre Düzeni Plan› ‹ptali. 

‹zmir – ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kapl›calar› Kesimi 1/25000 ölçekli
Revizyon + ‹lave Çevre Düzeni Plan› Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan yeniden
de¤ifliklikler yap›larak 11.11.2012 – 12.12.2012 tarihleri aras›nda ‹zmir Büyükflehir
Belediyesinde ask›ya ç›kar›lm›flt›r. 

Mimarlar Odas›’n›n bu plana karfl› yapt›¤› itiraz yan›t verilmemek yoluyla
reddedildi¤inden ‹zmir 4. ‹dare Mahkemesi’ndeki 2013/347 E. say›l› dava aç›lm›flt›r. 

Mahkeme 08.07.2013 günü yerinde keflif ve bilirkifli incelemesi uygulam›flt›r. Bilirkifli
Raporundan sonra Mahkeme 10.10.2013 günlü karar› ile istemlerimiz do¤rultusunda
hukuka ayk›r› buldu¤u ifllemin Yürütülmesinin Durdurulmas›n› kararlaflt›rm›flt›r.
Mahkeme daval› Kültür Bakanl›¤›’n›n Yürütmenin Durdurulmas›na itiraz›n› 19.11.2013
günlü karar› ile reddetmifltir.

3 – ‹nciralt› Turizm Merkezi (‹nciralt› Kesimi) 1/5000  ölçekli ve 1/1000 ölçekli
Koruma Amaçl› Naz›m ve Uygulama ‹mar Plan› ‹ptali Davas›.

‹zmir – ‹nciralt› Turizm Merkezi (‹nciralt› Kesimi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçl› Naz›m
‹mar Plan› ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar Plan›, Çevre ve fiehircilik
Bakanl›¤›’n›n 02.11.2012 tarih, 8643 say›l› karar› ile onanarak 19.11.2012 - 18.12.2012 tar-
ihleri aras›nda ‹zmir Çevre ve fiehircilik ‹l Müdürlü¤ü ilan panosunda ask›ya
ç›kar›lm›flt›r. 

Mimarlar Odas›’n›n bu plana karfl› yapt›¤› itiraz yan›t verilmemek yoluyla
reddedildi¤inden ‹zmir 4. ‹dare Mahkemesi’ndeki 2013/380 E. say›l› dava aç›lm›flt›r. 

An›lan davada taraflar karfl›l›kl› olarak ikinci dilekçelerini de vermifllerdir. 

4 – ‹zmir – Çeflme ‹lçesi Reisdere Mevkiinde Yap›lmas› Tasarlanan Konutlar ‹çin
1/25.000 ölçekli Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Plan› De¤iflikli¤inin ‹ptali.

An›lan dava 19.06.2013 günü 2013/1197 E. say› ile ‹zmir 3.‹dare Mahkemesi’nde
Y.D.istemi ile aç›lm›flt›r. Mahkeme ara karar› ile daval›dan bilgi ve belge istemifltir.
Sonras›nda 3. ‹dare Mahkemesi Keflif ve Bilirkifli ‹ncelemesi yap›lmas›n›
kararlaflt›rm›flt›r. 05.12.2013 gününde Mahkeme Baflbakanl›k Toplu Konut ‹daresi
Baflkanl›¤›’n›n Daval› ‹dare yan›nda kat›lma talebinin kabulüne karar vermifltir.

5 – ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi (‹nciralt› Kesimi) 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli
Koruma Amaçl› ‹mar Planlar› De¤iflikli¤i.

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’na karfl› 11.07.2013 günü ‹zmir 5.‹dare Mahkemesi’nde
aç›lan bu davan›n dosya numaras›  2013/71 E. dir. Taraflar karfl›l›kl› 1 cevap haklar›n›
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kullanm›fllard›r. Baflkaca bir geliflme yoktur.  

6 – ‹zmir Çeflme ‹lçesi Reisdere Mahallesi TOK‹ 1/5000 Ve 1/1000 Ölçekli Plan ‹ptali
Davas›.

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’na karfl› aç›lan bu davada ‹zmir 1.‹dare Mahkemesi
20013/1230 E. say›l› kararla Yürütmenin Durdurulmas› istemimizi de¤erlendirmek
üzere daval›dan gereken bilgi ve belgeleri istemifltir. 

7 – ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ne Karfl› Aç›lan ‹zmir 1/5000ölçekli Konak 1.Etap
Alsancak – Kahramanlar Bölgesi Naz›m ‹mar Plan› ‹ptal Davas›.

‹zmir 1. ‹dare Mahkemesi 2013/1557 E. say›l› bu davada yürütmenin durdurulmas›
talebimiz do¤rultusunda daval›dan baz› bilgi ve belgelerin gönderilmesini istemifltir. 

8 – Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na Karfl› ‹zmir – ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii
Balçova Kapl›calar› Kesimi Özel Proje Alan› Amaçl› 198 Ada, 322, 1065 Parsellere
Ait 1/5000 Ölçekli Revizyon ‹lave Naz›m Plan›n›n ‹ptali.

Dava ‹zmir 1. ‹dare Mahkemesi’nde 2013/1678 E. Say› ile  Yürütmenin Durdurulmas›
istemli olarak aç›lm›flt›r. 

‹zmir 1. ‹dare Mahkemesi, 24.12.2013 günlü tebli¤i ile yürütmenin durdurulmas›
talebimiz do¤rultusunda daval›dan baz› bilgi ve belgelerin gönderilmesini istemifltir.

9 - Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na Karfl› ‹zmir – ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii
Balçova Kapl›calar› Kesimi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan› De¤iflikli¤i.

Dava ‹zmir 2. ‹dare Mahkemesi’nde 2013/1602 E. Say› ile  Yürütmenin Durdurulmas›
istemli olarak aç›lm›flt›r. Dava dilekçesinin reddi üzerine dava yeniden aç›lm›fl ve yeni
numara 2014/29 olarak verilmifltir.

10 -  Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na Karfl› ‹zmir – ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii
Balçova Kapl›calar› Kesimi Özel Proje Alan› Amaçl› 1/5000 Ölçekli Naz›m ‹mar Plan›
De¤iflikli¤i. 

‹zmir 2. ‹dare Mahkemesi’nde 2013/1601 E. Say› ile  Yürütmenin Durdurulmas› istemli
olarak aç›lm›flt›r. Mahkeme, 6.12.2013 tebli¤i ile Daval› ‹dare’nin savunmas›n› istedi¤ini
bildirmifltir.

11 -  ‹nciralt› Turizm Merkezi (‹nciralt› Kesimi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçl› Naz›m
‹mar Plan›n›n iptali Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›,

‹zmir 1.‹dare Mahkemesi’nde 2013/1770 E. Say› ile dava aç›lm›flt›r. 
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BASINDA M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹

ULUSAL VE YEREL BASINDA

M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹

GAZETELER

TAR‹H HABER BAfiLI⁄I GAZETE

16 Ocak 2012 HASAN TOPAL 3.KEZ BAfiKAN HABER TÜRK EGEL‹

17 Ocak 2012 ‹ZM‹RL‹ M‹MARLAR TOPAL'LA DEVAM HÜRR‹YET EGE

18 Ocak 2012 STADYUM GAZ‹EM‹R'E YAKIfiIR-HASAN TOPAL: 
M‹MARLAR YARIfiI YAPILSIN YEN‹ ASIR

19 Ocak 2012 YEN‹ YÖNET‹M CUMHUR‹YET EGE

20 Ocak 2012 KRUVAZ‹YER L‹MANI'NDA SANCILI ASKI-
M‹MARLAR T‹CAR‹ BÖLGELERE KARfiI M‹LL‹YET EGE

20 Ocak 2012 DALGAKIRANDA DOLGU OLMAZ M‹LL‹YET EGE

20 Ocak 2012 KÖRFEZDE BÜTÜNLÜK END‹fiES‹ CUMHUR‹YET EGE

20 Ocak 2012 KRUVAZ‹YER L‹MANI T‹CARET 
ALANLARINA ‹T‹RAZ VAR EGE'DE SON SÖZ

20 Ocak 2012 T‹CARET AKSININ YANINDA YEN‹ 
T‹CARET ALANI OLMAZ POSTA EGE

20 Ocak 2012 PASAPORT DALGAKIRAN PROJES‹ ‹Ç‹N 
"TAR‹H‹ S‹T" UYARISI YAPILDI POSTA EGE

27 Ocak 2012 KENTSEL DÖNÜfiÜMDE K‹MSE 
YER‹NDEN OLMASIN SABAH EGEL‹

31 Ocak 2012 SEV‹LLA'DAN ALINACAK DERSLER OLMALI SABAH EGEL‹

31 Ocak 2012 HEDEF BÜYÜK OLMAZSA EXPO KALICI OLAMA SABAH EGEL‹
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TAR‹H HABER BAfiLI⁄I GAZETE

16 fiubat 2012 KRUVAZ‹YER VE DALGAKIRAN ‹Ç‹N 
ODALARA GÖRÜfi SORULDU YEN‹ ASIR

16 fiubat 2012 ODALARLA PROJE ‹fiB‹RL‹⁄‹ M‹LL‹YET EGE

16 fiubat 2012 KRUVAZ‹YER L‹MANI ‹Ç‹N HATA 
YAPMAYALIM UYARISI HABER TÜRK EGEL‹

16 fiubat 2012 ‹ZM‹R'DE MESLEK ODALARI L‹MAN 
‹Ç‹N TOPLANDI DEN‹Z HABER

16 fiubat 2012 ‹ZM‹RL‹ ODALAR KENT PROJELER‹ ‹Ç‹N 
B‹R ARAYA GELD‹ EGE'DE SON SÖZ

17 fiubat 2012 KENT‹ AYRIfiTIRMAYIN-YOKSULLARLA 
VARSILLAR AYRILIYOR EGE'DE BUGÜN

25 fiubat 2012 ‹NC‹RALTI DÜ⁄ÜMÜ EXPO ‹LE ÇÖZÜLDÜ-
BÖLGEY‹ RANTA MAHKUM ETMEY‹N M‹LL‹YET EGE

27 fiubat 2012 PLANLARI MAHKEMEYE GÖSTERMEYECEKLER CUMHUR‹YET EGE

29 fiubat 2012 M‹MARLAR ODASI ‹LE ÇEVREC‹ MUTABAKATI M‹LL‹YET EGE

29 fiubat 2012 ÖNCE PLAN VE ÇEVRE CUMHUR‹YET EGE

29 fiubat 2012 KOCAO⁄LU: ÖNCEL‹⁄‹M‹Z ÇEVRE VE 
KENT PLANLAMASI-Hasan Topal Aç›klamas› HABER TÜRK EGEL‹

29 fiubat 2012 ‹ZM‹R ‹Ç‹N ‹fiB‹RL‹⁄‹NE HAZIRIZ HABER EKSPRES

29 fiubat 2012 MESLEK ODALARIYLA DAYANIfiMA MESAJI SABAH EGEL‹

29 fiubat 2012 TEM‹Z VE MUTLU B‹R KENT YEN‹ GAZETEM EGE

29 fiubat 2012 ÖNCE PLANLAMA VE ÇEVRE EGE TELGRAF

20 Mart 2012 GEM‹LER KAÇARSA KOLAY GELMEZ-
ALIfiVER‹fi MERKEZ‹ GEREKL‹ M‹? HABER TÜRK EGEL‹

20 Mart 2012 KRUVAZ‹YER L‹MAN ‹Ç‹N ‹KNA TURU-
ODALARDA SORU ‹fiARETLER‹ VAR M‹LL‹YET EGE

20 Mart 2012 DEM‹RTAfi: GEM‹LER‹ KAÇIRMAMAK GEREK HABER EKSPRES

20 Mart 2012 KRUVAZ‹YER L‹MANI'NDA ‹LK HEDEF 
ORTAK GÖRÜfi YEN‹ GAZETEM EGE

20 Mart 2012 ‹ZM‹R KRUVAZ‹YER‹N YÜKSELEN YILDIZI YEN‹ GAZETEM EGE

20 Mart 2012 KRUVAZ‹YERDE ORTAK Z‹RVE YEN‹ ASIR

20 Mart 2012 ‹TO'DA KRUVAZ‹YER Z‹RVES‹ SABAH EGEL‹

20 Mart 2012 EL ELE YILDIZI PARLATALIM YEN‹GÜN

20 Mart 2012 ‹ZM‹R KRUVAZ‹YER fiANSINI KAYBETMEMEL‹ AYRINTILI HABER

20 Mart 2012 ALSANCAK L‹MANI ‹ZTO'DA MASAYA YATIRILDI EGE'DE BUGÜN
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9 Nisan 2012 KENTSEL YEN‹LEME-SA⁄LIKLAfiTIRMA CUMHUR‹YET EGE

10 Nisan 2012 M‹MARLARDAN UYARI GELD‹: 
KOCA S‹NAN'A SAYGISILIK ED‹L‹YOR CUMHUR‹YET

10 Nisan 2012 TOPAL: DÖNÜfiÜM YASASI KENT‹N 
‹DAM FERMANIDIR POSTA EGE

10 Nisan 2012 S‹NAN MAN‹FESTOSU M‹LL‹YET EGE

11 Nisan 2012 KENTSEL DÖNÜfiÜM ‹NSANLARI 
YERLER‹NDEN ETMEMEL‹ HABER EKSPRES

11 Nisan 2012 TMMOB ‹ZM‹R'DE KENTSEL DÖNÜfiÜM 
KR‹TERLER‹N‹ AÇIKLADI B‹RGÜN

11 Nisan 2012 KENTLER‹N ‹DAM FERMANI GÜNLÜK EVRENSEL

11 Nisan 2012 KENTSEL DÖNÜfiÜM MERCEK ALTINDA M‹LL‹YET EGE

11 Nisan 2012 L‹NCE KARfiI D‹K DURUfi CUMHUR‹YET EGE

11 Nisan 2012 TMMOB KENTSEL YEN‹LEMEYE 
DESTEK ‹Ç‹N 6 fiART KOYDU POSTA EGE

12 Nisan 2012 KENTSEL YEN‹LEME-SA⁄LIKLAfiTIRMA CUMHUR‹YET EGE

15 Nisan 2012 AKP'YE B‹R UYARI DA M‹MARLARDAN GELD‹ M‹MDAP

16 Nisan 2012 M‹MARLARDAN PAZAR EYLEM‹: YETER 
ARTIK AKP'YE DUR D‹YORUZ B‹RGÜN

16 Nisan 2012 BAKANLI⁄A YÜRÜDÜLER: M‹MARLAR KINADI CUMHUR‹YET

16 Nisan 2012 M‹MARLARDAN EYLEM KARARI BAfiKENT GAZETES‹

16 Nisan 2012 M‹MARLAR VE B‹YOLOGLAR MESLEKLER‹
‹Ç‹N BULUfiTU GÜNLÜK EVRENSEL

16 Nisan 2012 M‹MARLARDAN ‹fiLEVS‹ZLEfiT‹RME 
PROTESTOSU HÜRR‹YET ANKARA

16 Nisan 2012 M‹MARLAR YÜRÜDÜ ÖZGÜR GÜNDEM

16 Nisan 2012 M‹MARLAR AKP'YE KARfiI YÜRÜDÜ SOL PORTAL

22 Nisan 2012 RÜYA PROJEYE S‹V‹L DESTEK: 
M‹MARLARDAN SERZEN‹fi VAR M‹LL‹YET EGE

22 Nisan 2012 RÜYA PROJEYE TAM DESTEK: 
‹LKELER AÇISINDAN DO⁄RU POSTA EGE

23 Nisan 2012 KÖRFEZ'DE AVM'YE D‹KKAT CUMHUR‹YET EGE

23 Nisan 2012 DEN‹ZLE BULUfiURKEN UYARILAR CUMHUR‹YET EGE

23 Nisan 2012 KIYI TASARIMI TANITILIYOR EGE'DE BUGÜN

23 Nisan 2012 KÖRFEZ PROJES‹N‹N AYRINTILARINI 
‹LG‹L‹ KURUMLARA ANLATIYOR HABER EKSPRES
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23 Nisan 2012 KIYI TASARIMI ‹Ç‹N TANITIM MARATONU HABER TÜRK EGEL‹

23 Nisan 2012 KIYI TASARIMINA TANITIM MARATONU HÜRR‹YET EGE

22 May›s 2012 YAPI DENET‹M‹NDE ODALAR DEVRE DIfiI AYDINLIK

30 May›s 2012 YAPILARDAN KAMU DENET‹M‹ KALDIRILIP, 
‹ZM‹R TESL‹M ALINACAK HABER EKSPRES

7 Haziran 2012 M‹MARLAR ODASI: ALSANCAK YAfiATILMALIDIR HABER TÜRK EGEL‹

7 Haziran 2012 ALSANCAK STADI YOK ED‹LMES‹N GÜNLÜK EVRENSEL

7 Haziran 2012 ALSANCAK'TA AVM'YE KALKIfiMAYIN-
M‹MARLARDAN TEPK‹ CUMHUR‹YET EGE

22Haziran 2012 L‹MANDA AVM, SADECE YOLCUYA 
H‹TAP ETMEL‹ M‹LL‹YET EGE

22Haziran 2012 L‹MAN AVM'DE DEM‹RTAfi YALNIZ-
"L‹MAN ADI ALTINDA" POSTA EGE

23Haziran 2012 L‹MAN AVM'YE HERKES KARfiI HÜRR‹YET EGE

25Haziran 2012 ARAZ‹ SATIfiI KR‹Z‹: KAMUNUN 
EL‹NDEN ÇIKARILMASIN SABAH EGEL‹

30Haziran 2012 L‹MANA AVM OLUR MU OLMAZ MI? HABER TÜRK EGEL‹

1Temmuz 2012 fiEH‹RLERE YEN‹ PLANCILAR HÜRR‹YET EGE

2 Temmuz 2012 GENÇ M‹MARLAR TÖRENLE KEP G‹YD‹ HABER TÜRK EGEL‹

11Temmuz 2012 ÇEfiME'N‹N ÇEHRES‹ DE⁄‹fiECEK CUMHUR‹YET EGE

11Temmuz 2012 YARIfiMA TAMAM SIRA UYGULAMADA EGE TELGRAF

11Temmuz 2012 ÇEfiME'N‹N ÇEHRES‹ DE⁄‹fi‹YOR YEN‹ GAZETEM EGE

11Temmuz 2012 ÇEfiME'YE KES‹NT‹S‹Z YAYA VE 
B‹S‹KLET YOLU YAPILACAK HABER TÜRK EGEL‹

11Temmuz 2012 ANKARA PLANLARINA ‹ZM‹R'DEN ‹T‹RAZ HÜRR‹YET EGE

11Temmuz 2012 F‹K‹RLER ÇEfiME ‹Ç‹N YARIfiTI HÜRR‹YET EGE

11Temmuz 2012 ÇEfiME'YE YEN‹ GÖRÜNÜM SABAH EGEL‹

11Temmuz 2012 ÇEfiME'N‹N ÇEHRES‹ ÖDÜLLÜ PROJE 
‹LE DE⁄‹fiECEK T‹CARET

15Temmuz 2012 BU YARIfiMA ÇEfiME’N‹N ÇEHRES‹N‹ 
DE⁄‹fiT‹RECEK STAR ‹ZM‹R EGE

21Temmuz 2012 KENTSEL DÖNÜfiÜMDE ÖNCEL‹K 
NERES‹ OLACAK? YEN‹GÜN

26Temmuz 2012 L‹MAN ADI ALTINDA AVM EGE'DE SON SÖZ

26Temmuz 2012 KRUVAZ‹YER L‹MANI PLANLARINA 
42 ‹T‹RAZ SABAH EGEL‹
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26Temmuz 2012 L‹MANDA AVM'YE 42 ‹T‹RAZ YEN‹ ASIR

9A¤ustos 2012 TMMOB: ‹ZM‹R'DE KURALSIZ YAPILAfiMANIN 
ÖNÜ AÇILDI GÜNLÜK EVRENSEL

9 A¤ustos 2012 BÜYÜKfiEH‹R'E DESTEK ELEfiT‹R‹S‹ CUMHUR‹YET

10A¤ustos 2012 KONAK'A G‹ZL‹ TÜNEL-Emre Döker CUMHUR‹YET EGE

10A¤ustos 2012 BÜYÜKfiEH‹R'‹N TAVRI fiAfiIRTTI POSTA EGE

16 A¤ustos 2012 YÖNETMEL‹K RANT ARTTIRMAKTAN ‹BARET 9 EYLÜL ‹ZM‹R

17 A¤ustos 2012 BU DÖNÜfiÜM KENTSEL DE⁄‹L 9 EYLÜL ‹ZM‹R

20 A¤ustos 2012 MAV‹fiEH‹R'‹ ÖZELLEfiT‹RD‹LER CUMHUR‹YET EGE

5 Eylül 2012 DAVALAR BEKL‹YOR, PORT SÜRÜYOR CUMHUR‹YET EGE

23 Eylül 2012 MESLEK ODALARINDAN 
KOCAO⁄LU'NA TEPK‹ POSTA EGE

23 Eylül 2012 ODALAR KOCAO⁄LU'NA 
ÇOK SERT YÜKLEND‹ M‹LL‹YET EGE

2 Ekim 2012 M‹MARLARIN YARIfiMASINI 
MÜHEND‹S KAZANDI M‹LL‹YET EGE

2 Ekim 2012 M‹MARLARIN YARIfiMASINI 
Z‹RAAT MÜHEND‹S‹ KAZANDI YEN‹GÜN

3 Ekim 2012 M‹MARLARIN HAFTASI CUMHUR‹YET EGE

3 Ekim 2012 KENTLER‹N DURUMU TEHL‹KEDE YEN‹ GAZETEM EGE

4 Ekim 2012 TAR‹H CANLANACAK-Oda Binas› POSTA EGE

4 Ekim 2012 CUMHUR‹YET M‹RASI KURTULDU M‹LL‹YET EGE

4 Ekim 2012 M‹MARLAR ODASI'NDAN FOLKART 
TOWERS'A Z‹YARET M‹LL‹YET EGE

4 Ekim 2012 M‹MARLAR FOLKART TOWERS'I ‹NCELED‹ SABAH EGEL‹

4 Ekim 2012 M‹MARLAR, FOLKART TOWERS'I ‹NCELED‹ HABER TÜRK EGEL‹

5 Ekim 2012 CUMHUR‹YET B‹NALARI KURTULUYOR HÜRR‹YET EGE

5 Ekim 2012 M‹MARLAR VE Ö⁄RENC‹LER 
FOLKART TOWERS'I GEZD‹ POSTA EGE

11 Ekim 2012 M‹MARLIK Ö⁄RENC‹LER‹ "KENTTE 
MEKAN BULMACA" OYNADILAR HABER EKSPRES

11 Ekim 2012 KONAK'TA MEKAN BULMACA OYNADILAR YEN‹ GAZETEM EGE

12 Ekim 2012 ANKARA PLANINA ‹ZM‹R D‹REN‹fi‹ HÜRR‹YET EGE

12 Ekim 2012 PLAN DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹ YARGIYA TAfiINACAK POSTA EGE

12 Ekim 2012 MECL‹S KARARLARI MAHKEMEL‹K OLDU M‹LL‹YET EGE
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14 Ekim 2012 PETK‹M PLANLARI MAHKEME YOLUNDA M‹LL‹YET EGE

3 Kas›m 2012 PETK‹M PLANI MAHKEMEL‹K M‹LL‹YET EGE

5 Kas›m 2012 PETK‹M'E ORMAN KIYA⁄I CUMHUR‹YET EGE

5 Kas›m 2012 PETK‹M PLANINA ‹PTAL DAVASI M‹L‹YET EGE

5 Kas›m 2012 PETK‹M PLANINA ‹PTAL DAVASI POSTA EGE

6 Kas›m 2012 TRAMVAY PROJES‹NE M‹MARLARDA KARfiI M‹LL‹YET EGE

6 Kas›m 2012 MAV‹fiEH‹R PLANI'NDA 2.KR‹Z M‹LL‹YET EGE

6 Kas›m 2012 TRAMVAY PROJES‹ TARTIfiMAYA AÇILSIN HÜRR‹YET EGE

14 Kas›m 2012 ÇEVRE DÜZEN‹ PLANINA ‹T‹RAZ YA⁄DI M‹LL‹YET EGE

14 Kas›m 2012 ‹K‹ UZMANDAN ÇEVRE DÜZEN‹ 
PLANI'NA ‹T‹RAZ POSTA EGE

18 Kas›m 2012 fi‹R‹NYER PROJES‹ MAHKEME YOLUNDA M‹LL‹YET EGE

19 Kas›m 2012 HABERS‹Z ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI SABAH EGEL‹

19 Kas›m 2012 P‹R‹fiT‹NA'YA N‹YE H‹Ç DAVA AÇILMADI SABAH EGEL‹

20 Kas›m 2012 FUAR'IN DUVARLARI YIKILSIN SABAH EGEL‹

28 Kas›m 2012 KAMUYU PARÇALAYIP SATIYORLAR CUMHUR‹YET EGE

6 Aral›k 2012 MESLEK ODALARINDAN 
YASA PROTESTOSU POSTA EGE

7 Aral›k 2012 KÖRFEZE fiARTLI DESTEK CUMHUR‹YET EGE

14 Aral›k 2012 fi‹R‹NYER VETO YED‹ M‹LL‹YET EGE

14 Aral›k 2012 fi‹R‹NYER PARKI PLANI MAHKEMEL‹K HÜRR‹YET EGE

19 Aral›k 2012 EXPO PARAVANINA ‹T‹RAZ CUMHUR‹YET EGE

20 Aral›k 2012 ‹NC‹RALTI'NA KUfi ‹T‹RAZI: 
KUfiLAR ZARAR GÖRÜR HABER TÜRK EGEL‹

20 Aral›k 2012 ‹NC‹RALTI PLANLARINA ‹T‹RAZ M‹LL‹YET

28 Aral›k 2012 M‹MARLIK VE TUR‹ZM CUMHUR‹YET

8 Ocak 2013 DO⁄RU PROJE ELEfiT‹R‹LMEZ 9 EYLÜL ‹ZM‹R

8 Ocak 2013 ‹fiTE YATIRIMLARIN ÖNÜNDEK‹ 
11 HENDEK-‹NC‹RALTI EXPO PLANLARI HABER TÜRK EGEL‹

10 Ocak 2013 ‹ZM‹R'‹N ÖNÜNDEK‹ EN BÜYÜK 
ENGEL TOPAL'DIR 9 EYLÜL ‹ZM‹R

25 Ocak 2013 KÖRFEZDE TÜP KANDIRMACASI CUMHUR‹YET EGE

28 Ocak 2013 KENT VE M‹MARLIK-HASAN TOPAL CUMHUR‹YET EGE

28 Ocak 2013 ‹NSANIN DÖNÜfiÜMÜ GÖZ ARDI ED‹LMEMEL‹ HÜRR‹YET EGE
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30 Ocak 2013 KENTSEL DÖNÜfiÜM M‹MAR‹ TARZA UYMALI SABAH EGEL‹

30 Ocak 2013 TRAMVAY NOSTALJ‹ DE⁄‹L CUMHUR‹YET EGE

4 fiubat 2013 KÖRFEZ‹N ÇAMURU-HASAN TOPAL CUMHUR‹YET EGE

18 fiubat 2013 KAMU ARSA VE B‹NALARI-HASAN TOPAL CUMHUR‹YET EGE

19 fiubat 2013 ÇUKUR ‹Ç‹N RAD‹KAL ÇA⁄RILAR CUMHUR‹YET EGE

19 fiubat 2013 ÇUKUR'A ÖNER‹LER SABAH EGEL‹

1 Mart 2013 KENT‹N EN DE⁄ERL‹ NOKTALARINDA 
‹fiLEVS‹Z DURUYORLAR PEK‹ NE 
YAPMAK LAZIM? ‹ZM‹R L‹FE DERG‹S‹

12 Mart 2013 DÖNÜfiÜME JEOLOG VE M‹MAR UYARISI M‹LL‹YET EGE

26 Mart 2013 DEPREM ‹ZM‹R'‹ YIKAR-ORTAK F‹K‹R fiART DOKUZ EYLÜL

26 Mart 2013 DEPREM GERÇE⁄‹ TARTIfiILDI EGE TELGRAF

26 Mart 2013 6.5'L‹K DEPREMDE ‹ZM‹R'‹N 3'TE 1'‹ 
YIKILIR-ORTAK F‹K‹R fiART HABER EKSPRES

26 Mart 2013 6.52L‹K DEPREM ‹ZM‹R'‹ YIKAR-STANDART 
UYGULANMALI M‹LL‹YET EGE

26 Mart 2013 DEPREM GERÇEK DÖNÜfiÜM UMUT-
YIKILMADAN DÖNÜfiEL‹M-
BUNLAR D‹KKATE ALINMALI POSTA EGE

26 Mart 2013 6.5'LE ‹ZM‹R'‹N 3'TE 1'‹ KONUTSUZ KALIR TÜRK‹YE GAZETES‹

26 Mart 2013 ‹ZM‹R'E DEPREM UYARISI-
ORTAK F‹K‹R fiART YEN‹ ASIR

26 Mart 2013 6.5, 20 B‹N K‹fi‹Y‹ ÖLDÜRÜR YEN‹GÜN ‹ZM‹R

26 Mart 2013 ‹ZM‹R'‹N ÜÇTE B‹R‹ TEHL‹KEDE YURT GAZETES‹

10 Nisan 2013 M‹MAR S‹NAN ANMASINDA 
M‹MARLARDAN A⁄IR ELEfiT‹R‹ DOKUZ EYLÜL

10 Nisan 2013 M‹MAR S‹NAN'I ANMA TÖREN‹NDE 
M‹MARLARDAN TOPLU KONUT ELEfiT‹R‹S‹ HABER EKSPRES

10 Nisan 2013 M‹MARLARDAN TOPLU 
KONUTLARA ELEfiT‹R‹ M‹LL‹YET EGE

10 Nisan 2013 M‹MARLAR TOPLU KONUTLARI ELEfiT‹RD‹ POSTA EGE

12 Nisan 2013 TOK‹'N‹N ‹NADINA YÜKSEL‹YOR-
KONUTLAR MUTLU ETM‹YOR CUMHUR‹YET EGE

19 Nisan 2013 EXPO PLANLARINA 5.KEZ ‹T‹RAZ HABER TÜRK EGEL‹

19 Nisan 2013 ‹NC‹RALTI PLANLARI YARGIYA G‹D‹YOR YEN‹ ASIR

24 Nisan 2013 RESTORE ETMEK TAMAMEN YIKIP BAfiTAN 
YAPMAK MI?-CEMAL TÜKEL HÜRR‹YET EGE
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30 Nisan 2013 DÖNÜfiÜM MAL‹YET‹ YARIM TR‹LYON DOLAR SABAH EGEL‹

4 May›s 2013 AYNI PLANA ÜÇ FARKLI YAKLAfiIM DOKUZ EYLÜL

4 May›s 2013 ‹NC‹RALTI PLANINA B‹R ‹T‹RAZ, 
B‹R DAVA, B‹R DE ÖNER‹ HABER EKSPRES

4 May›s 2013 B‹R DAVA, B‹R ‹T‹RAZ, B‹R ÖNER‹ HÜRR‹YET EGE

4 May›s 2013 ODALARDAN B‹R ‹T‹RAZ, B‹R DAVA M‹LL‹YET EGE

4 May›s 2013 ‹NC‹RALTI'NA ‹T‹RAZ, DAVA VE ‹K‹ ÖNER‹ POSTA EGE

6 May›s 2013 EXPO PLANI'NA ÜÇ ENGEL KONUT HABERLER‹

6 May›s 2013 ‹NC‹RALTI'NA ‹T‹RAZ D‹NM‹YOR CUMHUR‹YET EGE

7 May›s 2013 M‹N‹K M‹MARLARDAN DÜNYA ESERLER‹ GERÇEK GÜNDEM

8 May›s 2013 M‹N‹K M‹MARLARDAN DÜNYA ESERLER‹ POSTA EGE

11 May›s 2013 M‹MARLARDAN ‹MAR 
YÖNETMEL‹⁄‹NE TEPK‹ M‹LL‹YET EGE

12 May›s 2013 M‹MARLAR ‹MAR MEVZUATI ARIYOR POSTA EGE

12 May›s 2013 KARfiIYAKA BELED‹YES‹'NE RET SABAH EGEL‹

13 May›s 2013 ‹ZM‹R ‹MAR YÖNETMEL‹⁄‹ KAOSU 
SONA ERMEL‹D‹R ARK‹TERA

16 May›s 2013 ‹ZM‹R'DEK‹ ‹NfiAAT SEKTÖRÜ BUGÜN 
MASAYA YATIRILIYOR HÜRR‹YET EGE

17 May›s 2013 KENTSEL DÖNÜfiÜM KORDON'DA 
BAfiLAMALI DOKUZ EYLÜL

17 May›s 2013 DÖNÜfiÜMDE M‹MARLAR YOK CUMHUR‹YET EGE

17 May›s 2013 DÖNÜfiÜMDE M‹MARLIK YOK SAYILIYOR EGE TELGRAF

17 May›s 2013 KENTSEL DÖNÜfiÜMDE M‹MARLIK 
YOK SAYILIYOR EGE’DE BUGÜN

17 May›s 2013 M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ 
YÖNET‹M KURULU BAfiKANI 
TOPAL AÇIKLAMASI BEYAZGAZETE.COM

17 May›s 2013 M‹MARLARDAN BÜYÜKfiEH‹R'E TEPK‹ M‹LL‹YET EGE

17 May›s 2013 M‹MARLAR Y‹NE DEVRE DIfiI KALDI SON DAK‹KA

17 May›s 2013 BAfiKAN HASAN TOPAL SERT ÇIKTI: 
KENTSEL DÖNÜfiÜMDE M‹MARLIK 
YOK SAYILIYOR YEN‹GÜN ‹ZM‹R

18 May›s 2013 M‹MARLAR ODASI'NDAN 
BÜYÜKfiEH‹R'E ELEfiT‹R‹ POSTA EGE

22 May›s 2013 ‹ZM‹R VE EKONOM‹S‹ ‹NfiAATLA KALKINACAK POSTA EGE
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22 May›s 2013 ‹ZM‹R'DE MUHTEfiEM 10 YIL-
HASAN TOPAL: M‹MAR‹ K‹ML‹K 
MARKA KENT ‹Ç‹N GEREKL‹ HÜRR‹YET EGE

28 May›s 2013 ‹STEMEZÜKÇÜ YATIRIM-M‹MARLAR 
ODASI'NDAN 8 M‹LYON DOLARLIK YATIRIM HABER TÜRK EGEL‹

29 May›s 2013 AYDIN'DA KENTSEL DÖNÜfiÜM 
ILICABAfiI'NDAN BAfiLAYACAK MÜCADELE

29 May›s 2013 SÜRREAL‹ZM‹N RUHU 
BORNOVA'DA CANLANDI SON DAK‹KA

29 May›s 2013 SÜRREAL‹ZM‹N RUHU 
BORNOVA'DA CANLANDI YEN‹ ASIR

31 May›s 2013 ‹LK DÖNÜfiÜM ILICABAfiI'NDA HABER TÜRK EGEL‹

3 Haziran 2013 ‹ZM‹R TASARIMCILARLA B‹RL‹KTE 
YOL ALACAK DOKUZ EYLÜL

3 Haziran 2013 TASARIMCI, ÜRET‹M SEKTÖRÜ VE 
SANAY‹C‹ ‹ZM‹R'‹ TASARIM 
MERKEZ‹ YAPACAK HABER EKSPRES

3 Haziran 2013 ‹ZM‹R'‹ B‹RL‹KTE TASARLAYACAKLAR HABER TÜRK EGEL‹

3 Haziran 2013 ‹ZM‹R AKDEN‹Z'‹N TASARIM 
MERKEZ‹ OLACAK M‹LL‹YET EGE

3 Haziran 2013 KENT‹ TASARLAYACAKLAR POSTA EGE

3 Haziran 2013 ‹ZM‹R'‹N ‹MARINDA BAKANLIK DÖNEM‹ POSTA EGE

3 Haziran 2013 ‹MARDA TÜM YETK‹ BAKANLI⁄A BA⁄LANDI M‹LL‹YET EGE

4 Haziran 2013 ‹ZM‹R'‹ B‹RL‹KTE TASARLAYACAKLAR AL‹A⁄A EKSPRES

4 Haziran 2013 ‹ZM‹R'‹ B‹RL‹KTE TASARLAYACAKLAR ANAYURT

4 Haziran 2013 ‹ZM‹R'‹N ‹MARI ‹Ç‹N BÜYÜKfiEH‹R, 
ÇEVRE BAKANLI⁄I'NA D‹RENMEL‹ HABER EKSPRES

4 Haziran 2013 EMEK VE DEMOKRAS‹ GÜÇLER‹NDEN 
HÜKÜMETE ÇA⁄RI GÜNLÜK EVRENSEL

4 Haziran 2013 ORANTISIZ GÜÇLER ‹,fiKENCEYE DÖNÜfiTÜ HABER TÜRK EGEL‹

4 Haziran 2013 PROVOKASYONLARA KARfiI UYANIK OLUN EGE TELGRAF

4 Haziran 2013 MEYDANLARA SA⁄DUYU ÇA⁄RISI YEN‹ ASIR

5 Haziran 2013 ‹ZM‹R'‹ B‹RL‹KTE TASARLAYACAKLAR TÜNAYDIN

6 Haziran 2013 GEZ‹ PARKI PARK OLARAK KALMALI HABER EKSPRES

6 Haziran 2013 GEZ‹ PARKI PARK OLARAK KALMALIDIR EGE’DE BUGÜN

22 Haziran 2013 KENT ORMANI EXPO KURBANI'MI? DOKUZ EYLÜL
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22 Haziran 2013 ‹NC‹RALTI'NDA EXPO H‹LES‹ CUMHUR‹YET EGE

22 Haziran 2013 M‹MARLAR ODASI: ALDATILIYORUZ HABER EKSPRES

22 Haziran 2013 EXPO PLANI'NDA KANDIRILDIK HÜRR‹YET EGE

22 Haziran 2013 ‹ZM‹R EXPO 2020 PLANI'NA 
M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹'NDEN 
‹T‹RAZ VAR ARK‹TERA

22 Haziran 2013 KENT ORMANI ELDEN G‹D‹YOR M‹LL‹YET EGE

22 Haziran 2013 KENT ORMANI TEHL‹KEDE M‹? POSTA EGE

22 Haziran 2013 ‹NC‹RALTI PLANI'NA M‹MARLARDAN TEPK‹ SABAH EGE

22 Haziran 2013 M‹MARLAR KAFA BULANDIRIYOR M‹LL‹YET EGE

24 Haziran 2013 EXPO NEREYE YAPILACAK? HÜRR‹YET EGE

24 Haziran 2013 EXPO ALANINDA YEN‹ KR‹Z! 
M‹MARLAR: H‹LE VAR YURT GAZETES‹

24 Haziran 2013 YEN‹ YÖNET‹C‹L‹K-SERDAR KIZIK CUMHUR‹YET EGE

26 Haziran 2013 ‹NC‹RALTI'NA TRUVA ATI: 
LAGÜNDE GÖSTER‹ CUMHUR‹YET EGE

26 Haziran 2013 EXPO GEZ‹S‹ CUMHUR‹YET EGE

26 Haziran 2013 ‹NC‹RALTI'NA AVM SALDIRISI CUMHUR‹YET

26 Haziran 2013 KENT ORMANI EXPO'YA KURBAN 
ED‹LECEK M‹? HÜRR‹YET EGE

26 Haziran 2013 ‹ZM‹R'‹N AKC‹⁄ER‹NE AVM SALDIRISI YAP‹.COM.TR

27 Haziran 2013 ‹NC‹RALTI KENT ORMANI EXPO 
‹Ç‹N YOK ED‹L‹YOR ARK‹TERA

27 Haziran 2013 ‹ZM‹R'‹ N AKC‹⁄ER‹NE AVM SALDIRISI ARK‹TERA

27 Haziran 2013 EXPO ALANINDA YEN‹ KR‹Z! M‹MARLAR: 
H‹LE VAR ARK‹TERA

1 Temmuz 2013 AVM'YE HAYIR CUMHUR‹YET EGE

1 Temmuz 2013 ‹ZM‹RL‹ ‹SYANDA: AVM'YE HAYIR CUMHUR‹YET

1 Temmuz 2013 ‹NC‹RALTI'NDA EXPO'YA HAYIR HÜRR‹YET EGE

1 Temmuz 2013 EXPO ALANINA TEPK‹ ‹Ç‹N P‹KN‹K YAPTILAR YEN‹ ASIR

1 Temmuz 2013 ‹NC‹RALTI'NDA EXPO'YA KARfiI 
D‹REN‹fi ÖRÜLÜYOR YURTSUZ.NET

1 Temmuz 2013 KENT ORMANI'NDA EXPO VE AVM T‹P‹ 
KENT ‹STEM‹YORUZ YURTSUZ.NET

2 Temmuz 2013 BAfiKAN M‹MAR HASAN TOPAL'DAN 
ZEH‹R ZEMBEREK EXPO AÇIKLAMALARI EGE'DE SON SÖZ
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2 Temmuz 2013 RANTA VE TALANA KARfiI P‹KN‹K B‹RGÜN

3 Temmuz 2013 A⁄AÇLARI B‹LSELER EXPO'DAN KOVARLAR M‹LL‹YET EGE

3 Temmuz 2013 KARTON TEKNELER'‹N B‹R‹NC‹S‹ GEZ‹ OLDU HABER TÜRK

3 Temmuz 2013 KARTON TEKNELER NEFES KEST‹ SABAH EGE

3 Temmuz 2013 TEKNE YARIfiINDA DOMA'LI MÜCADELE YEN‹ ASIR

4 Temmuz 2013 EXPO SÜREC‹NE ‹Ç DARBE HABER TÜRK EGEL‹

6 Temmuz 2013 TMMOB'DEN YÖK'E TEPK‹ DOKUZ EYLÜL

6 Temmuz 2013 MÜHEND‹SLERDEN YÖK'E TEPK‹-
MESLE⁄‹MDEN EL‹N‹ ÇEK HÜRR‹YET EGE

6 Temmuz 2013 TEKN‹K Ö⁄RETMEN MÜHEND‹S OLMASIN YEN‹GÜN ‹ZM‹R

8 Temmuz 2013 ALSANCAK ‹MAR PLANI'NA ‹K‹ 
ODADAN ‹T‹RAZ M‹LL‹YET EGE

8 Temmuz 2013 ZORLU'NUN GÖKDELEN‹ Y‹NE ZORDA POSTA EGE

8 Temmuz 2013 ZORLU GÖKDELEN‹ PLANI'NA ‹T‹RAZ HÜRR‹YET EGE

12 Temmuz 2013 CHP ‹ZM‹R O YASAYA KARfiI 
TMMOB'UN YANINDA EGE'DE SON SÖZ

12 Temmuz 2013 TMMOB ‹ZM‹R'DEN TASARIYA TEPK‹ M‹LL‹YET EGE

12 Temmuz 2013 MESLEK ODALARI MEYDANA ÇIKTI POSTA EGE

12 Temmuz 2013 TORBAYA SI⁄MAYIZ YEN‹GÜN

12 Temmuz 2013 M‹MAR VE MÜHEND‹SLER 
TORBAYA ÖFKEL‹ HABER EKSPRES

13 Temmuz 2013 CHP TMMOB'UN YANINDA OLACAK DOKUZ EYLÜL

13 Temmuz 2013 TMMOB'A CHP DESTE⁄‹ EGE'DE BUGÜN

13 Temmuz 2013 ENG‹N: TALANA KARfiI 
ODALARIN YANINDAYIZ HABER TÜRK EGEL‹

13 Temmuz 2013 YANLIfiA DUR D‹YEN CEZALANDIRILIYOR HÜRR‹YET EGE

13 Temmuz 2013 YASAYLA CEZALANDIRILIYORUZ M‹LL‹YET EGE

13 Temmuz 2013 TORBA YASAYA KARfiI GÜÇB‹RL‹⁄‹ POSTA EGE

14 Temmuz 2013 CHP'DEN TMMOB'A TAM DESTEK YEN‹GÜN ‹ZM‹R

20 Temmuz 2013 TORBALARI AKP'N‹N BAfiINA GEÇ‹RECE⁄‹Z B‹RGÜN

20 Temmuz 2013 SON UMUT CUMHURBAfiKANI DOKUZ EYLÜL

20 Temmuz 2013 TMMOB TORBAYA VETO ‹STED‹ GÜNLÜK EVRENSEL

20 Temmuz 2013 MÜHEND‹S VE M‹MARLARDAN GÜL'E: 
TORBAYI VETO ET HÜRR‹YET EGE
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21 Temmuz 2013 B‹R SOKAK DAHA PLAN KURBANI MI 
OLUYOR? HÜRR‹YET EGE

21 Temmuz 2013 GÖKDELEN ‹Ç‹N YOL KAPANACAK M‹LL‹YET EGE

21 Temmuz 2013 GÖKDELEN ‹Ç‹N YOL KAPANACAK POSTA EGE

25 Temmuz 2013 TRAMVAYA ‹T‹RAZ VAR M‹LL‹YET EGE

25 Temmuz 2013 M‹MARLARDAN BÜYÜKfiEH‹RE: 
TRAMVAY GÜZERGAHINDA 
YEfi‹L DOKU KORUNSUN POSTA EGE

26 Temmuz 2013 TRAMVAY GÜZERGAHINA M‹MARLAR 
‹T‹RAZ ETT‹: BU TRAMVAY YEfi‹L‹ EZER HABER EKSPRES

30 Temmuz 2013 ALSANCAK'TA BÜYÜK R‹SK-‹fiLEV‹ 
KORUNARAK AC‹L YEN‹LENMEL‹ HÜRR‹YET EGE

30 Temmuz 2013 BU STAT L‹G‹ KALDIRMAZ-‹fiLEV‹ 
KORUNARAK AC‹L YEN‹LENMEL‹ HABER EKSPRES

30 Temmuz 2013 ÇÜRÜK STADA MAKYAJ-TR‹BÜNLER‹N 
AC‹LEN YEN‹LENMES‹ GEREK M‹LL‹YET EGE

30 Temmuz 2013 ALSANCAK KABUSU-KULLANIMI TEHL‹KEL‹ POSTA EGE

2 A¤ustos 2013 PLANLA TEK PARSELE 
AYRICALIK TANINIYOR SABAH EGE

2 A¤ustos 2013 ‹NC‹RALTI'NA PARK FORMÜLÜ-
‹ZM‹R GELENE⁄‹ CUMHUR‹YET EGE

3 A¤ustos 2013 ÇEfiME PLANINA B‹R ‹T‹RAZ DAHA GELD‹ HABER TÜRK EGEL‹

7 A¤ustos 2013 PLANLAR YOL KAPATTI CUMHUR‹YET EGE

21 A¤ustos 2013 PLANDA SEVG‹'YE YER YOK M‹LL‹YET EGE

21 A¤ustos 2013 ALSANCAK ÇIKMAZI POSTA EGE

22 A¤ustos 2013 BÜYÜKfiEH‹R'‹N PLANINDA SEVG‹ YOLU 
ARAÇ YOLU ÇIKTI HABER EKSPRES

22 A¤ustos 2013 KORKULAN DE⁄‹L SEV‹LEN 
YERLER OLMALI: YAfiAMIN B‹R PARÇASI HABER TÜRK EGEL‹

24 A¤ustos 2013 M‹MARLARIN KARfiIYAKA MAR‹NA 
PARK RAPORU HAZIR: KÖRFEZ'E TEHD‹T EGE'DE SON SÖZ

24 A¤ustos 2013 KARfiIYAKA MAR‹NA KÖRFEZ 
TEM‹ZL‹⁄‹NE TEHD‹T HABER EKSPRES

24 Temmuz 2013 KARfiIYAKA'YA MAR‹NA KÖRFEZ 
TEM‹ZL‹⁄‹NE TEHD‹T SON DAK‹KA

25 A¤ustos 2013 MEZARLIKLARI B‹ZE VER‹N: YAfiAMIN B‹R 
PARÇASI-Z‹YARETE UYGUN YERLER OLMALI HABER TÜRK EGEL‹
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25 A¤ustos 2013 MAR‹NAYA B‹R ‹T‹RAZDA 
M‹MARLARDAN GELD‹ DOKUZ EYLÜL

25 A¤ustos 2013 M‹MARLAR ODASI: KARfiIYAKA'YA 
MAR‹NA KÖRFEZ TEZM‹ZL‹⁄‹N‹ TEHD‹T EDER HABER EKSPRES

25 A¤ustos 2013 YAT L‹MANI ‹Ç‹N OLMAZ RAPORU HABER TÜRK EGEL‹

25 A¤ustos 2013 MAR‹NA TEM‹Z KÖRFEZE ENGEL M‹LL‹YET EGE

25 A¤ustos 2013 BAKANLI⁄IN SEÇT‹⁄‹ MAR‹NA YER‹ YANLIfi POSTA EGE

25 A¤ustos 2013 KARfiIYAKA'YA MAR‹NA, KÖRFEZ'‹ 
TEHD‹T EDECEK YEN‹ NES‹L

25 A¤ustos 2013 MAR‹NAYA B‹R VETO DAHA YEN‹GÜN ‹ZM‹R

26 A¤ustos 2013 ‹ZM‹R'‹N EXPO ALANINDA 
BU KEZ DE GEÇ‹T KR‹Z‹ EGE'DE SON SÖZ

26 A¤ustos 2013 ‹NC‹RALTI EXPO ALANINA KÖRFEZ GEÇ‹D‹ HABER 3

26 A¤ustos 2013 KARfiIYAKA'YA MAR‹NA KÖRFEZE TEHD‹T DOKUZ EYLÜL

26 A¤ustos 2013 M‹MARLARDA KARfiIYAKA MAR‹NAYA KARfiI V‹RA HABER

27 A¤ustos 2013 BAKANLIK EXPO ALANINDA HER GÜN 
B‹RAZ DAHA YEfi‹L ÇALIYOR HABER EKSPRES

27 A¤ustos 2013 ‹ZM‹R'‹N ‹K‹ YAKASI B‹RLEfiECEK HABER TÜRK

27 A¤ustos 2013 ‹NC‹RALTI-BOSTANLI ARASI 
BA⁄LANACAK-M‹MARLAR VE 
fiEH‹R PLANCILARI TEPK‹L‹ HABER TÜRK EGEL‹

27 A¤ustos 2013 KÖRFEZ GEÇ‹fi‹'NE ONAY YEN‹ 
TARTIfiMA YARATTI-
PLANSIZ GEL‹fiME ÖRNE⁄‹ M‹LL‹YET EGE

27 A¤ustos 2013 ‹NC‹RALTI PLANI'NDA TARTIfiMA B‹TM‹YOR POSTA EGE

27 A¤ustos 2013 ‹fi DÜNYASI ALSANCAK L‹MANI'NA 
SAH‹P ÇIKTI-AYNI ALANDA YATIRIM 
YAPAN KRLfiUN  ÖNERMES‹ YANLIfi YEN‹ ASIR

27 A¤ustos 2013 ‹fi DÜNYASI ALSANCAK L‹MANI'NA 
SAH‹P ÇIKTI AL‹A⁄A EKSPRES

29 A¤ustos 2013 ‹ZM‹R'‹N AKC‹⁄ERLER‹NE AVM-
ALACAK K‹fi‹ DAVAYI DÜfiÜNSÜN AYDINLIK

30 A¤ustos 2013 ‹NC‹RALTI'NIN BAHANES‹ EXPO CUMHUR‹YET EGE

11 Eylül 2013 ‹ZM‹R'DE A⁄AÇLI YOL D‹REN‹fi‹ TAM GAZ EGE'DE SON SÖZ

11 Eylül 2013 ‹ZM‹R A⁄AÇLI YOL ‹Ç‹N D‹REN‹YOR EGE'N‹N SES‹

11 Eylül 2013 A⁄AÇLI YOL SATILIYOR AVM YAPILIYOR YURT GAZETES‹

12 Eylül 2013 A⁄AÇLI YOL 'A AVM YAPILMASIN EYLEM‹ SÖZCÜ
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12 Eylül 2013 A⁄AÇLI YOL AVM'L‹ YOL OLMASIN YURT GAZETES‹

12 Eylül 2013 BAfiKAN'DAN A⁄AÇLI YOL'A DESTEK DOKUZ EYLÜL

12 Eylül 2013 TMMOB'A BA⁄LI MESLEK ODALARI 
A⁄AÇLI YOL'A SAH‹P ÇIKTI AYDINLIK

12 Eylül 2013 A⁄AÇLI YOL ‹ST‹YORUZ EGE TELGRAF

12 Eylül 2013 A⁄AÇLI YOL'DA Y‹NE EYLEM HABER TÜRK EGEL‹

12 Eylül 2013 A⁄AÇLI YOL'U SATTIRMAYIZ HÜRR‹YET EGE

12 Eylül 2013 A⁄AÇLI YOL'U SATANLAR 
KENT SUÇU ‹fiLER M‹LL‹YET EGE

12 Eylül 2013 MÜHEND‹S VE M‹MARLAR A⁄AÇLI 
YOL'A SAH‹P ÇIKTI POSTA EGE

12 Eylül 2013 AVM'YE A⁄AÇLI ‹SYAN YEN‹GÜN ‹ZM‹R

14 Eylül 2013 ALSANCAK PLANI Y‹NE MAHKEMEL‹K HÜRR‹YET EGE

14 Eylül 2013 ALSANCAK PLANI Y‹NE MAHKEMEL‹K M‹LL‹YET EGE

14 Eylül 2013 ALSANCAK PLANI Y‹NE MAHKEMEL‹K POSTA EGE

17 Eylül 2013 BAYRAKLI'DA YAPILAfiMAYA KARfiIYIZ-
YANLIfi KARAR DOKUZ EYLÜL

21 Eylül 2013 MESLEK ODALARI ÇÖP TES‹S‹ YER‹ 
KONUSUNDA TEMK‹NL‹ YAKLAfiIYOR YEN‹ ASIR

26 Eylül 2013 EXPO PLANLARINA B‹R ‹T‹RAZ B‹R DAVA HABER TÜRK EGEL‹

27 Eylül 2013 ‹NC‹RALTI PLANLARI: MESLEK 
ODALARI'DA KARfiI CUMHUR‹YET EGE

2 Ekim 2013 AVM KAPSAMLI OLMASIN SABAH EGE

5 Ekim 2013 ODALARDAN KR‹T‹K ÇÖP AÇIKLAMASI: 
"Olumlu Yans›t›l›yor Ama…" EGE'DE SON SÖZ

5 Ekim 2013 KOCAO⁄LU'NU YALANLAYAN AÇIKLAMA EGE'N‹N SES‹

5 Ekim 2013 TMMOB'DAN ÇÖP AÇIKLAMASI HABERC‹N‹Z

5 Ekim 2013 TMMOB'DAN ÇÖP AÇIKLAMASI K.MARAfi GÜNDEM

6 Ekim 2013 TMMOB'DAN ÇÖP AÇIKLAMASI CUMHUR‹YET EGE

6 Ekim 2013 ÇÖP TES‹S‹N‹N YER‹N‹ OLUMLU BULMADIK DOKUZ EYLÜL

6 Ekim 2013 TMMOB: YAMANLAR PLANINI OLUMLU 
BULDU⁄UMUZ HABERLER‹ DO⁄RU DE⁄‹L HABER EKSPRES

6 Ekim 2013 ÇÖP TES‹S‹ ‹Ç‹N RAPOR VERMED‹K HABER TÜRK EGEL‹

6 Ekim 2013 ODALARDA ÇÖP TES‹S‹ RAHATSIZLI⁄I M‹LL‹YET EGE

6 Ekim 2013 ÇÖPLÜK YER‹ ‹Ç‹N DESTEK VERMED‹K YEN‹ ASIR
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6 Ekim 2013 ODALARDAN ÇÖP AÇIKLAMASI YURT GAZETES‹

7 Ekim 2013 ‹ZM‹R'‹N ÖRNE⁄‹ DUBA‹ OLMAMALI DOKUZ EYLÜL

7 Ekim 2013 TAR‹HSEL, KÜLTÜREL ZENG‹NL‹⁄E SAH‹P 
‹ZM‹R'‹N CO⁄RAFYASI GÜZEL DOKUZ EYLÜL

7 Ekim 2013 ÇÖPLÜK YER‹ ‹Ç‹N TAMAM DEMED‹K-
ODALARDA KATI ATIK TES‹S‹ RAHATSIZLI⁄I HÜRR‹YET EGE

7 Ekim 2013 ÇÖP TARTIfiMASI B‹TM‹YOR SABAH EGE

8 Ekim 2013 M‹MARLARDAN BURUK KUTLAMA CUMHUR‹YET

8 Ekim 2013 DÜNYA M‹MARLIK GÜNÜ KUTLANDI DOKUZ EYLÜL

8 Ekim 2013 B‹R‹LER‹ KAZANACAK ‹ZM‹R KAYBEDECEK HÜRR‹YET EGE

8 Ekim 2013 M‹MARLIK GÜNÜNDE ÖZELLEfiT‹RME S‹TEM‹ M‹LL‹YET EGE

9 Ekim 2013 M‹MARLAR BUCA'YI MASAYA YATIRDI HÜRR‹YET EGE

9 Ekim 2013 M‹MARLAR BUCA'DA DÖNÜfiÜMÜ KONUfiTU POSTA EGE

10 Ekim 2013 YIL EYLEM‹: TMMOB'DAN 
BÜYÜKfiEH‹R'E: VAZGEÇ EGE'DE SON SÖZ

11 Ekim 2013 ZORLU'NUN GÖKDELEN‹NE 
TMMOB'DAN TEPK‹ B‹RGÜN

11 Ekim 2013 1351 SOKAK ‹Ç‹N EYLEM YAPTILAR DOKUZ EYLÜL

11 Ekim 2013 AYRICALIKLAR DURDURULSUN EGE'DE BUGÜN

11 Ekim 2013 TMMOB'DAN BÜYÜKfiEH‹R'‹N ‹MAR 
PLANINA KARfiI YOL EYLEM‹ HABER EKSPRES

11 Ekim 2013 M‹MAR VE MÜHEND‹SLER YOL KAPATTI M‹LL‹YET EGE

11 Ekim 2013 GÖKDELENLEfiMEYE M‹MAR VE 
MÜHEND‹S ‹SYANI YURT GAZETES‹

2 Kas›m 2013 DEN‹ZL‹'DEN BOMBARDIMAN KOCAO⁄LU
ÇÖP EXPO VE SEÇ‹M EGE'DE SON SÖZ

8 Kas›m 2013 TOK‹’N‹N ÇEfiME PLANI YARGIDA           HÜRR‹YET EGE

8 Kas›m 2013        ÇEfiME TOK‹’YE DAVA AÇILDI    M‹LL‹YET EGE

8 Kas›m 2013 TOK‹’N‹N ÇEfiME PLANI MAHKEMEL‹K       POSTA EGE

10 Kas›m 2013 TÜP GEÇ‹T ‹K‹YE BÖLDÜ HABER TÜRK EGEL‹

12 Kas›m 2013 TMMOB’DAN DENET‹M TEPK‹S‹ EGE TELGRAF

12 Kas›m 2013 TMMOB’DAN DENET‹M KARARINA TEPK‹ YURTSUZ.NET

12 Kas›m 2013 TMMOB’DAN BAKANLI⁄A SERT TEPK‹, 
HÜKÜMETE fiEFFAF GÖNDERME EGE POSTASI

13 Kas›m 2013 KURUVAZ‹YER L‹MANI’NA RET DOKUZ EYLÜL
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13 Kas›m 2013 TMMOB’DAN YASAL DÜZENLEMELERE 
PROTESTO DOKUZ EYLÜL

13 Kas›m 2013 TMMOB’U 12 EYLÜL B‹LE SUSTURAMADI CUMHUR‹YET

13 Kas›m 203 BATAKLI⁄A 33 KATLI GÖKDELENE 
‹Z‹N ÇIKTI CUMHUR‹YET

13 Kas›m 2013 DANIfiTAY AVM’Y‹ DURDURDU CUMHUR‹YET

13 Kas›m 2013 TMMOB’DAN DENET‹M TEPK‹S‹ EGE TELGRAF

13 Kas›m 2013 TMMOB MEYDAN OKUDU EGE’DE BUGÜN

13 Kas›m 2013 AKP TMMOB’A SALDIRMAYA 
DEVAM ED‹YOR GÜNLÜK EVRENSEL

13 Kas›m 2013 TMMOB DENET‹ME TEPK‹L‹ HABER EKSPRES

13 Kas›m 2013 L‹MAN AVM’YE DANIfiTAY FREN‹ HABER TÜRK EGEL‹

13 Kas›m 2013 YEN‹S‹ BEKLEN‹RKEN 
YÜRÜTMEY‹ DURDURMA HÜRR‹YET EGE

13 Kas›m 2013 BÜYÜK KONAK MEYDAN PROJES‹NE 
TAM DESTEK M‹LL‹YET EGE

13 Kas›m 2013 ‹ZM‹R L‹MANI’NA ‹K‹NC‹ DURDURMA M‹LL‹YET EGE

13 Kas›m 2013 BAKANLIK DENET‹M‹NE 
ODALARDAN PROTESTO POSTA EGE

13 Kas›m 2013 TMMOB’DAN DENET‹M TEPK‹S‹ YEN‹ EKONOM‹

13 Kas›m 2013 ALSANCAK L‹MANI’NA AVM’YE 
DANIfiTAY FREN‹ EGE’DE SON SÖZ

13 Kas›m 2013 TMMOB’DAN BAKANLI⁄IN KARARINA 
SERT TEPK‹ EGE’DE BUGÜN

14 Kas›m 2013 ÇAMD‹B‹ PLANLARI ‹PTAL OLDU HABER TÜRK EGEL‹

14 Kas›m 2013 ÇAMD‹B‹-ALTINDA⁄ PLANLARINA ‹PTAL HÜRR‹YET EGE

14 Kas›m 2013 MAV‹fiEH‹R’DE DAVALARA DEVAM HÜRR‹YET EGE

14 Kas›m 2013 KONAK MEYDANI M‹LL‹YET EGE

14 Kas›m 2013 ÇAMD‹B‹-ALTINDA⁄ PLANLARINA ‹PTAL M‹LL‹YET EGE

14 Kas›m 2013 MAV‹fiEH‹R’DE ‹K‹NC‹ DAVA M‹LL‹YET EGE

14 Kas›m 2013 ÇAMD‹B‹-ALTINDA⁄ PLANLARINA ‹PTAL POSTA EGE

14 Kas›m 2013 DANIfiTAY, ALSANCAK L‹MANI’NDA AVM 
YAPILMASINI DURDURDU ZAMAN

14 Kas›m 2013 ALTINDA⁄-ÇAMD‹B‹ DURDURULDU CUMHUR‹YET

14 Kas›m 2013 ALSANCAK L‹MANI’NDA AVM YAPILMASINA 
DANIfiTAY FREN‹ HAK‹M‹YET
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14 Kas›m 2013 SICAK MÜJDEYE SO⁄UK DUfi: 
BALÇOVA KAPLICA PLANINA FREN EGE’DE SON SÖZ

14 Kas›m 2013 ALSANCAK L‹MANI’NDA AVM’YE 
DANIfiTAY FREN‹ SON DAK‹KA

15 Kas›m 2013 BALÇOVA KAPLICA PLANINA FREN SON DAK‹KA

15 Kas›m 2013 ‹NC‹RALTI’NA B‹R PLAN fiOKU DAHA M‹LL‹YET EGE

15 Kas›m 2013 BALÇOVA’DA ‹PTAL HABER TÜRK EGEL‹

15 Kas›m 2013 ‹NC‹RALTI’NIN TERMAL PLANLARI 
Y‹NE DURDU HÜRR‹YET EGE

15 Kas›m 2013 ‹NC‹RALTI’NIN TERMAL PLANLARI 
Y‹NE DURDU POSTA EGE

15 Kas›m 2013 AKP PLANLARI YARGIDAN DÖNÜYOR CUMHUR‹YET

16 Kas›m 2013 ADAY ADAYLARINA M‹MAR TAVS‹YES‹ DOKUZ EYLÜL

16 Kas›m 2013 DUYGUSAL ‹fiLER CUMHUR‹YET EGE

24 Kas›m 2013 TASARIM DE⁄‹L ‹fiLETME VE DENET‹M 
SORUNU VAR HABER EKSPRES

29 Kas›m 2013 EXPO’DA SUÇLU AKP CUMHUR‹YET EGE

30 Kas›m 2013 ‹NC‹RALTI NE OLACAK? HABER TÜRK EGEL‹

01 Aral›k 2013 MAV‹fiEH‹R PLANI DURDURULDU HÜRR‹YET EGE

01 Aral›k 2013 “MODERN BELLEK” 
S‹L‹NEN ‹ZLER ARREDAMENTO M‹MARLIK

19 Aral›k 2013 EXPO ALINAMADI⁄INA GÖRE ‹NC‹RALTI 
PLANI GEÇERS‹Z HABER EKSPRES

22 Aral›k 2013 DUT A⁄AÇLARI KURTULDU POSTA EGE

22 Aral›k 2013 A⁄AÇLAR KURTULDU SABAH EGE

22 Aral›k 2013 TRAMVAYA DUT REV‹ZYONU ZAMAN ‹ZM‹R

22 Aral›k 2013 TRAMVAYDA SON KARAR EGE TELGRAF

22 Aral›k 2013 TRAMVAY ‹Ç‹N DUT A⁄ACI KES‹LMEYECEK HABER EKSPRES

22 Aral›k 2013 PROJE DE⁄‹fiT‹ DUTLAR KURTULDU M‹LL‹YET EGE

22 Aral›k 2013 PROJE DE⁄‹fiT‹ DUTLAR KURTULDU HABER TÜRK EGEL‹

22 Aral›k 2013 TRAMVAY GÜZERGAHINA DUT REV‹ZYONU DOKUZ EYLÜL

29 Aral›k 2013 ESK‹ TEKEL DEPOSU M‹MARLARIN MERKEZ‹ HÜRR‹YET EGE

29 Aral›k 2013 M‹MARLARIN YEN‹ ADRES‹ ESK‹ DEPO POSTA EGE

29 Aral›k 2013 M‹MARLARA YEN‹ H‹ZMET B‹NASI YEN‹ ASIR

30 Aral›k 2013 ESK‹ TEKEL DEPOSU M‹MARLIK MERKEZ‹ OLDU M‹LL‹YET EGE
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TELEV‹ZYONLAR

TAR‹H HABER BAfiLI⁄I TELEV‹ZYON

23 Ocak 2012 DALGAKIRANA “TSUNAM‹” EGE TV

27 fiubat 2012 ‹NC‹RALTI’NDAK‹ ‹MAR SORUNU 
EXPO ÜZER‹NDEN ÇÖZÜLMEYE 
ÇALIfiILIYOR: MESLEK ODALARI KIZGIN KANAL 35 TV

27 Mart 2012 KENTSEL DÖNÜfiÜM-GEÇM‹fiTEN 
GELECE⁄E KENT VE YAfiAM SKY TV

10 Nisan 2012 TMMOB KENTSEL DÖNÜfiÜM 
PROJELER‹N‹ DE⁄ERLEND‹RD‹ ULUSAL KANAL

10 Nisan 2012 ‹ZM‹R’DE KENTSEL DÖNÜfiÜM KANAL 35 TV

10 Nisan 2012 KENTSEL DÖNÜfiÜM TAMAM AMA… EGE TV

17 Nisan 2012 KENTTEK‹ SON POLEM‹K: ‹STEMEZÜK KANAL 35 TV

21 May›s 2012 KENTSEL DÖNÜfiÜM YASALAfiTI TRT HABER

23 May›s 2012 EXPO 2020’YE DO⁄RU EGE TV

3 Temmuz 2012 KENTSEL DÖNÜfiÜM YASASI-
GEÇM‹fiTEN GELECE⁄E KENT VE 
YAfiAM PROGRAMI SKY TV

27 Temmuz 2012 POL‹T‹K GÜNDEM: KENTSEL 
DÖNÜfiÜM TARTIfiMALARI KANAL 35 TV

19 Aral›k 2012 ‹NC‹RALTI’NA ‹T‹RAZ GEL‹YOR EGE TV

2 Ekim 2012 M‹MARLARDAN BAKANLI⁄A S‹TEM EGE TV

2 Ekim 2012 M‹MARLIK HAFTASI ETK‹NL‹KLER‹ YEN‹ ASIR TV

10 Ocak 2013 TOPAL: ‹ZM‹R’DE PLANLAR fiEH‹RC‹L‹K 
B‹L‹M‹NE UYGUN DE⁄‹L KANAL 35 TV

9 fiubat 2013 BU DA “DÖNÜfiÜM” S‹TEM‹ EGE TV

2 fiubat 2013 Z RAPORU : ‹ZM‹R’‹N M‹MAR‹ YAPISI 
KENT YAfiAMINA UYGUN MU? KANAL 35 TV

9 Nisan 2013 KOCA S‹NAN’IN KEM‹KLER‹ SIZLIYOR EGE TV

29 May›s 2013 ‹ZM‹R M‹MARLIK MERKEZ‹ YAKINDA EGE TV

22 Haziran 2013 TOPAL: KENT ORMANLARININ YOK 
ED‹LMES‹YLE ELDE ED‹LECEK ALAN 
EXPO RUHUNA AYKIRI KANAL 35 TV

23 Haziran 2013 EXPO PLANINA TEPK‹ YEN‹ ASIR TV

24 Haziran 2013 B‹R EXPO ALANI MUAMMASI EGE TV

2 Temmuz 2013 EXPO’DA SULAR DURULMUYOR EGE TV
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TAR‹H HABER BAfiLI⁄I TELEV‹ZYON

3 Temmuz 2013 EXPO ‹fi‹ GAR‹PLEfiT‹ EGE TV

12 Temmuz 2013 M‹MAR VE MÜHEND‹SE BU NE CEZA? EGE TV

12 Temmuz 2013 M‹MARLAR ODASI’NA CHP’DEN Z‹YARET YEN‹ ASIR TV

27 Temmuz 2013 ‹NC‹RALTI ORMANI NE OLACAK? EGE TV

22 A¤ustos 2013 ALSANCAK PLANI ÇIKMAZDA KANAL 35 TV

13 Kas›m 2013 L‹MAN’DA AVM’YE DUR EMR‹ EGE TV

14 Kas›m 2013 “AKLIN YOLU B‹R”…YORUMU! EGE TV

14 Kas›m 2013 ‹ZM‹R L‹MANI’NA AVM: DANIfiTAY’DAN 
YÜRÜTMEY‹ DURDURMA KARARI VER‹LD‹ TRT 1

27 Kas›m 2013 TMMOB ‹ZM‹R 2.KENT SEMPOZYUMU YEN‹ ASIR TV

28 Kas›m 2013 ÇEVREDEN ÇEVREM‹ZDEN PROGRAMI EGE ÜN‹VERS‹TES‹ TV

29 Kas›m 2013 EXPO UÇTU, ‹NC‹RALTI NE OLACAK? EGE TV

30 Kas›m 2013 O PLAN ARTIK YOK HÜKMÜNDE… EGE TV

28 Aral›k 2013 YEN‹ MEKANDA ‹⁄NEL‹ SÖZLER EGE TV

28 Aral›k 2013 ‹ZM‹R M‹MARLIK MERKEZ‹ AÇILDI YEN‹ ASIR TV
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“Afet Riski Alt›ndaki Alanlar›n Dönüfltürülmesi Hakk›nda Kanun Tasar›s›”, Baflbakan-
l›k-TOK‹ ‹daresini “tek imar otoritesi” yapmay› hedefliyor.

“‹leri demokrasi”nin imar düzeninde,

yerel yönetimler, fleffafl›k ve kat›l›mc›l›k d›fllanarak, 

bütün imar yetkileri Baflbakanl›k’ta toplan›yor...

“Baflkanl›k” Sistemine Önce ‹mar Alan›nda Geçiliyor...

TBMM gündeminde görüflme aflamas›na gelmek üzere olan “ÂFET R‹SK‹ ALTINDAK‹
ALANLARIN DÖNÜfiTÜRÜLMES‹ HAKKINDA KANUN TASARISI”, imar ve çevre ala-
n›nda yürürlükte bulunan tüm yasalar› “uygulanmayacak mevzuat” k›larak, ülkedeki
hemen tüm yeni yap›laflma ve kentsel dönüflüm uygulamalar›na ait temel kararlar›
Baflbakanl›k-TOK‹ ‹daresine ba¤lamaktad›r. Böylece yerel yönetimler, ilgili kurumlar
ve toplum kat›l›m› devre d›fl› b›rak›larak “baflkanl›k sistemi”nin önce imar alan›nda bafl-
lamas› öngörülmektedir. 

Bir anlamda “imar darbesi” denebilecek uygulamay› “afete karfl› önlem” gerekçesi al-
t›nda düzenleyen kanun tasar›s›, ülkenin ve kentlerin tamam›n› “riskli alan” ilan etme
olana¤›n› sa¤layarak, bu tan›mla belirlenmifl alanlarda TOK‹'yi ve dolays›yla Baflbakan-
l›¤› “tek imar otoritesi” yapmay› hedeflemektedir.

Tasar›n›n 1 no.lu amaç maddesinde bu niyet aç›kça yer almasa bile, 2 no.lu “tan›mlar”
maddesindeki “Bakanlar Kurulunca belirlenecek rezerv alanlar” ve hiçbir bilimsel kat›-
l›m olmadan saptanabilecek “riskli alanlar”, ülkenin her yerinde keyfi olarak ilan edil-
melerine olanak sa¤lanacak flekilde tan›mlanmaktad›r.

Ayn› hukuk ve etik d›fl› yaklafl›m “riskli yap›” tan›m›nda yinelenmekte, teknik ve bilim-
sel kat›l›m›n olmad›¤› saptamalarla TOK‹'nin diledi¤i yap›ya el koyabilmesi olana¤›
sa¤lanmaktad›r. 

O kadar ki, tasar›ya göre belediyeler “riskli yap›lar›” verilen sürelerde belirlemedi¤i
takdirde bunu Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› “resen” yapacakt›r. Riskli alanlarla birlikte
ayn› yap›lar›n Maliye Bakanl›¤› arac›l›¤›yla TOK‹'ye devir ifllemleri de tasar›n›n ayr›nt›l›
hükümlerini oluflturmaktad›r.

Bu yöntemle belirlenecek sözde “afet riski bulunan”(!) alanlarda ve yap›larda, tasar›-
n›n as›l amac›n› oluflturdu¤u anlafl›lan “TOK‹'ye ve TOK‹ ortaklar›na yeni emlak rant›
alanlar› kazand›rmak ve pazarlamak” niyetinin “engelsiz” yaflama geçebilmesi için de
ülkemizde y›llar›n deneyim ve birikimleriyle oluflmufl tüm imar, çevre ve kültür yasala-
r› “uygulanamaz” ibaresiyle etkisiz hale getirilmektedir.

Bu sayede yeni emlak rant› alanlar›na dönüfltürülmek üzere el konulan yap›lar›n zorla
tahliye ifllemleri ile y›k›lmalar›nda tüm yasal engeller kald›r›l›rken; ülkenin do¤al, kültü-
rel ve çevre de¤erlerinin korunmas›n› öngören yasalar›n da devred›fl› b›rak›lmas›yla
ayn› de¤erlerin yok olmas›na neden olacak yap›laflmalar›n önü aç›lmaktad›r.

Tasar›da bu yöntemlerle hedeflenen “tek imar otoritesi” oluflturulmas› ayn› zamanda
merkezî idareye “ya¤ma özgürlü¤ü” tan›narak yaflama geçece¤ini aç›kça gösteren 9.

Türkiye TOK‹'ye Ba¤lan›yor
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Maddeyi oldu¤u gibi aktar›yoruz: 

“MADDE 9- (1) Bu Kanun uyar›nca yap›lacak olan plânlar, 3194 say›l› ‹mar Kanunu’nda
ve imara iliflkin hükümler ihtiva eden özel kanunlar da dahil olmak üzere di¤er mev-
zuatta belirtilen k›s›tlamalara ve ask› ilân sürelerine tâbi de¤ildir.

(2) Bu Kanun kapsam›ndaki alanlarda bu Kanun’un öngördü¤ü uygulamalar›n zarurî
k›lmas› hâlinde; bu uygulamalar hakk›nda, 3573 say›l› Zeytincili¤in Islah› Ve Yabanile-
rinin Afl›latt›r›lmas› Hakk›nda Kanun’un, 4342 say›l› Mera Kanunu’nun, 6831 say›l› Or-
man Kanunu’nun, 5403 say›l› Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m Kanunu’nun, 5366 sa-
y›l› Kanun’un, 7269 say›l› Kanun’un, Turizmi Teflvik Kanunu’nun, Bo¤aziçi Kanunu’nun,
2565 say›l› Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ve 189 say›l› Ka-
nun 3621 say›l› K›y› Kanunu’nun bu Kanun’un arazi kullan›m› bak›m›ndan uygulanma-
s›n› engelleyici hükümleri ve di¤er kanunlar›n bu Kanun’a ayk›r› hükümleri uygulan-
maz...”

Bugüne kadar, “Kentsel Dönüflüm Yasas›” ad›yla gündeme gelen tüm yasa tasar›lar›
hakk›nda, gerek Mimarlar Odas› gerekse di¤er meslek kurulufllar›n›n uzman görüfl ve
önerileri ile oluflturdu¤u raporlarda, ülkemizin gerçekleri ve genel flehircilik ilkeleri çer-
çevesinde sa¤l›kl› bir “kentsel geliflim”in nas›l sa¤lanabilece¤ine iliflkin görüfllerini hiç-
bir flekilde dikkate almadan haz›rlanan bu “tasar›”n›n yasalaflmas› halinde, kentlerimi-
zin sorunlar› çözülemeyece¤i gibi yeni ve daha büyük sorunlara neden olunaca¤› ka-
naatindeyiz.

Sonuç ve Ça¤r›

Yukarda genel çekincelerimizi belirtti¤imiz tasar›n›n durdurulmas› için sadece siyasi
partilere de¤il, özellikle “yerel yönetimler”e de tarihsel sorumluluk düflmektedir. 

Belediyelerimizi yönetenlerden, iktidar ya da muhalefet partilerinden olmalar›na bak-
maks›z›n, öncelikle üstlendikleri demokratik sorumluluklar ve kentlerinin toplum ad›na
sahipleri olmalar› nedeniyle, “rant›n merkezî hükümetten yönetimi” u¤runa kendilerini
tamamen etkisiz ve yetkisiz k›lmaya yönelik “yerelleflme ve demokratikleflme” karfl›t›
bu tasar›n›n TBMM'den geçmemesi için tüm çabalar›n› göstermeye; demokrasi, kentli
haklar›, tarihsel ve do¤al de¤erlerden yana olan bütün kesimleri ise tasar›n›n gündem-
den kald›r›lmas› için dayan›flma içerisinde olmaya ça¤›r›yoruz...  

Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu 

19.01.2012

Bilindi¤i üzere geçti¤imiz aylarda Çevre ve fiehircilik Bakan› kentsel dönüflümü ‹z-
mir'den bafllatacaklar›n› aç›klam›fl, ‹zmir'de toplant›lar düzenleyip çeflitli kesimlerle te-
maslarda bulunmufltur.

Gerçeklefltirilen bu temaslar›n arkas›ndan 3 Nisan 2012 tarihinde Bürokrasinin Azalt›l-
mas› ve ‹fllemlerin Basitlefltirilmesine Yönelik, Baflbakanl›k, Bakanl›klar, Baz› Ba¤l› ve
ilgili Kurulufllar ve Üniversitelere ait 84 adet yönetmelikte de¤ifliklik yap›lm›flt›r. De¤i-
fliklik yap›lan yönetmeliklerin aras›nda bina yap›m ve denetim süreçlerini ilgilendiren
Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i ile Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i çok dik-

Yap› Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve
Yönetmeliklerle Yok Ediliyor
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kat çekmektedir. Bu de¤iflikli¤in ard›ndan 14 Nisan'da bu iki yönetmelikte alelacele bir
ikinci bir de¤ifliklik daha gerçeklefltirilmifltir. Yap›lan ikinci de¤ifliklikten torba yasalar-
da oldu¤u gibi as›l hedefin bu iki yönetmelik maddelerinde gizli oldu¤u, di¤er de¤iflik-
liklerin bu iki yönetmelikte yap›lan de¤ifliklikleri gizlemek amaçl› kullan›ld›¤› ortaya
ç›km›flt›r.

Yap›lan de¤iflikliklerin as›l amac› kentsel dönüflüm ad› alt›nda ‹zmir'de gerçeklefltiril-
meye çal›fl›lan talan›n önünü açmakt›r.

Yönetmeliklerde gerçeklefltirilen de¤iflikliklere bak›ld›¤›nda as›l amac›n yap› üretim
sürecindeki belediyelerin ve meslek odalar›n›n yapm›fl oldu¤u kamusal denetimin kal-
d›r›lmas› oldu¤u çok net görülmektedir. Bu de¤ifliklikler sayesinde; Bakan taraf›ndan
‹zmir'den bafllanaca¤› müjdesi verilen Kentsel Dönüflüm çal›flmalar› s›ras›nda kamusal
denetim yok edilecek, ilgili mevzuata, tekni¤e, standartlara uygun olmayan yap›lar›n
önü aç›lacakt›r.

Yani Hedef ‹zmir'dir, ‹zmirli belediyelerle meslek odalar›n›n her türlü siyasi bask›ya
ra¤men 1970`lerden bugünlere kurumsallaflt›rarak gelifltirmifl oldu¤u kamusal dene-
timdir. 

Gerçeklefltirilen bu de¤iflikliklerde; ‹zmirli Belediyelerin yapm›fl oldu¤u kamusal dene-
timden rahats›z olan rant çevreleriyle Bakanlarla kapal› kap›lar ard›nda yap›lan gizli
pazarl›klar›n pay› büyüktür. Bu çevrelerin temsilcilerinin son günlerde baz› yandafl
medya arac›l›¤›yla ve AKP'nin deste¤ini arkas›na alarak belediye çal›flanlar›n› ve mes-
lek odalar›n› tehdit etmesini de ‹zmir halk› ibretle ve sab›rla izlemektedir. Tek bafl›na
iktidar olman›n verdi¤i doymaz bir h›rsla ele geçiremedi¤i her kuruma sald›ran siyasi
iktidar yandafl medyas› ve iflbirlikçileri flunlar› çok iyi bilmelidir.

• Yap› denetimi kamusal bir denetimdir. TMMOB bu denetimin piyasalaflt›r›larak mü-
teahhitlerin insaf›na b›rak›lmas›na asla göz yummayacakt›r.

• TMMOB halk›m›z›n can ve mal güvenli¤i konusunda uzmanl›k alanlar›na giren her ko-
nuda Anayasa'dan, yasalardan, kendi mevzuat›ndan, bilimden ve teknolojiden ald›¤›
güçle var olan bütün gücüyle sözünü söylemeye, halk›m›z›n can ve mal güvenli¤ini,
kent kimli¤ini ve kent kültürünü korumaya kararl›d›r.

• TMMOB meslek sorunlar›n›n ülke sorunlar›ndan ayr›lmazl›¤› ilkesinden hareketle Si-
yasi iktidar›n ele geçiremedi¤i kurum ve kurulufllar› yok etme sald›r›lar› da dahil anti
demokratik tüm uygulamalara karfl› durmaya, bunlar› deflifre etmeye, faflist sald›r›lar
karfl›s›nda gö¤sünü siper etmeye devam edecektir.

• TMMOB ‹zmir'de kald›r›lmaya çal›fl›lan kamusal denetimin, ‹zmir'i teslim alma plan›-
n›n bir parças› oldu¤unun fark›ndad›r, bu konuda kent içinde iktidar yaranmaya çal›-
flanlar›n yapm›fl oldu¤u pazarl›klar›n ve paylafl›m hesaplar›n›n hepsini bofla ç›karmak
için var gücüyle çal›flacakt›r.

• TMMOB Ülke yönetimine hakim k›lmaya çal›fl›lan daha fazla kar elde etmek u¤runa
insan yaflam›n›n, can ve mal güvenli¤inin, çevrenin, kent kültür ve kimli¤inin yok say›l-
d›¤›, her fleyin talan edildi¤i bask›c›, otoriter faflist zihniyete asla ve asla boyun e¤me-
yecektir.

• TMMOB, yerel yönetimin, meslek odalar›n›n, halk›n yok say›ld›¤›, siyasi ranttan bafl-
ka amac› olmayan, kamu mal›n›n çarçur edildi¤i plans›z, programs›z, gecekondu sta-
tüsünde, "ben yapt›m oldu" mant›¤›yla yap›lan projelerle kentin talan edilmesine izin
vermeyecektir.

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu 

29.05.2012
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Birleflmifl Milletler, su kaynaklar› üzerindeki giderek artan bask›lara ve suyun hayati
önemine vurgu yapmak için, 22 Mart 1993 tarihinde ald›¤› bir kararla, her y›l, 22 Mart
gününün Dünya Su Günü olarak kutlanmas›n› kararlaflt›rm›fllard›r.

20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda dünya nüfusu iki kat artm›flt›r ve artmaya devam etmek-
tedir. Bugün gezegenimizde yaflayan 7 milyar insan›n %15’i (1 milyar) yetersiz beslen-
me sorunuyla karfl› karfl›yad›r. Artan nüfus, gelecek 50 y›l içerisinde g›da ihtiyac›n› iki
kat›na ç›karacakt›r. Bu gün yeterli say›lan g›da üretimi yetersiz hele gelecektir. Artan
nüfusun içme suyu ve g›da ihtiyac›n›n karfl›lanmas›, karfl› karfl›ya kal›nan en önemli
sorunlardand›r. G›da üretiminin art›r›lmas› için se “su” en önemli unsurlar aras›nda yer
al›r. Sorunun önemi nedenliyle de bu y›lki Dünya Su Günü temas› ‘Su ve G›da
Güvenli¤i’ olarak belirlenmifltir. Birleflmifl Milletler (UN_Water) ad›na FAO
eflgüdümünde 2012 Y›l› Dünya Su Günü etkinlikleri düzenlenecek, su ve g›da
aras›ndaki ba¤lant›n›n önemine uluslararas› düzeyde dikkat çekilmeye çal›fl›lacakt›r. 

Her birimiz günde 2-4 litre aras› su içme ihtiyac› duyar›z.  Fakat bir kiflinin günlük g›da
ihtiyac›n› karfl›lamak için 2000-5000 litre su kullan›l›r. Bugün yeryüzünde 7 milyardan
fazla insan›n beslenmeye ihtiyac› var ve bu say›n›n 2050 y›l›na kadar 9 milyara
ulaflmas› bekleniyor. Herkesin besin ihtiyac›n› karfl›layabilmek için, öncelikle yeterli ve
uygun kalitede suyu güvenceye almal›y›z. Ayr›ca daha az su kullanarak daha çok besin
üretmeli, g›da tüketimi ve kayb›n› azaltmal› ve daha sürdürülebilir beslenme düzen-
lerine do¤ru hareket etmeliyiz. 

Su g›da güvenli¤i için bir anahtard›r. G›da güvenli¤i, tüm insanlar ayn› anda hem fizik-
sel hem de ekonomik olarak aktif ve sa¤l›kl› bir yaflam için gerekli olan verimli, güve-
nilir ve besleyici g›dalara eriflti¤inde var olmaktad›r. Suya eriflimi daha iyi olan insan-
lar, daha iyi beslenme seviyesine sahiptirler. Su eksikli¤i özellikle g›da ve geliri tar›ma
ba¤l› olan bölgelerde açl›k ve düzensiz beslenmenin ana kayna¤› olabilir. Dengesiz
ya¤›fllar ve mevsimsel farkl›l›klar geçici besin kay›plar›na neden olabilmektedir. Sel ve
kurakl›klar baz› acil g›da sorunlar›n› ortaya ç›karabilmektedir. 

1948’de yay›nlanan ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nde herkesin ihtiyac› olan
yiyece¤e ulaflma hakk› oldu¤u bildirildi. Bununla birlikte, k›rsal bölgelerde ihtiyaç
duyulan yiyece¤e ulaflma, su gibi do¤al kaynaklar›n varl›¤›na ba¤l›d›r. Suyun
vazgeçilmez ve en temel insan hakk› olmas›n› kabul eden Birleflmifl Milletler Genel
Kurulu Temmuz 2010’da, temiz içme suyu ve besin güvenli¤ini insan hakk› olarak ilan
etmifltir. Su bir yaflam hakk›d›r. Ücretini ödeyemeyenlerin elinden al›nabilecek ticari
bir mala dönüfltürülemez. SU T‹CAR‹LEfiT‹R‹LEMEZ. 

Günümüzde kifli bafl›na y›ll›k 1500 m3 su potansiyeli ile su stresi alt›ndaki ülkeler kat-
egorisinde yer alan ülkemizin, önümüzdeki 25 y›lda nüfusunun 100 milyonu aflmas›yla,

Dünyü Su Günü
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kifli bafl›na düflen su potansiyelinin 1000 m3 ün alt›na düflece¤i ve bu nedenle su fakiri
ülkeler aras›nda yer alaca¤› öngörülmektedir. Küresel iklim de¤iflikli¤ine iliflkin bulgu-
lar bu tabloyu daha da vahim hale getirirken ülkemizde izlenen yönetim politikalar›
yurttafllar›m›z›n sa¤l›kl›, ucuz, güvenilir ve sürdürülebilir flekilde suya ulafl›m›n›, yani su
güvenli¤ini tehdit etmektedir. 

Ülkemizde bir y›lda oluflan 3.8 milyar m3 at›k suyun ancak %38’i Avrupa Birli¤i stan-
dartlar›nda ar›t›lmaktad›r. Yetersiz ar›tma veya hiç ar›tma yap›lmadan nehirlere,
göllere, denizlere verilen at›k sular, tar›m topraklar›nda tar›m ürünlerinde ve su ürün-
lerinde kimyasal ve mikrobiyolojik kirlenmelere yol açarak, su ve g›da güvenli¤ini
tehdit etmektedir. Kentimizin su kaynaklar›n›n k›s›tl› oldu¤u bilinmesine ra¤men içme
- kullanma suyu ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda önemli bir rol oynayacak olan Çaml›
Baraj›n›n yap›m› engellenmekte; alt›n madencili¤i faaliyeti ‹zmir halk›n›n su güvenli¤ine
tercih edilmektedir. 

‹çme ve kullanma suyu elde edilebilecek yüzeysel su kaynaklar›n›n kullan›lmas›nda
hayati bir öneme sahip olan koruma alanlar›, mevzuat de¤ifliklikleriyle daralt›lmakta bu
alanlar yap›laflmaya aç›lmak istenmektedir. Bu kapsamda ‹zmir’in su ihtiyac›n›n üçte
birini tek bafl›na sa¤layan Tahtal› Baraj› Havzas›ndaki koruma kararlar› de¤ifltirilmeye,
yap›laflma k›s›tlar› azalt›lmaya çal›fl›lmas› kabul edilemez.

Su üretimi; suyun devaml›l›¤›n›n ve niteliklerinin korunmas›n› gerekli k›lar. Düzenli ve
sürekli su üretim sistemi orman ekosistemidir. Orman say›lan alanlar›n Devlet
mülkiyetinde olmas›, korunmas›, iyilefltirilmesi, fonksiyonel faydalar›n›n sürekli
k›l›nmas›na yönelik çabalar›n, kamu idaresinde olmas› ilke ve uygulanabilirlik aç›s›ndan
zorunludur. Çünkü orman varl›¤› tüm canl›lar› ilgilendirmektedir.  Sa¤lad›klar› faydalar
özel kiflilerin kiflisel ç›karlar›yla de¤erlendirilecek olursa, kar h›rs›, toplumun bu
maliyetleri tafl›yamayaca¤› noktalara süratle tafl›n›r, sonucunda toplumda büyük kav-
galara ve çat›flmalara neden olur. Ne yaz›k ki su varl›¤›m›z›n oluflumunda belirleyici rol
oynayan orman alanlar› yeralt› ve yerüstü sanayi faaliyetleri, 2B yasalar› ve kötü
ormanc›l›k uygulamalar›yla tahrip edilmektedir.

TMMOB ‹zmir ‹KK olarak 22 Mart Dünya Su Günü nedeni ile ülkemizin, kentimizin ve
kentlimizin do¤al varl›klar›n korunmas›n›, temiz içme suyu ve g›da güvenli¤ini esas
alan yönetim ve çevre politikalar›n›n hayata geçirilmesi konusundaki kararl›l›¤›m›z›
kamuoyu ile paylafl›yoruz.

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

22 Mart 2012
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De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Ülkemiz’de 2006 y›l›nda siyasi iktidar›n yeniledi¤i Terörle Mücadele Yasas›- Toplum-
la Mücadele Yasas› olarak çal›flmakta ve DGM'lerin yerini alan Özel Yetkili Mahkeme-
ler eliyle oluflturulan 'özel' hukuk, bir ola¤anüstü hal hukuku yaratmaktad›r. Siyasi ik-
tidara muhalif tüm kesimleri ezmenin fiili arac› haline getirmektedir. Anayasada, yasa-
larda tan›nan haklar derhal rafa kald›r›lmakta, hukuksuzluk ve keyfilik hukuk haline
gelmektedir.

AKP iktidar›n›n elinde en kapsaml› uygulamas›n› bulan TMY ve ÖYM'ler özgürlükleri
ve demokratik haklar› un ufak eden çarklar› durmaks›z›n çal›flmaya devam etmektedir.
Biliyoruz ki, bu çarklar, yar›n, onlara sessiz kalan kesimleri de yutacakt›r.

Bugün bas›n özgürlü¤ü ayaklar alt›nda, gazeteler kapat›l›yor iktidar› elefltiren gazete-
ciler ya ifllerinde ediliyor ya da tutuklan›yor. Tutuklu yüzün üzerindeki gazeteci nede-
niyle Seçilmifl siyasetçiler, bilim insanlar› yerel yöneticiler örgüt suçlamas› ile tutukla-
n›yor. 

Düflüncesini aç›klayan paras›z e¤itim isteyen, bilisel özgürlü¤ü savunan ö¤renciler tu-
tuklan›yor. Deresine suyuna havas›na sahip ç›kanlara fliddet uygulan›yor ve tutuklan›-
yor. Siyasi davalara bakan avukatlar da müvekkillerinin kimliklerinden ötürü terörist
ilan ediliyor. Bu topraklarda yaflayan herkes tutuklama tehdidi alt›nda. Herkesin tele-
fonlar› dinleniyor. Kentler kameralarla elektronik kafese çevrildi.

Tüm bask›lara ra¤men emek düflman› politikalara boyun e¤meyen sendika yöneticile-
ri ve üyelerinden örgütlenmek isteyen iflçiye, meslek odalar›nda halk yarar› ve meslek
eti¤i için mücadele edenlerden, dere bafl›nda HES’lere karfl› nöbet tutanlara kadar tüm
toplumsal kesimler, haklar›nda aç›lan onlarca davayla, verilen cezalarla karfl› karfl›ya.

2011 May›s ay›ndan bu yana da ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ope-
rasyonda Belediye yöneticileri, çal›flanlar› ve sendikac›lar olmak üzere 130 kifli hakk›n-
da bir “çete” iddianamesi haz›rlanm›fl bulunuyor.

Suçlaman›n gayr›-ciddi niteli¤ini anlamak için hukukçu olmaya gerek yok: ‹zmir’in se-
çilmifl belediye baflkan›, “çete reisi” oldu¤u iddias›yla ve 397 y›l hapis cezas› talebiyle
yarg›lan›yor. “Çetenin bafl›” d›flar›da ama “çetesi” hapiste! Böylelikle yaln›zca hapis ya-
tanlara zulmedilmiyor; bütün ‹zmir halk› ile adeta alay ediliyor. Bu “dava” ile Türki-
ye’nin hukuk sistemi bir kez daha h›rpalan›yor; kamu vicdan›n›n temsilcisi olarak yar-
g›ya ve hukuka duyulmas› gereken toplumsal güven hunharca örseleniyor; yaralan›-
yor. Hapsedilen ve yarg›lananlar dört milyon ‹zmirlinin iradesini temsil ediyor. ‹zmir’i
seçimle kazanmay› bir türlü baflaramayanlar, “hukuk” operasyonlar›yla ‹zmir’i kuflata-
rak teslim alabileceklerini düflünüyor olmal›lar.

Bu gün 3 Nisan günü bafllayan ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Duruflmas›n›n son günü,
buradan adalet umudumuzun gerçe¤e dönüflmesini, bar›fl, sevgi, hoflgörü ve özgürlük
kenti olan ‹zmir’den yükselecek adalet ve özgürlü¤ün tüm ülkemize egemen olmas›n›
diliyoruz.

‹fade Vermek De¤il ‹fade Etmek ‹stiyoruz… Özel Yetkili Mahkemelerin Kald›r›lmas›n› ‹s-
tiyoruz.. Herkes ‹çin Adalet ‹stiyoruz. 

D‹SK -KESK ‹ZM‹R fiUBELER PLATFORMU- TMMOB ‹ZM‹R ‹KK-‹ZM‹R TAB‹P ODASI-
‹ZM‹R SERBEST MUHASEBEC‹ VE MAL‹ MÜfiAV‹RLER ODASI-‹ZM‹R VETER‹NER HE-
K‹MLER ODASI-‹ZM‹R ECZACI ODASI

13.04.2012

ADALET ‹ST‹YORUZ! 
ADALET‹N ÖZEL YETK‹L‹S‹ OLMAZ
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Oda¤›nda ‹nsan Olan, Do¤aya Sayg›l›, Halk›n Karar Süreçlerine Kat›ld›¤›,
‹nsanlar› Yerinden Etmeyen, Kent Planlar›yla Uyumlu,  Kültürel Ve Tarihsel
Miras› Gelece¤e Tafl›yan, Sadece Fiziki Çevrenin De¤il, Sosyal Ve Kültürel
Çevrenin Yaflam Kalitesinin De Yükseltildi¤i Kent Yenileme, Sa¤l›klaflt›rma
(Kentsel Dönüflüm) Projelerini Destekliyoruz.

Kamuoyunda Kentsel Dönüflüm ad›yla an›lan Kentsel yenileme, sa¤l›klaflt›rma
çal›flmalar› uzun bir süredir kentimizin gündeminde yer almaktad›r.  1/25000 ‹zmir
Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› Revizyonu plan kararlar› ile belirlenen ‘Sa¤l›klaflt›rma-
Yenileme Program Alanlar›’ çerçevesinde belirlenen 18 adet bölge,  kapsaml› ve
bütüncül bir planlaman›n parças› olarak, mevzuat ve planlama aç›s›ndan bütünsellik
içinde ele al›narak ‹zmir Büyükflehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kentsel Dönüflüm
Daire Baflkanl›¤›’nca haz›rl›k çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r. 

Geçti¤imiz günlerde Çevre ve flehircilik Bakan›'n›n yapm›fl oldu¤u "helikopter gezisi"
sonucu 25 kentsel dönüflüm bölgesinin belirlendi¤i ve kentsel dönüflümün ‹zmir'den
bafllat›laca¤› haberleri bas›n›m›zda yer ald›. ‹zmir Büyükflehir bünyesinde var olan
çal›flmalar›n yan› s›ra yap›lan bu aç›klamalar baz› belirsizliklere yol açm›flt›r. Kentsel
dönüflümü, sadece yasa d›fl› ya da y›pranm›fl yap›lar›n y›k›larak daha yüksek yap›larla
fiziksel olarak yenilenmesi olarak alg›layan anlay›fl büyük sorunlar tafl›maktad›r.  Bu
nedenle Uzman odalar›m›z›n mesleki alanlar›na giren kentsel yenileme ve
sa¤l›klaflt›rma konusunda komu oyunu bilgilendirme ihtiyac› do¤mufltur. 

Kentlerimizin öncelikli sorunu; sa¤l›ks›z ve güvensiz mevcut yap› stokunun ve
yerleflim alanlar›n›n nas›l daha güvenli, sa¤l›kl›, standartlar› yüksek nitelikli yap›lara ve
yaflam alanlar›na dönüfltürülece¤i sorunudur. 

K›saca kentsel dönüflüm olarak adland›r›lan kentsel yenileme ve sa¤l›klaflt›rma
çal›flmalar› planlan›rken en bafl›nda genel ilkelerin ve stratejilerin belirlenmesi çok
önemlidir. Kentsel dönüflüm uygulamalar›n›n, fiziksel, sosyal ve ekonomik aç›dan
belirtilen amaçlar›n› bütünsel olarak gerçeklefltirebilmesi, öncelikle sürece kat›lacak
tüm aktörlerin yer ald›¤› örgütlenme biçiminin oluflturulmas›na ve finans kaynaklar›n›n
tarif edilmesine ba¤l›d›r. 

Ülkemizde s›n›rl› oranda gerçeklefltirilmifl olan kentsel yenileme, sa¤l›klaflt›rma uygu-
lamalar›na bak›ld›¤›nda ço¤unlukla, yaflayanlar› yerinden eden ve etme riskleri tafl›yan,
nitelikli bir kentsel yaflam ortam› yaratma kayg›s› tafl›mayan, kent planlar›yla uyumlu
olmayan, hak sahibi, tapu miktar›, imar parseli oran› k›skac›ndan ç›kamayan, kentsel
mekan kalitesini önemsemeyen ve ayn›laflan yap› tiplerini yans›tan kimliksiz bir
yap›laflma ortaya ç›kmaktad›r. TOK‹ uygulamalar› bu anlamda olumsuz geliflmelere
örnek teflkil etmektedir.

Kurulumuzca ‹zmir kenstel yenileme ve sa¤l›klaflt›rma çal›flmalar›na yönelik olarak
önerilen temel ilkeler afla¤›da aç›klanm›flt›r.

Birinci ilke; Dönüflüm, Yenileme öngörülen alanlar, kentin gelecekteki niteli¤ini
belirleyen planlar›yla uyumlu, plan ana kararlar›n› gözeten bütüncül bir bak›fl aç›s›na
sahip olmal› ve planlama, programlama, projelendirme ve parasal konulara dair süreç,
çözüm ve uygulama araçlar› ile bir bütün olarak ele al›nmal›d›r. 

‹kinci ilke;  Yenilenme, sa¤l›klaflt›rma ve Dönüflüm süreçleri fleffaf olmal›, karar süreç-
lerinin ilgili toplum kesimleriyle paylafl›lmas›, bu kapsamda dönüflüme konu alan sakin-
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lerinin sosyal aç›dan zarara u¤ramamas›, yerinde dönüflüm ilkesi  en önemli hedefler-
den birisi olmal›d›r. 

Üçüncü ilke; Kentte sosyal ayr›flmaya neden olmayacak, toplumsal bar›fla katl› sa¤lay-
acak uygulamalar esas al›nmal› ve yarat›lan rant›n kamuya dönüflü sa¤lanmal›d›r. 

Dördüncü ilke; fieffafl›kla, bölgede yaflayanlarla, kullan›c›larla birlikte tart›flarak, onlar›
da ikna ederek oluflturulan bir modelle yani yerel potansiyelleri göz önüne alarak,
sadece fiziki çevrenin de¤il sosyal ve kültürel çevrenin yaflam kalitesinin yükseltilmesi
fleklinde yap›lmal› ve nitelikli kentsel mekanlar›n yarat›lmas› esas olmal›d›r.

Beflinci ilke: Yenileme, sa¤l›klaflt›rma ve dönüflüm çal›flmalar› sürdürülebilir olmal›,
sosyal dönüflüm projeleri ile desteklenmelidir.

Alt›nc› ilke; Yenileme, sa¤l›klaflt›rma ve dönüflüm çal›flmalar› kat›l›mc›l›¤› esas almal›,
baflta Meslek Odalar› olmak üzere STK’lar›n, üniversitelerin, vb. uzman kurulufllar›n
görüfl ve önerileri al›nmal›d›r.

Kentimizde gerçeklefltirilecek kentsel yenileme, sa¤l›klaflt›rma çal›flmalar›na bu ilkeler
do¤rultusunda yaklaflaca¤›m›z›, belirledi¤imiz bu ilkeler do¤rultusunda gerçeklefltiren
her türlü çal›flman›n içinde yer alaca¤›m›z›, destekleyece¤imizi kamuoyunun bilgisine
sunar›z.

Sayg›lar›m›zla.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

10.04.2012
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De¤erli Bas›n Emekçileri;

Biz,emek ve meslek örgütleri ve devrimci demokratik kurumlar olarak Türkiye aç›s›n-
dan son derece önemli bir dönemeçte,1 May›s kutlamalar›n›n haz›rl›klar›n› sürdürüyo-
ruz.

1 May›s’›n anlam ve önemine uygun bir biçimde ve bir bayram havas›nda geçmesi,tüm
halk›m›z›n çolu¤uyla çocu¤uyla kat›laca¤› bir genifllikte ve kapsamda gerçeklefltiril-
mesi için çabalar›m›z devam ediyor.

Bu irade ve görüfl birli¤iyle,eme¤in kazan›lm›fl haklar›na yönelik sald›r›lara,iflsizli¤in
ulaflt›¤› kitlesel boyutlara,yoksullu¤a,kurals›z,güvencesiz,esnek çal›flma biçimlerine,ta-
fleronlaflt›rmaya,adalet duygusunun daha fazla rencide edilmesine,sendikal hak ihlal-
lerine,düflünce ve ifade özgürlü¤üne yönelik giriflimlere,do¤al çevrenin katledilmesine
karfl› emek,bar›fl,özgürlük ve demokrasi için 1 May›s’ta alanlarda olaca¤›z.

De¤erli bas›n emekçileri;

Emekten ve Demokrasiden yana muhalefete karfl› bask›,yasak,tutuklama ve tecrit sal-
d›r›lar› artarak devam etmektedir.Toplumun bilgilenme hakk›n›n düflünce ve ifade öz-
gürlü¤ünün önüne konulan engeller kayg› vericidir.

Türkiye,emperyalist sald›rganl›¤›n bölge aç›s›ndan bir parças› haline getirilmeye çal›-
fl›lmaktad›r.

Kürt sorununun çözümünde,otoriter ve bask›c› yaklafl›mlar varl›¤›n› sürdürmekte-
dir.Bu nedenle ülkede ve bölgede bar›fl iste¤imiz ›srarla savunmam›z gereken yaflam-
sal bir taleptir.

Bir baflka endiflemiz ise dünyan›n sürüklendi¤i ekolojik krizdir.Yaflamsal kaynaklar›m›z
kapitalizmin doymak bilmez kar h›rs›yla h›zla tükenmekte ve böylelikle insanl›k kendi
sonunu haz›rlamaktad›r.

Say›s› giderek artan do¤al felaketlerin,artan k›tl›¤›n gölgesinde,dünya bir nükleer fa-
ciay› yaflamaktad›r.Buna karfl›n ülkemizde su kaynaklar›n›n ticarilefltirilmesi ve nükle-
er enerjinin sorgusuz sualsiz kabul edilmesi hepimizi derinden kayg›land›rmaktad›r.

De¤erli bas›n emekçileri;

1 May›s 2012 kutlamalar›nda örgütlü güçlerin kat›l›m›n›n yan› s›ra iflsizlerin,emeklile-
rin,dar gelirlilerin,toplumsal d›fllanm›fllar›n,gençlerin,kad›nlar›n en genifl kat›l›m›n›n
sa¤lanmas› için çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz.

Bizler,bölgemizde kutlanacak olan 1 May›s’›n kitlesel olarak kutlanmas› için tüm çaba-
y› gösterece¤iz.

Bu ses Elektri¤e,Do¤al gaza,Benzine yap›lan zamlara karfl› ç›k›fl›n sesi olacakt›r!

Bu ses Türkiye’nin ayd›nl›k gelece¤inin sesi olacakt›r!

Bu ses iflsizli¤e,açl›¤a,yoksullu¤a en güçlü cevap olacakt›r!

Bu ses eflitli¤in,özgürlü¤ün,bar›fl›n sesi olacakt›r!

Bu ses bask›ya direnenlerin,teslim olmayanlar›n hayk›r›fl› olacakt›r!

Bu ses ülkemizde ve Ortado¤u’da emperyalist sald›rganl›¤a karfl› hayk›r›fl olacakt›r!

Bu ses kapitalist sistemin yaratt›¤› ekolojik tahribata,açl›¤a,yoksullu¤a,iflsizli¤e karfl›
eme¤in hayk›r›fl› olacakt›r!

Biz 1 May›s bileflenleri olarak tüm halk›m›z› bu hayk›r›fla yan›t vermeye ve alanlara ç›k-
maya ça¤›r›yoruz.

19.04.2012

1 May›s Bildirisi
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TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu, Alia¤a’da yaflanan sanayileflme, sanayi tesislerinin
yaratt›¤› çevresel kirlilik, demir çelik tesisleri, bu tesislerden kaynaklanan kirleticiler, kül ve
cüruflar, gemi söküm tesisleri ve çevresel etkileri gibi ortaya ç›kan çevre kirlili¤inin yaratt›¤›
sorunlar süregelirken, halk›n tüm karfl› ç›k›fl ve direnifline karfl›n gerçeklefltirilmek istenen
termik santral yat›r›mlar›n› büyük bir dikkatle izlemektedir. 

1960 y›l›na kadar ekonomisini tar›m a¤›rl›kl› sürdürmekte iken; 1961 Anayasas› uyar›nca,
"A¤›r Sanayi Bölgesi" olarak kabul edilen Alia¤a Bölgesi 1970'lerden itibaren sanayi
yo¤unluklu ekonomiye dayal› bir sürece girmifl ve bugün ülkemizin önemli rafineri,
petrokimya, demir-çelik, ka¤›t, gübre, gemi söküm, akaryak›t ve gaz dolum, at›k geri
kazan›m ve enerji tesislerinin yan› s›ra birçok iflkolunda faaliyet gösteren iflletmelerden
oluflan bir sanayi kentine dönüflmüfltür. Tüm bu geliflmelerin do¤al sonucu olarak Alia¤a
Bölgesi de plans›z  sanayileflmenin getirdi¤i çevre kirlili¤inden pay›n› alm›fl ve bölgesel
olarak çevresel kirlilik kapasitesi s›n›r de¤erlere ulaflm›fl olup yaflanan kirlilik problemleri ile
‹zmir’in tar›msal üretim alan› olan Menemen, turizm alanlar› olan Foça, çevre yerleflimler ve
‹zmir Kent Merkezini bile olumsuz etkilemektedir.

Bölgede bulunan sanayi tesisleri, demir çelik üretimi, gemi söküm faaliyetlerinin yaratt›¤›
çevresel kirlilik ile ilgili yap›lan araflt›rmalar, son olarak Çevre ve Orman        ( fiehircilik )
Bakanl›¤›, Dokuz Eylül Üniversitesi taraf›ndan gerçeklefltirilen Alia¤a ve Çevresi Durum
Tespit Raporu ile ilgili çal›flma da bölgenin çevresel kirlilik kapasitesinin doldu¤unu, ortaya
koymufltur. Tüm bu süreçler yaflan›rken, bölgede yeni termik santrallerin yap›lmaya
çal›fl›lmas› kabul edilemez.  As›l yap›lmas› gereken bölgede yeni kirlilik kaynaklar› yaratmak
de¤il, var olan kirlilik yükünün azalt›lmas›na yönelik çal›flmalar›n yap›lmas›d›r.

Son günlerde bas›nda ve kamuoyunda yap›lmas› planlanan termik santrallerin çevreyi kir-
letmeyece¤ine dair ifadeler bulunmaktad›r. Alia¤a Bölgesi yaflan›lan kirlilik problemi nedeni
ile bölgesel olarak de¤erlendirilmesi gerekirken, tesis baz›nda yap›lan aç›klamalar ile
kamuoyu yan›lt›lmaktad›r. Alia¤a’da, mevcut demir çelik tesisleri, gemi söküm faaliyetleri,
ve di¤er sanayinin yaratt›¤› ve üst limitlere ulaflm›fl olan kirlilik ile   Bölgede yap›lacak en
ufak bir kirletici  etki çevresel aç›dan büyük sonuçlara yol açacak ve barda¤›n taflmas›na
neden olacakt›r.  Bu da ‹zmir Halk›na baflta kanser vb a¤›r sa¤l›k sorunlar› olarak geri
dönecek, tar›m alanlar›, yeralt› su kaynaklar›, deniz kirlenecek, g›da güvenli¤i ve güvencesi
tehlikeye düflecektir.

Henüz Yata¤an ve Afflin - Elbistan termik santrallerinin do¤a ve insan üzerinde yaratt›¤›
tahribat onar›lamazken Alia¤a gibi çevresel aç›dan kirlilik yükü dolmufl bir bölgede yeni
kirlilik kayna¤› oluflturacak olan termik santralleri kabul etmek mümkün de¤ildir. 

Bölgede 19 y›l önce Japon ithal kömürüne dayal› olarak yap›lmak istenen termik santral
giriflimi, ‹zmir’den Alia¤a’ya insan zinciri oluflturulmas› biçimindeki demokratik halk tepkisi
ve al›nan yarg› kararlar› ile önlenmiflti. O günden bu güne Alia¤a’da kurulan sanayi tesisleri
nedeniyle Alia¤a ve yöresinin, zaten kirlili¤in yo¤un yafland›¤› ve s›n›r de¤erlerin fazlas›yla
afl›ld›¤› bir bölge halini ald›¤› ortadad›r. Demir Çelik Fabrikalar›, Gemi Söküm Tesisleri ve
di¤er tesislerin yaratt›klar› kirlenme nedeniyle, Alia¤a yöresi zaten çevre sa¤l›¤› ve canl›
yaflam›n›n çok büyük risk alt›nda oldu¤u bir bölge halini alm›flt›r. Var olan kirletici faaliyet-
lerin önüne geçilmesi gerekirken, yeni bir kirletici faaliyetin gündeme getirilmesi kayg› veri-
cidir. Ayn› tür tesislerin yeniden gündeme getirilmesi, binlerce insan›n sa¤l›kl› çevrede yaflama
hakk›n›n gasp edilmesi ve yarg› kararlar›n›n arkas›na dolan›lmas› anlam›na gelmektedir.

Planlanan Termik Santraller, teknolojik tüm önlemler al›nsa bile, yaln›zca Alia¤a için de¤il,
Menemen Foça ve tüm ‹zmir Kenti ile Kuzey Ege k›y›lar› ve bölgenin tamam› için büyük bir
çevresel felaket yaratacakt›r. 

YAfiAMA SAH‹P ÇIKIYORUZ SA⁄LIKLI B‹R ÇEVREDE
YAfiAMAK ‹ST‹YORUZ
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Bölgenin tar›m bölgesi oldu¤u ve özellikle zeytin ve di¤er meyve a¤açlar›n›n uzun dönem
etkilenmelerine aç›k tar›m alanlar›, oldu¤una dikkat çekmek gerekmektedir. Özelde Ege
bölgesinin ancak genelde tüm ülkemizde ormanc›l›¤›n korunmas›n›n zorunlulu¤u
karfl›s›nda, bölgenin tar›m ve orman alanlar› ifllemden etkilenecektir 

Asl›nda, Alia¤a’da kömür yak›tl› termik santralle elektrik üretiminin sa¤lanaca¤› projeye
iliflkin olarak, çevreye uyumlu olup olmad›¤›n›n belirlenmesi için bir ön çal›flma yap›lmas›na
dahi ihtiyaç bulunmamaktad›r. Çünkü ayn› bölgede kurulacak bir termik santralin olumsuz
etkilerinin olaca¤› y›llar önce Dan›fltay 10. Daire 1990/2278 E ve 1992/1672 K say›l› karar›,
Dan›fltay 6.Daire 1999/1498 E. 2000/6482 K. say›l› karar›, Dan›fltay ‹.D.D.G.K. 1989/422 E.
say›l› kararlar› ile sabittir. 

Baflka bir bilirkifli raporunda da Alia¤a’daki kirlili¤in ‹zmir’in hava kalitesini nas›l etkiledi¤i
incelenmifltir. Stuttgart Üniversitesi Araflt›rma-‹nceleme Tekni¤i ve Buhar Tekni¤i
Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisli¤i Bölümü ile Ege Üniversitesi Peyzaj
Mimarl›¤› Bölümü’nün iflbirli¤i ile haz›rlanan 1999 tarihli ‹zmir’de Hava Kalitesi Raporu’nda
“…Kentin kuzey kesimindeki emisyonlar›n büyük bir miktar› ‹zmir Büyükflehir Belediyesi
s›n›rlar› d›fl›ndan tafl›nd›¤› için, kent d›fl›ndaki bu kaynaklar›n emisyonlar›n azalt›lmas›na
yönelik tüm imkanlar araflt›r›lmal›d›r. Örne¤in, Alia¤a’da emisyonlar›n azalt›lmas› do¤rul-
tusunda önlemler al›nmal›d›r. (…) ‹zmir Kentinin hava kalitesine bölgesel ve yerel rüzgar-
lar›n da büyük etkisi vard›r. Özellikle yaz aylar›nda kuzey-bat›dan esen hakim rüzgar
vas›tas›yla, kente Alia¤a’dan tafl›nan emisyonlar hava kalitesini daha da kötülefltirmekte-
dir…” vurgusu yap›lmaktad›r. 

Bütün bu veriler elimizdeyken Alia¤a’da termik santral kurulmas›, kamu yarar›na aç›kça
ayk›r› olacakt›r.  Kesinlikle izin verilmemelidir. 

Alia¤a Bölgesi sanayileflme süreci ile artan çevresel kirlili¤i bölgenin kapasitesini doldur-
du¤u ve aflt›¤› yap›lan çal›flmalarla ortaya konmufl bir gerçektir. Bu tablo do¤rultusunda
yaflanan çevresel kirlilik bölge halk›n›n, çevre yerleflimlerin ve ‹zmir kentinin yaflam kalitesi-
ni tehdit etmektedir. 

Bölgede acil bir çevresel de¤erlendirme çal›flmas› yap›lmal›, mevcut durumun getirdi¤i
çevre kirlili¤i net olarak belirlenmelidir. Bölgede yap›lmas› planlanan termik santral
yat›r›mlar› durdurulmal›d›r 

· Anayasa’n›n 17/1. maddesine göre; “.. Herkes yaflama, maddi ve manevi varl›¤›n› koruma
ve gelifltirme hakk›na sahiptir..”

· Anayasa’n›n 56/2 maddesine göre de “...çevreyi gelifltirmek, çevre sa¤l›¤›n› korumak ve
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandafllar›n ödevidir...” Anayasan›n 56. Maddesi
ile sadece bizlerin de¤il, gelecek nesillerin de yaflama hakk› güvence alt›na al›nm›flt›r.

‹nsan ve canl› yaflam›n›n devaml›l›¤› ad›na, adil ve sürdürülebilir çözümler üretilebilmesi
için, sa¤l›kl› bir çevrede yaflama hakk›n›n bir insan hakk› olarak ve kamusal bir anlay›flla ele
al›nmas› mücadelemizi sürdürece¤iz. 

Buradan bir kez daha vurguluyoruz. 7 Adet Termik Santralin yap›ld›¤› bir bölgede Sa¤l›k
Temas›yla EXPO kazan›lamaz.

Yaflama sahip ç›k›yoruz!

Tüm üyelerimizi ve ‹zmirlileri aileleriyle birlikte 6 May›s’ta Alia¤a Cumhuriyet Meydan›’nda
yap›lacak Mitinge davet ediyoruz. 

Bas›na ve kamuoyuna sayg›yla duyurulur.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

03.05.2012
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Anayasa’n›n 135.maddesi Kamu Kurumu Niteli¤indeki Meslek Kurulufllar›n› flöyle ta-
n›mlamaktad›r: “Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar› ve üst kurulufllar›, belli
bir mesle¤e mensup olanlar›n müflterek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, mesleki faaliyetlerini
kolaylaflt›rmak, mesle¤in genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa¤lamak, mes-
lek mensuplar›n›n birbirleriyle ve halkla iliflkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hakim k›l-
mak üzere meslek disiplini ve ahlak›n› korumak maksad› ile kanunla kurulan ve organ-
lar› kendi üyeleri taraf›ndan kanunda gösterilen usullere göre yarg› gözetimi alt›nda,
gizli oyla seçilen kamu tüzel kiflilikleridir.”

6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu 2. maddesinde “meslek
mensuplar›n›n, müflterek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaflt›rmak,
mesle¤in genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa¤lamak, meslek mensuplar›n›n
birbirleriyle ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hâkim k›lmak üzere mes-
lek disiplinini ve ahlâk›n› korumak için gerekli gördü¤ü bütün teflebbüs ve faaliyetler-
de bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuat› normlar›, fennî flartnameleri incelemek ve
bunlar hakk›nda görüfl ve düflünceleri ilgililere bildirmek” Odalar›n kurulufl amaçlar›
aras›ndad›r. 

Ayr›ca; Gerek Anayasa’n›n 135. maddesi, gerekse 6235 say›l› TMMOB Kanunu gere¤in-
ce “Mesle¤in ve meslek mensuplar›n›n kamu yarar› do¤rultusunda geliflimi, birbirleriy-
le ve halkla olan iliflkilerinde dürüstlü¤ün ve güvenin hakim k›l›nmas› v.b…” amaçlar›
do¤rultusunda; “mesle¤in do¤ru uygulanmas›n›n sa¤lanmas›, mimarl›k/mühendislik
meslek alanlar›ndaki hizmetlerde, kamunun can ve mal güvenli¤inin sa¤lanmas› ve ko-
runmas›na yönelik denetim ve gözetimlerde bulunulmas›, hizmetin mimar/mühendis
taraf›ndan yap›l›p yap›lmad›¤›n›n denetlenmesi, haks›z rekabetin önlenmesi….” gibi
konular da TMMOB ve ba¤l› Odalar›n›n görev ve yetkisindedir.

Bu çerçevede kamu kurumu niteli¤inde bir meslek kuruluflunun ilgili yasalar›n verdi¤i
yetki ile amaçlar çerçevesinde haz›rlay›p Resmi Gazete’de yay›mlamak suretiyle yü-
rürlü¤e girmifl olan yönetmeliklerinde yer alan kurallar hukuka uygun ve icra-
i nitelikte hukuk kurallar›d›r. Dolay›s›yla bu kurallar›n kamu görevlileri taraf›ndan uy-
gulanmas›n›n kendilerine yüklenen görevin yerine getirilmesi olarak kabul edilmesi
gerekti¤i tart›flmas›zd›r. 

Mimarlar Odas› “Mimarl›k hizmetlerinin; kamu yarar›n› gözetmek, haks›z rekabeti en-
gellemek, meslek eti¤ini ve eser sahibi mimar›n 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Ka-
nunundan gelen haklar›n› korumak” amaçlar›yla “mesleki denetim uygulamas›n›” yü-
rütür.

Yönetmeli¤in 15. maddesinde mimarlar›n görev, hak ve sorumluluklar› belirtilirken; 

Mimarlar›n, Yönetmelik kapsam›na giren tüm serbest mimarl›k hizmetlerini Mimarlar
Odas›n›n mesleki denetimine sunmakla yükümlü olduklar›, Mimar›n bu yükümlülü¤ü-
nün ifl sahibinin, ilgili idarenin, inflaat ve kullanma izni veren mercilerin Mimarlar Oda-
s› mesleki denetimini istememesi durumunda da ortadan kalkmayaca¤›; Mimar›n ken-
disine tan›nm›fl görev, hak ve sorumluluklar›n›n Mimarlar Odas› d›fl›nda baflka bir ku-
rulufl taraf›ndan s›n›rlanamayaca¤› ve k›s›tlanamayaca¤› son derece aç›kt›r.

Mimarlar Odas› Neden Var?
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Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan taslak metinleri haz›rlanan ve görüfl al›nmak
için Odalar›m›za gönderilen Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun ile ‹mar Kanunu`nda De¤i-
fliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s› incelendi¤inde, meslektafllar›m›z›n serbest ve
ba¤›ms›z mesleki faaliyet yürütmeleri koflullar›n›n ortadan kald›r›lmak istendi¤i görül-
mektedir. Yeni kanun düzenlemeleri ile mevcut yap› denetim flirketlerinin yerine tek-
nik müflavirlik kuruluflu ad› alt›nda flirketlerin kurulmas› öngörülmekte ve bu flirketlere
halen tescilli mimarl›k bürosu olan üyelerimizin yapt›klar› tüm serbest mimarl›k hizmet-
lerini yapabilme yetkisi tan›nmaktad›r. Ne anlama geldi¤i henüz bilinmeyen ve bir yö-
netmelik düzenlemesiyle Bakanl›k taraf›ndan belirlenecek olan "yetkin mimarlar - mü-
hendisler" eliyle kurulacak bu flirketlerin, eskiden oldu¤u gibi tamam› de¤il, % 51 hisse-
si mimar ve mühendislere ait olacak. Kalan % 49`u ise, meslek alan›m›z üzerinden pa-
ra kazanmay› amaç edinmifl sermaye sahiplerine ait olabilecek. Bütün mühendislik ve
mimarl›k faaliyetlerini yapma yetkisi tan›nan; bünyesinde mimar, inflaat mühendisi, ma-
kine mühendisi ve elektrik mühendisi bulundurma zorunlulu¤u bulunan bu flirketler, pi-
yasada tekelleflme yaratacaklar, sermaye sahibi bu flirketler d›fl›nda serbest mimarl›k -
mühendislik yapma olana¤› kalmayacakt›r. Serbest mimarl›k faaliyetlerinin, meslektafl-
lar›m›z›n kendi bireysel fikri faaliyetleri olarak yürütmelerini engellenmekte, sermaye
birikimine hizmet edecek flekilde, ancak flirketler eliyle bu ifllerin yürütülebilmesi amaç-
lanmaktad›r. Bu yeni yap›da serbest mimarl›k hizmetleri üreten üyelerimiz ancak flir-
ketlerin ücretli çal›flan› konumuna düfleceklerdir. Bu süreç mimar›n ve mimarl›¤›n de-
¤ersizlefltirilmesi politikalar›na dönüflmektedir.

Mesle¤imizin ve meslektafllar›m›z›n gelece¤ini ilgilendiren bu can al›c› sorunlarla mü-
cadele edecek tek örgütlülük olan Odam›z ve ba¤l› bulundu¤umuz Türk Mühendis ve
Mimar Odalar› Birli¤i`nin örgütlülü¤ü da¤›t›lmak, güçsüzlefltirilmek istenmektedir.
Odalar›m›z›n mesleki denetim baflta olmak üzere üyelerle olan tüm ba¤lar›n›n kopar-
t›lmak istenmesi, mimar ve mühendislerin örgütlülü¤ünü bozmak, dirençsiz k›lmak
amac›n› tafl›maktad›r. Bu amaçlad›r ki, son günlerde kimi sermaye çevrelerine ait bas›n
yay›n organlar› arac›l›¤› ile TMMOB ve ba¤l› odalar›na yönelik haks›z sald›r› kampanya-
lar› sürdürülmektedir.

Mesle¤imizin tek yasal örgütlenmesi olan Oda’m›z›n daha güçlü ve etkin bir flekilde
mücadele edebilmesi, mimarl›k ve kentsel yaflam alanlar› üzerindeki olumsuz geliflme-
lerin önlenmesi, mesleki haklar›m›z›n korunabilmesi için meslektafl dayan›flmas›n›n en
üst seviyeye yükseltilmesi zorunlulu¤u ortaya ç›km›flt›r. Gün dayan›flma günüdür. Mes-
leki örgütlülü¤ümüz, mesleki haklar›m›z›n savunulabilece¤i tek gücümüzdür.

Özetle aktard›¤›m›z bu olumsuz geliflmeleri içeren süreçte, mesleki haklar›m›za, mes-
leki örgütlülü¤ümüze ve Oda Genel Kurullar›nda birlikte oluflturdu¤umuz Oda mevzu-
at›na hep birlikte sahip ç›karak, mimarl›¤›n ve mimar›n toplumda sayg›n yerini almas›-
na kararl›l›kla destek olmaya ça¤›r›yoruz.

Mimarl›¤›n tarihsel geçmiflinden gelen yenilikçi, yarat›c› ve örgütleyici gücünün yafla-
ma daha çok kat›lmas› zaman›d›r.

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

06.06.2012
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Bas›nda yer alan aç›klamalarda; Mülkiyeti
Gençlik ve Spor Bakanl›¤›'na ait olan Alsancak
Stadyumu'nun, Karfl›yaka Örnekköy'de yap›la-
cak yeni bir stadyuma karfl›l›k, mülkiyetinin Ma-
liye Bakanl›¤›'na devredildi¤i, yerine al›fl verifl
merkezi yap›laca¤› belirtilmektedir.

‹ZM‹R KENT‹ VE SPOR ALANLARI

‹zmir kenti yaklafl›k 3,5 milyona ulaflan nüfusu
ile ülkemizin üçüncü büyük kentidir. Merkez kent olarak tan›mlanan Konak, Karfl›yaka,
Buca, Bornova, Bayrakl›, Karaba¤lar, Çi¤li, Balçova, Narl›dere, Gaziemir, Güzelbahçe,
Menemen ilçelerinin nüfus büyüklü¤ü ise 2,5 milyona ulaflm›flt›r. Genel olarak irdelen-
di¤inde, ‹zmir kentinin spor alanlar› ve yeflil alanlar aç›s›ndan son derece yetersiz ol-
du¤u, olmas› gereken standartlardan çok uzakta oldu¤u görülmektedir. 

Spor alanlar›n›n ve yeflil alanlar›n, mahalle, semt, ilçe ve kent ölçe¤inde çeflitlenmesi,
kentin gereksinimini karfl›layacak farkl› büyüklüklerde ve eriflimi kolay alanlarda yer
seçimi yap›lmas› genel planlama esaslar›ndand›r.

‹zmir ‹li ve bölge ölçe¤inde Halkap›nar Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Kapal› Spor
Salonu, kent ölçe¤inde Alsancak Stadyumu, Örnekköy spor alan›, ilçe merkezleri ölçe-
¤inde, Güzelyal› Gürsel Aksel Stadyumu, Buca Stadyumu, Karfl›yaka Stadyumu, Bor-
nova Stadyumu, Menemen Stadyumu gibi spor alanlar› 1/25000 ölçekli ‹zmir Kentsel
Bölge Naz›m ‹mar Plan›nda; Kentsel Bölgesel Büyük Spor Alanlar› olarak belirlenmifl-
tir. Plan notlar›nda ise; Bu alanlar, kentsel gereksinimleri karfl›lamaya yönelik kapal› ve
aç›k spor tesislerinin yer alaca¤› alanlar olarak tan›mlanm›flt›r. Ayr›ca Karfl›yaka, Alsan-
cak Atatürk, Narl›dere, Güzelbahçe, kapal› spor salonlar› da kent planlar›nda yer al-
maktad›r.

Özetle bir k›sm› s›ralanan ve belirli büyüklü¤e sahip spor alanlar›n›n ‹zmir kenti bütü-
nünde nüfusun gereksinimi olan spor alan› ihtiyac› aç›s›ndan yetersiz oldu¤u ortaya
ç›kmaktad›r.

Di¤er yandan ‹zmir'de, özellikle futbol alan›nda son y›llarda tan›mlanan uluslararas›
norm ve standartlara, yeni teknolojilere ve 30-40 bin seyirci kapasitesine sahip, ça¤-
dafl mimari anlay›fla uygun yeni stadyumlara ihtiyaç duyuldu¤u da bir gerçekliktir.

Bu kapsamda Karfl›yaka Örnekköy'de, Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›n›n da önerisi
olan stadyumun (spor alan›n›n) nitelikli bir mimari tasar›mla gerçeklefltirilmesi önem-
li bir geliflmedir ve kentlilerin, spor severlerin ve spor kulüplerinin hakl› beklentisidir.

YANLIfi KENTLEfiME POL‹T‹KALARI

Son y›llarda kentlerin sahip oldu¤u kamuya ait arsalar›n, arazilerin, e¤itim alanlar›n›n,
spor alanlar›n›n al›fl verifl merkezi, rezidans vb. rant tesislerine dönüfltürülmesine dair
yanl›fl ve ç›lg›n bir kentleflme politikas› kentlere dayat›lmaktad›r.

‹zmir Alsancak Stadyumu Yok Edilmemeli,
Yenilenerek Yaflat›lmal›d›r
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Teknik ve sosyal altyap› aç›s›ndan ve imar mevzuat›n›n belirlemifl oldu¤u di¤er, e¤itim,
sa¤l›k, spor alanlar› için olmas› gereken bütün standartlar aç›s›ndan yetersizlikler için-
de olan kentlerin sahip oldu¤u bu kamusal alanlar›n›n da yok edilmesi kentleri yaflam
kalitesi aç›s›ndan çok ilkel konuma düflürme tehlikesiyle karfl› karfl›ya b›rakmaktad›r.

Yeni spor alanlar›, yeni e¤itim alanlar›, yeni sa¤l›k alanlar› kazand›r›l›rken, var olanlar›n
AVM yapmak amac›yla yok edilmesi, her türlü yasal, bilimsel ve ça¤dafl, planl› kentlefl-
me anlay›fl›na ayk›r› bir kentleflme politikas›d›r.

‹ZM‹R ALSANCAK STADYUMU

‹zmir Alsancak Stadyumunun bulundu¤u alan ülkemizde 20. Yüzy›l bafllar›nda ilk mo-
dern futbol karfl›laflmalar›n›n yap›ld›¤› bir aland›r. Daha sonra 1929 y›l›nda aç›k ve ka-
pal› tribünler infla edilerek stadyum olarak ifllevlendirilmifltir. 1959 y›l›nda yenilenmifl ve
hizmet birimlerinin yer ald›¤› binalar eklenmifltir.

‹zmir kenti futbol kulüpleri tarihinde ve ülkemiz spor tarihinde önemli karfl›laflmalar›n
gerçekleflti¤i ve yaklafl›k 18 bin seyirci kapasitesi olan kent içi bir stadyumdur. Ancak
günümüzde futbol stadlar› için olmas› gereken teknoloji ve standartlar aç›s›ndan ye-
tersizlikleri oldu¤u bilinmektedir.

SONUÇ

‹zmir kentinin ve spor kulüplerinin ihtiyaç duydu¤u yeni spor alanlar› ve stadyumlar
mutlaka gerçeklefltirilmeli, kentin spor alan› olanaklar› zenginlefltirilmelidir. Bunu ya-
parken, Alsancak Futbol Stadyumu yok edilmemeli, tam aksine restorasyonu yap›la-
rak yenilenmeli, teknik ve standartlar› günümüz spor stadyumlar›n›n gereksinimi olan
niteliklere yükseltilmelidir.

Alsancak Futbol Stadyumu kent formundaki konumu, rayl› sistem istasyonlar›na ve is-
kelelere yak›nl›¤› nedeniyle eriflim olanaklar› güçlü, 15-20 bin kiflilik izleyici kapasitesi-
nin ihtiyac› olan ulafl›m›n kolay oldu¤u bir stadyumdur. Bu özellikleri nedeniyle de ken-
tin merkezinde bir baflka alternatifi bulunamayacakt›r. Özetlenen nedenlerle Alsancak
Futbol Stadyumu yok edilmemeli, aksine yenilenerek kentin spor yaflam›na aktif ola-
rak sunulmal›d›r.

Di¤er yandan, Göztepe Gürsel Aksel, Karfl›yaka, Bornova, Buca, Menemen ilçe stad-
yumlar› da, semt spor alanlar› için, olmas› gereken norm ve standartlara uygun hale
getirilerek ‹zmir kentinin spor alan› olanaklar› zenginlefltirilmelidir.

De¤erlendirmemizi kamuoyuna duyuruyor, sayg›yla paylafl›yoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Ad›na

Hasan Topal - Mimar - Yönetim Kurulu Baflkan›

06.06.2012
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Kruvaziyer Liman ve Alsancak Stad›n›n y›k›-
m› planlar› ile dönüflümün temelleri Alsancak
Bölgesinden at›l›yor; neredeyse her güne,
bir-iki ad›m ötemizdeki AVM haberiyle bafll›-
yoruz.

Tarihi boyunca yo¤un ticari ifllev yüklenmifl
olan ‹zmir, bugüne kadar özellikle liman ken-
ti olarak geliflmifltir. Bu geliflim sürecinde ‹z-
mir Liman›, konumu ve potansiyeli bak›m›n-

dan büyük önem tafl›makta; ‹zmir’in - ticaret, turizm ve kültürel etkinliklerin taçland›-
raca¤› – bir dünya kenti olma vizyonunun temel dayanaklar›ndan birini oluflturmakta-
d›r. Ancak, kentlerin geliflimi, bütüncül yaklafl›mlar› gerektirmekte olup; yaln›zca k›sa
dönemli parçac›l yaklafl›mlar, uzun vadede beklenilen sonucun tam aksi yönde etkiler
gösterebilme tehlikesi tafl›d›¤› gibi, kentin yaflam niteli¤i aç›s›ndan olumsuz durumla-
ra da yol açabilmektedir. Ayn› zamanda, tüm planlar›n çevreleriyle eflgüdümünün ve
koordinasyonunun sa¤lanmas› ve kent bütünündeki dengeleri etkileyecek geliflme ka-
rarlar›n›n bütüncül olmas›, önemli bir planlama esas› ve hukuksal bir gerekliliktir.

Alsancak Liman›, kentin merkezi ifl alanlar›na komflu konumdad›r ve kente, tarihi me-
kanlara yönelecek turistler ve kentin ticari hayat›n›n canland›r›lmas› için oldukça
önemlidir. Bu nedenle mevcut liman›n›n kruvaziyer turizmini gelifltirecek flekilde yeni-
den planlanmas›, tutarl› bir ad›md›r. Ancak, ‹zmir Liman› planlama çal›flmalar›n›n,
“Özellefltirme ‹daresi” taraf›ndan: yerel yönetimlerin, ilgili meslek odalar›n›n, sivil top-
lum kurulufllar›n›n ve ‹zmir halk›n›n kat›l›m› sa¤lanmadan yürütülmesi, bütünsel plan-
lama anlay›fl› ile de çeliflen bir durum yaratmaktad›r. ‹zmir Körfezi’ni tüm bileflenleri ile
alan ve ilgili paydafllar›n bilgi, deneyim ve görüflleri ile katk› yapmalar›na olanak veren
kat›l›mc› bir anlay›fl benimsenmeli; “Bütünleflik K›y› Alanlar› Yönetimi (Integrated Co-
astal Zone Management)” olarak an›lan ve geliflmifl ülkelerdeki k›y› planlamalar›na yön
veren bilimsel yöntem ve yaklafl›mlardan yararlan›lmal›d›r.

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’nca 28.06.2010 tarihinde onaylanan 1/25.000 öl-
çekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› Revizyonu’nda ‘Merkezi ‹fl Alan›’ olarak ta-
riflenen bölgede kalan ve 21.01.2011 tarihinde onaylanan 1/5000 Ölçekli ‹zmir Yeni
Kent Merkezi Naz›m ‹mar Planlar› da Liman›n ve bölgenin yolcu tafl›mac›l›¤›na hizmet
verecek biçimde, endüstri dönemi yap›lar›n›n yo¤unlaflt›¤› bölgede yo¤un turizm-ti-
caret-kültür fonksiyonlar›n› içerecek, stadyumun da yine spor alan› olarak kalmas›
üzerinden kurgulanm›flt›r. Liman bölgesi için haz›rlanm›fl olan imar planlar›n›n, yerel
yönetimler taraf›ndan geri alanda yap›lm›fl olan imar planlar› ile iliflkilendirilmemifl ol-
mas›; ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan ‹zmir Körfezi bütününde yürütülen tasa-
r›m çal›flmalar›n›n göz önünde bulundurulmamas›, bu ba¤lamda ortaya ç›kan eksiklik-
lerdir.

Ancak içinde yaflad›¤›m›z flehrin, yaflam alanlar›m›z›n flekillendirilmesi, Küresel Serma-
ye taraf›ndan kendi ihtiyaçlar› do¤rultusunda, tamamen ekonomik kayg›larla, kentsel
rant üzerinden flekillenen projeler/ daha çok AVM / daha çok rant beklentisi ile bizle-
re dayat›lmaktad›r.

Oysaki Kruvaziyer Liman Alan› Plan De¤iflikli¤i ile kentin Merkezi ‹fl Alan›nda AVM
önerilmesi, son günlerde s›k s›k gündeme gelen Alsancak Stad›n›n TOK‹ ye devredile-
rek AVM ya da farkl› bir ticaret kullan›m› karar› üretilmesi, kamu yarar› ve hukuka ay-

Kruvaziyer Liman’da ve Alsancak Stad›’nda 
AVM Yap›lamaz
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k›r›l›¤›n yan› s›ra, kent ekonomisini de olumsuz yönde etkileyecek kararlard›r. Yüz y›l-
l›k tarihi geçmifli ile Altay, Göztepe, Karfl›yaka, Alt›nordu ve ‹zmirspor’a ev sahipli¤i
yapm›fl Alsancak Stad›’n›n kent belle¤ine katk›s› da büyüktür. 

Yürürlükteki imar planlar›nda spor alan› olarak belirlenmemifl Alsancak Stad›'n›n kal-
d›r›lmas›, Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmeli¤in 27. Maddesine de ayk›r›d›r.
Ayr›ca, ‹zmir Valili¤inin haz›rlad›¤› Afet Acil Eylem Plan›’na göre Alsancak Stadyumu
olas› bir deprem sonras›nda çad›r alan› ve toplanma merkezidir. ‹zmir’in Birinci Dere-
ce Deprem Kufla¤›’nda olan kentimiz için son derece önemli olan çad›r alanlar›ndan
Alsancak Stadyumu’nun ortadan kald›r›lmas› ciddi bir sorundur.

Kruvaziyer Liman Plan De¤iflikli¤i’nde 96.208 m2lik alan büyüklü¤üne sahip AVM Pro-
jesi ile ‹zmir’e yönelik al›flverifl merkezlerinden birinin, daha do¤rusu en büyü¤ünün
yap›lmak istendi¤i görülmektedir. Bu büyüklükte bir AVM’nin baz› yolcular›n limanda
kalmay› tercih etmeleri sonucu, turizm gelirlerinin ‹zmir kentlileri aras›nda hakça pay-
lafl›m›n› engelleyen bir haks›z rekabet ortam› oluflturacakt›r. Özellikle Alsancak esnaf›
ve küçük esnaf bu durumdan olumsuz etkilenecektir. 

Planda, AVM’lerin yer seçiminde önemli görülen kriterler de¤erlendirilmemifl, kent
ekonomisine, ulafl›m›na ve makro formuna etkisini incelenmemifltir. Ticaret Alan› (Al›fl-
verifl merkezi, ofis-büro kullan›mlar› ve %3 sökülüp tak›labilir ticari birimler) olarak dü-
zenlenmesi kruvaziyer gemi yolcular›n›n ihtiyac›ndan çok daha fazlas›n› karfl›layan dü-
zenlemeler içermesi; de¤erlendirilmesi gereken bir di¤er husustur. Özellikle deniz ta-
fl›mac›l›¤›ndan kara tafl›mac›l›¤›na veya kara tafl›mac›l›¤›ndan deniz tafl›mac›l›¤›na her
türlü konfor sa¤lanarak geçifli sa¤lamak ve iç bölgeye rahatl›kla eriflim sa¤lamas› ge-
reken liman alan›na bu aç›dan bak›ld›¤›nda; ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan ha-
z›rlanm›fl olan “Ulaflt›rma Ana Plan›” ile de bir iliflkilendirme görülmemektedir. Bunun
ötesinde, önerilen plan›n uygulanmas› sonucunda, mevcut alanda var olan trafik yü-
künü daha da artt›rarak; yolcular›n ‹zmir kentini ve çevresini ziyaret istemlerini cayd›-
rabilecek bir ulafl›m karmaflas› do¤uracakt›r.

Bu bak›mdan, kruvaziyer liman kapsam›nda yap›lmas› öngörülen al›flverifl merkezinin,
“organize turlar ile seyahat eden yolcu gemilerinin” yolcu kapasitelerinin çok ötesin-
de bir alansal büyüklük çerçevesinde de¤erlendirilmifltir. Bu durum 3621 say›l› K›y› Ka-
nunu kapsam›nda tan›mlanan Kruvaziyer Liman Alan› hizmetlerine iliflkin hükümlere
ayk›r›d›r. 

Kamuya ait alanlar›n elden ç›kar›lmas› hiçbir biçimde kabul edilebilir bir yaklafl›m de-
¤ildir. Bu alanlar›n sat›fl fiyat›n› yükseltmek amac› ile yap›lan imar plan› de¤ifliklikleri,
imar planlar›n›n özüne, yasal tan›m›na ve usullerine ayk›r› olacakt›r. TOK‹ ya da Özel-
lefltirme Baflkanl›¤› kamu arazileri üzerinden rant yaratma ve bu rant› peflkefl çekme
iste¤inden vazgeçmemektedir. Kentlerimizi korumak ad›na, TOK‹’nin ve Özellefltirme
Baflkanl›¤›’n›n gerçeklefltirdi¤i plan ve uygulamalar› sürekli yarg›ya tafl›mak zorunda
kalmam›za, davalar sonucunda; ya¤ma niteli¤indeki plan kararlar›n›n, yarg› taraf›ndan
iptal edilmesine ra¤men kentsel, tarihsel ve do¤al de¤erlerin yok edilmesi ve kamu-
nun zarara u¤rat›lmas› süreci devam ettirilmektedir.

TMMOB olarak kamu arazileri üzerinden rant yaratma giriflimlerine geçit vermeyece-
¤iz, her türlü demokratik ve hukuksal mücadeleyi sonuna kadar sürdürece¤iz.

Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

22.06.2012
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‹zmir’in gelece¤ini yönlendiren temel stratejilerin ve mekânsal da¤›l›m›n belirlendi¤i ‹zmir
Büyükflehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2009 tarihinde onaylad›¤› 1/25.000 ölçekli ‹zmir
Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› Revizyonu (‹KBN‹PR), fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiube-
si’nin açt›¤› dava sonucunda, "flehircilik ilkeleri, planlama esaslar› ve kamu yarar› yönlerin-
den hukuka uyarl›k bulunmad›¤›" gerekçeleriyle ‹zmir 1. ‹dare Mahkemesi taraf›ndan iptal
edildi.

Plan›n iptal edilmesi için dava açan fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi, karar sonras›nda
“Yapt›¤›m›z itirazlar›n dikkate al›nmamas› nedeniyle açmak zorunda kald›¤›m›z dava sonu-
cunda, ‹zmir 1. ‹dare Mahkemesi’nin 2012/743 say›l› karar›yla, olumsuzluklar›n bir k›sm›n›n
plan bütününde, bir k›sm›n›n ise lokal bazda oldu¤unu, lokal bazda tespit edilen bir k›s›m
eksikliklerin ve yanl›fl planlama kararlar›n›n, revizyon imar plan›n›n yeniden ele al›narak dü-
zeltilip, giderilmesi mümkün olmakla birlikte, kararda ayr›nt›l› olarak aç›klanan ve afla¤›da
belirtilen eksiklik ve yanl›fll›klar›n ise plan›n bütünüyle yeniden gözden geçirilmesi gerekli-
li¤ini do¤urmufltur” aç›klamas›n› yapt›.

fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi, iptal gerekçelerini de nüfus tahminleri, Alia¤a’daki mev-
cut sanayi kapasitesini, istihdam› ve nüfusu çok daha art›rarak yapt›¤›, Yeni Foça Beldesi-
nin bulundu¤u alanda yeni geliflme alan› olarak öngörülen alan›n yap›laflmas›n›n do¤uraca-
¤› sonuçlar, ‹zmir-‹stanbul Otoyolu ile Ankara-‹zmir Karayolu ile güneyde ‹zmir-Ayd›n Oto-
yoluna ba¤layacak olan kuzey–güney ba¤lant›s›n›n tar›m alanlar›na büyük zarar verecek
flekilde planlanmas›, plan›n alt bölgedeki yeni yap›laflma alanlar›na iliflkin kararlar›n›n, do¤al
afet risklerini azaltacak sak›n›m ilkelerine göre planlanmad›¤›, Urla ve Seferihisar'da gere-
¤inden fazla yap›laflma alan› aç›lmakta oldu¤u fleklinde aç›klad›.

Planlama çal›flmas›nda metropolitan alan bütününde kapsaml› bir sanayi inceleme ve arafl-
t›rmas› yap›lmamas› nedeniyle dava konusu naz›m imar plan›n›n kentsel sanayi alanlar›n›n
nitelik, büyüklük, yön ve mekansal da¤›l›m›na iliflkin olarak sistemli bir planlama tutumu ge-
lifltirilmedi¤ini belirten fiehir Planc›lar› Odas› aç›klamas›nda, plan›n sanayi ile ilgili bölümü-
nün yeniden gözden geçirilerek planlama karar›n›n kapsaml› bir çal›flma verilerine göre ye-
niden de¤erlendirilmesi gerekti¤ine vurgu yapt›.

Aç›klamada, “‹zmir Büyükflehir Belediyesi'nce, ‹zmir kentinin lehine olacak, mevzuata, bili-
me, kamu yarar›na uygun, kat›l›mc› bir yaklafl›mla odam›z›n itirazlar› ve yarg› kararlar› do¤-
rultusunda en k›sa sürede yeni bir plan haz›rlama sürecinde destek verece¤iz. Ancak kamu
yarar›na ve ‹zmir'in lehine olmayan tüm düzenlemelere karfl› duraca¤›m›z›, ‹zmir’in koruna-
cak de¤erlerine, hukuka, kamu yarar›na uygun hareket etme konusunda hassasiyetimizi bir
kez daha vurgulamak istiyoruz” ifadeleri kullan›ld›.

fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi, iptal gerekçelerini flu flekilde aç›klad›:

“1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan›nda  ‹zmir Büyükflehir Belediyesi s›n›rlar› içinde
2025 y›l›nda oluflacak kentsel nüfus yaklafl›k 4.449.200 kifli olarak kabul edilmifltir.  ‹zmir
Kentsel, Bölge Naz›m ‹mar Plan›nda öngörülen kapasite nüfus ise 2030 y›l› için 5.764.314
kifli olarak belirlenmifltir. Aradaki bu fark›n nedeni “projeksiyon nüfusu” ile “kapasite nüfu-
su” kavramlar› içiçe kullan›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Söz konusu plan›n neden birincisini de¤il de ikincisini temel ald›¤›n›n bilimsel bir aç›klama-
s›n›n yap›lmad›¤›, plan›n en belirleyici verilerinin bafl›nda gelen nüfus tahminlerinin veri ola-
rak al›nan planlarda öngörülen ve ço¤u kez gerçek d›fl› abart›l› nüfus verileri buna göre
abart›l› olarak belirlenen kullan›m alanlar›n›n tart›flmas›z üst ölçekli naz›m plana aktar›lma-
s›, dava konusu plan›n bu konuda hiçbir politika ve hedefi olmad›¤› anlam›na gelir ki,
1/25.000 ölçekli bir naz›m plan için bunun kabul edilebilir bir durum olmad›¤› ortadad›r.

Planlama ‹lkelerine ve Kamu Yarar›na Uygun 
Plan Yap›ls›n
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2. 1/25000 ölçekli naz›m planda Alia¤a’daki mevcut sanayi kapasitesini, istihdam› ve nüfu-
su çok daha art›rarak yapt›¤›, buna göre 2005 y›l›nda 45.000 olan Alia¤a yerleflmesinin
2030 y›l› için 246.847 gibi son derece yüksek bir düzeye ç›kart›lmaktad›r. Di¤er bir deyiflle,
dava konusu plan ile 25 y›l gibi bir sürede ‹zmir kentsel bölge bütününde 1,85 kat, merkez
kentte 1,5 kat artarken Alia¤a için bu art›fl 5,5 kata ç›kart›ld›¤›, böyle bir nüfus yüklemesi kufl-
kusuz sanayi alanlar›n›n büyük oranlarda geniflletilmesini de beraberinde getirece¤i, plan ra-
porunda da belirtildi¤i gibi, hakim rüzgar ak›mlar› nedeniyle Alia¤a ve güneyindeki mevcut
sanayi tesislerin ‹zmir kentini h›zla kirletti¤i planla öngörülen ve mevcut nüfusu 5,5 kat›na ç›-
kartan ve yeni sanayi yüklemelerini öneren plan›n neden olaca¤› hava, su ve toprak kirlili¤i-
nin ‹zmir kent bütünü ve Gediz Ovas› ve Menemen’deki tar›m topraklar›n›n büyük ölçüde ta-
r›msal kullan›m›n d›fl›na itece¤i aç›kt›r.

3. Yeni Foça Beldesinin bulundu¤u alanda yeni geliflme alan› olarak öngörülen alan›n yap›-
laflmas› durumunda kuzeyindeki do¤al karakteri korunacak alan ile güney ve bat›s›ndaki me-
ra alanlar› üzerinde ciddi bir yap›laflma bask›s› yarataca¤› ve zaman içinde bu alanlar›n yiti-
rilmesine yol açaca¤›, bu nedenle, nüfus verilerinin yeniden gözden geçirilerek Yeni Foça
güneyindeki yeni geliflme alan›n›n gereklili¤inin yeniden ayr›nt›l› bir çal›flma ile irdelenmesin-
de yarar görülmektedir.Ayr›ca Maltepe Serbest Bölgesi ve Villakent Mahallesi aras›nda ka-
lan alanda naz›m plan ilke ve temel kararlar›n› olumsuz yönde etkilemeyecek biçimde yeni-
den yap›lmal› ve yo¤unluk de¤erlerinin düflürülmesi gerekmektedir.

4. ‹zmir metropol kentini kuzeyde ‹zmir-‹stanbul Otoyolu ile Ankara-‹zmir Karayolu ile gü-
neyde ‹zmir-Ayd›n Otoyoluna ba¤layacak olan bu önemli ve gerekli kuzey–güney ba¤lant›-
s›n›n Kunduz Baraj› bölgesinde mevcut yolun geniflletilerek tar›m alanlar›na büyük zarar ve-
rilmesi yerine, bat›da Dereköy, Gökkaya, Yeflilköy köylerinin oldu¤u orman s›n›r›ndan geçi-
rilmesi durumunda maliyet k›smen yükselse de ileriye yönelik olarak s›n›rl› tar›m topraklar›-
n›n korunmas› bak›m›ndan son derece olumlu bir düzeltme olacakt›r.

5. ‹zmir kentsel bölgesinin tümüyle 1. derece deprem bölgesinde kald›¤› unutulmamal›d›r.
Uluslararas› araflt›rmalara göre dünyada deprem riski tafl›yan kentler aras›nda ‹zmir kentinin
de bulundu¤u ortadad›r. ‹zmir’de tehlike arz eden 3 fay bulunmakta olup, bunlar, ‹zmir, Se-
ferihisar ve Foça Faylar›d›r. Do¤al afetlerle ilgili olarak risklerin azalt›lmas›na yönelik planla-
ma önlem ve kararlar›n›n a¤›rl›kl› olarak alt ölçekli planlara b›rak›ld›¤›, kuflkusuz, alt ölçekli
planlar düzeyinde, yer temelli olarak al›nacak kararlarda, haz›rlanacak jeolojik/jeoteknik ve
jeofizik etüt raporlar› ada ve parsel baz›nda hassas de¤erlendirme yapabilmek için son de-
rece önemli oldu¤u, ancak, üst ölçekli bir naz›m plan›n da bu planlama kademesinde yerine
getirmesi gereken daha üst ölçekli, makro düzeyde planlama kararlar› olmas› gerekti¤i, ör-
ne¤in, kent ölçe¤inde yerleri belirlenmifl olan aktif fay hatlar›n›n yap›laflma d›fl›nda tutulma-
s›, kentsel altyap›n›n almafl›klar›n›n oluflturulmas›, kent içinde aç›k alanlar›n da¤›l›m›n›n, bu
alanlar›n do¤al afetlerin yaflanmas› durumunda toplanma alanlar› olarak kullan›laca¤› öngö-
rüsü ile yap›lmas›, okul ve hastane gibi kamusal yap›lar›n kent içindeki mekansal da¤›l›m›n›n
dengeli olmas›n›n gözetilmesi gerekmektedir. Do¤al afet tehlike ve risklerine iliflkin dava ko-
nusu plan›n alt bölgedeki yeni yap›laflma alanlar›na iliflkin kararlar›n›n yeniden gözden geçi-
rilerek, do¤al afet risklerini azaltacak sak›n›m ilkelerine göre yeniden planlanmas› gerekmek-
tedir.

6. Urla ve Seferihisar'da gere¤inden fazla yap›laflma alan› aç›lmakta ve  ne kadar tar›m alan-
lar› konusunda yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere iliflkin olarak ayk›r› uygulamalar mevzu-
at aç›s›ndan olanakl› olmasa da parsel ve ada düzeyinde bu mevzuata ayk›r› alt ölçekli uy-
gulamalar, naz›m plan düzeyinde tersi gösterilmifl dahi olsa tekrar  dava konusu olabilecek-
tir.”

fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi             

28.06.2012
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De¤erli Bas›n mensuplar›,

Hepimizin bildi¤i ve takip etti¤i gibi 3 Nisan 2012 tarihinde Bürokrasinin Azalt›lmas› ve
‹fllemlerin Basitlefltirilmesine Yönelik, Baflbakanl›k, Bakanl›klar, Baz› Ba¤l› ve ilgili Ku-
rulufllar ve Üniversitelere ait 84 adet yönetmelikte de¤ifliklik yap›lm›flt›r. De¤ifliklik ya-
p›lan yönetmeliklerin aras›nda bina yap›m ve denetim süreçlerini ilgilendiren Yap› De-
netimi Uygulama Yönetmeli¤i ile Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i çok dikkat çek-
mektedir. Bu de¤iflikli¤in ard›ndan 14 Nisan'da bu iki yönetmelikte alelacele bir ikinci
bir de¤ifliklik daha gerçeklefltirilmifltir. Yap›lan ikinci de¤ifliklikten torba yasalarda ol-
du¤u gibi as›l hedefin bu iki yönetmelik maddelerinde gizli oldu¤u, di¤er de¤ifliklikle-
rin bu iki yönetmelikte yap›lan de¤ifliklikleri gizlemek amaçl› kullan›ld›¤› ortaya ç›km›fl-
t›r.

Yönetmeliklerde gerçeklefltirilen de¤iflikliklere bak›ld›¤›nda as›l amac›n yap› üretim
sürecindeki meslek odalar›n›n yapm›fl oldu¤u kamusal denetimin kald›r›lmas› oldu¤u
çok net görülmektedir. 

Yap›lan bu mevzuat de¤ifliklikleri ard›ndan Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan ya-
y›nlanan 25 Nisan 2012 tarihli Genelge ile Meslek Odalar› yap› denetiminden uzaklafl-
t›r›lm›fl, belediye bürokratlar› ve meslek odalar› tehdit edilmeye bafllanm›flt›r. 

Bu süreç devam ederken Baflta ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Say›n Aziz KOCA-
O⁄LU olmak üzere di¤er Belediye baflkanlar›, Büyükflehir Belediyesi Meclis üyeleri ve
‹zmir Milletvekillerine konunun önemi aktar›lm›fl ve Odalar›n bu sürecin d›fl›nda b›ra-
k›lmas›n›n yarataca¤› s›k›nt›lar kendilerine anlat›lm›flt›r. 

Ancak tüm bu çabalar›m›z ne yaz›k ki karfl›l›¤›n› bulmam›fl ve ‹zmir Büyükflehir Bele-
diyesi Meclisinin Temmuz toplant›s›nda kabul edilen "‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar
Yönetmeli¤i'' ile TMMOB'ye ba¤l› meslek odalar› yaln›z b›rak›lm›fl kurals›z yap›laflma
ve rant›n önü aç›lm›flt›r. ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› ve meclisi hükümetin da-
yatt›¤› halktan yana olmayan, halk›n sa¤l›kl› ve güvenli yap›larda oturma hakk›n› elin-
den alan politikalara teslim olmufltur. ‹zmirli belediyelerle meslek odalar›n›n her türlü
siyasi bask›ya ra¤men 1970'lerden bugünlere kurumsallaflt›rarak gelifltirmifl oldu¤u ka-
musal denetim ortadan kald›r›lm›flt›r. Bu de¤iflikliklerle kazanan ‹zmir halk› de¤il y›llar-
d›r sürdürülen kamusal denetimden rahats›z olan rant çevreleridir. 

Burada bir taraftan halk›n sa¤l›kl› ve güvenli bar›nma hakk› elinden al›n›rken, bir yan-
dan da 58 y›ld›r onurla mesleki demokratik kitle örgütü olman›n sorumluluklar›n› yeri-
ne getiren TMMOB ve ba¤l› odalar›n›n üyeyle ba¤›n› kesmek ve muhalefet olarak gö-
rülen TMMOB'yi zay›flatmak gibi bir hedefin oldu¤u da çok aç›kt›r. 

Buradan bir kez daha ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Say›n Aziz Kocao¤lu'na ve
Meclis üyelerine sesleniyoruz.

Bilindi¤i gibi ça¤dafl demokrasilerde, akl›n ve bilimin rehberli¤inde karar süreçlerine
toplumsal kesimlerin kat›l›m› benimsenmekte, kentleflme ve yap›laflma politikalar›nda

‹zmir’de Yap› Denetiminde Kamusal Denetim
Ortadan Kald›r›lm›fl ve Kurals›z Sa¤l›ks›z
Yap›laflman›n Önü Aç›lm›flt›r
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mesleki, bilimsel temelde meslek kurulufllar› ile kapsaml› ve uzun soluklu programlar
uygulanmaktad›r. Kentlilerin yaflam kalitesine katk›da bulunacak planl›, güvenli ve sa¤-
l›kl› kentleflmeyi sa¤layabilecek en önemli demokratik araçlardan biri de kat›l›mc›l›k il-
kesidir. Yerel yönetimlere rehber niteli¤inde yay›nlanan Avrupa Kentsel fiart›'n›n da
tavsiyesi olan ve sosyal demokrat belediyecili¤in temel ilkesi de budur. 

Bir baflka ifadeyle mimarlar, mühendisler, flehir planc›lar› ve onlar›n üyesi olduklar› ka-
mu kurumu niteli¤indeki meslek odalar› güvenli, sa¤l›kl› kentsel geliflmenin vazgeçile-
mez aktörleridir.

Ne yaz›k ki özetle belirtti¤imiz ilkeler ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i de-
¤iflikli¤inde göz ard› edilmifl ve Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i'ne ba¤l› mü-
hendis, mimar ve flehir planc›lar› odalar› ile ‹zmir Büyükflehir ve ‹lçe belediyelerinin ifl-
birli¤ini öngören ve uzun y›llard›r ‹zmir'de örnek bir flekilde baflar› ile uygulanmakta
olan mevcut yönetmelik içeri¤i de¤ifltirilerek rant›n ve kurals›z yap›laflman›n önü aç›l-
m›flt›r. Baflta ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› olmak üzere tüm meclis üyelerimizi bu
yanl›fllar›ndan dönmeye, sosyal demokrat belediyecili¤in gere¤ini yapmaya ça¤›r›yo-
ruz.

Daha önce de söyledik bir kez daha söylemeyi görev say›yoruz.

1-Yap› denetimi kamusal bir denetimdir. TMMOB bu denetimin piyasalaflt›r›larak müte-
ahhitlerin insaf›na b›rak›lmas›na asla göz yummayacakt›r.

2-TMMOB halk›m›z›n can ve mal güvenli¤i konusunda uzmanl›k alanlar›na giren her ko-
nuda Anayasa'dan, yasalardan, kendi mevzuat›ndan, bilimden ve teknolojiden ald›¤›
güçle var olan bütün gücüyle sözünü söylemeye, halk›m›z›n can ve mal güvenli¤ini,
kent kimli¤ini ve kent kültürünü korumaya kararl›d›r.

3-TMMOB meslek sorunlar›n›n ülke sorunlar›ndan ayr›lmazl›¤› ilkesinden hareketle Ge-
nel ve Yerel Siyasi ‹ktidarlar›n kurum ve kurulufllar› yok etme sald›r›lar› da dahil anti de-
mokratik tüm uygulamalara karfl› durmaya, bunlar› deflifre etmeye, devam edecektir.

4-TMMOB Ülke yönetimine hakim k›lmaya çal›fl›lan daha fazla kar elde etmek u¤runa
insan yaflam›n›n, can ve mal güvenli¤inin, çevrenin, kent kültür ve kimli¤inin yok say›l-
d›¤›, her fleyin talan edildi¤i bask›c›, otoriter faflist zihniyete asla ve asla boyun e¤me-
yecektir. 

5-TMMOB, yerel yönetimin, meslek odalar›n›n, halk›n yok say›ld›¤›, siyasi ranttan bafl-
ka amac› olmayan, kamu mal›n›n çarçur edildi¤i plans›z, programs›z, gecekondu sta-
tüsünde, "ben yapt›m oldu" mant›¤›yla yap›lan plan ve projelerle kentin talan edilme-
sine izin vermeyecektir.

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

08.08.2012
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Buca ‹lçesi fiirinyer Park› Yap›laflmaya Aç›lmamal›d›r

‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2012 ta-
rih, 125/696 say›l› karar› ile kabul edilerek
03.08.2012 tarihinde onanan "Buca ‹lçesi fiirinyer
Park› 1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan› De¤iflikli¤i"
ile kamu mülkiyetinde bulunan (Belediyelerin mül-
kiyetinde) ve imar planlar›nda yeflil alan olarak gös-
terilen fiirinyer Park› yap›laflmaya aç›lmaktad›r.

Mevcutta (halihaz›rda) park alan›, Tansafl, aç›k oto-
park, aç›k spor alan›, kültürel tesis alan› olarak dü-
zensiz bir flekilde kullan›lmakta olan alan çok yo¤un
bir nüfusa sahip Buca ‹lçesinin merkezinde kamu-
nun elinde kalm›fl tek yeflil kamusal aland›r.

PLAN DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ ‹LE NE YAPILMAK ‹STEN‹-
YOR?

Hali haz›rda, fiirinyer Park› ve çevresinin düzensiz,
tasarlanmam›fl, bak›ms›z durumu ve alan›n marjinal

kullan›mlar› burada ne yap›lmas› gerekti¤ini aç›kça tan›mlamaktad›r.

‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi'nce karara ba¤lanan fiirinyer Park› 1/5000 Ölçekli
Naz›m ‹mar Plan› De¤iflikli¤i ile alanda, rekreasyon alan›, park alan›, pazar alan›, Bele-
diye hizmet alan›, aktarma merkezi, ‹ZSU yap›s›, aç›k otopark ve 7000 m2 ticaret ala-
n› (Tali ‹fl Merkezi) yap›lacakt›r.

Yap›lan de¤ifliklikle ise bas›na yans›d›¤› gibi sinema, tiyatro, kültürel kullan›m de¤il,
imar plan›nda 7000 m2 Tali ‹fl Merkezi (Ticaret) kullan›m› getirilmektedir. Ayr›ca za-
ten park alan› karar›n› rekreasyon alan›na çevirerek %1 yap›laflma kofluluyla, park için
ihtiyaç duyulacak büfe, wc türü ifllevler için yap›laflma alan› belirtilmektedir ve park
içinde toplamda 600 m2'ye yak›n yap› yap›labilecektir.

Buca'n›n merkezinde, Belediyelerin mülkiyetinde bulunan bu alan›n, nitelikli bir tasa-
r›mla, Buca yerlefliminin ihtiyaç duydu¤u, kentsel yeflil alan, park alan›, kültürel alan ve
otopark-aktarma merkezi ifllevleriyle h›zla uygulamas› yap›larak, marjinal kullan›mlar-
dan ar›nd›r›larak, ticari kullan›mlardan vazgeçilerek, kentin merkezinde nitelikli bir ye-
flil alan olarak kentlinin yararlanmas›na sunulmal›d›r.

Kamunun ve Belediyelerin elindeki alanlar ticaret vb ifllevler yüklenerek kamu elinden
ve kamusal kullan›mdan ç›kar›lmamal›d›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

14.09.2012
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Ülkemizde son y›llarda sürdürülen yeniden yap›lan-
d›rma çal›flmalar›nda “ça¤dafl, kat›l›mc›, çok sesli
demokrasi”nin alt› çizilirken, di¤er taraftan meslek
alan›m›za yönelik “anti-demokratik, örtülü otoriter
anlay›fl”›n altyap› çal›flmalar› sistemli bir flekilde sür-
dürülmektedir. Kentsel mekân›n, yap›l› ve do¤al
çevrenin oluflumuna yönelik düzenlemeler, toplum
yarar› ve yaflam kalitesi üzerinden de¤il, “rant de-
¤erleri” üzerinden oluflturulmaktad›r. Uygar ülke öl-

çütleri ve demokrasi ile ba¤daflmayan, hukuka, Anayasa’ya ve ilgili yasalara aç›kça ay-
k›r›, ça¤d›fl› bir anlay›fl›n ürünü olan müdahaleler arac›l›¤›yla küresel sömürü, rant ve
ç›kar politikalar›n›n hiçbir engelle karfl›lamaks›z›n yaflama geçirilmesi için meslek ala-
n›m›z da h›zla kuflat›lmaktad›r.

Bu süreçte, meslek Odalar›n›n ayd›nlat›c›, eflitlikçi, kamu yarar›n› ve meslek ahlak›n›
vurgulayan sorumluluklar› kritik bir önem tafl›maktad›r. Kentsel mekân “rant de¤erle-
ri” üzerinden de¤il, toplum yarar› ve yaflam kalitesi üzerinden de¤erlendirilmelidir.
Meslek ilkeleri korunmal›, her alanda oldu¤u gibi, meslek alanlar›m›zda da ça¤dafl, de-
mokratik bir Türkiye için mühendislik ve mimarl›k alan›nda meslek onuru, bilimsel so-
rumluluk ve kamu yarar› önceli¤i temelinde biraraya gelinmelidir.

Amaçlar› aras›nda, “mühendislik ve mimarl›k mesle¤i mensuplar›n›n, ortak gereksinim-
lerini karfl›lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaflt›rmak, mesle¤in genel menfaatlere uy-
gun olarak geliflmesini sa¤lamak, meslek mensuplar›n›n birbirleriyle ve halk ile olan
iliflkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hâkim k›lmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak”
olan Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i’nin (TMMOB) kurucu odalar›ndan olan,
Elektrik Mühendisleri Odas›, ‹nflaat Mühendisleri Odas›, Makina Mühendisleri Odas› ve
Mimarlar Odas› aras›nda “Ortak Mesleki Uygulamalar ve Teknik ‹flbirli¤i Protokolü” ya-
p›lm›flt›r. Protokolün kapsam›n› “sa¤l›kl› kentleflme, nitelikli yap›laflma, kültürel, tarihî
ve do¤al çevre de¤erlerinin korunarak gelifltirilmesi, meslek onurunun korunmas›,
mesle¤in gelifltirilmesi ve kamusal haklar›n korunmas›” oluflturmaktad›r.

‹mzalanan bu protokol ile meslek Odalar› aras›nda teknik iflbirli¤i zeminlerini gelifltire-
rek, sa¤l›kl› kentleflme ve nitelikli bir yap›laflma faaliyeti için gerekli olan mimarl›k ve
mühendislik hizmetlerinin ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun
olarak yerine getirilebilmesini sa¤lamak; meslek onurunun korunmas› ve mesle¤in ge-
lifltirilmesi için taraflar›n ortak sorumluluklar›n›n tarih, kültür, do¤a ve çevre de¤erleri-
ne sahip ç›karak ve karfl›l›kl› dayan›flma içerisinde yerine getirilmesini sa¤layarak,
meslek mensuplar›n›n faaliyetlerinde kamu yarar›n›n gözetilmesinin flartlar›n› olufltur-
mak amaçlanmaktad›r.

Protokol çerçevesinde, her bir yap› projesi üzerinde Odalar ortak veritaban› üzerinden
birbirlerinin yapt›¤› ifllemlerden haberdar olacak ve kendi iç iflleyifllerinde di¤er Oda-
lar›n ifllemlerini de dikkate alacaklard›r.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas›

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›

TMMOB Makine Mühendisleri Odas›

TMMOB Mimarlar Odas›

18.10.2012

Odalardan Ortak Hareket Protokolü
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32 YIL GEÇT‹! 12 EYLÜL AKP ‹LE SÜRÜYOR

12 Eylül 1980’de gerçeklefltirilen darbenin 32. y›l›nday›z. 32 y›ld›r meydanlarday›z ve
sömürü düzenine olan isyan›m›z› hayk›r›yoruz. 

12 Eylül’ün darbecileri halk›m›z›n eflit, özgür, demokratik gelecek umudunu yerle bir
etmiflti. Kesintisiz bask› düzeni postal sesleri aras›nda geldi, gitgide kurumsallaflt› ve
bugün yaflad›¤›m›z gerici, piyasac›, anti demokratik devlet düzenini ad›m ad›m infla
etti. Kurulan iflkence tezgahlar›, idam sehpalar›, fifllemeler, gözalt›nda ölümler, yarg›s›z
infazlar faflizmin en yal›n yüzüydü. Toplumun baflka bir düzen aray›fl›n›n önü zora,
kana dayal›, insanl›k d›fl› uygulamalarla kesilmeye çal›fl›ld›. 

Sonras›nda darbenin ideolojik yap›lanmas› hayata geçirildi. Milli Güvenlik Kurulu, YÖK,
Terörle Mücadele Kanunu, % 10 Seçim Baraj›, Zorunlu Din Dersleri ve benzeri pek çok
anti demokratik düzenleme ile de bir halk›n nas›l zapturapt al›naca¤› konusunda pro-
gramatik hedefler oluflturuluyordu. 

Dönemin T‹SK Baflkan› Halit Narin‘in Bugüne kadar iflçiler güldü, bundan sonra biz
gülece¤iz’’ve CIA Türkiye Masas› fiefi taraf›ndan ABD Baflkan› Jimmy Carter‘a iletilen
"Bizim çocuklar ifli baflard›" sözleri, 12 Eylül faflist darbesinin kimler taraf›ndan hangi
amaçla gerçeklefltirildi¤ini aç›klamaya yetecek niteliktedir. 24 Ocak Kararlar› ile ülke
kaynaklar›n›n uluslararas› tekellere peflkefl çekilmesinin, ekonomik-sosyal-siyasal hak-
lar›n baltalanmas›n›n yolu aç›ld›.

32 Y›l boyunca emekten ve insandan yana olan her fley yok edilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Faflizme karfl› direnen say›s›z yi¤it, güzel yürekli insan›m›z katledilmifl, idam edilmifltir.
12 Eylül faflist darbesiyle asl›nda kendi kaderini ellerine almaya çal›flan toplumun adeta
elleri kesilmifltir. Irkç›, mezhepçi politikalar istikrarl› olarak derinlefltirilmifl, özgürlük-
lerin alan› daralt›lm›flt›r. 

De¤erli arkadafllar,12 Eylül 1980’de yap›lan bir darbe s›n›rlar›n› aflarak bir yönetim biçi-
mi haline getirildi, süreklilefltirildi. Ülkemizin ABD emperyalizmine ba¤›ml›l›¤› düzenin
en vazgeçilmez unsuru oldu. Tüm bu yaflananlar›n sonucu olarak iktidar olan AKP de
içinden ç›kt›¤› kökler gere¤i bu düzenin günümüzdeki temsilcisi oldu. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük hak gasplar›na imza atan AKP, kendisine
muhalif olan tüm kesimleri 12 Eylül’cülerin mant›¤›na benzer flekilde düflmanlaflt›rd›. 12
Eylül’de binlerce sendika yöneticisi, iflyeri temsilcisi ve iflçi tutuklanm›fl, iflkencelerden
geçirilmifl, y›llarca cezaevlerinde tutulmufltu. Bugün de gazeteciler, ö¤renciler,
ayd›nlar, sendikac›lar, siyasetçiler cezaevlerine dolduruldu. 12 Eylül’de bafllayan
zorunlu din dersleri düflünen, sorgulayan, elefltirel nesillerin yetiflmesine engel olmak
istiyordu. Bugün de AKP iktidar› 4+4+4 ile dindar kuflaklar yaratarak bu projeyi
tamamlamaya çal›flmaktad›r. 

De¤erli arkadafllar, 

Hiç kuflku yok ki, bugün yaflad›klar›m›z yeniden biçimlendirilerek 12 Eylül’ün
derinlefltirilmesi anlam›na gelmektedir. 12 Eylül öncesi ve sonras›n›n faflist katliam
çeteleri AKP döneminde serbest kalmakta, sa¤›n kanl› ve kirli tarihinin aklanmas› için
büyük çaba sarf edilmektedir.  
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Kürtlere, Alevilere, az›nl›klara karfl› izledi¤i düflmanca politikalarla bir arada yaflam
zeminlerini zedeleyen AKP, sorunlar›n çözüm zemininden h›zla uzaklaflmakta, fliddet
ve çat›flmay› art›rmaktad›r.  Kürt sorununun demokratik çözüm yollar› silahlar›n göl-
gesinde t›kanmaktad›r. Kürt sorunu silahla de¤il ancak eflitlik, özgürlük ve adalet
içinde, bir arada yaflamay› temel alan müzakere ve demokratik siyasetle çözülebilir. 12
Eylül 1980’de bafllayan ABD Emperyalizminin tafleronlu¤u ve sald›rgan tarz, AKP
Politikalar›yla ABD emperyalizminin bölge politikalar› dahilinde komflu ülkelerle
savaflmaya kadar gidecek bir sapk›nl›¤a evrilmifl durumdad›r.

Art›k hiç kimsenin bir kuflkusu yoktur. Bugün geliflen aç›k bask› düzeninin katmerlen-
mesinde, zorlu mücadeleler sonucu kazan›lm›fl temel hak ve özgürlüklerin iktidar
taraf›ndan ortadan kald›r›lmas›nda 12 Eylül 2010 referandumunun rolü büyüktür.

ABD emperyalizminin tafleronu ve darbenin piyasac› özünün sad›k bir temsilcisi olan
AKP, darbeleri basit bir asker-sivil ayr›m›na s›k›flt›rmaya çal›flm›flt›r. Bu flekilde, 2010
referandumunda emekçi halk›n aleyhine olan uygulamalar demokratik geliflmeler gibi
gösterilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu durum, bu y›l Ankara’da kurulan sahte 12 Eylül
mahkemesinde somutlanm›flt›r. Tamam›yla emek ve demokrasi tarihinin karalan-
mas›na ve sömürü düzeninin güzellemesine dayanan bir iddianameyle bafllayan
mahkemeden demokrasi ad›na olumlu bir sonuç ç›kmas› elbette mümkün de¤ildir.
Kendisi 12 Eylül’ün ürünü olanlar›n darbeyle hesaplaflmas› imkans›z oldu¤u gibi, 12
Eylül’ün yarg›lanaca¤› esas mecra iflte bu alanlard›r. 

De¤erli arkadafllar,

Bugün yaflad›¤›m›z sorunlar›n kayna¤›nda 12 Eylül darbesi vard›r. Halk›m›z›n 12
Eylül’de içine itildi¤i kapat›lma, susturulma, bask›lanma bugün derinleflerek sürmekte-
dir. 

‹deolojisi, kurumlar›, temsilcileri tasfiye edilmeden 12 Eylül düzeniyle hesaplaflmak bir
hayalden öteye geçemez. Darbelerle hesaplaflmak ve demokrasiyi tahsis etmek için
12 Eylül referandumunda halk›m›zdan "evet" oyu isteyen AKP iktidar› taraf›ndan
ülkemiz darbe günlerini aratmayan bir hale getirilmifl, aç›k bir cezaevine
dönüfltürülmüfltür.

12 Eylül darbesinin zihniyeti günümüzde AKP eliyle sürdürülmektedir. Bu yüzden, dar-
beyle gerçek bir hesaplaflma için gerici, piyasac›, emek düflman› AKP’nin devrald›¤› bu
düzeni ortadan kald›rmaktan baflka yol yoktur. Halk›m›za reva görülen bu zulüm
düzeninin difllilerinde bir 30 y›l daha ezilmemek için mücadeleyi her alanda büyüt-
mekten baflka yolumuz yoktur. 12 Eylül’de katledilen arkadafllar›m›za, yoldafllar›m›za,
emekçi halk›m›za borcumuz budur.

D‹SK EGE BÖLGE TEMS‹LC‹L‹⁄‹                    

KESK ‹ZM‹R fiUBELER PLATFORMU

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

12.09.2012
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De¤erli bas›n mensuplar›, 

Sözlerime bafllamadan, baflta sevgili
baflkan›m›z Teoman ÖZTÜRK olmak
üzere TMMOB`in 58 y›ll›k onurlu yürü-
yüflünde yitirdi¤imiz tüm de¤erlerimizi
sayg›yla ve özlemle an›yorum.

27 Ocak 1954‘te Türkiye Büyük Millet
Meclisi`nde kabul edilen 6235 say›l›
"Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
Kanunu" 4 fiubat 1954 tarihinde 8625
say›l› Resmi Gazetede yay›nlanarak yü-

rürlü¤e girmifltir. Ayn› y›l yap›lan düzenlemelerle Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› bünyesinde bir
kurucu genel kurul oluflturulmufl ve bu genel kurul 18-21 Ekim tarihleri aras›nda top-
lanm›flt›r. O günden sonra 18 Ekim tarihini kapsayan hafta TMMOB‘nin Mühendislik ve
Mimarl›k Haftas› olarak kabul edilmifltir. Ve her y›l TMMOB ve odalar› taraf›ndan kut-
lanmaktad›r.  

TMMOB üyesi Mühendisler, mimarlar, flehir planc›lar› olarak Mühendislik Mimarl›k Haf-
tas›`n› kutlaman›n yan›nda bu hafta içerisinde Dünyay›, ülkeyi ve yaflam› tan›yan, an-
layan ve ona göre politikalar üreterek yaflama geçiren, bir çal›flma anlay›fl› ile dünya-
m›z, ülkemiz ve kentimize iliflkin tespit ve önerilerimizi kamuoyuyla paylaflmay› görev
kabul ediyoruz.

Sevgili arkadafllar;

2012 y›l›n›n sonlar›na yaklaflt›¤›m›z bu günlerde AKP iktidar› taraf›ndan uygulanan ne-
oliberal, faflizan politikalar mesle¤imiz, halk›m›z ve ülkemizin içinde bulundu¤u bask›
ve sömürü koflullar›n› giderek a¤›rlaflt›rmaktad›r. Ortado¤u`da yaflanan geliflmeler,
Suriye`ye emperyalist müdahale giriflimleri içerisinde ülkemize biçilen rol ve Kürt so-
rununda t›rmand›r›lan fliddet ortam› gelece¤imiz aç›s›ndan daha karanl›k günlerin biz-
leri bekledi¤ini iflaret etmektedir.

Güzel ülkemiz AKP iktidar› taraf›ndan koflar ad›mlarla bir savafl›n içerisine çekilmekte-
dir. ABD`nin Ortado¤u`daki emperyalist politikalar›n›n tafleronlu¤una soyunan AKP
‹ktidar› MHP`nin deste¤iyle Meclisten geçirdi¤i teskere ile Suriye ile savafla girmenin
koflullar›n› yaratma gayreti içerisindedir. Hatay, Antep, Urfa Mardin gibi Suriye s›n›r›n-
daki kentlerimizde yaflayan halk›m›z›n can güvenli¤i kalmam›flt›r. Teskere öncesinde
Akçakale`de 5 yurttafl›m›z Suriye`den at›lan top mermisiyle hayat›n› yitirmifltir. Kom-
flularla s›f›r politika diyenler bugün tüm komflular›yla savafl s›n›r›na gelmifl bir Türkiye
yaratm›fllard›r. Buradan bir kez daha hükümete sesleniyoruz savafl ç›¤›rtkanl›¤›ndan
bir an önce vazgeçin, olas› bir savafl halinde yitirece¤imiz canlar›m›z›n sorumlusu siz-
ler olacaks›n›z. Biz her zaman savafl› de¤il bar›fl› savunmaya devam edece¤iz.

Di¤er yandan,

AKP, hiçbir bilimsel yan› olmayan 4+4+4 sistemi ile zorunlu e¤itimi fiilen 4 y›la indir-
mifltir. 4+4+4 düzenlemesi ile e¤itim sistemi piyasaya aç›l›rken, ihtiyaç duyulan iflgü-
cü ve itiraz etmeyen dindar bir nesil okullar arac›l›¤› ile yarat›lm›fl olacakt›r. Ekonomik
altyap›da sa¤lanan neoliberal dönüflüme efllik edecek bir toplum yap›s› bu e¤itim sis-
temi eliyle yarat›lacakt›r. Buna karfl› durmak temel görevlerimiz aras›ndad›r.

Mimarl›k ve Mühendislik Haftas› Kutland›
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AKP iktidar›n›n uygulad›¤› neoliberal ekonomi iflsizli¤i yoksullu¤u derinlefltirmekte,
emek alan› esnetilip, güvencesizlefltirilerek sömürü kurumsallaflt›r›lmaktad›r. Ulusal ‹s-
tihdam Stratejisi ve ‹fl ‹liflkileri Kanunu Tasar›s›na bak›ld›¤›nda bu durum tüm ç›plakl›-
¤› ile görülmektedir. Komisyonlardan geçerek Meclis gündemine gelen “Toplu ‹fl ‹liflki-
leri Yasa Tasar›s›”  ile de Türkiye ucuz, güvencesiz, emek cenneti haline getirilmekte,
örgütlenme önündeki barikatlar güçlendirilmekte sermayeye dikensiz gül bahçesi ve-
rilmekte, kamu çal›flanlar› güvencelerini yitirmektedirler. Son yap›lan elektrik, benzin,
mazot, do¤algaz ve ÖTV zamlar› savafl bütçe haz›rlanm›flt›r. Savafla de¤il emekçiye,
emekliye, sa¤l›¤a, e¤itime bütçe istiyoruz.

AKP iktidar› 12 Eylül referandumu ve 211 seçimleri sonras›nda elde etti¤i güçle tüm mu-
halif kesimleri saf d›fl› b›rakmak için bask› ve fliddet politikalar›n› h›zland›rm›fl ö¤renci,
iflçi, politikac›, asker, gazeteci tüm karfl› ç›kanlar cezaevlerine t›k›lm›flt›r.

Ayn› bak›fl aç›s›yla AKP TMMOB`ye de müdahale etmeye çal›flmaktad›r. Devlet Denet-
leme Raporu ile çizilen yol uygulamaya geçirilmifl, TMMOB ve ba¤l› odalar› etkisizlefl-
tirilip yetkisizlefltirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu çerçevede görev edindi¤i görülen Çevre
ve fiehircilik Bakanl›¤› ç›kartt›¤› yönetmelik ve tebli¤lerle meslek odalar›n›n kamusal
denetimlerini hukuksuz bir flekilde kald›rmay› amaçlam›flt›r. Ne yaz›k ki ‹zmir`de de ye-
rel yönetim buna boyun e¤mifl yasall›¤›n arkas›na s›¤›narak ‹zmir Büyükflehir Beledi-
yesi Meclisi kabul etti¤i ‹zmir ‹mar Yönetmeli¤i ile Odalar› yap› denetim sürecinden
uzaklaflt›rm›flt›r. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Meclisi`nin 12 Ekim günü yap›lan toplan-
t›s›nda ise kendi ifadeleri ile önceki de¤ifliklikte unutulan göz ard› edilen bölümler dü-
zeltilerek nihai amaca ulafl›lm›flt›r. CHP ve AKP gruplar› birbirlerine teflekkür ederek ne
kadar uyumlu çal›flt›klar›n› ifade etmifllerdir. Bu da bizim için anlaml› ve not edilmesi
gereken bir durumdur. Bizler TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu olarak ‹zmir`i sa¤-
l›ks›z, güvensiz, niteliksiz yap› üretiminden, plans›z geliflmekten korumak için, mesle-
¤imizin onurunu korumak için, mesle¤imize ve meslektafllar›m›za sahip ç›kmak için
tüm çabam›z› sürdürece¤imizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz.

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Tüm bu de¤erlendirmelerimiz d›fl›nda önümüzdeki süreçte kentimiz ve ülkemiz için
çok önemli gördü¤ümüz konu Kentsel Dönüflüm sürecinin bafllat›lm›fl olmas›d›r. AKP
iktidar›n›n yeni bir rant alan› yaratma giriflimlerinin ürünü olan bu süreci bu hafta ya-
paca¤›m›z etkinliklerimizin ana temas› olarak seçtik. Hafta içerisinde yapaca¤›m›z et-
kinliklerimizde Kentsel Dönüflüm`ü tart›flaca¤›z. 15-17 Ekim 2012 tarihleri aras›nda ger-
çeklefltirece¤imiz ekte ayr›nt›s›n› verdi¤imiz Söylefli, Panel ve Konserden oluflan ‘`Mü-
hendislik Mimarl›k Haftas›`` Etkinliklerimize siz de¤erli bas›n mensuplar›m›z›, meslek-
tafllar›m›z›, yerel yöneticilerimizi, milletvekillerimizi ve Tüm ‹zmirlileri bekliyoruz.

TMMOB 58 y›ll›k onurlu geçmiflinden ald›¤› güçle kamu ç›karlar›n› korumaya, mesle¤in
ve meslektafl›n haklar›n› savunmaya, emekten ve emekçiden yana politikalar üretme-
ye, eflit özgür ve demokratik bir Türkiye`de bar›fl içinde bir arada yaflam› savunmaya
devam edecektir.

Yaflas›n Türk Mühendis Ve Mimar Odalar› Birli¤i!

Yaflas›n Örgütlü Mücadelemiz!

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

15.10.2012
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Son y›llarda gündeme gelen Odalar›m›z ve üst Birli¤imiz Türk Mühendis Mimar Oda-
lar› Birli¤i-TMMOB‘nin mevzuat›n› düzenlemeye yönelik ad›mlar, bugün do¤rudan
TMMOB Yasas›n› de¤ifltirmeye yönelmifltir. Anayasa‘n›n 123, 124 ve özellikle 135. mad-
delerinden hareketle yay›mlanan 6235 say›l› TMMOB Yasas›n›n de¤ifltirilmesi yoluyla
TMMOB örgütlülü¤ü ve mühendis, mimar, flehir planc›l›¤› disiplinlerinin meslek örgüt-
lülükleri, kapal› kap›lar ard›nda yap›lan haz›rl›klarla tasfiye edilmek üzeredir.

Cumhurbaflkanl›¤› Devlet Denetleme Kurulu‘nun ülkemizdeki bütün meslek kuruluflla-
r›yla ilgili 29.09.2009 tarihli, 799 sayfa ve 1.062 sayfa eki bulunan raporunun Baflba-
kanl›¤a gönderilmesinin ard›ndan 2011 y›l›nda ç›kar›lan birçok Kanun Hükmünde Ka-
rarname (KHK) ile kamu yönetimi tekelci otoriter bir tarzda yeniden düzenlenmifltir.
Bu kapsamda gerek mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤› hizmetleri ve gerekse
TMMOB mevzuat›n›n Anayasa ve yasalara aç›kça ayk›r›l›k oluflturacak bir flekilde Çev-
re ve fiehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan düzenlenmesi öngörülmüfltür. Bu düzenlemeler,
Anayasa ve ‹dare Hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk yerinden yönetim ku-
rulufllar› aras›nda olmas› gereken vesayet denetimini aflan, tekelci otoriter bir yönetim
anlay›fl› ile baz› özerk kamu tüzelkifliliklerinin özerkli¤i ortadan kald›r›lm›fl, baz›lar› da
do¤rudan baz› bakanl›klar›n bünyesine kat›lm›flt›r.

Bugün ülkemizde egemen olan sermaye birikim politikalar›, sanayide gerçekleflen dö-
nüflüm, fason üretimin artmas›, 2B ile kamu arazileri ve kentsel dönüflüm süreçleri, bü-
tün ülkenin imara aç›lmas› gibi rant yönelimli politikalar, mühendislik, mimarl›k, flehir
planc›l›¤› hizmetlerini do¤rudan olumsuz olarak etkilemektedir. Bu meslek disiplinleri
ile kamusal hizmet ve kamusal mesleki denetim esasl› örgütlülüklerinin, flekli yap›lara
dönüfltürülerek tasfiye edilmesi amaçlanmaktad›r. Kamuoyuna tarafs›z ve bilimsel te-
mellerle gerçeklikleri aktaran; gerekti¤inde etkin bir biçimde hukuk yolunu kullanarak
yap›lan yanl›fllarla mücadele eden TMMOB‘ye yönelik tasfiye politikalar› da bu kapsam
içindedir.

Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki, TMMOB Yasas›n› de¤ifltirme ya da ortadan
kald›rmaya yönelik giriflimler mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤› hizmetlerini kamu-
sal niteli¤inden ar›nd›rarak rant politikalar›na açma amac›n› gütmektedir. Ayr›ca haz›r-
lan›fl süreci, flekli ve içerik itibar›yla TMMOB‘siz TMMOB Yasas› de¤iflikliklerini yüz bin-
lerce üyemizin ve bizlerin asla kabul etmeyece¤i bilinmelidir.

Yap›lacak yeni de¤iflikliklerle mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤› hizmetleri ve ilgili
meslek örgütleri, böl-parçala-küçült-yönet-etkisizlefltir yaklafl›m›yla demokratik ve
merkezi yap›lardan rekabetçi yerel yap›lara dönüfltürülerek merkezi kamu yönetimine
ba¤lanacakt›r. Odalar›m›z ve Birli¤imiz TMMOB, bugüne kadar izin vermedi¤imiz siya-
si iktidarlar›n ve siyasi partilerin rant ve rekabet temelli müdahalelerine aç›k bir yap›-
ya ve arka bahçelerine dönüfltürülecektir.

Di¤er yandan belirtmek isteriz ki, mühendislik bilimleri ile mimarl›k ve flehir planc›l›¤›
bilim ve disiplinleri, multi disipliner (çok disiplinli-çokbilimli) mesleki hizmetleri gerek-
tirmekte ve gerek kendi içlerinde gerekse aralar›nda mesleki, bilimsel, teknik geçifl ge-
reklilikleri bulunmaktad›r. Dolay›s›yla meslek alanlar›n›n ve hizmetlerinin tarifi, s›n›r› ve

Mesleklerimize, Odalar›m›z ve Birli¤imize Sahip
Ç›k›yoruz Kapal› Kap›lar Ard›nda Haz›rl›klar› Yap›lan
TMMOB’siz TMMOB Yasas›n› Kabul Etmeyece¤iz
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ülke genelindeki ortak uygulamalar›, ancak TMMOB‘nin mevcut yap›s› gibi bütünsel bir
kurum taraf›ndan gerçeklefltirilebilir.

Bu nedenle meslek alanlar›m›z›n ve aralar›ndaki iliflkilerin düzenlenmesi otoriter ve re-
kabetçi bir kanun yapma zihniyeti ve böl-parçala-küçült-afl›r› parçal› yap›lar› yönet
yaklafl›m›yla düzenlenemez. Meslek alanlar›m›z ve aralar›ndaki iliflkilerin, bilim, teknik
ve toplumsal yarar do¤rultusunda ancak TMMOB ve Odalar›m›z›n demokratik iflleyifli
içinde belirlenebilir, düzenlenebilir bir konu oldu¤u unutulmamal›d›r.

Mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤› hizmetleri gerçekte bilim, teknoloji, Ar-Ge, ino-
vasyon, sanayi, tar›m, orman, enerji, ulafl›m, madenler, tüm do¤al kaynaklar, g›da, çev-
re ve kentleflme politikalar›n›n dinamik gücüdür, böyle olmas› gerekir. Ancak ne yaz›k
ki bu gerçekler hemen hemen tüm siyasi iktidarlar taraf›ndan hep ikinci plana itilmifl,
baz› alanlarda yetkiler uluslararas› sermaye kurulufllar›na devredilmifl, baz› alanlar ise
neredeyse ortadan kald›r›lm›flt›r. Mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤› hizmetlerinin
ana sektörleri kamusal fayda anlay›fl›ndan ç›kar›l›p serbestlefltirme, özellefltirme, ticari-
lefltirmenin arpal›klar› haline getirilmifltir. Kentler, tar›m arazileri, kamu arazileri, ma-
denler, enerji ve tüm alanlar rantlara göre flekillendirilmifl ve plans›zl›k egemen k›l›nm›fl-
t›r.

Ayn› zamanda çal›flma yaflam›n›n büyük k›sm› iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i önlemlerinin
d›fl›nda tutulmakta, insanca bar›nma hakk› ve deprem gerçe¤inin gerektirdi¤i yap› de-
netimi, enerji, tar›m, orman, su kaynaklar› ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühen-
dislik-mimarl›k-flehir planc›l›¤›n›n mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterleri devre d›-
fl› b›rak›lmakta, KHK‘lerle, yasa ve yönetmeliklerde yap›lan düzenlemelerle bilimsel-
teknik mesleki gereklilikler tasfiye edilmektedir. Bu nedenle ifl cinayetlerinden yap› de-
netimsizli¤ine, depremlerin toplumsal y›k›mlara dönüflmesine dek bir dizi ac› olay art›k
kan›ksan›r hale gelmektedir. Bu koflullarda ülkemize, halk›m›za, mesleklerimize karfl› bi-
limsel-toplumsal sorumluluklar›m›z› terk etmeyece¤imizi, TMMOB‘siz TMMOB Yasas›n›
de¤ifltirmeye yönelik giriflimlere karfl› biz afla¤›da imzas› bulanan TMMOB‘ye ba¤l›
Odalar›m›z olarak, birlik içinde karfl› ç›karak mücadele edece¤imizi, ba¤›ms›z ve de-
mokratik meslek kurulufllar›n›n tasfiyesine dur demenin kamusal bir görev oldu¤unu;
iktidar›n söz konusu giriflimleri ask›ya alarak sesimize kulak vermesi gerekti¤ini kamu-
oyuna duyururuz.

Bilgisayar Mühendisleri Odas›, Çevre Mühendisleri Odas›, Elektrik Mühendisleri Oda-
s›, Fizik Mühendisleri Odas›, Gemi Makinalar› ‹flletme Mühendisleri Odas›, G›da Mü-
hendisleri Odas›, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›, ‹çmimarlar Odas›, ‹nflaat
Mühendisleri Odas›, Jeofizik Mühendisleri Odas›, Jeoloji Mühendisleri Odas›, Kim-
ya Mühendisleri Odas›, Maden Mühendisleri Odas›, Makina Mühendisleri Odas›, Meta-
lurji Mühendisleri Odas›, Meteoroloji Mühendisleri Odas›, Mimarlar Odas›, Orman Mü-
hendisleri Odas›, Petrol Mühendisleri Odas›, Peyzaj Mimarlar› Odas›, fiehir Planc›lar›
Odas›, Tekstil Mühendisleri Odas›, Ziraat Mühendisleri Odas›

16.11.2012
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AKP iktidar› döneminde at›lmaya bafllayan Odalar›m›z ve üst Birli¤imiz Türk Mühendis
ve Mimar Odalar› Birli¤i-TMMOB‘nin mevzuat›n› düzenlemeye yönelik ad›mlar, bugün
do¤rudan TMMOB Yasas›n› de¤ifltirmeye yönelmifltir. Anayasa‘n›n 123, 124 ve özellik-
le 135. maddelerinden hareketle yay›mlanan 6235 say›l› TMMOB Yasas›n›n de¤ifltir-
ilmesi yoluyla TMMOB örgütlülü¤ü ve mühendis, mimar, flehir planc›l›¤› disiplinlerinin
meslek örgütlülükleri, kapal› kap›lar ard›nda yap›lan haz›rl›klarla tasfiye edilmek isten-
mektedir.

Bizler Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i‘ne ba¤l› Odalar›n ‹zmir fiubeleri, on bin-
lerce üyemizin demokratik ve kat›l›mc› bir biçimde yap›lan seçimleri ile görevi bafl›nda
olan Odalar›m›z›n ‹zmir fiube Baflkanlar› olarak; mesle¤imize, meslektafllar›m›za ve
Odalar›m›za sahip ç›kacak, üst birli¤imiz TMMOB‘ye yönelen her türlü tasfiye
giriflimine karfl› birlikte ve yan yana duraca¤›z.

TMMOB Yasas›nda Yap›lmak ‹stenen De¤ifliklik Ne Anlama Gelmektedir?

29 Eylül 2009 tarihli Cumhurbaflkanl›¤› Devlet Denetleme Kurulu raporunun
Baflbakanl›¤a gönderilmesinin ard›ndan 2011 y›l›nda ç›kar›lan birçok Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) ile kamu yönetimi tekelci otoriter bir tarzda yeniden
yap›land›r›lmaya bafllanm›flt›r. Gerek mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤› hizmetleri
ve gerekse TMMOB mevzuat›n›n Anayasa ve yasalara aç›kça ayk›r›l›k oluflturacak bir
flekilde Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan düzenlenmesi öngörülmüfltür. Bu
düzenlemeler, Anayasa ve ‹dare Hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk
yerinden yönetim kurulufllar› aras›nda olmas› gereken vesayet denetimini aflan, tekel-
ci otoriter bir yönetim anlay›fl› ile baz› özerk kamu tüzelkifliliklerinin özerkli¤i ortadan
kald›r›lm›fl, baz›lar› da do¤rudan baz› bakanl›klar›n bünyesine kat›lm›flt›r.

Bugün meslek disiplinlerimiz ile kamusal hizmet ve kamusal mesleki denetim esasl›
örgütlülükler tasfiye edilmek istenmektedir. Bu yap›lar flekli yap›lara dönüfltürülerek
AKP çevresinde kümelenmifl rantiye taraf›ndan sürdürülen talan politikalar›n›n
önünde engel olmaktan ç›kar›lmak istenmektedir. Kamuoyuna tarafs›z ve bilimsel
temellerle gerçeklikleri aktaran; gerekti¤inde etkin bir biçimde hukuk yolunu kulla-
narak yap›lan yanl›fllarla mücadele eden TMMOB‘ye yönelik tasfiye politikalar› da bu
kapsam içindedir.

Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki, TMMOB Yasas›n› de¤ifltirerek TMMOB‘yi
ifllevsizlefltirmeye yönelik giriflimler mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤› hizmetlerini
kamusal niteli¤inden ar›nd›rarak rant politikalar›na açma amac›n› gütmektedir.
Odalar›m›z üyeleri ile birlikte bu sürece karfl›d›r, onbinlerce üyemizle birlikte TMMOB
yasas›na karfl› da direnece¤imiz bilinmelidir.

TMMOB Susturulmak, ‹zmir Talan Edilmek ‹steniyor!

AKP TMMOB YASASI DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹YLE MESLE⁄‹M‹Z‹
ODALARIMIZI VE B‹RL‹⁄‹M‹Z‹ TESL‹M ALMAYA
‹fiLEVS‹ZLEfiT‹RMEYE VE PARÇALAMAYA
ÇALIfiMAKTADIR
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Haz›rlanan torba yasa tasla¤›nda; Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun, ‹mar Kanunu, Kat
Mülkiyeti Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, K›y› Kanunu, ‹skan Kanunu, Mera Kanunu,
Kamu Kurum ve Kurulufllar›n›n Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Baz› Kanunlarda
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 644 say›l› Kanun
Hükmünde Kararname ve TMMOB Kanunu ile ilgili düzenlemeler bulunuyor.

Torba yasa tasla¤›n›n bütününe bak›ld›¤›nda neoliberal zihniyetin kentlerimizi, tar›m
arazilerimizi, k›y›lar›m›z›, meralar›m›z› ve do¤al yaflam alanlar›m›z› bir sermaye birikim
alan› olarak hedef ald›¤› görülmektedir. AKP‘ye göre bu alanlarda gerçekleflecek
mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤› hizmetlerinin kamusal-toplumsal fayda
anlay›fl›ndan ar›nd›r›lmas› gerekiyor. Bu nedenle sürece ayak direyen, izin vermeyen
TMMOB‘nin parçalanmas›, da¤›t›lmas› gerekiyor. Sonuç olarak TMMOB‘nin etkisiz-
yetkisiz bir hale getirilmesi, Bakanl›¤a ba¤lanmas›, merkezi bütünlüklü yap›s›n›n
parçalanmas› hedeflenmektedir.

Bu güne kadar halktan ve emekten yana yapt›¤›m›z mücadele ve kamu kaynaklar›n›n,
çevrenin tarihi ve kültürel de¤erlerimizi korumak gelecek kuflaklara sa¤l›kl›, güvenli
yaflanabilir bir kent b›rakmak ad›na açt›¤›m›z davalar TMMOB‘yi iktidar›n hedefi haline
getirmifltir. Sermayenin yüksek ç›karlar›na hizmet eden hiçbir projeden geri atmayan
AKP iktidar›n›n ‹zmir‘a dair planlar›n› biliyor ve bunlara izin vermeyece¤imizi söylüy-
oruz.

Bu nedenle TMMOB Yasas›nda yap›lan de¤ifliklik, TMMOB ve ba¤l› Odalar›n
demokratik kurullar›nda yani genel kurullar›nda ortaya ç›kmad›¤›ndan bir oldu-bitti
yasa de¤iflikli¤i ile yap›l›yor.

TMMOB‘nin, AKP‘nin istedi¤i flekilde biçimlendirilmesi demek bilimin ve teknolojinin
halk›n de¤il, bir avuç sömürücünün hizmetine sunulmas› demektir.

Bir kez daha söylüyoruz önümüzdeki temel görev, bu sald›r›ya geçit vermemektir.
Bizler TMMOB‘ye ba¤l› Odalar›n ‹zmir fiubeleri, onbinlerce üyemizin demokratik ve
kat›l›mc› bir biçimde yap›lan seçimleri ile görev bafl›nda olan fiube Baflkanlar› olarak;
mesle¤imize, meslektafllar›m›za ve Odalar›m›za sahip ç›kacak, birlik ve beraberlik
içinde ba¤›ms›z ve demokratik meslek kurulufllar›m›z›n tasfiyesine dur diyece¤iz.
Bunun bir kamusal görev oldu¤unu tekrar hat›rlat›yor, iktidar› uyar›yor ve bu
giriflimlerinden vazgeçmeye ça¤›r›yoruz.

Yaflas›n TMMOB

Yaflas›n Örgütlü Mücadelemiz

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

05.12.2012
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Bugün 19 Eylül. Bugün;
kendi sorunlar›n› ülkenin
sorunlar›ndan ayr› tut-
mayan mühendis, mimar
ve flehir planc›lar›n›n
“Birlik, Mücadele, Daya-
n›flma” günü. Bundan 33
y›l önce, 19 Eylül 1979'da
Sevgili Baflkan›m›z Teo-
man Öztürk’ün ça¤r›s›y-
la, TMMOB'nin ça¤r›s›y-
la; mühendis, mimar ve
flehir planc›lar›, insanca
yaflam koflullar› ve grev-
li, toplu sözleflmeli sen-
dika hakk› için ülke ça-

p›nda bir günlük ifl b›rakma eylemi gerçeklefltirdi. Mühendis, mimar ve flehir planc›la-
r›n›n tarihe not düfltükleri o büyük günün mücadele ve dayan›flma ile özdeflleflmifl an-
lam›n› bugünün mücadelesi üzerinden gelece¤e tafl›mak için, 19 Eylül’ü "TMMOB Mü-
hendis, Mimar ve fiehir Planc›lar› Dayan›flma Günü" olarak ilan ediflimizin bugün ikinci
y›l›nday›z. 

19 Eylül’ü yani dayan›flma günümüzü, tarihsel anlam›n›n yaratt›¤› güzellikler üzerinden
mesle¤imiz, halk›m›z ve ülkemiz için kutlamay› çok ama çok isterdik. Ancak, gerek
mesle¤imizin ve meslek alanlar›m›z›n gerekse ülkemizin ve halk›m›z›n içinde bulundu-
¤u durum bizleri kutlama yapmaktan al›koymaktad›r. Emekten ve insandan yana olan
her fley bugün bu ülkede emperyalizmin, piyasac›l›¤›n ve gericili¤in ablukas› alt›nda-
d›r. Bu nedenle "TMMOB Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar› Dayan›flma Günü"nü
"Mesle¤imize, Halk›m›za ve Ülkemize Sahip Ç›k›yoruz" slogan› ile ülkenin dört bir ya-
n›nda sokaklara tafl›m›fl bulunuyoruz. AKP iktidar› taraf›ndan uygulanan neoliberal, fa-
flizan politikalar mesle¤imiz, halk›m›z ve ülkemizin içinde bulundu¤u bask› ve sömürü
koflullar›n› giderek a¤›rlaflt›rmaktad›r. Ortado¤u’da yaflanan geliflmeler, Suriye’ye em-
peryalist müdahale giriflimleri içerisinde ülkemize biçilen rol ve Kürt sorununda t›r-
mand›r›lan fliddet ortam› gelece¤imiz aç›s›ndan daha karanl›k günlerin bizleri bekledi-
¤ini iflaret etmektedir.

Ülkemiz Ortado¤u’daki ad› konmam›fl emperyalistler aras› bölüflüm savafl›n›n içerisine
fiilen çekilmifl durumdad›r. AKP iktidar› ile emperyalizme ba¤›ml›l›k iliflkileri tarihimiz-
de görülmemifl derecede güçlenmifl, aktif bir tafleronluk iliflkisi ile derinleflmifltir. Orta-
do¤u’da rejim de¤iflikliklerinin sa¤land›¤› eksene de tam uyum sa¤layan AKP, ülke-
mizde de mezhepçili¤i, ayr›mc›l›¤› körükleyerek toplumsal fay› germektedir.

Bugün 19 Eylül, Mesle¤imize, Halk›m›za, 
Ülkemize Sahip Ç›k›yoruz
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Emperyalizmin Suriye politikas› kapsam›nda ülkemizin bir iflgal üssü haline getirilmifl
oldu¤u art›k her kesim taraf›ndan dillendirilmektedir. Hatay ilimiz, mülteci görünümü
verilen ve iflgal kuvvetlerinin, silahl› militanlar›n bar›nd›¤›, e¤itim gördü¤ü, gizli servis
ajanlar›n›n cirit att›¤› kamplar ve gizli üsler arac›l›¤› ile lojistik bir savafl merkezi haline
getirilmifltir. Son günlerde gündeme getirilen "insani yard›m hatt›" ve "özel güvenlikli
bölge" k›l›f› ile iç savafl t›rmand›r›larak askeri bir müdahalenin kap›s› aralanmak isten-
mektedir. AKP, Suriye politikas› ile ülkemizi ve gelece¤imizi büyük bir ateflin içine at-
m›flt›r.  

TMMOB’nin gelene¤i ve de¤erleri emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›k mücadelesi verenle-
rin ellerinde flekil alm›flt›r. Kimse bizden ülkemizin Suriye’nin emperyalist iflgaline ortak
edilmesine ve Hatay’da olup bitenlere sessiz kalmam›z› beklememelidir. Bu ülkenin
mühendis, mimar ve flehir planc›lar› halk›m›z›n ABD askeri, ülkemizin emperyalizmin
üssü ve tafleronu olmas›na izin vermeyecektir. Tüm kara propagandaya ve bask›lara
ra¤men Suriye’de emperyalizmin iflgaline karfl› ç›kaca¤›m›z› ve ba¤›ms›z bir Türkiye
için halk›m›zla omuz omuza mücadele edece¤imizi emperyalizmin tafleronlar› ve iflbir-
likçileri çok iyi bilmelidir. 

Kürt sorununda gelinen durumu kayg› ile izlemekteyiz. Ülkemizde bir arada ve kardefl-
çe yaflama dair beklentilerin imkâns›z birer hayal ürünü olarak alg›land›¤› bir atmosfer
hâkim k›l›nm›flt›r. Patlayan her bomba, s›k›lan her kurflun gelece¤in kaybedilmesine,
bar›fl ve kardefllik umutlar›n›n yok olmas›na yol açmaktad›r. Y›llar›n çözümsüzlü¤ü içe-
risinde fliddete dayal› politikalar ile içinden ç›k›lmaz bir hale getirilen Kürt sorunu aci-
len demokratik ve bar›flç›l yöntemlerle çözüme kavuflturulmal›d›r. TMMOB, kulaklar›
sa¤›r eden savafl ç›¤›rtkanlar›na karfl› ülkemize bahar gelene kadar Kürt sorununun çö-
zümünde bar›fl› ve bir arada kardeflçe yaflam› savunmaya devam edecektir.

Öte yandan AKP, hiçbir bilimsel yan› olmayan 4+4+4 sistemi ile zorunlu e¤itimi fiilen
4 y›la indirmifltir. 4+4+4 düzenlemesi ile e¤itim sistemi piyasaya aç›l›rken, ihtiyaç du-
yulan iflgücü ve itiraz etmeyen dindar bir nesil okullar arac›l›¤› ile yarat›lm›fl olacakt›r.
Ekonomik altyap›da sa¤lanan neoliberal dönüflüme efllik edecek bir toplum yap›s› olufl-
turulmak istendi¤i çok aç›kt›r. Cemaatlerin toplumu biçimlendirmede oynad›klar› rol
4+4+4 sistemi ile e¤itim kurumuna verilmifltir. AKP iktidar› mühendislik mesle¤ini bü-
yük oranda bitirmifltir ancak kendisi çok iyi "toplum mühendisli¤i" icra etmektedir.
4+4+4 sistemiyle okullar bir torna tezgâh› misali çocuklar›m›z› ucuz iflgücü olarak din-
dar bir nesle dönüfltürecektir. Çocuk iflçilik ve çocuk gelinler yayg›nlaflacakt›r. Tek tip
nesil yetiflecek, sömürü iliflkileri biat ile gericili¤in bask›s› alt›nda sürdürülecektir.
4+4+4 sistemine karfl› sürekli mücadele art›k örgütümüzün önünde bir büyük görev-
dir. Bugün ülkemizde ekonomi politikalar›na yön veren neoliberal anlay›fl iflsizli¤i, yok-
sullu¤u büyütmekte, emek alan›n› esnek, serbest, güvencesiz bir hale getirerek sömü-
rüyü derinlefltirmektedir. Tüm iflçiler ve emekçiler sermayenin gücü karfl›s›nda zay›fla-
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m›fl bir halde ucuz emek sömürüsüne tabi tutulmak istenmektedir. Ulusal ‹stihdam
Stratejisi ve ‹fl ‹liflkileri Kanunu Tasar›s›na bak›ld›¤›nda bu durum tüm ç›plakl›¤› ile gö-
rülmektedir. 

AKP iktidar›, 12 Eylül referandumu sonras› elde etti¤i üstünlü¤ü muhalefeti ezme, yok
etme yönünde kullanarak siyasal alan› adeta dikensiz gül bahçesine çevirmifltir. Sesini
ç›karan cezaevine t›k›lm›fl, ülkemiz bir aç›k cezaevine çevrilmifltir. Tayyip Erdo¤an
"Yarg›ya gerekenleri söyledik, yarg› da gerekenleri yap›yor" sözleri ile yarg›y› nas›l
kontrol alt›na ald›klar›n› itiraf etmifltir. Bu sözler, “ileri demokrasi” denilen sistemin na-
s›l bir tek adam diktatörlü¤ü oldu¤unu, asl›nda bask›n›n ve zorun bizzat kendisi oldu-
¤unu göstermeye yetmektedir. AKP, ayn› bak›fl aç›s›yla TMMOB'ye de müdahale et-
meye çal›fl›yor, idari yap›da KHK'lar ile gerçeklefltirilen de¤iflim içerisinde Birli¤imiz de
Bakanl›¤a ba¤l› bir kurum haline getirilmek isteniyor. AKP zihniyetinin teslim alamad›-
¤› Birli¤imiz, KHK'lar ve baz› yönetmelikler yolu ile etkisizlefltirilmeye, yetkisizlefltiril-
meye çal›fl›l›yor, elleri kollar› ba¤lanmak isteniyor. Ama bilinmelidir ki; yüre¤i insan
sevgisi ile dolu olan TMMOB’nin kadrolar› her ne pahas›na olursa olsun AKP’ye teslim
olmayacak inanç ve kararl›l›ktad›r.

Mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n meslek hayatlar› ve meslek alanlar›nda sorun-
lar ç›¤ gibi büyümektedir. Mesle¤imiz, piyasan›n bir piyonu haline getirilerek kamusal
yönü ve niteli¤i afl›nd›r›lmaktad›r. Odalar›m›z›n ve Birli¤imizin kamusal yarar niteli¤in-
de olan yetkileri elimizden al›narak piyasaya terk edilmekte, ticarilefltirilmektedir. Son
olarak AKP iktidar› taraf›ndan ‘’Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i’’ ve ‘’Planl› Alan-
lar tip ‹mar Yönetmeli¤i’’n de yap›lan de¤iflikliklerle odalar›m›z›n kamusal denetimi or-
tadan kald›r›lmak istenmifltir. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi de yasall›¤›n arkas›na s›¤›na-
rak ‹mar Yönetmeli¤i’nde yapt›¤› de¤ifliklikle Mesleki Denetim zorunlulu¤unu ortadan
kald›rarak, kurals›z sa¤l›ks›z yap›laflman›n önünü açm›flt›r. Buna iliflkin yap›lan elefltiri-
leri hazmedemeyen ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz KOCAO⁄LU Odalar› gelir
kaynaklar› kesildi¤i için elefltiri yapmakla suçlam›flt›r. Ayr›ca son olarak fiirinyer Proje-
si ile ilgili olarak odalar›m›z›n al›flverifl mekanlar› ve ticari alan art›fllar› üzerinden yap-
t›klar› de¤erlendirme ve itirazlar› dedikodu olarak de¤erlendirmifltir. Say›n Aziz KOCA-
O⁄LU, flunu iyi bilmelidir, TMMOB ve ba¤l› odalar› bu ülkede 58 y›ld›r, tüm sözlerini
halktan ve emekten yana, bilimi esas alan çerçevede söylemifltir ve söylemeye devam
edecektir. TMMOB asla dedikodu yapmaz söylediklerini do¤rudan söyler. TMMOB ve
ba¤l› odalar›nda profesyonel çal›flma yoktur, çal›flmalar›n› özveri ve dayan›flma ruhuy-
la yapar. Bu nedenle Say›n KOCAO⁄LU TMMOB ile ilgili de¤erlendirme yaparken en
az iki kez düflünmelidir. TMMOB ba¤l› odalar› ve yönetici kadrolar›na yap›lacak haks›z
de¤erlendirme ve suçlamalar ayn› flekilde karfl›l›¤›n› bulacakt›r. 

Bu ülkenin mühendis, mimar ve flehir planc›lar› bugün, 19 Eylül 2012’de ülkenin dört bir
yan›nda sokaklar› doldurarak her yerden ayn› sesi yükseltmektedir. Örgütümüze yö-
nelik AKP sald›r›lar›n›n ve bask›n›n giderek artt›¤›, sömürünün derinleflti¤i, kardeflli¤i-
mizin dinamitlenerek iç savafl koflullar›n›n gelifltirildi¤i, emperyalizmin tafleronlu¤u ile
ülkemizin bölgesel bir savafl›n içine sokuldu¤u bir dönemde inatla, ›srarla söylüyoruz: 

“Mesle¤imize, Halk›m›za ve Ülkemize Sahip Ç›k›yoruz! Sahip Ç›kaca¤›z!”.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

19.09.2012
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Yeni Torba Yasa ‹le Mimari Eserlerin Telif Haklar› 
‹flverene Geçiyor

Ülkemizde yeni y›la girerken, toplumsal ve
kamusal de¤erlerin rafa kald›r›ld›¤›, tarihî,
do¤al ve kültürel de¤erlerimize rant ama-
c›yla yaklafl›ld›¤› ve bu yaklafl›mlara karfl›
duran her türlü bireysel ve toplumsal olu-
flumun engellenmeye çal›fl›ld›¤› gibi, mes-
lek hukukumuzun ve örgütlü¤ümüzün de
bertaraf edilmeye çal›fl›ld›¤› bir süreç ya-
flanmaktad›r.

Özellikle 2011 seçimlerinden temel olarak
flu hedeflerle;

· ‹mar faaliyetleri, yap› üretim ve denetim
sürecinde, meslek mensuplar›n›n, demok-
ratik denetim mekanizmalar›n ve yerel yö-
netimlerin ifllevsizlefltirilmesi;

· Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›'n›n inan›lmaz
yetkilerle Türkiye Belediye Baflkanl›¤›'na
dönüfltürülmesi;

· Meslek Odalar›n›n sembolik hale getiril-
mesi;

için yüzlerce mevzuat düzenlemesi ger-
çeklefltirilmifl ve son olarak;

· Tüm yetkilerin iktidar erkinin elinde top-
lanmas›;

· Özerk ve kamusal kimliklerin reddi;

· Tarihî, do¤al, kültürel de¤erlerin yok edilmesinin yolunun aç›lmas›;

· Kentlerin ve do¤an›n bir rant arac›na dönüfltürülmesi;

· Kamu ve toplum ad›na denetim görevini sürdüren muhalefetin ve meslek Odalar›n›n
özerk yap›s›na müdahale edilmesi;

giriflimleri paralelinde Meclis gündemine gelmesi beklenen 11 kanunda de¤ifliklik öngö-
ren, ad› "Yap› Denetim Kanunu Tasar›s› Tasla¤›" da olsa niteli¤i itibariyle "Torba Ka-
nun Tasla¤›" gündemimize gelmifltir. Torba yasada bulunan:

F‹K‹R VE SANAT ESERLER‹ KANUNUNDA de¤ifliklikler ile:

· Tüm evrensel belgelere ve uluslararas› anlaflmalara da ayk›r› olarak, mimari projele-
rin ancak varl›¤› kendinden menkul belediyelerde kurulacak estetik kurullar›n onayla-
mas› durumunda eser say›lmas›; düflünce ve sanat yaflam›n›n en önemli koruyucusu
olan telif haklar›m›z›n elimizden al›nmas›;

· Tariflenemeyecek "mimari estetik kurullar"la mesleki üretimlerimizin toplumun de¤il
bu kurullar›n de¤erlerine b›rak›lmas›;

· Mimari eserlerin, yapanlar›n de¤il sahiplerinin telif haklar› iradesinde kalmas›;

YAPI DENET‹M YASASI tasar›s› ile:

· Ülkemizde "mimarl›k ve mühendislik hizmetlerinin baflar›s›z oldu¤u ve yat›r›mc›n›n
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önünün aç›lmas›" gerekçesiyle, meslek mensuplar›n› yetkisizlefltiren ancak tüm bu hiz-
metlerin Teknik Müflavirlik Kurulufllar›n›n eline b›rak›lmas›;

· Teknik Müflavirlik Kurulufllar›na "müellif" olma hakk›n›n verilmesi;

· Planlama aflamas›ndan uygulama aflamas›na yap› üretim süreçlerinin denetlenmesin-
de meslek mensuplar›n›n ve örgütlerinin yetkisizlefltirilmesi;

· Mimarl›k, mühendislik bilgisi gerektiren mesleki hizmetlerin, meslekten olmayan kifli-
lerin eline b›rak›lmas›;

· Mimar, mühendis, planc›lar›n "esnek çal›flma" koflullar›nda sosyal güvencesiz çal›flt›-
r›lmas›;

· Mimarl›k, mühendislik mesleklerinin serbest çal›flma koflullar›n›n yok edilerek tafleron-
laflt›r›lmas›;

· Meslek Odalar›n› bakanl›¤›n güdümünde hareket eden ve sadece üyesine ceza veren
kurumlar haline dönüfltürülmesi.

‹MAR KANUNUNDA de¤ifliklikler ile:

· ‹mar yetkilerinin yerel yönetimlerin elinden al›narak yetki belirsizli¤i yarat›lmas›;

· Devlet eliyle sunulmas› gereken e¤itim, sa¤l›k, spor ve sosyal hizmetlerin paral› su-
nulmas›;

· Kent merkezlerinde olmas› gereken donat› alanlar›n›n özel mülkiyete verilmesi;

· Kent merkezinde oluflturulacak ranttan vatandafllara pay veriliyormufl gibi gösterilip,
asl›nda onlar› kent d›fl›na göndermenin yollar›n›n oluflturulmas›;

· Tar›m arazilerinin kentsel dönüflüme konu edilmesi;

· Meslek Odalar›n›n saf d›fl› b›rak›lmas›;

· Yap› ruhsat› süreçlerinde kimi kifli ve kurulufllara kamu kurumu olmad›klar› halde ka-
mu kurumuymufl gibi ayr›cal›klar tan›mlanmas›;

· Yap› ruhsat› süreçlerinde mimarlar›n telif haklar›n›n ortadan kald›r›lmas›; Teknik Mü-
flavirlik Kurulufllar›na müelliflik hakk› verilmesi

· Mimar-mühendis olmayan teknik elemanlar›n, mimarl›k mühendislik hizmeti vermele-
rine olanak sa¤lanmas›;

KIYI KANUNUNDA de¤ifliklikler ile:

· Ülkemizin zaten h›zla de¤erini yitiren, iflgal edilmifl k›y›lar›nda 10 metrelere, hatta 5
metrelere varan yap›laflmaya izin verilmesi;

· K›y›lar›m›zda her türlü teflhir, pazarlama, üretim, depolama, akaryak›t ve enerji tesis-
lerinin yap›lmas›na olanak sa¤lanmas›;

· 2863 say›l› yasay› devre d›fl› b›rakarak, k›y›lar›m›zda varl›¤›n› sürdüren çok say›daki
tarihi ve do¤al de¤erlerimizin korunmas›ndan vazgeçilmesi;

· K›y›lar›m›zda1992 öncesi yap›lan yap›lara af getirilmesi;

MERA KANUNUNDA de¤ifliklikler ile:
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- Tüm k›rsal alanlar›m›z›n "kentsel dönüflüm" kisvesiyle yap›laflma alanlar›na dönük re-
zerv alanlar haline gelmesi ve bu alanlar›n peflkefl çekilmesi;

Bütün bu de¤iflikliklere karfl› duran Odalar›m›z›n kanunu olan TMMOB KANUNUNDA
de¤ifliklikler ile:

· Tariflenen yeni yap›lanma modeliyle mevcut Oda ve üst birlik yap›m›z›n parçalanma-
s›,

· Oda ile üye iliflkisinin belirsiz b›rak›lmas›,

· Birço¤unda yöneticisi konumunda oldu¤umuz, uluslararas› ve bölgesel meslek kuru-
lufllar›na üyeli¤imizin bakanl›k iznine b›rak›lmas›,

· Bakanl›kla protokol yapma flart› ile meslek örgütlerinin güdümlü meslek Odalar› ha-
line getirilmesi;

· Oda düzenlemelerinin onay›n›n Oda Genel Kurulu taraf›ndan de¤il, bakanl›kça yap›l-
mas› ve bu flekilde iç hukuka müdahale edilmesi,

· Bakanl›ktan onay alan Odalar›n piyasada ifl yaparak mesleki alanda üyelerine rakip
hale getirilmesi;

HEDEFLENMEKTED‹R.

Kentlerimizi, K›y›lar›m›z›, Tüm Yaflam Alanlar›m›z› Talana Açan,

Mesle¤imizi, Meslek Odam›z›, Kamu Yarar›n› Yok Sayan,

Uygarlaflma Karfl›t› Politikalara Dur Demek için,

Kamusal ve Mesleki Haklar›n Savunucusu Olan

TMMOB'nin Düzenledi¤i

‹mza Kampanyas›na Kat›lmaya Davet Ediyoruz:

‹letiflim Adresi: www.tmmob.org.tr

TMMOB Mimarlar Odas›
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TMMOB'den “Rantsal Dönüflüme” Karfl› 
“Kentsel Dönüflüm” ‹lkeleri

Mühendislik, mimarl›k ve flehir planla-
ma disiplinlerinin bilimsel ve yasal
gereklilikleri ile teknik ilkelerini gör-
mezden gelerek do¤al kaynaklar› hi-
çe sayan; kent tarihini, kültürünü yok
eden; hak arama hürriyetini gasp
eden; toplumu ayr›flt›ran, kentleri
kimliksizlefltiren bir "kentsel dönü-
flüm" anlay›fl›n›n kabul edilmesinin
mümkün olmad›¤›n› ifade eden
TMMOB, yaflanabilir kentler için te-
mel al›nmas› gereken ilkeleri aç›klad›.

1940‘l› y›llardan beri planlama ve ya-
p›laflma politikalar›nda sürdürülen
ikiyüzlü yaklafl›m sonucunda hiçbir
kurala ba¤l› olmadan yap›laflm›fl, çar-
p›k, sa¤l›ks›z yap› stokuna ve yerle-
flim alanlar›na sahip kentler ortaya
ç›kt›¤›n› belirten TMMOB, bu sa¤l›ks›z
kentleflmenin ac› sonuçlar›n›n, son
olarak 1999 Düzce ve Gölcük, 2012
Van depremlerinde en a¤›r flekilde
yafland›¤›n› ifade etti.

‹ktidarda bulunduklar› onca y›lda
Türkiye‘de çarp›k yap›laflmaya, plan-
s›z kentleflmeye karfl› hiçbir somut

ad›m atmayan AKP hükümetinin an depremi sonras› h›zla, afet ve risk maskesiyle tüm
ülke topraklar›n› hiçbir kurala ve koflula ba¤l› olmaks›z›n ranta açan "Afet Riski Alt›n-
daki Alanlar›n Dönüfltürülmesi Hakk›nda Kanun"u ç›kard›¤›n› kaydeden TMMOB, kent-
sel dönüflüm uygulamalar›na öncelikle riskin yüksek oldu¤u alanlarda de¤il, rant›n yük-
sek oldu¤u yerlerde ya da kamuya ait lojmanlarda baflland›¤›n› belirtti.

Devletin anayasal görevlerinden birisi olan sa¤l›kl›, güvenli ve yaflanabilir kentler kur-
mak oldu¤unu an›msatan TMMOB, "insan› ve insanca yaflam›" temel hedefine koyan
bir planlama sürecinin acil olarak bafllat›lmas› gerekti¤ini dile getirdi.

Mekânsal dönüflümle birlikte toplumsal dönüflüme de yol açan "kentsel dönüflüm"ün
mutlaka olmas› gerekti¤ini savunan TMMOB, "Kentsel dönüflüm olmal›, ama nas›l ol-
mal›?" sorusuna flu yan›t› verdi:

1 Sa¤l›kl› ve yaflanabilir bir kentsel çevre oluflturulabilmesi için, kent planlama disiplini
içinde gelifltirilmifl olan tüm planlama ilkeleri ve kurallar› ile mühendislik ve mimarl›¤›n
bilimsel ve teknik gereklilikleri planlama disiplininin bir parças› olan kentsel dönüflüm
uygulamalar› aç›s›ndan da vazgeçilmezdir. Bu nedenle, gelifltirilen tüm projelerde, ka-
mu yarar› ilkesine ve mühendislik, mimarl›k ve planlama ilkelerine ayr›ms›z biçimde
uyulmal›d›r.
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2 Kentsel dönüflüm, kentsel yenileme ve sa¤l›klaflt›rma çal›flmalar› için, mühendislik,
mimarl›k ve flehir planlama disiplinlerinin teknik, bilimsel ve yasal gereklilikleri ile tek-
nik ilkelerini esas alan, genel ilkeler belirlenmelidir. "Kentsel dönüflüm alan›" ilan edil-
meden önce, "kentsel yenileme", "kentsel sa¤l›klaflt›rma" gibi hangi müdahale biçimi-
nin uygulanaca¤›n›n belirlenebilmesi için; öncelikle, deprem, yap› niteli¤i, taflk›n, heye-
lan vb risk alt›ndaki alanlar; yap› güvensizli¤i olan ve eskimifl (kentsel mekân›n nitelik-
sizli¤i) kent bölgeleri; do¤al, tarihi, arkeolojik, kültürel niteli¤e sahip alanlar; kent kim-
li¤i aç›s›ndan önemli alanlar belirlenmelidir.

3 Kentsel dönüflüm uygulamalar›yla fiziksel, sosyal ve ekonomik aç›dan sa¤l›kl› ve ya-
flanabilir bir çevre oluflturulabilmesi amaçlar›n›n bütünsel olarak gerçeklefltirilebilmesi
için öncelikle sürece kat›lacak tüm aktörlerin yer ald›¤› örgütlenme biçimi oluflturulma-
l› ve finans kaynaklar› tarif edilmelidir.

4 Gelifltirilen projelerde toplumsal, fiziksel, do¤al, çevresel ve ekonomik koflullar birlik-
te ele al›nmal›, proje alanlar›na yönelik planlama kararlar› kent bütününe yönelik karar-
lardan kopar›lmamal›, ayr›flt›r›lmamal›, üst ölçekli plan kararlar›na ayk›r› uygulamalar-
dan kaç›n›lmal›, projeler baflta ulafl›m kararlar› olmak üzere, olas› çevresel etkileri ana-
liz edilerek, kent plan› ile bütünleflik olarak ele al›nmal›d›r.

5 Dönüflüm, sa¤l›klaflt›rma ve/veya yenileme öngörülen alanlar, kentin gelecekteki ni-
teli¤ini belirleyen planlar›yla uyumlu, plan ana kararlar›n› gözeten bütüncül bir bak›fl
aç›s›na sahip olmal› ve planlama, programlama, projelendirme ve parasal konulara da-
ir süreç, çözüm ve uygulama araçlar› ile bir bütün olarak ele al›nmal›d›r.

6 Sa¤l›kl› ve güvenilir bir çevre oluflturulmas›nda kritik öneme sahip yap› denetim sis-
teminde kamu denetimini etkinlefltirmek için, kentsel dönüflüm alanlar›n›n belirlenme-
sinde ve uygulaman›n her aflamas›nda TMMOB‘ye ba¤l› meslek odalar›n›n görüflü ve
önerileri al›nmal› ve meslek odalar› denetim sürecinde etkin olarak yer almal›d›r.

7 Projeler temelde rant art›fl›n›n de¤il, can güvenli¤inin sa¤lanmas›n› ve yaflam düze-
yinin yükseltilmesini amaçlamal›, kentsel dönüflüm projeleri ayr›cal›kl› imar hakk› sa¤-
lama arac› olarak kullan›lmamal›d›r. Bu kapsamda tüm yap›laflmalara yönelik güçlü, ka-
musal yap› denetim sistemi yaflama geçirilmeli, uygulama sonucu oluflan rant art›fllar›
do¤rudan kamuya kazand›r›lmal›d›r.

8 Dönüflüm projesine konu olan alanlar›n yeniden yap›lanmas›nda; konut alanlar›n›n
sa¤l›kl› bir yaflam alan› niteli¤ine kavuflmas› için, sosyal ve teknik altyap› tesisleri ile ça-
l›flma alanlar›na yönelik kararlar birlikte ele al›nmal›, kentsel sosyal donat›lar insanca
yaflama flartlar›n› sa¤layacak standartlara uygun olarak gelifltirilmeli, teknik altyap›n›n
ve sosyal donat› tesislerinin konutlarla efl zamanl› biçimde kullan›ma geçmesi sa¤lan-
mal›d›r.

9 Afet tehlikesi karfl›s›nda al›nabilecek tek önlemin "yap› düzeyinde" güçlendirme ve
yenileme oldu¤u düflüncesinden vazgeçilmelidir. Yap›lar, kentsel ve/veya bölgesel dü-
zeyde ele al›narak, afete duyarl› planlanma yaklafl›m› esas al›nmal›d›r. ‹mar planlar› risk
azaltma önlemlerini kapsayacak flekilde yeniden yap›land›r›lmal›d›r. Kentsel dönüflüm
projelerinde kent bütününe iliflkin risk faktörleri belirlenmeli ve bu verilere göre risk
azaltma planlar› haz›rlanmal›d›r.
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10 Kentsel dönüflüme konu edilen alanlar ve yap›lar aç›s›ndan, tüm tarihsel birikimi ve
kültürel zenginli¤i ortadan kald›racak y›k›m ve yeniden yapma d›fl›ndaki seçeneklerin;
koruma, yenileme, iyilefltirme, güçlendirme ve canland›rma seçeneklerinin öncelikle
araflt›r›lmas› ve tart›fl›lmas› sa¤lanmal›d›r.

11 Dönüflüm projelerinde, kentleri ve k›rsal alanlar› estetikten yoksun kimliksiz hale ge-
tiren, yerel kimli¤i ortadan kald›ran tek tip mekân üretiminden vazgeçilmeli, kentsel
mekân› parçalayan ve ayr›flt›ran uygulamalara son verilmeli, gerek yerleflim bütünün-
de gerekse tek yap› ölçe¤inde yerelin özellikleri, k›rsal dokusu, tarihi ve kültürel biri-
kimi ve özgünlükleri mutlaka korunmal›, özgün niteli¤ini devam ettirecek toplumsal
yaflam ve kültürel de¤erleri dikkate alan yaklafl›m benimsenmelidir.

12 Dönüflüm projeleri hiçbir koflulda tarihi ve kültürel de¤erlere zarar vermemeli, bu
niteli¤e sahip alanlarda gerçeklefltirilecek dönüflüm projeleri tarihi ve kültürel miras›n
korunmas› ve gelifltirilmesi çabas›n›n bir parças› olarak ele al›nmal›d›r.

13 Dönüflüm projelerinde; yaflam›n gerçek sigortas› olan ormanlar, meralar, sulak alan-
lar, k›y›lar, gibi do¤al varl›klar ile ulusal veya uluslararas› özgün nitelikleri nedeniyle
do¤al sit, ÖÇK (Özel Çevre Koruma Bölgesi), milli park, tabiat park›, sulak alan gibi
do¤a koruma statüsü verilmifl alanlar, toplumun g›da kaynaklar› olan verimli tar›m
alanlar›, zeytinlikler gibi özel ürün alanlar› hiçbir koflulda yap›laflmaya aç›lmamal› ve
mutlak biçimde korunmal›d›r.

14 Zemin yap›s› nedeniyle risk tafl›mayan, yaln›zca yap› güvensizli¤i ve kentsel mekâ-
n›n niteliksizli¤i nedeniyle dönüflüm projesine konu olan yerlerde, proje alan›nda ya-
flayanlar›n uygulama sonras› yine ayn› bölgede yaflamas› sa¤lanmal›d›r.

15 Zemin yap›s› nedeniyle risk tafl›yan ve yap›laflmaya kapat›lmas› gereken bölgeler-
de yaflayanlar›n, ifl olanaklar› ve ulafl›m koflullar› dikkate al›narak, gerek geçici iskân
aflamas›nda ve gerekse uygulama sonras›nda yak›n çevrede iskan edilmesi sa¤lanma-
l›d›r.

16 Yenileme, sa¤l›klaflt›rma ve dönüflüm süreçleri fleffaf olmal›, karar süreçleri ilgili
toplum kesimleriyle paylafl›lmal›; sürecin tamam›nda projeden etkilenen toplum ke-
simlerinin bilgiye kolayca eriflebilme olana¤› yarat›lmal›; bu kapsamda dönüflüme ko-
nu olan sakinlerinin sosyal aç›dan zarara u¤ramamas› ve yerinde dönüflüm ilkesi en
önemli hedeflerden birisi olmal›d›r.

17 Projelerin uygulanmas› hiçbir koflulda yaflayanlar aç›s›ndan sosyal ayr›flmaya/top-
lumsal k›r›lmaya/sosyal bir y›k›ma neden olmamal›; kent hakk›, konut dokunulmazl›¤›
ve bar›nma hakk› ilkeleri, kirac›lar› da kapsayacak biçimde kamusal güvence alt›na
al›nmal›d›r.
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18 ‹dari dava açma hakk›, hak arama hürriyeti temelinde düzenlenmelidir. Mülkiyet
hakk› güvencesi anayasa temelinde korunmal›d›r.

19 Bar›nma hakk› sahipli¤i; mülkiyet belgesinden ba¤›ms›z, sa¤l›kl› bir yaflam çevresi
içinde, ça¤dafl, yaflanabilir konut hakk› olarak kabul edilmelidir.

20 Dönüflüm projelerinden etkilenen tüm kesimlere ayr›ms›z biçimde, projenin bafllan-
g›c›ndan sonuçlanmas›na dek, güvenli ve sa¤l›kl› yaflam olanaklar›na sahip geçici is-
kân olanaklar› yarat›lmal› ya da günün koflullar›na uygun kira yard›m› yap›lmal›d›r.

21 Projelere do¤rudan kamusal kaynak aktar›m› da yap›larak, konut edinme koflullar›
proje alan›nda yaflayanlar›n ödeme gücü oran›nda düzenlenmeli, uygulamalar›n tüm
kesimler aç›s›ndan d›fllama ve tasfiyeye neden olmas› önlenmeli, olas› geri ödemeler
iskân sonras› bafllat›lmal›d›r.

22 Proje alan›nda yaflayan ve projeden etkilenenlere mevcut konutundan daha küçük,
daha niteliksiz, daha düflük s›n›fta konut verilmemeli, di¤er yandan bu amaçla yap›la-
cak düzenlemeler haks›z borçland›rma gerekçesi olarak da yans›t›lmamal›d›r.

23 Mevcut kullan›c›lar›n, gerçekleflecek dönüflüm sonucunda ayn› alanda yaflamlar›n›
sürdürebilmesini olanakl› k›lacak, ortak giderleri karfl›lamaya yönelik, sürdürülebilir,
gelir yarat›c› olanaklar yarat›lmal›d›r.

24 Kent kültürünü, kimli¤ini geri dönülmez biçimde yok eden, halen yaflanan/yaflana-
cak olan tahribat›n durdurulmas› ve ma¤duriyetlerin önlenmesi için "Kentsel dönü-
flüm" ad› alt›nda hali haz›rda sürmekte olan ve bilimsel esaslardan ziyade rant teme-
linde haz›rlanm›fl projeler derhal durdurulmal›, yukar›daki ilkeler bütününe göre yeni-
den düzenlenmelidir.”

TMMOB

12.02.2013
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GAZ‹EM‹RDE ORTAYA ÇIKAN RADYOAKT‹F MADDE
DEPOLANMASI SKANDALI ÜSTÜ TOPRAKLA
ÖRTÜLEREK GEÇ‹fiT‹R‹LEMEZ. SORUMLULAR
HESAP VERENE KADAR TAK‹PÇ‹S‹ OLACA⁄IZ.

‹zmir ‹li Gaziemir ‹lçesi Akçay Caddesi üzerinde etraf› konut alanlar›, okul ve ticaret-
hanelerle çevrili bir alanda uzun y›llard›r (1940 Y›l›ndan bu yana) faaliyet göstermifl
olan; Aslan Avc› Döküm San. Ve Tic. A.fi. tesis alan›nda, radyoaktif at›klar depoland›-
¤›na dair, 2012 y›l›n›n Aral›k ay›nda Radikal Gazetesinin haberi ile ortaya ç›kan süreç,
TMMOB ‹KK taraf›ndan da ciddiyetle takip edilmektedir.

Aral›k 2012 tarihinden itibaren Çevre Mühendisleri Odam›z yürütücülü¤ünde takip edi-
len süreç kapsam›nda çeflitli bas›n aç›klamalar› gerçeklefltirilmifl, konu ile ilgili cevap-
lanmas› gereken sorular ve sorunlar ortaya konmufl ve yetkililerden olay›n bir an önce
sonuçland›r›lmas› talebi kamuoyu ile paylafl›lm›flt›r.

Bugün itibari ile gelinen noktada yap›lan resmi baflvurulara ra¤men süreç ile ilgili tatmin
edici bir geliflme yaflanmam›fl aksine olay kapat›lmaya çal›fl›lm›fl,  zaman afl›m›na u¤rat›-
larak kamuoyunun dikkatinin da¤›lmas› sa¤lanmaya çal›fl›larak konu so¤utulmufltur.

TAEK taraf›ndan gerçeklefltirilen aç›klamalarda ise “Söz konusu tesis nükleer tesis ve-
ya radyasyon tesisi olmad›¤› gibi bünyesinde de radyoaktif kaynak kullan›larak faali-
yette bulunulmamaktad›r. Dolay›s›yla, Aslan Avc› Döküm Sanayi ve Ticaret A.fi. faali-
yetleri aç›s›ndan 2690 say›l› TAEK Kanunu çerçevesinde TAEK'in lisans›na, denetimi-
ne ve yapt›r›mlar›na tabi de¤ildir. ‹laveten firman›n üretim faaliyetlerinde kulland›¤›
hammaddeler ile üretmifl oldu¤u mamul maddeler nükleer veya radyoaktif maddeler
olmay›p bu tür malzemelerin ithali, ihrac› ve ticareti ile ilgili hususlar TAEK'in görev ve
yetkisi çerçevesinde de¤ildir.” Denilmifl, Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› ise yap›lan aç›k-
lamalarda radyoaktif at›klar ile ilgili olarak TAEK in sorumlu oldu¤unu bildirmifltir.

Söz konusu at›klar›n içeri¤inde tespit edilen nükleer reaksiyon s›ras›nda kullan›lan kon-
trol çubuklar›n›n (EU152-154-155) varl›¤›n›n TAEK raporlar›nda yer almas›na ra¤men
siyasi iktidar taraf›ndan “kimyasal at›k” olarak tan›mlanmas› ve kentimizde yaflanmak-
ta olan felaketin ölçe¤inin küçültülmeye çal›fl›lmas› giriflimleri ortadad›r.

‹ncelemelerde malzemelerin ve cüruflar›n Europium-152 ve EU-154 ile bulaflm›fl oldu-
¤u ve bu maddenin nükleer reaktörlerde kullan›ld›¤› anlafl›lm›flt›r. Bu maddenin ülke-
mize nas›l girdi¤i ve radyoaktif malzeme bulaflm›fl at›klar›n külçe kurflun haline getiri-
lerek nerelere sat›lm›fl oldu¤u belirsizdir. Ülkemize girifli yasak olan bu at›¤›n kentimi-
zin ortas›nda bir tesiste ortaya ç›kmas›, yasal olmayan yollarla yürütülen at›k ticareti
gerçe¤ini gündemimize getirmektedir.

Bu konu hakk›nda Valilik, Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi,
Gaziemir Kaymakaml›¤› ve ilgili kamu kurumlar› bilgilendirilmifltir. Ancak hiçbir kamu
kurumu bu konuda çözüm için herhangi bir ad›m atmam›fl, yetkili TAEK’de dahil, at›k-
lar›n güvenli bir flekilde bertaraf›na iliflkin bir önlem ald›rmam›flt›r.

‹lgili firman›n 2007 y›l›ndan beri TAEK dahil, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, ‹zmir Valili¤i,
‹zmir Büyükflehir Belediyesi ve Gaziemir Kaymakaml›¤›, Çekmece Nükleer Araflt›rma
ve E¤itim Merkezi ile Sarayköy Nükleer Araflt›rma ve E¤itim Merkezi ile iletiflimde ol-
du¤u  anlafl›lmaktad›r. Firman›n arazisinin tafl›d›¤› tehlike bilinmesine ra¤men bilgiler
kamu ile paylafl›lmam›fl ve halk sa¤l›¤› aç›s›ndan tutarl› bir politika yürütülememifltir.
Tüm dünyaya sa¤l›k vaad etme gayretindeki anlay›fl ‹zmir halk›n›n EXPO yar›fl›nda ses-
siz kalmas›n› isteyebilmifltir.
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Gaziemir Aslan Avc› Döküm San. Ve Tic. A.fi. tesisi ile ilgili olarak 2007 y›l›ndan beri ‹fl-
letmenin faaliyeti sonras› oluflan, Çevre ve Orman (Çevre ve fiehircilik) ‹l Müdürlü¤ü
denetimleri ile tespit edilen, Türkiye’de bu konuda yetkili kurum olan TAEK taraf›ndan
durum tespitinin yap›ld›¤› bilinen ve radyoaktivite içeren bu at›klara iliflkin olarak,  bil-
dirimlerin yap›ld›¤› ancak geçen zaman içerisinde sürecin yürütülmedi¤i görülmekte-
dir. Bugün halen konu ile ilgili kamuoyu bilgilendirilmemifltir. Alanda kirlilik tespitine
yönelik yap›lmas› gereken çal›flmalar ile ilgili bir veri bulunmad›¤› gibi var olan kirlilik
toprak örtülerek kapat›lmaya çal›fl›lmakta ve kamuoyu yan›lt›lmaktad›r. 

2007 y›l›ndan beri yap›lmas› gereken çal›flmalar›n 2012 Aral›k Ay› itibari ile bir gazete
haberi sonucu bafllam›fl olmas›, olay›n vahametine ra¤men 2012 Aral›k ay›ndan bugü-
ne kadar geçen sürede ilgili makamlar›n alan ile ilgili kirlilik tespitine yönelik çal›flmala-
r›n ne aflamada oldu¤u, alan›n rehabilitasyonu ile ilgili ne gibi çal›flmalar yap›laca¤›, at›-
¤›n nas›l bertaraf edilece¤i, bölge halk› ve tesiste çal›flm›fl olan personel ile ilgili yap›-
lan çal›flmalar , radyoaktif at›¤›n firmaya  ve ülkemize ne flekilde girifl yapt›¤› gibi ana
sorunlar ortada iken son günlerde bas›nda yer alan arazinin sat›fl talebi  ile ilgili süreç-
ler kayg›lar›m›z› artt›rmaktad›r.

Türkiye’nin üçüncü büyük kentinde, flehrimizin göbe¤inde y›llard›r radyoaktif at›klarla
birlikte yafl›yor olmam›z, süreçten haberdar olan ilgili kurum ve kurulufllar›n gerekli so-
rumluluklar›n› yerine getirmemifl olmalar› ve bu gerçe¤i bilmelerine ra¤men bugüne
kadar hiç bir ifllem yap›lmam›fl olmas› Ülkemizdeki çevre politikalar›yla, at›k sorununun
yönetilemedi¤i gerçe¤ini bir kez daha ortaya ç›karm›flt›r.

Halk›m›z›n, uluslar aras› anlaflmalara, ülkemizdeki ilgili tüm yasalara ayk›r› olarak tica-
reti yap›lan yasad›fl› nükleer at›k malzemelerin gizlenmesi ifllemlerinde kimlerin yer al-
d›¤›n› bilmeye hakk› vard›r. Yasak olmas›na ra¤men Nükleer at›klar›n ülkemize giriflini
kontrol edemeyen, yasad›fl› bir ticaretin kirli oyunlar›na ortak olmufl bir anlay›fl›n, kon-
trolü tamamen yabanc› firman›n elinde olan ve tüm riski ülkemize b›rakan sözleflme-
lerle Nükleer Santral kurdurma maceras› durdurulmal›d›r. Tüm bu yaflananlar s›ras›nda
kamu kurulufllar›n›n konunun gerektirdi¤i ciddiyetten uzak, bilime ayk›r› giriflimleri her-
kesin malumudur. Bu döküm fabrikas›n›n yol açt›¤› radyoaktif at›klar›n bertaraf›nda iz-
lenmesi gerekli sürecin tamamlanmamas›, TAEK’in radyoaktif at›klar konusunda yetki-
li tek kurum olmas›na ra¤men bertaraf konusunda yetersizli¤ini ortaya ç›karm›flt›r.  ‹fl-
letmede radyoaktif madde bulaflm›fl ne kadar at›k oldu¤u belirsizdir. Bu radyoaktif
at›klar›n bertaraf›n› sa¤layamayan ülkemizin Nükleer Santrale iliflkin hevesleri her za-
mankinden daha fazla sorgulanmal›d›r. 

Bakanl›k taraf›ndan yetkilendirilmifl, denetime tabii bir geri kazan›m tesisinde bile bu
olay›n yaflanm›fl olmas› ve sürecin iflleyifli ülkemizde di¤er alanlarda neler yaflan›yor
olabilece¤ini bizlere düflündürmektedir. Bütün bunlar ülkemizde sürdürülmeye çal›fl›-
lan “Çevre Politikalar›n›n” baflar›s›z oldu¤unu göstermektedir.

Geçmifl y›llarda Tuzla’da, ‹kitellide, Karadeniz sahillerinde ortaya ç›kan radyoaktif ve
tehlikeli at›klar bugün ‹zmir’de ortaya ç›km›flt›r. Daha baflka nerelerde ortaya ç›kaca¤›
sorusu belirsizdir… Ülkemiz at›k çöplü¤ü de¤ildir. 

TMMOB ‹zmir ‹KK olarak konunun takipçisi oldu¤umuzu bir kez daha vurguluyor; sü-
reçte yukar›da belirtilen ve benzeri birçok sorunun cevaplanmas› için yetkili kurum ve
kurulufllar› kamuoyunu bilgilendirme ve bu süreçte görevini ihmal eden ilgili kurum ve
kurulufllar ile ilgili gerekli idari ve adli süreçlerin yürütülmesi için gere¤inin yap›lmas›
ça¤r›m›z› tekrarl›yoruz. 

Kamuoyuna Sayg›yla Duyurulur…

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

27.02.2013
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ÖNCE ‹NSAN, ÖNCE SA⁄LIK, ÖNCE ‹fi GÜVENL‹⁄‹!
Hepinizin bildi¤i gibi ülkemizde her y›l binlerce ifl kazas› yaflan›yor, onlarca emekçi hayat›-
n› kaybediyor, yüzlerce emekçi yaralan›yor. TMMOB’nin konuya iliflkin yapt›¤› tüm çal›flma-
lar›n›n sonunda dile getirdi¤i "iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i ile ilgili düzenlemelerin sorunlu ol-
du¤u" her y›l artan ifl kazalar› ile kendini göstermektedir. Öyle ki art›k, yaln›z biz de¤il med-
ya bile "ifl kazas›" yerine "ifl cinayeti" sözünü kullanmaktad›r.

Öncelikle ifl cinayetlerinde kaybetti¤imiz canlar›m›z›n an›s› önünde sayg›yla e¤iliyor, baflta
aileleri olmak üzere hepimize baflsa¤l›¤› diliyoruz.  

‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konusu; insan odakl› bir mesle¤in uygulay›c›lar›n›n örgütü olan
TMMOB’nin önemli çal›flma alanlar›ndan, mücadele alanlar›ndan birini oluflturuyor. Konu-
nun önemine bir kez daha dikkat çekmek amac›yla 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Koz-
lu’da yaflanan ve 263 madencinin yaflam›n› yitirdi¤i facian›n y›ldönümü, Birli¤imiz taraf›n-
dan “‹fl Cinayetlerine Karfl› Mücadele Günü” olarak kabul edilmifltir.

De¤erli Bas›n Mensuplar›, 

Bir olaya ‘’kaza’’ diyebilmek için; önceden öngörülememifl ve planlanmam›fl olmas› bilimsel
tan›m›d›r. Bu tan›m, ifl kazalar› da dahil tüm kaza türleri için geçerlidir. Ülkemizde yaflanm›fl
ve iflçilerin hayatlar›n› kaybettikleri olaylara bakt›¤›m›zda ise, bunlar›n neredeyse tümünün
öngörülememifl nedenlerden gerçekleflmedi¤i aç›kt›r. Yeralt› kömür oca¤›nda grizu patla-
mas›, inflaatta çal›flan iflçinin yüksekten düflmesi, çad›rda uygunsuz koflullarda bar›nan iflçi-
lerin yanarak can vermesi, ölümler, yaralanmalar ve meslek hastal›klar› ile sonuçlanan di¤er
tüm olaylar›, “onlar›n kaderi oldu¤u” fleklinde ifade etmek bilinçli olarak gerçe¤in üstünü ör-
ten, art niyetli bir yaklafl›md›r. 

‹fl cinayetleri sonucunda ülkemizde, kay›tl› iflyerlerinde her y›l yaklafl›k 1.500 iflçi hayat›n›
kaybetmektedir. Bu verilere kay›t d›fl› çal›flan iflyerleri ve iflçiler de eklendi¤inde ortaya ç›-
kan sonuçlar oldukça vahimdir. Türkiye bu rakamlarla, Dünya s›ralamas›nda en fazla iflçi
ölümlerinin yafland›¤› ilk üç ülke içerisinde, Avrupa’da ise birinci s›rada yer almaktad›r. 

Yap›lan araflt›rmalara göre ifl kazalar›n›n %98’i, meslek hastal›klar›n›n %100’ü önlenebilir
iken; gerekli önlemler al›nmad›¤› için maalesef her y›l ifl kazalar› ve meslek hastalar›ndan
dolay› birçok insan hayat›n› kaybetmektedir.

‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤inde temel amaç; çal›flanlar›n sa¤l›¤›na zarar verebilecek hususla-
r›n önceden belirlenerek gereken önlemlerin al›nmas›, ifl kazas› geçirmeden, meslek hasta-
l›klar›na yakalanmadan, sa¤l›kl› ve güvenli bir ortamda çal›flmalar›n›n sa¤lanmas›, çal›flanla-
r›n ruhsal ve bedensel bütünlü¤ünün korunmas›d›r.

‹flyerinde sa¤l›k ve güvenlikle ilgili flartlar› sa¤lamak iflverenin öncelikli ödev ve sorumlulu-
¤udur. Çal›flanlar da bu do¤rultuda al›nan tedbir ve talimatlara uymakla yükümlüdürler. ‹l-
gili düzenlemeleri haz›rlamak ve uygulanmas›n› denetlemek ise elbette devletin görevidir.
Bu ise ancak taraflar›n uzlaflma içerisinde iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤inin önemine inanmala-
r› ile mümkündür.

‹fl cinayetleri ve meslek hastal›klar›, esasen sermayenin azami kâr h›rs› ve çal›flma yaflam›-
na yönelik politikalar›n emek aleyhine oluflmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Küreselleflme ve
neoliberal politikalar; özellefltirme, sendikas›zlaflt›rma, tafleronlaflt›rma, esnek istihdam po-
litikalar› birbiriyle ba¤lant›l› olumsuz sonuçlar yaratmaktad›r. 

Ne yaz›k ki, yeni ç›kar›lan 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu da, sorunun merkezine
inen ve ona göre çözümler üreten bir yasa de¤ildir, yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren ifl ci-
nayetleri ve ölümler artarak devam etmektedir. Bu yasadaki en önemli s›k›nt›lardan biri ifl
yerinde “kaza’’ oldu¤unda, sorumlu tutulacak kiflilerin yine ayn› iflyerinde ücretli olarak ça-
l›flt›r›lan mühendisler olmas›d›r. Yeni yasa, ifl kazalar›nda iflverenlerin sorumlulu¤unu orta-
dan kald›rmaya yönelik bir düzenleme olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n önüne geçilebilmesi için iflyerlerinde "önce insan, önce
sa¤l›k, önce ifl güvenli¤i" anlay›fl› yerlefltirilmelidir. Yaflanan her olaydan sonra söylendi¤i
gibi “ölümler kader” de¤ildir. Aksine cinayetleri sorumlular› iflyerinde gerekli tedbirleri al-
mayan iflverenler ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili bakanl›kt›r. 
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De¤erli Bas›n Mensuplar›

Çal›flma hayat›n›n yeniden düzenlemesi, çal›flma flartlar›n›n iyilefltirilmesi, iflçi ölümlerinin
durdurulmas› için mücadele etmek, kendini emekten yana konumland›ran TMMOB’nin tari-
hi görevidir. Bu görevi yerine getirme bilinciyle TMMOB; ifl cinayetleri ve iflçi ölümlerini ül-
kemizin sosyo-ekonomik ve demokrasi sorunlar› ile birlikte bir bütün olarak ele almakta, in-
sanca çal›flma koflullar›n›n oluflturulmas›n› insanca yaflama hakk› ve talepleri ile birlefltirmek-
tedir.

Ne yap›lmal›d›r?

Esnek ve kurals›z çal›flmay›, iflçileri baflka iflverenlere kiralamay›, tafleronlaflt›rmay› yasal ha-
le getiren, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan 4857 say›l› ‹fl Yasas› ve
ilgili mevzuat, öznesi "insan" olan ça¤dafl bir yap›ya kavuflturulmal›d›r.

50’den daha az iflçi çal›flt›r›lan ifl yerlerinde de ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar›n›n kurulma-
s› yasalarla güvence alt›na al›nmal›d›r. ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i hizmetleri bütün ifl yerleri-
ni ve tüm çal›flanlar› kapsamal›; sektör ve kurum fark› gözetmeksizin tüm iflyerleri için ge-
çerli olmal›d›r. Kurullar›n e¤itilmifl ve yetkilendirilmifl kiflilerden oluflturulmas› sa¤lanmal› ve
taraflar›n eflit say›da temsil edildi¤i demokratik yap›lar olarak düzenlenmeli, tavsiye de¤il
yapt›r›m gücüne sahip kurullara dönüfltürülmelidir. ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i hizmetlerinin
sunumu için belirli iflçi say›s› aranmamal›; uygulamalar devlet memurlar›, kendi hesab›na ça-
l›flanlar, tar›m kesimi gibi yapt›¤› ifl ve çevresinden etkilenen tüm çal›flma hayat›n› kapsama-
l›d›r. 

"‹fl Güvenli¤i Mühendisli¤i" kavram›, TMMOB’nin belirledi¤i flekilde tan›mlanmal›, 50’den faz-
la iflçi çal›flt›ran sanayi iflletmelerinde "tam zamanl›" ifl güvenli¤i mühendisi çal›flt›r›lmas› zo-
runlu hale getirilmelidir. 

‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i hizmetlerinin kamusal bir hizmet olarak alg›lanmas› sa¤lanmal›d›r.
‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konusunda çal›flma koflullar› aras›ndaki nedensel iliflkileri araflt›ra-
cak ve bilimsel araflt›rma yapacak kurumlar oluflturulmal›, e¤itim kurumlar› bu konuda özen-
dirilmelidir. E¤itim ve ö¤retim müfredat›, orta ö¤renimden bafllanarak iflçi sa¤l›¤› ve ifl gü-
venli¤i konusunu da içerecek flekilde yeniden düzenlenmeli, bütün okullarda iflçi sa¤l›¤› ve
ifl güvenli¤i e¤itimi verilmeli, üniversitelerin ilgili fakültelerinde iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i
kürsüleri kurulmal›d›r. 

‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i e¤itimine önem verilmeli, e¤itim almam›fl çal›flana iflbafl› yapt›r›l-
mamal›d›r. E¤itimler, ilgili meslek örgütleri taraf›ndan verilmeli, bu e¤itimler özerk olmal›d›r.
‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i önlemleri, iflyeri mekân›, teknoloji, üretimde kullan›lan hammad-
de, üretilen ürün, ergonomi, çal›flanlar›n sa¤l›¤›n›n korunmas› v.b. konular proje aflamas›nda
planlanmal›d›r. Üretim sürecinde kullan›lan ekipmanlar ve kiflisel koruyucular, ilgili standart
ve mevzuata uygun olarak üretilmelidir. Bu konuda zorunlu standartlar oluflturulmal›; üre-
tim, sat›fl ve kullan›m s›ras›nda mutlaka denetim yap›lmal›d›r. Standart d›fl› malzemelerin pi-
yasaya girifli ve sunumu engellenmeli ve bu konuda bir denetim a¤› oluflturulmal›d›r. 

Meslek hastal›klar›na iliflkin çal›flmalar gelifltirilmeli, meslek hastal›klar› hastaneleri ifllevine
uygun olarak yap›land›r›lmal› ve yayg›nlaflt›r›lmal›d›r. Öncelikle meslek hastal›¤› tan›s›n›n
konmas› mevzuat› sadelefltirilmeli ve baflta meslek hastal›klar› hastaneleri, üniversite hasta-
neleri ve her ilde en az bir tane olmak üzere e¤itim ve araflt›rma hastaneleri taraf›ndan mes-
lek hastal›¤› tan›s› konmas› sa¤lanmal›d›r. Silikozis örne¤inden ders ç›kar›lmal›, meslek has-
tal›klar›n›n önlenmesine iliflkin kamusal eylem plan› bir an önce uygulamaya geçirilmelidir.
‹fl kazas› araflt›rmalar› gerçekçi ve güvenilir olmal›d›r. ‹flyerlerinde kaza ve meslek hastal›k-
lar›na ait bilgiler bir veri taban›nda toplanmal›, bu bilgilerden ölçme ve de¤erlendirme
amaçl› yararlan›lmal›d›r. 

Sigortas›z ve sendikas›z çal›flt›rma önlenmeli, kay›t d›fl› ekonomi kay›t alt›na al›nmal›d›r. 

‹fl cinayetleri kader de¤ildir! ‹fl cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve tekni¤in gere¤i
yap›ls›n! Yeter ki; her çal›flman›n öznesi insan olsun!

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

03.03.2013
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SU B‹R YAfiAM HAKKIDIR. KANUNLA BU HAK
DEVRED‹LEMEZ!

Su, canl›lar›n yaflamas› için olmazsa olmaz, vazgeçilemez bir varl›kt›r. Bu nedenle su “insan
ve do¤a için bir hak”t›r ve su bir kamu mal›d›r. Suyun “kaynak” olarak sürdürülebilirli¤inin
sa¤lanabilmesi için suyun “do¤al varl›k” olarak kabul edilmesi ve suyun kendini yenileye-
bilme kapasitesinin korunmas› gerek flartt›r. Herkese içilebilir, kullan›labilir asgari miktarda-
ki suyu ulaflt›rmak ve kullan›ma sunmak Devletin Anayasa ile verilmifl temel görevlerinden
birisidir. 

Su Kanunu Tasar›s›, ekosistemin sürdürülebilirli¤ini, suyun kendini yenileyebilme kapa-
sitesini göz ard› eden, suyu topra¤›n bütünleyici parças› olarak görmeyen; orman içi sular,
akarsular, içme suyu kaynaklar›, jeotermal sular gibi hiçbir ayr›m gözetmeden; tar›msal kul-
lan›m, içme suyu gibi farkl› amaçlar› göz önüne almayan ve su kullan›m haklar›n› ihlal
ederek hiçbir koflul gözetmeksizin su kaynaklar›n›n tahsisi için özelleflmesi temeline
dayanan ülke su politikalar› do¤rultusunda ortaya konan bir belge olarak düzenlenmifltir.
Devlet kendi sular› üzerindeki kendi haklar›ndan vazgeçmektedir.

Tasar› “Su için temel bir kanun” de¤il, “Su Tahsis Kanunu” tasar›s›d›r. Suyun ticari bir meta
olarak piyasaya sunulmas›n›n son ad›m› olarak özellefltirme amac›na hizmet etmesi
aç›s›ndan yasa tasar›s›nda suya bir “kaynak” olarak yaklafl›lmakta, sadece kullan›ma yöne-
lik bir meta fleklinde ele al›nmaktad›r. Tasar› ile “yeralt›nda bulunan durgun veya hareket
halindeki sular ile kaynak suyu, memba, çay, dere, nehir, ›rmak, tabii ve suni göller ile geçifl
ve k›y› sular›” yani yeralt› sular›n› ve yüzeysel sular›n› kapsayan tüm su kaynaklar›n›n 49
y›ll›¤›na devredilmesi, özellefltirilmesi, ulusötesi ve yerli tekellere sat›lmas› öngörülmekte-
dir.  

Tasar›da, Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’n›n, Orman ve Su ‹flleri Bakanl›¤›’n›n ve DS‹’nin
görevleri aras›nda çak›flmalar daha da artt›r›lm›flt›r, yetki ve sorumluluklar belirsizlefltiril-
mifltir. Taslak, su ile ilgili bütün yasa ve yönetmelikler gözetilmeden haz›rlanm›fl, mevcut
parçalanm›fl kurumsal yap› daha da karmafl›k hale getirilmektedir. Do¤al bir varl›k olan
suyun yönetimi "Su Yönetimi Yüksek Kurulu” gibi idari bir mekanizmaya teslim edilmekte-
dir.“Suyun yönetimi karfl›l›¤›nda ücretlendirilmesi” yaklafl›m›n›n bir hak olarak temel insani
su ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› ile ba¤daflmas› mümkün de¤ildir.

Tasar› da su; kayna¤› sonsuz, tükenmeyen ve gelifltirilmesinde çevresel, fiziksel ve maliyet
s›n›rlamalar› ve eflikleri olmayan bir varl›k olarak de¤erlendirilmektedir. Su ile ilgili plan ve
yönetim kavramlar› sadece su potansiyelinin arz›na (sunumuna) iliflkindir. Bu nedenle
havza tan›m› ve havza yönetim plan› tan›mlar›nda su kayna¤›n› hidrolojik s›n›rlar› ile ele alan
dar bir yaklafl›m izlemektedir.  Kanun tasar›nda ne “su haklar›”na yönelik net bir tan›mlama
bulunmakta, ne de bu haklar›n (kadim su haklar›, tahsis hakk›, öncelikli kullanma hakk› vb.
gibi) nas›l kullan›laca¤›na iliflkin bir aç›klama getirilmektedir.  Tasar›yla, mülkiyet haklar›, su
haklar› görmezden gelinerek zorla kamulaflt›rma, el koyma olana¤› sa¤lanmaktad›r.

Söz konusu kanun ülkenin suyla ilgili tüm politikalar›n› yans›tmas› gerekirken, su haklar›, at›k
sular, s›n›r aflan sular, do¤al kaynak sular› vb. pek çok konu “kapsam” d›fl›nda b›rak›lm›flt›r.

Anayasal bir hak olarak, gelece¤imizin garantisi olan do¤al varl›klar›n devaml›l›¤›n›n sa¤lan-
abilmesi için vazgeçilmez öneme sahip olan suyun bir “do¤al varl›k” olarak yenilenebilir-
li¤inin sa¤lanmas› için Temel Su Kanunu flöyle olmal›d›r;

Kanun suyun “insan ve do¤a için bir hak” oldu¤u temelinde gelifltirilmelidir. Eflitlik ve
hakkaniyet ilkelerinin göz önüne al›nd›¤› ve suyun bir kamu mal› oldu¤u konusu, su Kanunu
içinde aç›kça ifade edilmelidir.  Temel olarak, su, bir “do¤al varl›k” olarak ele al›nmal›d›r.
Suyun “do¤al varl›k” olarak kabul edilmesi “kaynak” olarak sürdürülebilirli¤inin sa¤lan-
abilmesi için de gerek flartt›r. Bu sebeple öncelikle tasar›da “su kaynaklar›” ifadesi “su
varl›¤›” fleklinde de¤ifltirmelidir. 

Suyun “do¤al varl›k” olarak sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas› için, hidrolojik döngü içinde
“suyun arazinin bütünleyici parças› olarak” ele al›nmas› ve “suyun ekosistem içindeki
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fonksiyonunun bilinmesi” gerekti¤i göz önüne al›narak tasar› yeniden düzenlenmelidir.
Suyun kaynak olarak sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas› için, do¤al bir varl›k olarak yenilenme
kapasitesinin korunmas›, ekosistemin/do¤al yaflam›n varl›¤›n›n ve kalitesinin korunmas›,
ayn› zamanda kaynak olarak uzun dönemli de¤iflebilen ihtiyaçlara cevap veren tüketimlerin
düzenlenmesi, biyolojik çeflitlilik,  iklim de¤iflikli¤i ve çölleflme ile iliflkisinin kurulmas› gerek-
lidir. 

Suyun kendini yenileme kapasitesini etkileyecek hiçbir kullan›ma izin verilmeyece¤i düzen-
lenmelidir. 

Su ile ilgili süreçleri bütüncül olarak kapsayarak, temel insani haklar ve ekolojik dengeleri
gözetecek ve koruyucu unsurlar› da içerecek flekilde havza bütününde ele al›nmal›d›r.
Havza, havza planlar›n›n ve yönetiminin sorumluluk alan› olarak; su talebinin, suyu do¤al
varl›k olarak nas›l etkiledi¤i, bir kaynak olarak da üzerindeki bask›n›n nas›l kontrol alt›na
al›naca¤› ve müdahale edilece¤i; su potansiyelindeki azalma ve taflk›nlar gibi durumlarda
ortaya ç›kan risklerin nas›l önlenece¤i; su kaynaklar›n› kirletici etkilere karfl› nas›l korunaca¤›
konular›n› kapsayacak flekilde tan›mlanmal›d›r.

Havzadaki tüm su kullan›c›lar›n› bir bütün içinde ele alan, suyu do¤al bir varl›k olarak eko-
sistem içindeki fonksiyonu ile de¤erlendiren, bir kaynak olarak da üzerindeki kirletici ve
di¤er risk faktörlerini denetleyebilecek entegre bir havza yönetim anlay›fl›na yer verilme-
lidir. Bu flekilde, havzan›n su potansiyelinin, mekansal planlama kararlar› ile entegre edilerek
yönetilmesine olanak sa¤layacak düzenleme yap›lmal›d›r.

Su tahsisi konusu, ekosistem özelliklerinin belirlendi¤i, uzun dönemli ölçüm sonuçlar›n›n
temel al›nd›¤› havza baz›nda yap›lacak planlar›n parças› olarak ele al›nmal›; ekolojik denge,
geliflmifllik düzeyi, sosyokültürel yap›, su kullan›m haklar› göz önüne al›narak temel
ihtiyaçlar temelinde düzenlenmelidir. Ücretlendirmede ticari ve insani haklar ay›rt edilme-
lidir.

Ölçme, planlama ve uygulama süreçleri birbirinden ba¤›ms›z, ancak birbirine veri ve bilgi
aktaran yap›lar fleklinde belirsizli¤e yer verilmeden düzenlenmelidir. 

Hizmetler aç›s›ndan, parçalanm›fl kurumsal yap›y› birlefltirecek bir kurumsal yap› oluflturul-
mal›d›r.

Ticari bir meta olmayan su, gerçek ve tüzel kiflilere tahsis yoluyla özellefltirilmemeli; suyun
do¤al varl›k olarak korunmas›, kaynak olarak da sa¤l›kl› ve hakkaniyetli kullan›labilmesi,
planlanmas›, iflletilmesi ve denetlenmesi için suya iliflkin her türlü hak ve yetki kamu tasar-
rufu ve denetimi alt›nda olmal›d›r

Su kaynaklar› aç›s›ndan var olan koruma s›n›rlar› ile tahsis edilen suya iliflkin kullan›m
faaliyeti aras›ndaki s›n›rlamalara yer verilmeli, Milli parklar, özel çevre koruma alanlar› gibi
do¤al yap›n›n ve bar›nd›rd›¤› flora ve faunan›n korunmas› amac›yla ilan edilmifl do¤a koru-
ma alanlar› muaf tutulmal›d›r,

Faydalanma ve öncelik s›ras›nda birinci s›rada ekosistemin su ihtiyac› olmal›d›r. Aksi
takdirde suyun kendini yenileme kapasitesi temel al›nmadan yap›lacak kullan›m kararlar›n›n
sürdürülebilirli¤inden söz etmek mümkün de¤ildir.

Devletin su üzerindeki toplum ad›na sahibi oldu¤u kendi haklar›ndan vazgeçti¤i, “insan ve
do¤a için bir hak” temelinde tükenebilir, stratejik önemde ve k›t bir varl›k olan suyun gerçek
veya tüzel kiflilere süresiz denebilecek flekilde tahsisi ve ticarilefltirilmesi yaflamsal düzeyde
stratejik bir hatad›r. Suyun gerçek ya da tüzel kiflilere tahsis edilmesi, kamu denetiminden
ç›kar›lmas› politik, ekonomik sorunlar›n yan›nda toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan tehdit unsuru ola-
cakt›r.

‹leride telafisi mümkün olmayan, gelece¤imizin sat›fl› anlam›na gelen bu tasar›dan bir an
önce vazgeçilmeli, gelece¤imiz için yaflamsal önemdeki su varl›¤›m›z›n kullan›m› toplum ve
do¤a için bir hak temelinde yeniden düzenlenmelidir.

Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

22.03.2013
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De¤erli Meslektafl›m›z;

Merkezi idare taraf›ndan gündeme getirilen yasa taslaklar› ile yürürlü¤e konulan yasa-
lar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki tüm yap›l› ve do¤al çevreyi olumsuz et-
kileyecek; do¤al, kültürel, tarihi ve mimari miras›m›z›n neredeyse yok olmas›na neden
olacak de¤ifliklikler içerirken; bir yandan da meslek alan›m›z›, mesle¤in uygulama bi-
çimini de¤ifltiren ve do¤rudan etkileyen kabul edilmesi olanaks›z de¤ifliklikler içer-
mektedir. 

Bunlardan en sonuncusu olan; Mevzuat Haz›rlama Usûl ve Esaslar› Hakk›nda Yönet-
meli¤e ayk›r› olarak hiçbir Meslek Odas›ndan görüfl al›nmadan haz›rlanarak, 1 Haziran
2013 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan “Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤inde De-
¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik” ile mesleki haklar›m›z›n gasp edilmesinin yolu
aç›lmakta; mesleki haklar›m›z hiçe say›lmaktad›r. Yönetmelikte yap›lan de¤iflikliklerle;
5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4117 say›l› Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Ko-
runmas›na Dair Bern Sözleflmesi'nin Kabulüne Dair Kanun ile Anayasam›za ayk›r› ola-
rak; “M‹MAR‹ PROJELER” in eser olarak kabulü, idarelerde kurulacak “ESTET‹K KU-
RUL” karar›na b›rak›lmaktad›r.

“Bu komisyon taraf›ndan özgün fikir ifade etmedi¤ine karar verilen mimarl›k eser ve
projelerinin de¤iflikliklerinin ilk müellif d›fl›nda farkl› bir müellif taraf›ndan haz›rlanma-
s› halinde bütün sorumluluk de¤ifliklik projesini yapt›ranlar ve projeyi haz›rlayanlarda
olmak üzere idarelerce ayr›ca ilk müellifin görüflü aranmaz” denilerek MESLEK MEN-
SUPLARININ MÜELL‹FL‹K HAKLARI HUKUKA AYKIRI OLARAK ORTADAN KALDIRIL-
MAKTADIR. ‹darelerin yap› ruhsat› düzenlenmesi s›ras›nda, müelliflerin 5846 say›l› ya-
sadan kaynaklanan haklar›n› gözetme sorumlulu¤u kald›r›larak, PROJE MÜELL‹FLER‹-
N‹N HAKLARININ GASP ED‹LMES‹N‹N YOLU AÇILMAKTADIR.

Sicil durum belgesi zorunlulu¤unun kald›r›lmas›ndan sonra, idarelerce Odam›za ileti-
len Yap› Ruhsatlar›n›n incelenmesi sonucunda, yüzlerce yetkisiz unvan kullan›m›, sah-
te mimar tespit edilerek ilgili idarelere ve Bakanl›¤a bildirilmifl ve yasal ifllem yap›lma-
s› talep edilmifl; üyelerimizin hak kay›plar›n›n önüne geçilmesi amac›yla yo¤un bir ça-
l›flma yürütülmüfl ve halen yürütülmeye devam edilmektedir. 

Yap›lan yönetmelik de¤ifliklikleriyle, mimar ve mühendislerin mesleki haklar›n›n iyilefl-
tirilmesine yönelik herhangi bir düzenleme getirilmezken, meslek mensuplar›n›n çok
büyük bir ço¤unlu¤unun esnek ve güvencesiz çal›flma ortam›na zemin haz›rlanmakta;
M‹MAR VE MÜHEND‹SLER ‹fiS‹ZL‹K ‹LE KARfiI KARfiIYA GELMEKTED‹R.

Kamu yarar› ilkesine ayk›r› olarak; insana, do¤aya, tarihe, kültüre ait de¤erlerin yok ol-
mas›n›n yolunu açan; tarihsel geçmifle, dünyadaki geliflmelere, evrensel meslek kuram
ve kurallar›na ve hatta benimsenmifl serbest rekabet ilkesine ayk›r› olarak, ülke MÜ-
HEND‹S VE M‹MARLARINI YOK SAYAN; M‹MARLARIN TEL‹F HAKLARINI YOK EDEN
düzenlemelerin en k›sa sürede yarg›ya tafl›nmas› için, Odam›zca yürütülen çal›flmam›z
paralelinde; ülke gerçeklerine ve meslek mensuplar›n›n sorunlar›na ihtiyaç verecek;
üyelerimizin hak kayb›n›n önüne geçecek düzenlemelerin gerçeklefltirilmesi amac›yla
bafllatt›¤›m›z imza kampanyas›na katk› ve kat›l›m›n›z› dileriz.

Sayg›lar›m›zla

TMMOB M‹MARLAR ODASI

Mesle¤imize, Haklar›m›za Sahip Ç›k›yoruz!
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi olarak, kentin mevcut eskimifl, y›pranm›fl ve strüktürel
özelliklerini kaybederek kullan›c›lar›na nitelikli yaflam alanlar› sunamaz hale gelmifl ya-
p›lar›ndan oluflan yenileme alanlar›nda, sa¤l›kl›, güvenli yap›lar›n ve nitelikli yaflam
alanlar›n›n elde edilmesine yönelik çaba ve programlar› çok önemli görüyoruz. Bu ça-
balar›n, kentin mimari niteli¤ini, kentlilerin yaflam standartlar›n› yükseltecek ve bu an-
lamda topluma önderlik edecek baflar›l› projelere ve yap›l› çevrelere kavuflma potan-
siyeli bulunmaktad›r. Ancak baz› temel ilkeler göz ard› edilerek ve meslek insanlar›n›n
nitelikli çabalar›n› sergileyecekleri yöntemler gelifltirilmeden, alelacele yap›lacak mü-
dahalelerin amaçlanandan farkl›, sa¤l›ks›z ve geri dönüflü neredeyse olanaks›z sonuç-
lar› beraberinde getirebilece¤i unutulmamal›d›r. 

Birçok kentliyi ve kentin önemli bir k›sm›n› kapsayan bu dönüflüm uygulamalar› flüp-
hesiz çok disiplinli çal›flmalara ihtiyaç duymaktad›r. Kentin mimarisine önemli etkileri
olacak bu kapsamdaki projelerin mimari niteli¤i ve düzeyi çok önemlidir. Bu nedenle
mimari projeler al›fl›lm›fl ihale yöntemleri ve onlar›n k›s›tl›l›klar›n› aflan nitelikte çal›fl-
malarla elde edilmelidir. “Tasar›m Kenti” iddias›ndaki bir kente yak›flan budur. Somut
olarak ifade etmek gerekirse bir süreç olarak ele al›nd›¤›nda, kentsel dönüflüm proje-
lerinin sosyal ve ekonomik araflt›rmalardan yer bilimleri araflt›rmalar›na, planlama ka-
rarlar›ndan imar uygulamalar›na ve mimari projelere kadar bütün hizmetlerin bir tek
ihaleyle al›nmas› baflta hizmetin niteli¤i olmak üzere, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas›,
TMMOB Yasas› vb düzenlemeler aç›s›ndan büyük sak›ncalar içermektedir.

Sürecin bir baflka aksayan taraf› da söz konusu dönüflüm çal›flmalar›n›n ‹zmirli meslek
adamlar› ve bu alanda faaliyet gösteren firmalar›n kat›l›m›na neredeyse kapal› olmas›-
d›r. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan yay›nlanan ihale flartnamelerinin belirtti¤i
koflullar› sa¤layabilecek mimarl›k, mühendislik, planlama kurulufllar› ‹zmir’de yoktur.
TOK‹ ihale sistemi içerisinde oluflmufl birkaç kurulufl (firma) d›fl›nda kimse bu ihalele-
re girememektedir. Mimari proje yapmaya yetkili büro tescil belgesi sahibi olmayan,
mimar orta¤› olmayan firmalar mimari proje hizmeti talep edilen ihaleleri almaktad›r.
Bu tür ihalelerin sonuçlar›n› ne yaz›k ki geri dönülemez bir biçimde Anadolu’nun çe-
flitli kentlerinde somut olarak görmekteyiz. Bu yanl›fllardan ders almak, daha sa¤l›kl›
yöntemler gelifltirmek gerekirken ‹zmir’de de paralel yaklafl›mlar görmek üzücüdür.

Unutulmamal›d›r ki, bugün yak›n›lan yap›l› çevrenin önemli bölümü “tapu miktar›, his-
se miktar›, imar parseli miktar› vb.” k›skaçlar›n d›fl›na ç›kamayan, kentin estetik ve mi-
mari niteli¤ine önem vermeyen uygulama ve politikalar›n sonuçlar›d›r.

Gelinen noktada “kentsel yenileme, sa¤l›klaflt›rma, dönüflüm uygulamalar›n›n, kaybe-
dilmemesi gereken bir f›rsat olarak görülmesi, arzu edilen nitelikli kentsel yaflam alan-
lar›n›n elde edilmesi için mekânsal tasar›m ve mimari tasar›m› di¤er hizmet aflamala-
r›ndan ayr› bir hizmet al›m› olarak benimsemek” gereklidir. Bu kapsamda kentsel ye-
nileme alanlar›nda ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nce yürütülecek çal›flmalarda özetle
belirtti¤imiz hususlar›n gözetilmesiyle daha baflar›l› ve bütün ülkeye örnek olufltura-
cak modelin gerçeklefltirilmesi olanakl›d›r.

Yukar›da vurgulanmaya çal›fl›lan hatalara düflmemek ve nitelikli kentsel mekanlar, ya-
flam alanlar› elde etmek üzere zengin mimari tasar›m seçeneklerinin elde edilebilmesi
için bir çok yöntem uygulanabilir. Örne¤in, yerel mimarl›k ofislerini bu sürecin bir par-

Kentsel Dönüflümde Mimarl›k Yok Say›l›yor



254
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 41. Dönem Çal›flma Raporu

BASIN AÇIKLAMALARI

ças› haline getirmek üzere, ‹zmir’de bulunan mimarl›k ofislerinin deneyimine ve ihtiyaç
program›n›n özelliklerine göre dönüflüme, yenilemeye konu olan alanlarda 3-4 etapl›
efl zamanl› programlar gerçeklefltirilebilir.

Belirli büyüklükte yap›lar için 1-10 y›l deneyimli ofislerin, daha büyük olanlarda 10-20
y›l deneyimli ofislerin, daha büyük yap› ve yap› gruplar› için 20 y›l ve üzeri deneyimli
ofislerin sürece dahil edilebilece¤i, mimari proje elde etme yöntemlerini belirlenebilir.
Ayr› mimarl›k hizmeti alma ihaleleri düzenlenebilir.

Bir baflka yöntem olarak, yap› alanlar› her biri 5000 m2 yi aflmayacak flekilde bölge-
sel yar›flmalara dönüfltürülerek, ‹zmir’de faaliyet gösteren mimarl›k ofislerinin süreçte
yer almas› sa¤lanabilir. Bütün bu ifllemler toplam en fazla iki ay içerisinde tamamlana-
bilir. fiüphesiz bu yöntemler bar›nd›rd›klar› kat›l›m ve fleffafl›k özellikleriyle sosyal de-
mokrat belediyecili¤e “ihale” yönteminden daha yak›nd›r.

Yukar›da özetleyerek aktarmaya çal›flt›¤›m›z, kentlinin yaflam kalitesine do¤rudan
olumlu katk› yapacak nitelikli mimarl›k hizmeti ve nitelikli kentsel çevre için yap›lacak
çal›flmalara destek ve kolaylaflt›r›c› olarak her türlü katk›ya haz›r oldu¤umuzu bildiri-
yor, bütün hizmetlerin bir tek ihale ve sözleflme ile al›nmas› anlay›fl›ndan vazgeçilme-
sini ve mimari tasar›m›n yar›flmalar gibi kat›l›mc›, fleffaf ve niteli¤in ön planda oldu¤u
yöntemlerle elde edilmesini talep ediyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu 

16.05.2013
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Mimarlar Odas› olarak iktidar›n Gezi Park› ve Taksim Meydan›’ndaki akla, mant›¤a, hu-
kuka, mimarl›k ve kent planlama ilkelerine ayk›r›, ne halk›n ne de konunun uzmanlar›-
n›n bilgisi ve onay› olmadan giriflti¤i tüm eylemlere karfl› ç›k›yor bu eylemleri anaya-
sal haklar›n› kullanarak protesto eden eylemcilere karfl› orant›s›z fliddet kullanan kifli
ve kurumlar› k›n›yoruz.

Kentin en önemli rekreasyon alanlar›ndan birine restorasyon ve koruma ilkeleriyle
ba¤daflmayacak bir yöntemle ony›llarca önce y›k›lm›fl ve halk›n belle¤inde bir karfl›l›-
¤› olmayan bir k›flla binas›n›n AVM veya herhangi bir ifllevle yeninden yap›lma inad›
olarak su yüzüne ç›kan niyet asl›nda daha derin ve yayg›n bir sorunun sadece bir yan-
s›mas›d›r.  

Kentlerdeki kamusal alanlar›n, yeflil alanlar›n ve tar›m alanlar›n›n özellikle ticari ifllev-
ler yüklenerek yap›laflmaya aç›lmas› ne yeni ne de yaln›zca ‹stanbul’a özgü bir sorun
de¤ildir. Baflta büyükkentler olmak üzere ülkenin nerdeyse tüm kentlerinde kontrol-
süz, do¤al ve kültürel varl›klar›n korunmas›na iliflkin ilkeler ve kamu yarar› göz ard›
edilerek yeflil alanlar ve tar›m alanlar› h›zla yap›laflmaya aç›lmakta, bu süreçte bilim ve
hukuk çevrelerinin itirazlar› dikkate al›nmamaktad›r. Gerek merkezi iktidar gerekse ye-
rel yönetimler tar›m alanlar› ve kent içi yeflil alanlar›, korunmas› gereken alanlar olarak
de¤il, potansiyel yap› alanlar› olarak görmektedir. Nitelikten yoksun, niceliksel büyü-
menin sürdürülebilir olmad›¤›n›, toplumun hak etti¤i düzeydeki kentsel mekanlar›n bu
strateji ile elde edilemeyece¤ini ne yaz›k ki anlayamamaktad›rlar. Kamusal alanlar ve
kent içi yeflil alanlara yönelik planlar›n ‹zmir’de de bu bak›fl aç›s›yla gelifltirilmeye ça-
l›fl›ld›¤›n› görmekte, kentin gelece¤ine dair güçlü endifleler duymaktay›z.

Kentlerin karfl› karfl›ya olduklar› di¤er bir sorun da günümüzde Avrupa kentlerinde
çok az say›da yap›lmas›na izin verilen, kente katt›klar›ndan çok zararlar›n›n konuflul-
du¤u al›flverifl merkezleri (AVM) ülkemiz kentlerinde neredeyse kanser hücresi gibi
ço¤almaktad›r. Kent ekonomisine verdikleri zarar›n yan› s›ra sosyolojik ve psikolojik
olumsuzluklar› bir çok bilimsel çal›flmaya konu edilmifltir.  Bu ba¤lamda fiirinyer Park›
gibi kamusal alanlar, Alsancak Liman›, Alsancak Stadyumu, ve Karayollar› arsalar› gibi
yenilenmesi veya ifllev de¤ifltirmesi gündeme gelen kamusal alanlar için ilk akla gelen
ifllevin AVM oldu¤unu görmekte, Mimarlar Odas› olarak gerek yetkililere gerekse kent-
lilere bu kararlar›n yanl›fll›¤›n› anlatmaya çal›fl›yoruz.

‹nciralt› Kent Orman› EXPO için Yok Ediliyor
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TMMOB Mimarlar Odas› 43. Dönem Seçimsiz Genel Kurulu 6 - 7 Nisan 2013 tarihlerin-
de delegeleriyle Antalya’da toplanm›fl; güncel geliflmeler de¤erlendirilerek ülke gün-
deminin kente, mimarl›¤a, meslek örgütüne, meslektafllara etkileri kapsaml› bir flekil-
de de¤erlendirilmifl ve çözüm önerileri ortaya konmufltur.

Bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda dünya, bölge ve ülke sorunlar›m›zla, meslek, meslektafl
ve meslek Odam›zla ilgili öncelikli konulardaki görüfller “Genel Kurul Sonuç Bildirisi”
ve ayn› zamanda bu toplant›n›n Mimarlar Odas› taraf›ndan geleneksel olarak her y›l Ni-
san ay›nda yap›lmakta olan Mimar Sinan’› anma etkinliklerine denk gelmesi nedeni ile
“Sinan Bildirisi” olarak yay›mlanmaktad›r:

Anadolu’dan Balkanlar’a uzanan genifl bir co¤rafyada dünya miras›na çok say›da an›t-
sal eser kazand›ran Koca Sinan’› ölümünün 425. y›l›nda sayg›yla and›¤›m›z, dünyam›z,
bölgemiz ve ülkemiz aç›s›ndan derin kayg›lar duydu¤umuz bu günlerde bölgemiz, so-
runlar›n kesiflti¤i merkez haline gelmifltir. Ülkemiz ise, küresel güçlerin ç›karlar› do¤-
rultusunda h›zla bu sorunlar›n içerisine sürüklenmektedir.

Tarihsel bir “k›r›lma” süreci içinde bulundu¤umuz bu dönemde, toplumun “bar›fl”
umutlar›n› ve demokratik taleplerini temel almas› gereken Anayasa de¤ifliklik tart›fl-
malar›; “otoriter” bir yönetimin pazarlanmas›n›n arac› haline getirilirken; ülkemizde ve
bölgemizde y›llard›r yaflanmakta olan kaos, fliddet ve insan yaflam› hiçe say›lmaktad›r.
Gelinen aflamada art›k yeni can kay›plar›n›n olmamas› için bütün kesimlerin bar›fltan
yana tav›r almas› hayati öneme sahiptir. Bu nedenle bar›fl giriflimleri çok de¤erlidir.
Bizler mimar ve meslek örgütü olarak bar›fl›n ve yaflam›n yan›nda aç›k tavr›m›z› her
zaman koymufl ve koymaya devam etmekteyiz.

Toplumun “Anayasa” üzerinden zapturapt alt›na almaya çal›fl›ld›¤› bu süreçte, ekono-
mik perspektif “kentsel dönüflüm”e dayand›r›lmakta ve insani, bilimsel ve mesleki tüm
birikimler yok say›larak; “3.Köprü”, “Atatürk Orman Çiftli¤i”, “Su Havzalar›”, “HES”,
“Alt›n Madenleri”, ” K›y› Yasas›”, “2B”, “TOK‹”, “Kentsel Dönüflüm” gibi uygulamalarla;
Cumhuriyet dönemi mimari miras›m›z, do¤al, tarihî, kültürel de¤erlerimiz “ranta” feda
edilmektedir.

Bizler, ülkemizin “demokratik, eflitlikçi ve özgürlükçü” bir Anayasaya kavuflmas› için,
1982 Anayasas›n›n mutlaka de¤iflmesi gerekti¤ini savunuyoruz. Ancak, gündemde
olan, demokratik ve kamusal haklar›, kent, çevre ve kültürel kaynaklar›n yok edilmesi-
ni ve bunlarla ilgili ifllenen suçlar› Anayasal güvenceye kavuflturmay›, Cumhuriyetin
kazan›mlar›n› ortadan kald›rmay› ve “otoriter” bir rejimi hedefleyen “Ya¤man›n Ana-
yasas›n›” reddediyoruz.

Di¤er taraftan, mesle¤imiz ve Örgütümüz de, bu süreçte oluflturulan gündemlerle a¤›r
sald›r›lara maruz kalmaktad›r. Meslek alan›m›zla do¤rudan ilgili olarak Çevre ve fiehir-
cilik Bakanl›¤›’n›n kurulufluna dair 644, 648 ve 653 say›l› KHK’ler ile bafllat›lan süreç;
baflta Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu, ‹mar Kanunu, Yap› Denetim Kanu-
nu, K›y› Kanunu, Mera Kanunu, Büyükflehir Belediye Kanunu olmak üzere do¤al ve ya-
p›l› çevreye yönelik yasalarda öngördü¤ü ve gerçeklefltirdi¤i de¤iflikliklerle, ülkemiz-
deki imar faaliyetleri ve yap› üretim sürecinin, demokratik kat›l›m mekanizmalar› ol-
maks›z›n, yerel yönetimleri de ifllevsizlefltirecek flekilde, Çevre ve fiehircilik Bakanl›-
¤›’na ba¤land›¤› ve adeta Bakanl›¤›n “Türkiye Belediye Baflkanl›¤›”na dönüfltürüldü¤ü
bir kurguyu dayatmaktad›r.

43. Dönem Genel Kurulu Sonuç Bildirisi
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Kentlerimizin planl› ve sa¤l›kl› geliflimi, kentsel yaflam›n niteli¤inin yükseltilmesi, tarihî
ve do¤al çevre ya¤mas›n›n durdurulmas› gibi amaçlarla “fiehircilik Bakanl›¤›” kurulma-
s› önerisini y›llard›r Mimarlar Odas› taraf›ndan gündeme getirilmekte ve çaba gösteril-
mektedir. Do¤al olarak ilk bak›flta, “Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›”n›n kurulmas› olumlu
bir geliflme olarak alg›lanabilir. Ancak, Bakanl›¤›n kurulufl süreci, amaçlar›, teflkilat ya-
p›s› ve yetkileri de¤erlendirildi¤inde geçmifli dahi aratan “çok ciddi sorunlarla karfl›
karfl›ya oldu¤umuz” aç›kça anlafl›lmaktad›r.

Kanun Hükmünde Kararnameler ile “kent ve do¤ay› rant arac› olarak gören” bir anla-
y›fl›n tüm alanlara egemen olmas›n›n önündeki engellerin kald›r›lmas› ve bu alanlara
iliflkin yetkilerin iktidar›n elinde toplanmas› için TMMOB ve ba¤l› Odalar›n, Yerel Yöne-
timlerin “asli ifllerine” ait yetkilerinin gasp edilmesi, “özerk ve kamusal kimliklerinin”
yok edilmesi, TOK‹’nin Bakanl›¤a ba¤lanmas› ve bilirkiflilik müessesesinin Bakanl›¤›n
emrine verilmesi yönünde yap›lan düzenlemeler, s›kl›kla dillendirilen “ileri demokrasi”
söylemleriyle ba¤daflmamaktad›r.

Mimarlar Odas› olarak “rantç› ve otoriter” bir anlay›flla KHK’ler ve yeni yönetmelik dü-
zenlemeleriyle, Meslek Odalar›n›n “kamusal ve özerk” kimliklerini yok sayan ve bunla-
ra karfl› organize bir flekilde yürütülen “ifllevsizlefltirme, yetkisizlefltirme ve yok etme”
politikalar›n› fliddetle k›n›yoruz.

Türkiye, yeryüzünün en köklü uygarl›k birikimlerine sahip olmas›na ra¤men, özellikle
kentleflme ve yap›laflma sürecini bu niteli¤ine yak›flmayan bir kimlik erozyonu içinde
yaflanmas›, ülkemizde, yerleflim ve geliflme alanlar›ndaki mimarl›ktan yoksun biçimlen-
meler ve kullan›mlar›n yaratt›¤› mekânsal yozlaflmalar, toplumsal ve kültürel erozyon-
lar karfl›s›nda “kal›c›, sürdürülebilir, kimlikli ve ça¤dafl” bir çevrenin yurt düzeyinde te-
mel imar ve kentleflme hedefi olmas›n›n sa¤lanmas›; Türkiye’mizin de kendine özgü
koflullar› ile evrenselli¤i yaflamas›n› içerecek nitelikte bir “planlama - kentleflme ve ko-
nut politikas›”n›n oluflturulmas› gerekti¤ini vurgulamaktay›z.

Yaklafl›k bir y›l sonra yap›lacak olan yerel seçimlerle, kentlerin toplum ad›na sahibi
olan yerel yönetimler yeniden seçilecektir. Bu dönemde demokrasinin befli¤i olarak
kabul edilen belediyelerin uygulamalar›, kente müdahaleleri, merkezin yerel yönetim-
ler üzerinde bask›s›, kamusal özerklik gibi mimarl›k ve flehircilikle ilgili konular› de¤er-
lendirme olana¤› bulunmaktad›r.

Yerel seçimlerde “ya¤ma ve otoriter anlay›fltan yana” olanlar›n teflhir edilmesi ve “de-
mokratik yerelleflme ve sa¤l›kl› kentleflme” anlay›fllar›n›n teflvik edilmesi kamusal so-
rumluluklar›m›z aras›nda önemli bir yere sahiptir.

Genel Kurulda yap›lan ortak de¤erlendirmelere ba¤l› olarak gündemde yer alan kap-
saml› sorunlar›n üye ve örgütsel seferberli¤e dayal› bir “Dayan›flma Süreci” ile afl›labi-
lece¤i belirtilerek; Oda’n›n Anayasal güvence alt›nda olan yetki ve sorumluluklar›n›n
gere¤ini kararl› bir flekilde yerine getirmeye devam edece¤i vurgulanm›flt›r.

Mimarlar Odas› Genel Kurulu, bu de¤erlendirmelerin ›fl›¤›nda ola¤anüstü koflullardan
geçti¤imiz bu dönemde; baflta meslektafllar›m›z olmak üzere bütün duyarl› kesimleri
savafla ve anti-demokratik süreçlere karfl› tav›r almaya; meslek örgütlerimizin, üniver-
sitelerimizin, yerel yönetimlerin “kamusal özerk” kimliklerini korumaya, do¤a-kent-kül-
tür ya¤mas›na dur demeye ça¤›rmaktad›r.

Mimarlar Odas› Toplum Hizmetinde!

Mimarlar Odas› Genel Merkezi

09.04.2013
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Uzun zamand›r yap›laflma bask›s› alt›nda olan ‹zmir’in en önemli aç›k alan›, yeflil alan›
ve kent içi tar›m alan› olan ‹nciralt›’nda yukar›da bahsedilen iki sorun adeta ayn› anda
yaflanmaktad›r. Bir yandan EXPO arac›l›¤›yla bölge yap›laflmaya aç›lmaya çal›fl›l›rken
bir yandan da bölgede al›fl›lmad›k büyüklükte bir alan AVM’ler için ayr›lmaktad›r. 

Genellikle düzenlendikleri kentlere yeni bir duyarl›l›k ve yarat›c›l›k katmak için f›rsat
olan EXPO fuarlar›n›n ‹zmir’de ‹nciralt›’ndaki birinci derece do¤al sit alan› ve lagünde
yap›lmas› kabul edilemez. Kent ormanlar›n›n yok edilmesiyle elde edilecek alan üzeri-
ne kurulmas› planlanan fuar alan› EXPO ruhuna da sa¤l›k temas›na da ters oldu¤undan
oylamada önemli bir dezavantaja dönüflmektedir. Sunumlarda görülen 1. Derece Do-
¤al Sit alan› ve kent orman› alan›n› EXPO alan› yaparak yap›laflmaya açman›n mant›¤›-
n› anlatmak kolay olmayacakt›r. 

‹nciralt› plan› ile düzenleme ortakl›k pay› olarak kamuya terk edilerek alan üzerinde Ex-
po yap›laca¤› söylenirken, sunumlarda Expo yap›lar› ve alan› kent orman› ve 1.derece
do¤al sit alan› ve lagün üzerinde yap›lmaktad›r. Kenti aldatmaktad›r.

Belediyenin son olarak haz›rlad›¤› ‹mar Plan›, EXPO ‹zmir’de gerçekleflmese bile böl-
gede ciddi bir yap›laflman›n önünü açm›fl, flu an bölgedeki tüm AVM’lerden kat kat da-
ha fazla bir alan› AVM alan› olarak belirlemifltir. Bunun yan›s›ra Üçkuyular civar›nda yi-
ne devasa boyutlarda bir alan›n AVM olarak projelendirilme sürecinde oldu¤u bilin-
mektedir.

Kentin bu yo¤unlukta AVM ihtiyac› oldu¤unu savunmak mümkün de¤ildir. Dünyan›n
geliflmifl ülkelerinin en kalabal›k kentlerinde bile AVM say›s› bir elin parmaklar›n› geç-
memektedir. Geliflmifl ülkelerin AVM’lerden uzak durmas›n›n bafll›ca nedeni kentsel
ekonominin en büyük düflmanlar› olmas›d›r. AVM’ler kentli esnaf› ticari etkinliklerini
sürdüremez konuma sürüklerken kentsel zenginli¤in tekelci firmalar arac›¤›yla kent d›-
fl›na aktararak kentin ticari çöküflüne hizmet etmektedir. 

Mimarlar Odas›, konuyla ilgili di¤er meslek odalar› ve sivil toplum kurulufllar› sürekli
olarak bu yanl›fl projelere karfl› hukuki mücadele yürütmekte, kamuoyunu bilgilendir-
meye ve duyarl›l›k oluflturmaya çal›flmaktad›r. Sosyal demokrat bir belediyecilik anla-
y›fl›na sahip olmas›n› bekledi¤imiz ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin de bu konuda ço-
¤unlukla merkezi iktidara paralel kararlar alabildi¤ini üzülerek izlemekteyiz. Tüm ülke-
de “dayatmalara itiraz” edildi¤i günlerde, bir gece ‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisin-
de gündeme al›narak kabul edilen kent merkezine yeni yüksek yap› projelerinin önü-
nü açan Alsancak planlar›, yerel yönetimin bu eylemlerden “mesaj almad›¤›n›” göster-
mektedir.

Ancak Neoliberal zihniyetin özü ayn› olmakla birlikte aktörlerinin de¤iflebilece¤ini bil-
di¤imiz için bu tav›r bizi flafl›rtmamaktad›r. Kimi zaman muhafazakar, kimi zamansa
sosyal demokrat bir kimlikle ortaya ç›kan bu zihniyet kentleri tekellerin kontrolündeki
pazaryerleri, kentlileri ise bask› alt›nda tutulmas› gereken tüketiciler olarak tan›mla-
makta, kentsel mekan› da bu bak›fl aç›s›na göre oluflturmaya çal›flmaktad›r. En büyük
hedefi kentlilerin özgürce kullanabilecekleri yeflil alanlar ve di¤er kamusal alanlar› mi-
marl›k ve planlama enstrümanlar›n› kullanarak ticari kimli¤e büründürmek, kentlilerin
özgürlüklerini elinden almak ve tüketim döngüsünü yeniden, yeniden, yeniden... kur-
makt›r. 

Mimarlar Odas› olarak daha iyi bir gelecek için bu düzene karfl› ç›karak kamu yarar›n›
gözetmeyen her projenin sonuna kadar takipçisi olaca¤›m›z›, hukuki mücadelemizi
sürdürece¤imizi, toplumsal sorumlulu¤umuz gere¤i halk›m›z› bu alanda bilgilendirme
yönündeki çabalar›m›z›n artarak devam edece¤ini kamu oyuna duyururuz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu  

21.06.2013



259
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 41. Dönem Çal›flma Raporu

BASIN AÇIKLAMALARI

Taksim Meydan› Yayalaflt›rma
projesi ve Gezi Park›na Topçu
K›fllas› ad› alt›nda AVM yap›l-
mas› konular› bir y›ld›r kamu-
oyunun gündeminde yer almak-
tad›r.

27 May›s 2013 tarihinde saat
22.30’da ifl makineleri Gezi Par-
k›na girmifl ve fiili y›k›m ve

a¤açlar›n sökülerek parçalanmas› ifllemi bafllat›lm›flt›r. Bunun üzerine Taksim Meydan›
ve Gezi Park›na sahip ç›kma duyarl›l›¤› gösteren demokratik çevreler, meslek örgütle-
ri ve do¤asever halk›m›z park alan›nda buluflarak y›k›m›n ve a¤aç katliam›n›n durdu-
rulmas›n› sa¤lam›flt›r. Ancak daha sonra polis sabaha karfl› sald›rm›fl demokratik hak-
k›n› kullanan vatandafllara insafs›zca müdahale etmifltir.

Yaflanan polis fliddeti ve gelinen aflama nedeniyle ‹stanbul Büyükflehir Belediye Bafl-
kan› Kadir Topbafl`tan görüflme için randevu talep edilmifl ve 31 May›s 2013 tarihinde
saat 14.30’da ‹BB Florya Binas›nda bir toplant› gerçeklefltirilmifltir. Bu toplant›da Be-
lediye Baflkan›ndan flu taleplerde bulunulmufltur:

fiu anda Gezi Park› polis iflgali alt›ndad›r. Yurttafllara karfl› orant›s›z fliddet kullan›lmak-
tad›r. Bunun sürmesi halinde can kay›plar› ve yaralanmalar›n artaca¤› endiflesindeyiz.
Bunun ivedilikle durdurulmas› yönünde bir giriflimde bulunulmal›d›r.

Parka yap›lan fiili müdahale hukuka ve yasalara ayk›r› bir biçimde gerçekleflmifltir.
Park üzerinde bir binan›n yap›lmayaca¤›n›n kamuoyuna aç›klanmas› gerekti¤i, ayr›ca
bu buluflmalar›n gezi park›nda farkl› kesimleri bir araya getirdi¤i ve tamamen park›n
savunulmas› amac›yla gerçeklefltirildi¤i ifade edilmifltir. Bunun ›fl›¤›nda hükümet yan-
l›s› kimi çevrelerce öne sürülen provokasyon iddialar›n›n as›ls›z olup, bu buluflmalar›n
kardeflçe ve demokratik dayan›flma duyarl›l›¤› içerisinde gerçeklefltirildi¤i anlat›lm›fl-
t›r.

Polis iflgalinin kald›r›lmas› ve parktaki hak aray›fl›ndaki insanlara fliddet uygulanmama-
s› yönünde güvence talep edilmifl ve bir aç›klama yapmas› talebinde bulunulmufltur. 

Bu talebimize ra¤men baflkan bu do¤rultuda yapaca¤› aç›klama yerine gerçeklere da-
yanmayan bir aç›klama yaparak kamuoyunu aldatm›flt›r. Hele yürütmenin durdurul-
mas›na karar verildi¤i bir süreçte Taksim Gezi Park› ve Meydan ile bu alana ulaflan tüm
cadde ve sokaklarda sürmekte olan polis fliddetinin derhal durdurulmas›n› ve polisin
bu alanlardan geri çekilmesini talep ediyoruz. Görüflmeye ve taleplerimize iliflkin bu-
nun d›fl›ndaki aç›klamalar gerçe¤i yans›tmamaktad›r.

Eyüp MUHCU

Mimarlar Odas› Genel Baflkan›

01.06.2013

Taksim Gezi Park›
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TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›, D‹SK'in ihtar eylemlerine destek
amac›yla 4 Haziran 2013 tarihinde bir aç›klama yapt›.

TMMOB, D‹SK Baflkanlar Kurulu'nun ülkenin bu gününde yaflananlara iliflkin olarak
yapt›¤› de¤erlendirmeler sonucunda ald›¤› karar gere¤i Çarflamba gününden itibaren
gerçeklefltirece¤i hayat› durdurmaya yönelik ihtar eylemlerini destekleyecektir.

D‹SK taraf›ndan,

"Taksim Gezi Park›'n›n park olarak kalaca¤› resmen ilan edilmelidir. Halka uygulanan
fliddetin sorumlular› hesap vermeli ve istifa etmelidir, biber gaz› kullan›m› yasaklanma-
l›d›r. Ülkenin dört bir yan›nda gözalt›na al›nan binlerce kifli hakk›nda hiçbir soruflturma
aç›lmayaca¤› ilan edilmeli, yarat›lan ma¤duriyetler nedeniyle halktan özür dilenmeli-
dir. Taksim baflta olmak üzere Türkiye'deki tüm meydanlarda, kamusal alanlarda top-
lant› ve eylem yasaklar›na son verilmelidir."

fleklinde ifade edilen talepler gerçekçidir, anlaml›d›r. Siyasi iktidar D‹SK'in bu sözlerini
anlamak, gere¤ini yerine getirmek zorundad›r.

TMMOB, "Kurtulufl yok tek bafl›na, ya hep beraber, ya hiç birimiz" sözünü ›srarla ve her
fleye ra¤men büyütmeye devam edecektir.

Mehmet So¤anc›

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

04.06.2013

TMMOB, D‹SK ve KESK'in ‹htar Eylemlerini
Destekleyecektir! 
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Do¤al Kültürel ve Mimari Miras›m›z, Kentsel Yeflil
Alanlar›m›z ‹ktidar›n Rant Politikalar›n›n Hedefi
Olmaktan Ç›kar›lmal›d›r

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Türkiye’de çevresel de¤erlerin korunmas› ve gelifltirilme-
si bugün daha fazla önem kazanm›fl, ekonomik politikalar›n, sosyal yaklafl›mlar›n çevre ile
uyumunda gelinen nokta, endifle verici bir hal alm›flt›r. Do¤al çevrenin korunarak gelifltiril-
mesi ve gelecek kuflaklara aktar›lmas› için iktidar taraf›ndan kimi yap›sal ve ciddi tedbirler
al›nmas› gerekirken, sorunlar daha da katlanarak devam etmektedir.

Çevreyi “rant” arac› olarak gören politikalarla, tar›m alanlar›, do¤al kaynaklar, ormanlar, ha-
zine arazileri, k›y›lar, sit alanlar›, milli parklar imara aç›lmakta; yeralt› ve yerüstü su kaynak-
lar› kirletilmektedir. Bu yöndeki uygulamalarla do¤al, kültürel ve mimari miras›m›zla birlikte
tüm çevre de¤erlerinin yok edilmesinin önünü aç›lmaktad›r.

Taksim Gezi Park› ve Atatürk Orman Çiftli¤i gibi kent merkezindeki, an› de¤eri de olan ya-
flam alanlar›n›n betonlaflt›r›lmas› ile kent içi yaflam alanlar› yok edilmekte; yap›lan 2000’e
yak›n HES arac›l›¤›yla akarsular›m›z›n do¤al özellikleri özellefltirmeler suretiyle yok edilmek-
te ve bu yok olufl çevre ya¤mas›n›n bir baflka boyutunu oluflturmaktad›r.

2B Yasas› ile birlikte, “orman vasf›n› kaybetti¤i” gerekçesiyle parsel olarak tescil edilen alan-
lar›n, “dönüflüm alan›” ilan edilerek, TOK‹ eliyle yo¤un bir yap›laflmaya aç›lmas› uygulama-
lar›n›n bafllat›lmas›, ormanlar›m›z›n yeni bir k›y›m yaflamas›na neden olacakt›r.

Bilimsel raporlarla ‹stanbul için bir kent suçu olma niteli¤i net biçimde ortaya konmas›na
ra¤men hükümetin talimat›yla haz›rlanan ve temeli at›lan 3. köprü projesi; 1 milyonluk kent
ve yeni havaliman› projesi ile ç›lg›n projeler ad› alt›nda gündeme getirilen Kanal ‹stanbul
projesi gibi projelerle ‹stanbul’un elde kalan son do¤al alanlar›n›n yok olma sürecini bafllat-
maktad›r.

Yap›lan yeni düzenlemelerle ÇED uygulamalar›n›n kadük b›rak›lmas›, halihaz›rda Meclis gün-
deminde görüflülmekte olan Orman Kanununda De¤ifliklik Tasla¤› ile di¤er taraftan Meclis
gündemine gelmeyi bekleyen ‹mar Kanunu, K›y› Kanunu taslaklar›yla tüm do¤al çevreyi
kontrolsüz bir biçimde yap›laflmaya açarak yok olmas›na neden olacak düzenlemeler kayg›
verici boyutlara ulaflm›flt›r.

Koruma alt›na al›nm›fl milli parklar›m›z, do¤al sitlerimiz, yaban hayat› koruma sahalar›m›z,
sulak alanlar›m›z ve tüm korunan alanlar›n s›n›rlar›n›n de¤ifltirilebilmesine ve tümüyle kald›-
r›lmas›na; bu alanlar›n yap›laflmaya aç›lmas›na olanak veren ve yine TBMM Genel Kurulu’nda
görüflülen Tabiat› ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanunu Tasar›s›’n›n ivedilikle geri çekilme-
si gerekmektedir.

Bu koflullarda esenlikli bir dünya ve ülkemizin gelece¤i için, temel insan haklar›ndan “sa¤-
l›kl› ve nitelikli bir çevrede yaflama hakk›”n›n sa¤lanmas› ve “çevre ya¤mas›”n›n durdurulma-
s› için tüm toplum kesimlerinin ortaklaflmas›; iktidar›n politikalar›n› belirlerken tüm kesimle-
rin görüfl ve önerilerini dikkate almas› gerekmektedir. Taksim Gezi Park›’nda bafllayarak,
halk›m›z›n duyarl›l›kla sahip ç›kmas› sonucunda tüm yurda yay›lan “Çevresine Sahip Ç›kma
Bilinci” umut etmek isteriz ki kanun yap›c›lar için de uyar›c› olacakt›r.

Mimarlar Odas› olarak, bilimin ve hukukun yol göstericili¤inde do¤al varl›klar›m›z› koruya-
rak, bugünden yar›na tafl›ma tavr›m›z›n, mesleki sorumlulu¤umuz oldu¤u bilinciyle, ülkemi-
zin tüm do¤al ve yap›l› çevresini sermaye olarak de¤erlendiren, var olan do¤al ve kültürel
miras›m›z›n yok edilmesi anlay›fl›na karfl› mücadelemizi kararl›l›kla sürdürece¤imizi de¤erli
kamuoyu ile sayg›yla paylafl›yoruz.

TMMOB Mimarlar Odas›

05.06.2013
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AKP iktidar›, “düzenleme” ad› alt›nda tüm alanlar› neo-liberal politikalar›n, talan ve
ya¤ma politikalar›n›n önünde engel b›rakmayacak biçimde yeniden tanzim etmekte
ve bu durumdan, mühendislik mesle¤i de ziyadesiyle nasibini almakta. Bunun son ör-
ne¤i, teknik ö¤retmenlere mühendis unvan› verilmesi giriflimidir.

Genel e¤itim politikalar› sonucunda bir yandan ülkemizdeki üniversite say›s› h›zl› ve
plans›z bir biçimde artt›r›l›rken, buna paralel olarak da mevcut mühendislik fakültele-
rine her y›l yenileri eklenmekte, nitelikli iflgücü oldu¤u gerçe¤i göz ard› edilen ve bir
maliyet unsuru olarak görülen mühendislik mesle¤inde emek sömürüsü giderek art-
maktad›r. 

Bütün üretim ve hizmet süreçlerinde temel bir yeri bulunan mühendislik ö¤retimi ve
uygulamalar›n›n temelini, daha önce Teknoloji Fakülteleri ve “uzaktan e¤itim” uygula-
mas› ile afl›nd›ran siyasi iktidar, flimdi de teknik ö¤retmenlere "mühendis" unvan› ve-
rerek bunu bir ileri aflamaya tafl›ma e¤ilimi göstermekte.

Yüksek Ö¤retim Kurulu (YÖK) “28 fiubat ma¤duriyetini giderme” iddias›yla, 20 y›l ön-
ceki yönetmeli¤i uygulamaya karar vererek, dalga geçer gibi haz›rlanan s›nav sorula-
r›yla 100 TL bedelle mühendislik ünvan› da¤›tmaya haz›rlan›yor. YÖK web sayfas›ndan
yap›lan duyuruda “Teknik Ö¤retmenler için Mühendislik Tamamlama Program› Bafll›-
yor” ifadesi kullan›lm›fl, örnek soru tipleri sunulmufl ve 21 Temmuz 2013 tarihinde ya-
p›lacak s›navda, bugün say›lar› 72 bini bulan teknik ö¤retmenlerin, ortaokul ö¤renci-
lerinin girdi¤i seviye belirleme s›navlar›n›n da alt›nda kalan basitlikte sorulara yan›t
verdiklerinde mühendislik tamamlama programlar›na al›nacaklar› belirtilmifltir. 

Yap›lan sadece mühendislere yönelik bir haks›zl›k de¤il, ayn› zamanda flu günlerde ya-
pacaklar› tercihlerle mühendislik fakültelerine girerek hayatlar›na yön vermeyi amaç-
layan gençlerimizin de geleceklerini riske atan bir yanl›flt›r.

Teknik e¤itim fakültelerini kapatarak teknik ö¤retmenleri iflsiz b›rakan YÖK, sorunu
say›lar› 72 bini bulan teknik ö¤retmenlere “mühendis” unvan› vererek çözmeye çal›fl›r-
ken, hâlihaz›rda mühendislerin yüzde 25’inin iflsiz oldu¤u ya da meslek d›fl› ifllerde ça-
l›flt›¤› gerçe¤ini görmezden gelmektedir. Teknoloji Fakülteleri kurulmas›na yönelik al›-
nan karar sonucunda da mevcut mezun say›s›na, 4-5 y›l sonra her y›l 35 bin civar›nda
yeni mezun eklenecektir.

Bir yandan meslek liselerinden mezun olan gençlerimizin üniversite s›nav girifllerine
iliflkin katsay› karmaflas› yarat›l›rken, bir yandan da meslek liselerine ö¤retmen yetifl-
tiren teknik e¤itim fakülteleri kapat›lmaktad›r. Ülkemizde sürekli olarak nitelikli ara
eleman ihtiyac›na vurgu yap›l›rken; teknik e¤itim fakültelerinin de kapat›lmas›yla bir-
likte, ara eleman yetifltirecek e¤itmen kadrolar›n›n nas›l yetifltirilece¤i de bofllukta kal-
m›flt›r. Nitelikli ara eleman ve tekniker yetifltirilmek isteniyorsa, meslek yüksekokulla-
r›n›n e¤itim kalitesinin artt›r›lmas› zorunludur. E¤er teknik ve mesleki e¤itim fakültele-
ri için ihtiyaç fazlas› olduklar›na yönelik belirleme yap›lm›flsa, bu kayna¤›n nitelikli ara
eleman yetifltirmek için meslek yüksekokullar›yla iliflkilendirilerek kullan›lmas› gerek-
mektedir.

Ülkemizde Nitelikli Ara Teknik Eleman ‹htiyac›
Varken ve Mühendisler ‹flsizken, YÖK, 
Teknik Ö¤retmenleri de Mühendis Yapma Peflinde!
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‹ktidar›n kamuoyuna, “reform/iyilefltirme”, “iflsizli¤e çözüm” fleklinde sundu¤u bu ad›-
m›, asl›nda yüksekö¤retime yönelik al›nan kararlardaki plans›zl›k, mühendislik e¤itimi
düzeyinin düflmesi, ucuz iflgücü kayna¤› yarat›lmas› gibi karakteristik bir durum arz
etmektedir.Bu uygulama ile teknik ö¤retmenlerin iflsizli¤ine çözüm bulunaca¤› koca-
man bir yaland›r.Yap›lmas› gereken teknik ö¤retmenlerin ara eleman yetifltiren teknik
okullarda istihdam›na yönelik çözümlerin gelifltirilmesidir.

TMMOB ve Odalar›m›z, 1992 y›l›nda 3795 say›l› Yasa’n›n kabul edilmesiyle bafllayan,
2010 y›l›nda Teknoloji Fakülteleri’nin aç›lmas›yla devam eden ve bugün "Teknik E¤i-
tim Fakültesi mezunlar›na mühendislik unvan› verilmesi" uygulamas›yla görünür hale
gelen sürecin bir bütün olarak; mühendislik, mimarl›k mesleklerinin itibars›zlaflt›r›lma-
s›, öneminin azalt›lmas›, niteli¤inin tart›fl›l›r hale getirilmesinin bir baflka tezahürü oldu-
¤unu düflünmektedir. Bu durumu mühendislerin, mühendislik fakültelerinin ve mühen-
dislik fakültelerine girme çabas› içinde olan ö¤rencilerin içlerine sindirmesi mümkün
de¤ildir.

Biz mühendis ve mimarlar›n, mühendislik ve mimarl›k ö¤rencilerinin ve meslek örgüt-
lerinin uyar›lar›na; iktidar, Üniversiteleraras› Kurul ve YÖK taraf›ndan kulak verilmesi-
ni istiyor, YÖK’ün duyurusunu yapt›¤› ve 21 Temmuz 2013 tarihinde ÖSYM taraf›ndan
yap›lacak olan "Teknik Ö¤retmenler ‹çin Mühendislik Tamamlama Programlar› Girifl S›-
nav›"n›n ivedilikle iptal edilmesini istiyoruz.

‹tiraz›m›za kulak verin! Plans›z bir flekilde çok say›da donan›ms›z üniversite, fakülte aç-
mak, niteliksiz mühendis yetifltirmek ve teknik ö¤retmenlere mühendis unvan› veril-
mesine yönelik uygulama, karar ve haz›rl›klardan derhal vazgeçin!

Buradan bütün meslektafllar›m›z› ve ö¤rencilerimizi; YÖK’ün, teknik ö¤retmenlerin
mühendis unvan› almas›na olanak sa¤layacak olan “Teknik Ö¤retmenler ‹çin Mühen-
dislik Tamamlama Programlar›n›n Girifl S›nav›”na karfl› durmaya davet ediyoruz. Bu
konuda bafllatt›¤›m›z imza kampanyas›na kat›l›mlar›n›z› bekliyoruz. Bu konudaki bilgi-
lere TMMOB ve odalar›m›z›n internet adreslerinden ulafl›labilir.

YÖK’ün, bu bilim d›fl› karar›n› geri almad›¤› ve s›nav› iptal etmedi¤i takdirde, karfl›s›n-
da hem mühendisleri hem de mühendislik fakültelerinde e¤itim gören ö¤rencilerimizi
"örgütlü" olarak görece¤ini hat›rlat›r›z.

Bu daha bafllang›ç mücadeleye devam.

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla.

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

05.07.2013
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Taksim Gezi Park›’n›n y›k›l›p yerine Topçu K›fllas› yap›lmas› plan›na karfl› tepki ile
bafllayan büyük halk hareketi, iktidar› bu konuda geri ad›m att›r›rken, verilen hukuk
mücadelesinde de söz konusu plan aleyhinde al›nan kararlar ile iktidar, Gezi Park›’n›n
park olarak kalaca¤› aç›klamas›n› yapmak zorunda b›rakt›. Ancak yaflanan olaylar
öncesinde ‹stanbul’da her gün binlerce insan›n ziyaret etti¤i Gezi Park›, mahkemenin
verdi¤i karara ra¤men günlerce yurttafllar›n girifline kapal› tutulurken, ‹stanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu ve beraberindekilerin dün kameralar önünde gerçeklefltirdi¤i
“aç›l›fl töreni” ile park›n yurttafllar›n kullan›m›na tekrar aç›ld›¤› iddia edildi. Buna karfl›n,
devlet ciddiyeti ile kesinlikle ba¤daflmayacak biçimde, akflam saatlerinde parka
girmek isteyen yüzlerce yurttafla “park›n tekrar kapat›ld›¤›” belirtilip, park içinde vakit
geçirmekte olan yafll›lar, çocuklar, kad›nlar, her yafltan yurttafllar parktan polis zoruy-
la ç›kart›l›rken, buna tepki gösteren binlerce kifli,yaklafl›k 40 günden bun yana aral›ks›z
biçimde devam etti¤i gibi yine polis fliddetine maruz kalm›flt›r. Polisin; gaz bombas›,
tazyikli su ve plastik mermi kullan›m› gibi genifl bir yelpazede sergiledi¤i fliddet sonu-
cu onlarca kifli yaralan›rken, aralars›nda TMMOB’ye ba¤l› odalar›m›z›n yöneticilerinin
de bulundu¤u 30’dan fazla kifli gözalt›na al›nd›, Makina Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi’nin kepenkleri polislerce tekmelendi, fiube binas›na zorla girilmeye çal›fl›ld›.
Taksim Dayan›flmas› ad›na Gezi Park›’n›n kurtar›lmas› mücadelesine omuz veren
TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve TMMOB Makina Mühendisleri
Odas› ‹stanbul fiube 2. Baflkan› Süleyman Solmaz, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiube Baflkan› Beyza Metin, TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul fiubesi 2. Baflkan›
Sabri Orcan, TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› ‹stanbul fiube Sekreteri Akif Burak Atlar,
fiube Sekreter Yard›mc›s› Sezi Toprakç› ve Mimar Mücella Yap›c›’n›n da gözalt›na
al›nanlar aras›nda yer ald›¤› olaylar, AKP iktidar›n›n; demokratik kitle örgütlerinin,
uluslararas› toplumun ve en önemlisi milyonlarca yurttafl›n ‘hukuk ve insan haklar›
çerçevesinde hareket edin’ ça¤r›s›na kulak t›kad›¤›n›n yeni bir göstergesi olmufltur. 

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu (‹KK) olarak, hiçbir s›n›r tan›mayan polis flidde-
tine, gözalt› ve tutuklama terörüne, mülki amirler ve medya eliyle devam ettirilen kar-
alama kampanyas›na bir an önce son verilmesini, arkadafllar›m›z›n bir an önce serbest
b›rak›lmas›n› ve art›k kamusal alan›n neo-liberal kent politikalar› do¤rultusunda
talan›na yönelik sald›r›lar›n sembollerinden biri haline gelen önemli bir kent müfltere-
ki olan Taksim Gezi Park›’n›n derhal tüm yurttafllar›n koflulsuz kullan›m›na aç›lmas›n›
talep ederken, hiçbir zor ve bask› politikas›n›n TMMOB’ye ba¤l› odalar› on y›llardan bu
yana verdi¤i; hukukun üstünlü¤ü, demokrasi ve insan haklar› mücadelesine verdi¤i
destekten vazgeçiremeyece¤ini hat›rlat›r›z.  

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

08.07.2013

‹KT‹DARIN BASKI VE ZORU, TMMOB’Y‹ 
SUSTURAMAYACAK
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Taksim Gezi Park›’ndan bafllay›p tüm yurda yay›lan direnifl karfl›s›nda ne yapaca¤›n›
flafl›ran AKP iktidar›, direniflin faturas›n› TMMOB'ye kesmeye çal›fl›yor. Daha iki gün ön-
ce TMMOB'nin ‹stanbul’daki yöneticileri gözalt›na al›n›rken, hükümet, bir gece yar›s›
operasyonu ile torba yasaya bir madde ekleyerek TMMOB'yi ve mesle¤imizi etkisiz-
lefltirmeye çal›flm›flt›r. Bu bir intikam ve imha yasas›d›r.

Meclis iç tüzü¤üne ayk›r› bir flekilde, her zaman oldu¤u gibi kapal› kap›lar arkas›nda
tezgâhlanan ve torba yasa görüflülürken meclise verilen önerge ile 3194 say›l› ‹mar Ka-
nunu’nda de¤ifliklik yap›larak, Anayasa’n›n 135 ve 124. maddeleri ile 6235 say›l› Türk
Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu çerçevesinde meslek odalar›na tan›nan yet-
kiler t›rpanlanmaya çal›fl›lm›fl ve TMMOB ve ba¤l› odalar›n›n meslektafllar› ile ba¤› ke-
silmek istenmifltir. Ayr›ca ayn› operasyonla 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanu-
nu’nda tan›ml› olan haklar da yok say›lm›flt›r. 

Gece yar›s›, yang›ndan mal kaç›r›r gibi yap›lan bu operasyonla;

1. Taksim Gezi Park› direnifli sonras› sürdürülen cad› av›n›n bir parças› olarak, hüküme-
tin Gezi Park› konusundaki hüsran›n›n intikam› TMMOB'den al›nmaya çal›fl›lmaktad›r.  

2. Ülke kaynaklar›n›n, kamusal alanlar›n, do¤an›n talan›na karfl› ç›kan TMMOB yok edil-
meye çal›fl›lmaktad›r.

3. TMMOB, mesle¤imiz, meslektafllar›m›z itibars›zlaflt›r›lmak istenmektedir.

4. Kamu kaynaklar›n›n talan›, plans›z, denetimsiz, kurals›z yap›laflman›n önü aç›lmak-
tad›r.

5. Belediyelerin ve meslek odalar›n›n Anayasa’da tan›ml› olan kamusal denetim yetki-
leri ellerinden al›nmaya çal›fl›lmaktad›r. 

Buradan bir kez daha AKP iktidar›na sesleniyoruz: 

Çaban›z beyhudedir. TMMOB'yi, halk›n mal›n› yandafllar›n›za peflkefl çekti¤iniz o tor-
ba yasalar›n›zla yok edemezsiniz. TMMOB, Gezi Park› örne¤inde oldu¤u gibi do¤am›-
z›, kentlerimizi talan etmenize asla ve asla göz yummayacakt›r. TMMOB, bilimi ve tek-
ni¤i, emperyalizmin ve sömürgenlerin de¤il, emekçi halk›m›z›n hizmetine sunmaya ka-
rarl›d›r. TMMOB gücünü örgütlü üyesinden ve halk›ndan al›r. 

TMMOB asla "Padiflah›m çok yafla" diyenlerle saf tutmayacakt›r, "Kral ç›plak" demeyi
›srarla sürdürecektir.

TMMOB senin torbana s›¤maz!

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

10.07.2013

TMMOB Torbaya S›¤maz



266
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 41. Dönem Çal›flma Raporu

BASIN AÇIKLAMALARI

TMMOB ve Mimarlar Odas›, Anayasa'n›n 135. maddesi kapsam›nda kurulmufl kamu ku-
rumu niteli¤inde bir meslek kuruluflu ve birli¤idir. Meflrutiyetini Türkiye Cumhuriyeti
Anayasas›'ndan ve 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu'ndan
yani kendi kurulufl kanunundan al›r. 

Bu kapsamda kamu kurumu niteli¤inde meslek kuruluflu olarak TMMOB ve üyesi Mi-
marlar Odas› ülke sath›nda güvenli, sa¤l›kl› ve nitelikli yap›laflmay›, mesle¤i, meslek
haklar›n›, kentsel mekan›, yaflam kalitesini, kamu yarar›n›, akl› ve bilimi, eme¤i ve kent
yoksullar›n›, haklar ve özgürlükler temelinde demokrasiyi savunan ve gözeten bir ge-
nele¤e ve prati¤e sahiptir. 

Kültür miras›n›n, topra¤›n, suyun, k›y›lar›n, ormanlar›n, meralar›n, kentin kamusal me-
kanlar›n›n, yaflam alanlar›n›n, ekonomik geliflme ad›na tahrip edilmesine, ya¤malanma-
s›na, ak›l, bilim ve hukuk temelinde her zaman karfl› ç›km›flt›r, karfl› ç›kmaya devam
edecektir. Bu onurlu durufl insan olman›n da bir gere¤idir. Rant çevreleri ve iktidar sa-
hipleri bu onurlu durufltan her zaman rahats›z olmufllard›r.

‹mar Kanunu'nda bir gece yar›s› yap›lan de¤ifliklikle, TMMOB'nin ve Mimarlar Odas›'n›n
gücünü k›rmay› hedefleyen ve mimarlar›n en temel güvencesi olan müelliflik haklar›n›
ortadan kald›ran düzenlemeler bu kapsamda kayg› verici geliflmelerdir.

Bedeli ne olursa olsun TMMOB ve Mimarlar Odas› her zaman; akl›n ve bilimin öncülü-
¤ünde güvenli, sa¤l›kl›, planl› kentleflmeyi, nitelikli yap›laflmay›, kamu yarar›n›, kentsel
mekan›, yaflam kalitesini, mesleki haklar›, eme¤i, kent yoksullar›n›, adaleti, özgürlü¤ü
ve demokrasiyi savunmaya ve talep etmeye devam edecektir. Ülkemiz, insan›m›z,
kentlerimiz ve sahip oldu¤umuz kültürel miras›m›z, mesle¤imiz bunu fazlas›yla hakke-
diyor. Bu nedenle iktidar sahiplerini h›zla yapt›klar› yanl›fltan dönmeye ve birlikte do¤-
ru bir düzenlemeyi yapmaya ça¤›r›yoruz.

Kamuoyuna sayg› ile duyururuz. 

Hasan Topal 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›

11.07.2013

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) ve 
Mimarlar Odas› Torba Yasay› Düzeltmeye Ça¤›r›yor

AKP iktidar›, önceki gece yine bir "torba yasa" içinde, TMMOB ve ba¤l› Odalar›n› hu-
kuk d›fl› bir flekilde s›n›rlamaya yönelik bir yasa de¤iflikli¤i yapm›flt›r. Ayn› iktidar üç y›l
önce yine bir gece yar›s› operasyonuyla, yabanc› mühendisleri ülkemiz mühendislerin-
den ayr›cal›kl› k›lacak bir yasa de¤iflikli¤i yapm›fl, daha sonra, iki y›l önce Kanun Hük-
münde Kararnamelerle TMMOB'yi otoriter bir tarzda vesayet alt›na alma yönünde
ad›mlar atm›fl, bütün ülkeyi rant eksenli bir flekilde imara açma politikalar› do¤rultu-
sunda yeni yasa ve yönetmelik de¤ifliklikleri yapm›flt›r. TMMOB Yasas›n›n bütününü

‹ktidar TMMOB'yi Geriletemeyecek, Mücadelesini 
Asla Durduramayacakt›r Mesle¤imize, Örgütümüze,
Ülkemizin Kamusal Zenginliklerine Sahip Ç›kmaya
Devam Edece¤iz
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de¤ifltirme giriflimi ise TMMOB ve Odalar›m›z›n yürüttü¤ü kampanya üzerine bizzat
Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan ertelenmek zorunda kal›nm›fl, daha do¤rusu
Anayasa de¤ifliklikleri dönemine ertelenmifl gibi gösterilmifltir. Fakat Taksim'de yap›l-
mak istenen, bilime, tekni¤e, mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤›na ayk›r› düzenle-
meler karfl›s›nda yarg›ya baflvuran ve hakl›l›¤› yarg› taraf›ndan teyit edilen Odalar›m›z
ve TMMOB'ye iktidar›n duydu¤u rant eksenli kin, önceki gece yap›lan ani de¤ifliklikler-
le ve TMMOB'ye ba¤l› Odalar›m›z›n ‹stanbul fiube yöneticilerinin gözalt›na al›nmalar›y-
la yans›m›flt›r. ‹ktidar›n yapt›¤› bütün mevzuat de¤ifliklikleri, birazdan de¤inece¤imiz
üzere Anayasa'n›n kamu kurum ve kuruluflu niteli¤indeki meslek odalar›yla ilgili gayet
sarih olan hükümlerine ayk›r›d›r, hukuk d›fl›d›r ve tarihsel meflruiyeti yoktur. Yap›lan
de¤ifliklikle Odalar›n yeni talanlar› önleme gücü hukuken olanaks›z hale gelmektedir 

Önceki gece yap›lan de¤ifliklikler, özet olarak; 

- Ülke kaynaklar›n›n talan›na karfl› ç›kan meslek odalar›n› ifllevsizlefltirme, 

- Odalar›n üyeleriyle iliflkisini zay›flatmak ve giderek ortadan kald›rmak, 

- Odalar›n gelirlerine el koymak, 

- Kamusal-toplumsal kaynak ve varl›klar›n talan›n› iktidar›n elinde merkezilefltirerek pi-
yasaya açmak, metalaflt›rmak,

- Kentsel dönüflüm, kentsel rant programlar›n›n önündeki bilimsel, teknik mesleki de-
netimi ve toplumcu engelleri ortadan kald›rmak,

- Özerk yerinden yönetim kurufllar› olan Belediyeler ve Meslek Odalar›n›n Anayasal
hak, yetki ve görevlerini ellerinden almak, 

- Mimarlar›n Fikir ve Sanat Eserleri Yasas› kapsam›ndaki mimari projelerini eser olmak-
tan ç›karmak, telif haklar›na el koymak,

ve sonuçta teslim alamad›¤› TMMOB'yi etkisizlefltirmek istemektedir. Oysa 1954 y›l›n-
da 6235 Say›l› Yasa ile kurulan ve 24 Odan›n üst birli¤i olan TMMOB, kökleri 1900'lü
y›llar›n bafl›na dayanan bir örgütlenme ve mücadele gelene¤inin ürünüdür. TMMOB ve
ba¤l› Odalar›, bir yandan meslek-meslektafl haklar›n› koruyup gelifltirirken, di¤er yan-
dan bilimsel-teknik mesleki bilgi birikimini ve örgütsel gücünü kamu ve toplum yara-
r›na sunmak için faaliyet yürütür, yasal dayana¤›n› Anayasa'n›n 123, 124, 135. madde-
lerinden alan kamu kurumu niteli¤inde, kamu tüzel kiflili¤ine sahip meslek kurulufllar›-
d›r ve yerinden yönetim esas›na dayan›rlar. 

Mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤› hizmetleri; çevre ve kentleflme politikalar›n›n di-
namik güçlerinin bafl›nda yer al›rlar. Ciddi bilim-teknik politikalar›, ola¤an koflullar ve
toplumsal bir kalk›nma perspektifi içinde mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤›n›n ye-
ri, konumu vb. böyledir. Ancak Türkiye'nin kalk›nma dönemlerinde belirli bir yeri olan
meslek disiplinlerimiz bugün bilimsel gereklerden h›zla uzaklaflan bir tarzda ve çok
yönlü olarak etkisizlefltirilmeye çal›fl›lmakta, mesleki deformasyon, iflsizlik ve yoksul-
lukla yüz yüze getirilmektedir. 

Meslek disiplinlerimiz neoliberal dönemin doru¤a ulaflan ekonomi politikalar›na ba¤l›
olarak siyasi iktidarlar taraf›ndan ikinci plana itilmifl, baz› alanlardaki yetkiler uluslara-
ras› sermaye kurulufllar›na devredilmifl, baz› alanlar neredeyse ortadan kald›r›lm›fl; mü-
hendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤› hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlay›-
fl›ndan ç›kar›l›p serbestlefltirme, özellefltirme, ticarilefltirmenin arpal›klar› haline getiril-
mifltir. Kentler rantlara göre flekillendirilmekte, plans›zl›k egemen k›l›nmaktad›r. Çal›fl-
ma yaflam›, mühendislik bilimlerinin uygulanmas› gereken iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i
önlemlerinin d›fl›nda tutulmaktad›r. ‹nsanca bar›nma hakk›n›n ve deprem gerçe¤inin
gerektirdi¤i, yap› denetimi, enerji, tar›m, orman, su kaynaklar› ve kentlerin yönetimi gi-
bi alanlarda mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤›n›n mesleki denetim, periyodik kon-
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trol, ölçüm vb. bilimsel-teknik kriterleri devre d›fl› b›rak›lmaktad›r. Son y›llarda yap›lan
mevzuat de¤ifliklikleri ile meslek disiplinlerimizin uygulama alanlar› ad›m ad›m daral-
t›lm›flt›r. Kanun Hükmünde Kararnameler bu sald›r›lara yeni halkalar eklenmifl; kamu
yönetiminin tekelci/otoriter nitelikte yeniden düzenlenmesinin yan› s›ra, mühendislik,
mimarl›k, flehir planc›l›¤› ve TMMOB mevzuat›, Anayasa ve yasalara aç›kça ayk›r›l›k
oluflturacak bir flekilde iktidar bürokrasisi taraf›ndan düzenlenir hale gelmifltir. Bu dü-
zenlemeler, Anayasa ve ‹dare Hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk yerinden
yönetim kurulufllar› aras›nda olmas› gereken "vesayet" denetimini aflan, tekelci, otori-
ter bir yönetim anlay›fl›n›n ürünü olarak baz› özerk kamu tüzelkifliliklerinin özerkli¤ini
ortadan kald›rmakta, baz›lar›n› da do¤rudan bakanl›k bünyesine almaktad›r. Ana
amaç, mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤› meslek örgütlerinin yürüttü¤ü kamusal
hizmetleri, kamu otoritesi yoluyla serbestlefltirip, piyasaya sunmak ve rant alanlar›na
dönüfltürmektir. 

Yürütme erkinin tahakkümünü her alana yayanlar, meslek ve kitle örgütlerinin "apoli-
tik" ve bilim-teknik d›fl› olmas›n›, bu örgütlenmelerin siyasal iktidar›n güdümünde ça-
l›flmalar yürütmesini, kamu yarar›n›, halk sa¤l›¤›n› ve can güvenli¤ini gözetmemesini,
her fleyin sermaye birikim süreçlerine tabi olmas›n› istemektedirler. Ancak bu kapsam-
l› ve bilime, insana, ülke, kamu, halk ç›karlar›na düflman olan bu politikalara karfl› di-
renmek, bilinmeli ki bizler için bir onurdur. 

Bugünkü TMMOB'yi bizlere miras b›rakan, 1974-1980 dönemi TMMOB'sinin Baflkan›
sevgili Teoman ÖZTÜRK'ün 19. ölüm y›ldönümünde özel olarak belirtmek isteriz ki,
hiçbir güç TMMOB ve ba¤l› Odalar›n› halkç›, toplumcu, kamucu de¤erlerinden uzak-
laflt›ramayacakt›r. ‹ktidar TMMOB'yi geriletemeyecek, mücadelesini asla durdurama-
yacakt›r. Mesle¤imize, örgütümüze, ülkemizin kamusal zenginliklerine sahip ç›kmaya
devam edece¤iz.  

Yaflas›n Taksim Gezi Park› Direniflimiz! Yaflas›n TMMOB! 
Bilgisayar Mühendisleri Odas› 

Çevre Mühendisleri Odas› 

Elektrik Mühendisleri Odas›

Fizik Mühendisleri Odas› 

Gemi Makinalar› ‹flletme Mühendisleri Odas› 

G›da Mühendisleri Odas› 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›

‹ç Mimarlar Odas›

‹nflaat Mühendisleri Odas› 

Jeofizik Mühendisleri Odas› 

Jeoloji Mühendisleri Odas› 

Kimya Mühendisleri Odas› 

Maden Mühendisleri Odas› 

Makina Mühendisleri Odas› 

Metalurji Mühendisleri Odas› 

Meteoroloji Mühendisleri Odas› 

Mimarlar Odas› 

Petrol Mühendisleri Odas› 

Peyzaj Mimarlar› Odas› 

fiehir Planc›lar› Odas› 

Tekstil Mühendisleri Odas› 

Ziraat Mühendisleri Odas›

11.07.2013
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"Hükümet 9 Temmuz 2013 akflam› bir
gece yar›s› operasyonu sonucu, Meclise
getirdi¤i önergeyle 3194 say›l› ‹mar Ka-
nununda  de¤ifliklik yapt›. Bu de¤ifliklikle
TMMOB‘ye ba¤l› meslek odalar›m›z›n
üyeleriyle iliflkilerini  koparmaya, odalar›-
m›z› ifllevsiz, etkisiz birer tabela örgütü
haline getirmeye çal›flt›. Ama gece yar›s›
sinsice yap›lan bu hamleyi halk›m›z ve

üyelerimiz teflhir etti, bofla ç›kard›. Torba yasa flimdiden meflruiyetini yitirdi, ellerinde
patlad›. 

Bu süreçte TMMOB‘yi yaln›z b›rakmayan halk›m›za, destekleriyle bizlere cesaret veren
yurt içinde ve yurt d›fl›ndaki tüm emek ve demokrasi güçlerine, tüm dostlar›m›za bu-
radan teflekkür ediyoruz.

Ancak daha iflimiz bitmedi. Halk›m›z›n gözünde hukuksal meflruiyeti düflmüfl bu torba
yasan›n Cumhurbaflkan› taraf›ndan veto edilip meclise geri gönderilmesi gerekiyor. 

Çünkü;

1. Bu yasa, Anayasa’n›n 135. ve 124. maddelerine göre yay›mlanm›fl 6235 say›l› TMMOB
kanununa göre kurulmufl Meslek odalar›n›n Anayasa’dan ve yasalardan ald›¤› kamusal
denetim, meslek alanlar›n› düzenleme yetkilerini yok etmeye, üyeleriyle  iliflkilerini ko-
parmaya çal›fl›yor.

2. Bu yasa, bilimsel, teknik ve mesleki denetimleri, kentsel dönüflüm ve kentsel rant
projelerinin önünde engel olarak görüp, kurals›z, denetimsiz yap›laflman›n önünü aç-
maktad›r.

3. Bu yasa, TMMOB‘nin yan› s›ra Belediyelerimizin de  Anayasa’n›n, yasalar›n kendisi-
ne verdi¤i imar mevzuat› ve yap›laflma konusundaki kamusal denetimlerini de ortadan
kald›rmaya çal›fl›yor.

4. Bu yasa antidemokratiktir, hukuksuzluktur.

5. Bu yasa,  Türkiye‘deki tüm yap›laflmay›, kamuya ait arazileri, kaynak ve varl›klar›, do-
¤al, tarihi, kültürel alanlar› geçmifli tescilli bir Bakan‘›n inisiyatifine b›rak›yor.

6. Bu yasa, tamamen siyasi bir manevradan ibaret olup, AKP‘nin y›llard›r devletin tüm
imkanlar›n› kullanarak seçimlerine müdahale etti¤i ancak bir türlü ele geçiremedi¤i
TMMOB‘yi yok etme projesinin bir parças›d›r.

7. Bu yasa, AKP‘nin Taksim Gezi Park› eylemleriyle meflruiyetini yitirmifl oldu¤u iktida-
r›n›n intikam›n› TMMOB‘dan alma giriflimidir.

8. Bu yasa; Kamu yarar›na de¤il,  aksine kamu zarar›nad›r.

Buradan say›n Cumhurbaflkan›’na sesleniyoruz: O torba‘da talan var, hukuksuzluk var,
veto et.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu halk yap›lan bütün talanlar›n hesab›n› er ya da
geç sorumlular›ndan soracak, bütün bu torbalar› AKP‘nin kafas›na geçirecektir.

Bundan kimsenin flüphesi olmas›n, bundan TMMOB‘nin ve dostlar›n›n zerre kadar flüp-
hesi yoktur."

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

18.07.2013

“TORBA”da Talan Var
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2009 y›l› Mart ay›nda yap›lan yerel seçimler öncesinde Türk Mühendis ve Mimar Oda-
lar› Birli¤ine (TMMOB) ba¤l› Meslek Odalar›n›n ‹zmir Birimleri olarak Ocak 2009’da dü-
zenledi¤imiz ilk ‹zmir Kent Sempozyumunda mesleklerimizle ilgili kentimize ait konu-
lar› 73 bildiri sunumu, çeflitli anketler ve bir panelle genifl bir bak›fl aç›s›yla de¤erlen-
direrek, sempozyumda ortaya ç›kan sonuçlar› siyasi parti merkezlerine, parti il bafl-
kanl›klar›na, adaylara, ilgili tüm kurum ve kurulufllara ulaflt›rarak kamuoyuyla paylafl-
m›flt›k.

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

2014 y›l›nda yap›lacak yerel seçimler öncesinde yine TMMOB’a ba¤l› Meslek Odalar›-
n›n ‹zmir birimleri taraf›ndan ayn› amaçlarla 28-30 Kas›m 2013 tarihinde Tepekule
Kongre Merkezi’nde TMMOB 2. ‹zmir Kent Sempozyumu düzenlenecektir.

Dünya’da, kamu yönetiminden kentin yönetimine uzanan yeniden yap›lanma biçimle-
ri, ülkemizde özellikle 2000’li y›llardan sonra yasa ve yönetmeliklerde gerçeklefltirilen
yeni düzenlemeler ile kamu yönetimi alan›nda hayata geçirilmifl ve ‹zmir de bu yeni
yap›lanmadan pay›n› alm›flt›r.

AKP iktidar› taraf›nan ç›kar›lan 6360 Say›l› Yeni Büyükflehir yasas› ile Büyükflehir Yö-
netimi, Belediye Yönetimi ve ‹l Yönetimleri’nde önemli de¤ifliklikler meydanlar gelmifl-
tir. Ancak küresel pazar›n nesnesi haline gelen kentlerimizde kente, kentsel mekana,
planlama süreçlerine ve kentin yönetimine iliflkin birçok sorun varl›¤›n› sürdürmekte
ve hatta kentlerin yönetim stratejilerine ba¤l› olarak s›n›flar aras›ndaki uçurumlar gi-
derek büyümektedir.

Di¤er yandan neo-liberal politikalar kenti bir meta haline dönüfltürmekte, rant getire-
bilecek her türlü yaflam alan› yap›laflmaya aç›lmaktad›r.  Bu küresel sald›r› karfl›s›nda
kentlilerin söz söyleme, karar alma mekanizmalar›na kat›lma, projelere itiraz etme
haklar› gün geçtikçe k›s›tlanmakta, kentlilerin “kent hakk›”n›n sermaye çevreleri tara-
f›ndan gasp edilmesinin yasal olarak önü aç›lmaktad›r. Bu çerçevede bu konuda her
zaman sözünü söyleyen üreten TMMOB ve odalar›n›n yap› üretim ve denetim süreç-
lerindeki yetkileri de imar Kanunun 8. maddesinde yap›lan de¤ifliklikle 

TMMOB ve ba¤l› odalar›n›n da sesi k›s›lmak istenmifltir. 

Bu kapsamda TMMOB ‹l Koordinasyon Kurullar› taraf›ndan düzenlenen Kent Sempoz-
yumlar› kentlerimiz için büyük önem tafl›maktad›r. Ancak yerel yönetimlerin düzenle-

TMMOB ‹ZM‹R II. ‹ZM‹R KENT SEMPOZYUMU
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nen bu sempozyumlar›n sonuç ve de¤erlendirmelerine ne kadar önem verdi¤i, uygu-
lamalar›na ne ölçüde yans›tt›¤› sorgulanmal›d›r.

TMMOB 2. ‹zmir Kent Sempozyumu’nun amac›; 2014 y›l›nda gerçeklefltirilecek yerel
yönetim seçimleri öncesinde kentin sorunlar›, kent yönetimi, kent halk›n›n yönetime
kat›l›m› vb. konular›n kent gündemine tafl›nmas›, baflta yerel yönetimlere talip adaylar
olmak üzere kentin çeflitli kurum ve kurulufllar›n›n bu konulara iliflkin proje, öneri ve
görüfllerinin tart›fl›lmas›na yönelik ortam›n oluflturulmas› ve bu tart›flmalar›n sonucun-
da ç›kacak sonuç bildirgesinin kent halk›n›n bilgisine sunulmas›d›r.

TMMOB ‹zmir 2. Kent Sempozyumu’nda ele alaca¤›m›z konular 6 ana bafll›k alt›nda
toplanmaktad›r:

1. Kent Kimli¤i, Kent Kültürü, Kent Yönetimi

2. Kentsel Planlama ve Yap›laflma Politikalar› ve Uygulamalar

3. Çevre Aç›s›ndan Mevcut Durum ve Gelece¤in Planlanmas›

4. Kentin Do¤al Afetlere Haz›rl›k Durumu, Do¤al Afetler ve ‹zmir

5. ‹zmir’in Enerji ve Do¤al Kaynaklar›

6. Kentleflme Sürecinde Tar›m ve G›da Güvenli¤i

TMMOB’ye ba¤l› Meslek Odalar›n›n ‹zmir birimleri taraf›ndan bu ana bafll›klar alt›nda
çeflitli konularda haz›rlanmakta olan bildiriler ile birlikte, düzenlenecek panel, forum ve
sürdürülmekte olan anket çal›flmalar›n›n sonuçlar› da sempozyumda sunulacakt›r.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu olarak Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde, bafl-
ta ‹zmir Halk› olmak üzere, semt forumlar›n›, mahalle örgütlerini,  sivil toplum kurulufl-
lar›n›, yerel yöneticileri, siyasi partileri, yerel yönetimlerin çeflitli kademelerine aday
olan siyasetçileri TMMOB ‹zmir 2. Kent Sempozyumu’nu izlemeye ve  sonuçlar›n› dik-
kate almaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna Sayg›lar›m›zla Duyurulur

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

27.08.2013
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Milyonlarca insan›n ölümüne, sakat kalmas›na, evini ve iflini kaybetmesine; kentlerin ve
yaflam çevrelerinin yerle bir olmas›na neden olan II. Dünya Savafl› vahfletinin bafllad›-
¤› 1 Eylül 1939 tarihi, bar›fl için yap›lan mücadelelerin an›s›na her y›l 1 Eylül “Dünya Ba-
r›fl Günü” olarak kutlanmaktad›r.

Dünya tarihinin en kanl› savafl›n›n üzerinden geçen 74 y›l›n ard›ndan, bölgemizde ve
küresel ölçekte yeniden aç›k iflgaller, katliamlar ve kültürel k›y›mlar artarak devam et-
mektedir. Afganistan, Irak ve Libya’da yaflanan iflgal ve katliamlardan sonra bugün
Türkiye’nin yan› bafl›nda bulunan Suriye’ye yönelik sald›r›lar gündemdedir.

Bu koflullarda “uygarl›klar›n befli¤i” ve binlerce y›ll›k kültürel birikimi gelece¤e tafl›yan
ve uygarl›k tarihine büyük katk›lar sa¤lam›fl olan Anadolu co¤rafyas›nda ve bölgemiz-
de toplumsal bar›fl›n, kardeflli¤in bir an önce gerçekleflmesi daha da önemli hale gel-
mifltir.

Ülkemizde ve bölgemizde y›llard›r yaflanmakta olan kaos, fliddet ve çat›flmalarla insan
yaflam› hiçe say›lm›fl; yeni can kay›plar›n›n olmamas› için bütün kesimlerin bar›fltan ya-
na tav›r almas› çok önemli hale gelmifltir. Bu nedenle bar›fl giriflimleri çok de¤erlidir.
Bizler mimarlar ve meslek örgütü olarak her zaman “yaflam›n ve bar›fl›n” yan›nda aç›k
tav›r ald›k ve almaya devam etmekteyiz.

Bugün toplum bilgisine kapal› kurgulanan ve bu nedenle kuflku ile karfl›lanan “bar›fl sü-
reci” ad› verilen ortamda hukuk d›fl› operasyonlar, demokratik kurulufllara bask›nlar,
savunma hakk›n›n çökertilmesi, insan haklar› ihlalleri ve özel yaflama yönelik “ilkel ve
gerici” müdahaleler, büyük ya¤ma kararlar› artarak devam etmektedir. “Diktatoryal
bir rejim”in inflas› için ad›mlar at›lmaktad›r. Bölgede ABD-‹srail eksenindeki politikala-
r›n tafleronlu¤u üstlenilerek, di¤er ülke toplumlar›na karfl› izlenen sald›rgan tutum
meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r.

‹ktidar›n bu bask›c›, despot ve savafltan yana politika ve uygulamalar› karfl›s›nda “GE-
Z‹” ile simgeleflen milyonlarca yurttafl›n gösterdi¤i duyarl›l›k, AKP iktidar›n›n 11 y›ll›k
uygulamalar›na tepki ve taleplerini meydanlarda bar›flç›l yöntemlerle dile getirmesi,
Türkiye’de yeni bir dönemi bafllatm›flt›r. Yurttafllar aç›kça “Ben var›m! Bana ra¤men
hakk›mda karar alamazs›n›z!” demektedir. Ülkenin do¤u ile bat›s›n›, kuzey ile güneyi-
ni ve bütün kesimleri kucaklayan “bar›fl iklimi” oluflmas›n› sa¤lam›flt›r. 

“GEZ‹ DUYARLILI⁄I” ba¤lam›nda, kültürel farkl›l›klar› zenginlik olarak gören ve bu de-
¤erlere sayg› gösteren, “bar›fl içinde birarada yaflama” ilkesinden, demokratik ve ba-
r›flç›l yöntemlerden ödün vermeyen, yaflama ve yaflam alanlar›na sahip ç›kan anlay›fl
genifl ve farkl› toplum çevrelerinden destek görmüfltür. Bu hareket ülkemizin demok-
ratik, özgürlükçü ve bar›flç›l gelece¤inin en önemli güvencesi olmufltur.

Bizler, “1 Eylül Dünya Bar›fl Günü” nedeni ile ayn› “duyarl›l›k ve dayan›flma” anlay›fl› içe-
risinde iktidar odaklar›n›, Suriye halk›na yönelik katliam ve iflgal giriflimlerinin derhal
durdurulmas› için bar›flç›l çaba göstermeleri ve komflulara yönelik sald›rgan politika-
lardan vazgeçmeleri için uyar›yoruz!

Bütün yurttafllar›n “Dünya Bar›fl Günü”nü kutluyor ve yaflama, yaflam de¤erlerine, ba-
r›fl›n gerçekleflece¤i “kimlikli ve yaflan›l›r kentler” hedefimizle bar›fla sahip ç›kma ça-
balar›m›z› kararl› biçimde sürdürece¤imizi bir kez daha vurguluyoruz.

De¤erli kamuoyumuza sayg› ile duyurulur.

Mimarlar Odas›

29.08.2013

“Gezi Duyarl›l›¤›” Bar›fl›n Güvencesidir
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Hukuksuz bir projenin hayata geçirilmesi s›ras›nda 27 May›s 2013 tarihinde Taksim Ge-
zi Park›ndaki a¤açlar›n yok edilmesine gösterilen tepki ile bafllayan eylemlerin ard›n-
dan, Taksim Dayan›flmas› temsilcileri hakk›nda bafllat›lan soruflturma devam ederken;
Savc›l›k, Mimarlar Odas› Baflkan› Eyüp Muhcu, fiehir Planc›lar› Odas› ‹stanbul fiube
Baflkan› Tayfun Kahraman, D‹SK Genel Sekreteri Arzu Çerkezo¤lu, mimar Derya Kara-
da¤, Beyo¤lu Semt Dernekleri Sözcüsü Cem Tüzün ve KESK Kad›n Sekreteri Canan
Çala¤an’›n ifadesinin al›nmas› için talimat vermifltir.

Bütün toplant›lar› ile duyurular› aç›k ve fleffaf olan Taksim Dayan›flmas›n›n bileflenle-
rinden meslek kurulufllar›n›n ve di¤er sivil toplum kurulufllar›n›n yöneticilerinin “Gezi
Duyarl›l›¤›” süresince; yaflam› ve yaflam de¤erlerini savunmak için bar›flç›l yöntemler-
le, demokratik tepkilerin meydanlarda ve kamusal alanlarda ortaya konulmas›nda flid-
detin önlenmesi için göstermifl oldu¤u hassasiyet ve çabaya karfl›n; soruflturma dos-
yas›nda hiçbir suç isnad› bulunmad›¤› halde, ifadeleri al›nmak üzere talimat verilerek,
korku ve sindirme politikas› izlenmektedir.

Ad› geçen kifliler, fezlekede sadece Taksim Dayan›flmas› ad›na toplant›lara kat›lan ki-
fliler olarak an›lmaktad›r. Suç olarak tan›mlanan bu tür toplant›lar ve görüflmeler ara-
s›nda, Gezi sorununu bar›flç› yollarla çözebilme aray›fl›ndaki yasal kurulufllardan olu-
flan Dayan›flman›n; Baflbakan, Baflbakan Yard›mc›s› ve Bafl Kamu Denetçisi ile yapt›¤›
görüflmeler de bulunmaktad›r.

Hiçbir suçlama olmad›¤› halde ifadesi al›nmas› istenen kiflilerin soruflturma savc›s›na
ifade verme talepleri dahi kabul edilmemekte, hangi nedenle ifadelerinin al›naca¤› bi-
linmedi¤i halde bas›nda yer alan haberlerle suçlu gibi gösterilmektedir. Kiflilerin mefl-
ru haklar›n› korumak ve savunma yapmak üzere yetkili merciye baflvurma hakk› âdil
yarg›laman›n en temel ilkesidir.

“Her türlü hak arama hürriyeti” ihlâlinden vazgeçilmesi gerekti¤ini ve Taksim Dayan›fl-
mas›n›n bileflenlerinden olan yasal kurulufllar›n yöneticilerinin suçlu gösterilmesini ka-
bul etmedi¤imizi bir kez daha de¤erli kamuoyuyla paylafl›yoruz.

Mimarlar Odas›

18.09.2013

Yaflam› ve Yaflam De¤erlerini Savunanlara 
Gezi Soruflturmas›
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Bugün 19 Eylül. 

Bugün “TMMOB Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar› Dayan›flma Günü”

19 Eylül; mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n örgütlü mücadele tarihi aç›s›ndan çok
önemli bir gündür.  

Bugün, yüre¤inde sadece insan sevgisi olan mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n
ekonomik ve demokratik taleplerle gerçeklefltirdi¤i bir günlük ifl b›rakma eyleminin
34. y›ldönümüdür. 

19 Eylül; iflsizli¤in, yoksullu¤un, faflist bask› ve zorbal›¤›n kol gezdi¤i ülke koflullar›nda
kendi sorunlar›n› halk›n sorunlar›ndan ayr› görmeyen mühendis, mimar ve flehir plan-
c›lar›n›n Gezi eylemlerine de¤in uzanan özgürlük, eflitlik, demokrasi, ba¤›ms›zl›k, bar›fl
ve adalet mücadelesinin ad›d›r.

19 Eylül 1979 tarihinde, Sevgili Baflkan›m›z Teoman Öztürk’ün TMMOB ad›na yapt›¤›
ça¤r› ile sokaklar› dolduran mühendis, mimar ve flehir planc›lar› bugün de ayn› anlay›fl
do¤rultusunda halk› ile omuz omuza Gezi sürecinde mütevaz› yerini alm›flt›r.

Ülkemiz çok kritik bir süreçten geçmektedir. Gezi Park›’n›n ya¤mas›na karfl› gösterilen
meflru ve demokratik tepki ile bafllayan halk direnifli ülkenin dört bir yan›n› sar›p sar-
malam›fl ve yeni bir dönemin kap›s› aralanm›flt›r. Sokaklar; özgürlük ve demokrasinin
yeniden yeflerdi¤i, insanca bir yaflam›n infla edildi¤i mekanlar haline gelmifltir. Halk
kendi kaderine el koymufl ve “art›k yeter” demifltir. Bask› ve sömürü politikalar›n›n uy-
gulay›c›lar› tarihsel rolleri gere¤i sokaklar› özgürlefltiren halk direnifline ac›mas›zca sal-
d›rmaktad›r.

Ülke tarihinin en önemli tepkilerinden biri olan halk direnifli karfl›s›nda, ortaya ç›kan ta-
lepleri karfl›lamak yerine bunu fliddetle bast›rmay› tercih edenler, gençlerimiz Ethem
Sar›sülük, Mehmet Ayval›tafl, Medeni Y›ld›r›m, Abdullah Cömert, Ali ‹smail Korkmaz ve
Ahmet Atakan’›n katilleridir. Gelece¤imiz için aç›lan en güzel ve temiz sayfa kana bu-
lanm›flt›r. Gençlerimizin katilleri hala ellerini kollar›n› sallayarak gezmektedir. Katillerin
cezaland›r›lmas› ve sorumlular›ndan hesap sorulmas› hepimizin boynunun borcudur. 

19 Eylül dayan›flma günümüzde bir kez daha söylüyoruz:

“TMMOB, Örgütüne, Mesle¤ine, Halk›na, Ülkesine Sahip Ç›k›yor!” 

TMMOB, özellikle son y›llarda AKP’nin sürekli hale getirdi¤i yasal ve fiili sald›r›lar›n›n
hedefi durumundad›r. Art›k toplumun genifl bir k›sm›n›n da çok iyi bildi¤i gibi örgütü-
müz TMMOB, AKP taraf›ndan teslim al›nmaya, yetkisizlefltirilmeye çal›fl›lmaktad›r.
Cumhurbaflkanl›¤› Devlet Denetleme Kurulu ile bafllayan ve arka arkaya ç›kar›lan
KHK’lar ile gelifltirilen sald›r› dalgas›, Gezi eylemleri süreci içerisinde son noktas›na
ulaflm›flt›r. Üyelerimiz, yöneticilerimiz gözalt›na al›nm›fl, arkadafllar›m›z üzerinden sa-
nal bir örgüt yarat›lmaya çal›fl›larak topluma da büyük bir gözda¤› verilmek istenmifl-
tir. “Örgüt arama TMMOB burada” diyen mühendis, mimar ve flehir planc›lar› halk›m›z
ile omuz omuza sokaklarda bu sald›r›y› püskürtmüfltür. Ancak, TBMM’deki say›sal gü-

TMMOB, ÖRGÜTÜNE, MESLE⁄‹NE, HALKINA,
ÜLKES‹NE SAH‹P ÇIKIYOR 



275
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 41. Dönem Çal›flma Raporu

BASIN AÇIKLAMALARI

cünü demokrasinin ve toplumun taleplerinin üzerinde gören AKP, bir gece yar›s› tor-
ba yasa operasyonu ile kamusal denetim yetkilerimizi t›rpanlam›flt›r. AKP iktidar›
TMMOB’den Gezi’nin intikam›n› almaya çal›flmaktad›r. TMMOB’yi kapatmaya gücü yet-
meyenler, TBMM’de mesle¤imize ve örgütümüze darbe yapm›fllard›r.

TMMOB’ye yönelik geliflen sald›r› ile kentlerimiz ve do¤am›za karfl› geliflen ya¤ma sü-
reci efl zamanl› olarak ilerlemektedir. Kentsel dönüflüm ad› alt›nda h›z kazanan ya¤ma
ve talan süreci do¤am›z› ve yaflam alanlar›m›z› yok etmektedir. Parklar›m›z, yaflam›n
önemli unsurlar› olan k›y›lar›m›z, tar›m arazilerimiz, ormanlar›m›z, derelerimiz metalafl-
t›r›larak rant u¤runa piyasaya sunulmaktad›r. “Kamu-toplum yarar› anlay›fl›” idari yap›-
dan uygulama alanlar›na kadar tüm süreçlerden tasfiye edilmektedir. Yasalar ve yö-
netmelikler ile piyasac›l›¤›n önündeki tüm engeller, pürüzler ortadan kald›r›lmaktad›r.
Mühendislik, mimarl›k ve flehir planc›l›¤› mesle¤i de bu anlay›fla uygun olarak yeniden
dizayn edilmektedir. 

TMMOB, meslek alanlar›m›zda yaflanan tahribata, meslektafllar›m›z›n sorunlar›na ve ül-
kemizin temel meselelerine karfl› sözünü ve eylemini büyütecektir. TMMOB, Suriye’nin
iflgaline; emperyalist savafl ve sömürü politikalar›na; Kürt sorununun demokratik çözü-
müne, bar›fl ve kardefllik içerisinde bir arada yaflamaya engel olan yaklafl›mlara karfl›
ülkede ve bölgede bar›fl› savunmaya devam edecektir. 

TMMOB, AKP iktidar›n›n neoliberal sömürü politikalar› içerisinde yok etmeye çal›flt›¤›
meslek disiplinlerimizi ve etkisiz-yetkisiz bir hale getirmeye çal›flt›¤› örgütümüzü sa-
vunmaya devam edecektir. Çünkü TMMOB’nin ve ba¤l› disiplinlerinin tasfiye edilmesi
demek, kentlerimiz ve do¤al varl›klar›m›z›n rahatça ya¤malanmas›, dizginsiz bir sömü-
rü düzeninin tahsis edilmesi demektir.  

AKP çok iyi bilmeli ki soka¤a ç›kan halk yaln›z de¤ildir. Mühendis, mimar ve flehir plan-
c›lar› ve örgütümüz TMMOB soka¤a ç›kanlarla, halk›m›zla omuz omuzad›r. Çok iyi bili-
yoruz ki lime lime çözülen bask›, sömürü ve zorbal›k düzenine karfl› yeni bir Türkiye
sokaklarda yefleren umut ile kurulacakt›r.

TMMOB’nin, Gezi sürecinden ç›kard›¤› sonuç, daha fazla örgütlenme ve daha fazla mü-
cadeledir. TMMOB, mücadele gelene¤ine, mesle¤ine, örgütüne, halk›na ve ülkesine
duydu¤u sorumluluk gere¤i durdu¤u noktadan geri ad›m atmayacak ve mücadelesini
güçlendirerek sürdürecektir. 

19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar› Dayan›flma Günü, kentlerimizi,
do¤am›z›, ya¤malayanlara, yaflam alanlar›m›z› yok edenlere, mesle¤imize, örgütümü-
ze ve halk›m›za sald›ranlara karfl› duranlar›n günüdür.

Selam olsun 19 Eylül’ü yaratanlara, selam olsun halk› ile omuz omuza olanlara!

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

19.09.2013
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23.08.2013 - 23.09.2013 tarihleri
aras›nda ‹BB ilan panosunda ask›-
ya ç›kar›lan Balçova ‹lçesi, ‹nciralt›
Turizm Merkezi (‹nciralt› Kesimi)
ask› itirazlar›na yap›lan de¤erlen-
dirme sonucunda düzeltilen flek-
liyle Çevre ve fiehircilik Bakanl›k
Makam›n›n 06.08. 2013 tarih ve
7968 say›l› Olur'u ile 644 say›l›
KHK'n›n 13/A maddesi uyar›nca
onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma
Amaçl› Naz›m ‹mar Plan›’na (Çevre
ve fiehircilik Bakanl›¤› onamas›)
afla¤›da yer alan nedenlerden do-
lay› itiraz ediyoruz.

‹zmir'in yaklafl›k 2,6 milyon kifliye ulaflan merkez kent nüfusu Karfl›yaka, Konak, Bor-
nova, Buca merkez ilçelerinde yo¤unlaflmaktad›r. Geleneksel ticaret merkezi tarihi Ke-
meralt› bölgesinde ifllevini sürdürürken, merkezi ifl alanlar› Alsancak, Çankaya bölge-
lerinde yer almakta ve giderek liman arkas› ve Bayrakl› bölgelerine geliflme aflama-
s›ndad›r. ‹zmir kent planlar› da bu geliflmeyi yönlendirmektedir.

‹zmir’de konut bölgeleri ise, yine Karfl›yaka, Çi¤li, Bornova, Buca, Konak ve Gaziemir
ilçelerinde yo¤unlaflmaktad›r. Kent merkezinin hizmetler sektörü rolünün geliflece¤i
öngörüldü¤ünde metropoliten kentin eriflece¤i aflama budur ve metropoliten iliflkiler
bu geliflmeyi destekler niteliktedir. Merkezi ifl alanlar› ile konut alanlar› iliflkisi kuflku-
suz ulafl›m-eriflim taleplerinin de en fazla oldu¤u zonlar› ve koridorlar› oluflturmakta-
d›r. Di¤er yandan sanayi ve organize sanayi alanlar› ile küçük sanatlar alanlar› da ken-
tin güney, kuzey ve do¤u akslar›nda kent ç›k›fllar›nda yer almakta, bu ba¤lamda çal›fl-
ma alanlar› ile konut alanlar› aras›ndaki ulafl›m-eriflim talepleri de bu koridorlarda
yo¤unlaflmaktad›r.

‹zmir kentinin özetlenen, yerleflme desenindeki da¤›l›m ve ulafl›m-eriflim talebinin yo-
¤unlaflt›¤› bu zonlar ve koridorlarla, Tüp Geçit önerilen ‹nciralt›-Çi¤li, Bostanl› ba¤lan-
t›s›n›n etkin bir iliflkisinin bulunmad›¤›, bu anlamda da önerinin hiçbir rasyonelli¤inin
olmad›¤› rahatça söylenebilir. 

Yap›lmas› önerilen tüp geçitin, bir talep analizine,  trafik say›m›na dayanmayan ve
de kent naz›m imar plan› ve ulafl›m master plan› böyle bir geçifli öngörmedi¤i halde
yap›lmak istenmesi, üzerinde dikkatle durulmas› gereken bir büyük kentsel sorundur.

Önerilen projenin, ‹zmir körfezinin güneyinde ‹nciralt›’nda ve kuzeyinde Çi¤li’de ge-
çece¤i alanlar, özellikle yaban hayat› aç›s›ndan, uluslararas› öneme sahip sulak alan-
lardan olan Ramsar kapsam›ndaki alan›n devam›, tamamlay›c›s› niteli¤inde olmas› ne-
deniyle Birinci Derece Do¤al Sit Alan› olarak tescil edilmifl alanlard›r. Ayr›ca Balçova –
Narl›dere s›n›rlar›nda yap›lacak kavflaklar nedeniyle ‹nciralt›’n›n Narl›dere s›n›r›nda ka-
lan bölümünde de yap›laflma talebini art›racakt›r.

Tüp Geçit Projesi Kentin Trafik Sorununu
Çözmeyecektir
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‹zmir Çevre Otoyolunun, tan›mlanan iki noktadan, tüp geçitle ba¤lanarak ring olarak
tamamlanaca¤› görüflü de yukar›da özetlenen nedenlerle, hiçbir bilimsel araflt›rmaya
dayanmayan, ifllevsiz ve kent içi ulafl›m sorununun çözümü için yarars›z bir görüfltür.
Ba¤lant› kavflaklar›yla birlikte yaklafl›k 11 km. uzunlu¤undaki tüp geçitin ciddi bir fizibi-
litesi ve yap›labilirlik etüdü de bulunmamaktad›r.                                                         

Sonuç olarak önerilen ‹zmir körfezi Tüp Geçit projesi kent naz›m imar plan› ve ulafl›m
plan›n›n önermedi¤i, ancak geçece¤i koridorlar›n ve ba¤lant› noktalar›n›n çevresinde
yeni talepler, spekülasyonlar ve imar rantlar› yaratma potansiyeli olan bir projedir. Bu
anlamda do¤al sit alanlar›n› olumsuz etkileyecek, her iki k›y›daki do¤al yaflam ortam-
lar›, önerilen otoyolun ve tüp geçit ba¤lant›lar›n›n getirece¤i bask› alt›nda bu özellik-
lerini kaybedeceklerdir. Proje bu nitelikleri ile, kent içi ulafl›m sorunlar›n›n çözümüne
katk› olamayacak, aksine kentte daha büyük sorunlar yaratabilecektir.

‹nflaat› deniz alt›nda ve batakl›k alanlarda yap›laca¤›ndan, yap›m maliyetinin oldukça
yüksek olaca¤› ortaya ç›kmaktad›r.  Böylesi büyük bir finansal kayna¤›n, kentin daha
öncelikli olan toplu ulafl›m-rayl› sistem ve deniz ulafl›m› projelerinin gelifltirilmesi için
kullan›lmas›, ‹zmir'in kent içi ulafl›m sorununun çözümünde kal›c› ve do¤ru bir politika
olacakt›r. Kent içi ulafl›m sorunlar›n›n, otomobil yerine insan› esas alarak, toplu ulafl›m
sistemlerinin gelifltirilmesi politikalar› d›fl›nda çözülebilmesi, henüz dünyada hiçbir bü-
yük kentte baflar›lamam›flt›r. S›ralanan nedenlerle ask›da bulunan plana itiraz ediyor,
iptalini talep ediyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

20.09.2013
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AKP ‹ktidar› taraf›ndan 18 Aral›k 2012 tari-
hinde ülkemizin köklü üniversitelerinden
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi(ODTÜ)’ne
yönelik, “Baflbakan›n Göktürk-2 uydusunun
törenine kat›lmas›” gerekçe gösterilerek ifl-
gal kuvvetini ça¤r›flt›ran bir sald›r› gerçek-
lefltirilmesi sonucunda pek çok ö¤renci ve
ö¤retim kadrolar›na fliddet uygulanm›flt›…

Bu kez, iktidar›n emrindeki Ankara Büyük-
flehir Belediyesi ekipleri, 18 Ekim 2013 ge-
ceyar›s› operasyonu ile ODTÜ Yerleflkesi’ne
habersiz ve izinsiz olarak girmifl, yap›lmas›

planlanan sekiz fleritli “yol” çal›flmas› nedeniyle hukuk d›fl› bir müdahale ile usulsüz bir
biçimde 3000’den fazla a¤ac› katletmifltir.

Bu hukuksuzlu¤un ve do¤a katliam›n›n durdurulmas› için 21 Ekim 2013 tarihinde Mi-
marlar Odas› olarak Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulunulmufltur.

1995 y›l›nda Ankara Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu taraf›ndan “Ankara
metropolü içinde bir daha elde edilemeyecek ve bu nedenle kaybedilmemesi gereken
önemli bir yeflil ve rekreasyon alan›” olarak 1. Derece S‹T Alan› ilan edilen ODTÜ Yer-
leflkesi’nden yol geçirme çal›flmalar›, teknik ve idari noktalarda da usulsüzlükler nede-
niyle bilimsel ve mesleki olarak hakl› itirazlarla karfl›laflmaktad›r.

1990’li y›llara ait olan sözkonusu projenin uygulanmas› süreç içersinde yaflanan kent-
sel ve fiziki geliflmelerle de ba¤daflmamaktad›r. ODTÜ Yerleflkesi d›fl›nda, Çi¤dem ve
100. Y›l Mahallelerini de öncelikli olarak etkileyecek olan bu proje, kamu yarar› ilkesiy-
le kat›l›mc›, demokratik, fleffaf yöntemler izlenmeli; bilimsel ve hukukî ilkeler göz
önünde bulundurularak yeniden de¤erlendirilmelidir.

Bugün gündemde olan ulafl›m projeleri ile yurttafllar›n ulafl›m olanaklar›n› kolaylaflt›r-
ma de¤il, rant›n hedeflendi¤i, bir bütün olarak çevrenin rant arac› olarak görüldü¤ü
aç›kça ortaya ç›km›flt›r. Bu “ulafl›m projeleri” ad›ndaki “ya¤ma” kararlar›n› gerçeklefl-
tirmek için hukuk, flehircilik ilkeleri ve bilim hiçe say›lmaktad›r. Rayl› sistemler gibi top-
lu ulafl›m araçlar›n›n kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤layacak ulafl›m politikalar›n›n
tercihi yerine, mevcut yol say›s›n› art›ran ve ulafl›ma çözüm olmayan, çevre ya¤mas›
niteli¤indeki projeler arac›l›¤›yla ulafl›m sorununun çözülmesi mümkün de¤ildir.

‹ktidar›n Otoriter ve Ya¤mac› Operasyonlar›
“‹nsanl›k Suçu”dur ve Kabul Edilemez!
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Gelinen aflamada, iktidar›n çevre duyarl›l›klar› karfl›s›nda, “polis gücü” kullan›larak bas-
k› ve fliddet yöntemlerini tercih etti¤i anlafl›lmaktad›r. Günlerdir süren do¤a ve çevre
gönüllüsü kesimlere karfl› sürdürülen fliddetin yan› s›ra, Ankara Büyükflehir Belediye-
si’nin ODTÜ Yerleflkesi’ne toplu ulafl›m› durdurmas› bir baflka insan haklar› ihlalidir. Bu
uygulama sonucunda yerleflkede yaflayan on binlerce insan “ulafl›m hakk›”ndan mah-
rum b›rakm›flt›r. ‹lgili yasal düzenlemelere dair hukuki süreçler devam ederken, Anka-
ra Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan süreçlerin tamamlanmas› beklenmeksizin yap›lan
müdahalesi, kente, çevreye ve kentliye uygulad›¤› bask› ve fliddet bir “insanl›k su-
çu”dur ve kabul edilemez.

Bizler Mimarlar Odas› olarak,

AKP iktidar›n›n ve emrindeki Ankara Büyükflehir Belediyesi’nin ODTÜ’ye yönelik uygu-
lamakta oldu¤u “hukuk ve çevre katliam›” politikalar› karfl›s›nda her zaman oldu¤u gi-
bi hukukun, demokrasinin, özgürlü¤ün ve sa¤l›kl› bir çevrede yaflama hakk›n›n yan›n-
da oldu¤umuzu bir kez daha vurgulamaktay›z.

Gezi Direnifli ile milyonlarca yurttafl taraf›ndan verilen mesaj› anlamamakta ›srar eden
iktidar›n ODTÜ’ye karfl› uygulad›¤› fliddet, bask›, sindirme politikalar› karfl›s›nda “fidan
dikme kampanyas›” ile bar›flç›, demokratik ve uygar bir davran›flla verilen yan›t› çok iyi
alg›lamas› gerekti¤i kanaatindeyiz.

Bu vesile ile do¤aya ve çevreye sahip ç›kma duyarl›l›¤› gösteren ODTÜ ö¤rencileri ve
mensuplar›n›n, mahalle sakinlerinin, meslek örgütleri ve STK temsilcilerinin, y›k›ma ve
a¤aç katliam›na karfl› do¤al demokratik haklar›n› kullanmas›na tahammül edemeyen
otoriter ve ya¤mac› bir anlay›flla yap›lan müdahaleleri k›n›yoruz.

De¤erli kamuoyumuza sayg› ile duyurulur…

M‹MARLAR ODASI

25.10.2013
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AKP`nin "ustal›k" döneminde Türkiye, toplumsal yaflamda, kamu yönetiminde, kamu-
sal görev ve iflbölümü paylafl›m›nda, kamu aç›s›ndan hayati önem tafl›yan kurumlarda
ve meslek alanlar›nda köklü de¤ifliklilikler yafl›yor. Kentler, akarsular, yeflil alanlar, ka-
musal yat›r›mlar, çal›flma yaflam›, e¤itim, sa¤l›k, yarg› ve benzeri alanlar, de¤iflen eko-
nomik-siyasal-kültürel tercihlere ba¤l› ve bir bütün olarak gerici, neoliberal temelde
düzenlenmektedir. Kurulduklar› günden bu yana iktidarlar›n karar ve tasarruflar›n›
toplumsal yarar ve mesleki fayda süzgecinden geçiren, mesleki-bilimsel do¤rular› da-
yanak alarak muhalif tavr›n› ülkenin en karanl›k dönemlerinde bile sergilemekten geri
durmayan TMMOB ve ba¤l› Meslek Odalar›, AKP iktidar›n›n topyekûn sald›r› dalgas›-
n›n önde gelen hedeflerinden biridir. Nitekim son birkaç y›ld›r mesleki alanlarda ger-
çeklefltirilen mevzuat de¤ifliklikleri ile mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤› meslekle-
rinin evrensel kabulleri ve bilimsel gereklilikleri yok say›ld›. Meslek Odalar›n›n kamu
ad›na yapmakla mükellef oldu¤u mesleki denetimler ortadan kald›r›ld›. Meslek Odala-
r›n›n üyeleriyle kurdu¤u iliflki zay›flat›lmak istendi, ekonomik kaynaklar› k›s›tland›. Ya-
sa ve yönetmeliklerde yap›lan de¤iflikliklerle mesleki denetim uygulamalar›n›n dene-
timsizli¤e itildi¤ine, zafiyete u¤rat›ld›¤›na dair görüfllerimizi kamuoyuyla defalarca
paylaflt›k. AKP ‹ktidara geldi¤i günden bu güne kadar devlet olanaklar›n› kullanarak
seçimlerine müdahale etti¤i halde ele geçiremedi¤i TMMOB’ye ba¤l› meslek odalar›n›
yasal düzenlemelerle ele geçirmeye çal›fl›yor.  Rant politikalar› ile yaflam alanlar›m›z›,
do¤ay›, çevremizi talan eden AKP’ye karfl› ç›kan TMMOB ve ba¤l› odalar›,  AKP’nin ik-
tidara geldi¤i günden bu güne  yapt›¤› sald›r›lar›na karfl› direniyor.  Bu süre içerisinde
her türlü yasal düzenlemeler kullan›larak üyeleriyle iliflkileri kopar›lmaya, kamusal de-
netim görevleri ellerinden al›nmaya, gelir kaynaklar› yok edilmeye çal›fl›l›yor. En son
Taksim Gezi Park› olaylar› sonras›nda iyice artan bu sald›r›larla TMMOB’nin sesini ke-
semeyen AKP iktidar› bu günlerde yeni sald›r›lar planl›yor.  Nereden ne bulurum da
TMMOB’ye ba¤l› Odalar›n sesini keserim diye düflünen AKP iktidar› 1983 y›l›nda 12 Ey-
lül Faflist cuntas› döneminde yine TMMOB’nin sesini kesme çabalar›yla gerçeklefltiril-
mifl bir yasal düzenlemeyi bulup iflletmeye karar vermifl görünüyor.  TMMOB’ye ba¤l›
meslek odalar›n› idari ve mali denetiminin Bakanlar Kurulu karar›yla ilgili bakanl›klar
taraf›ndan yap›laca¤›n› içeren yasa maddesi tarihin tozlu raflar›ndan bulup ç›karan
AKP ilk icraatini gerçeklefltirerek 7 Kas›m 2013 tarihli resmi gazetede yay›mlanan Ba-
kanlar Kurulu karar›yla TMMOB Orman Mühendisleri Odas›’n› idari ve mali denetimini
Orman ve Su ‹flleri Bakanl›¤›na vermifltir. TMMOB’ye ba¤l› 11 odan›n idari ve mali de-
netiminin de Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’na verilmesi do¤rultusunda kararnamenin
de Çevre ve flehircilik Bakanl›¤›’n›n talebi do¤rultusunda imzaya aç›lm›fl bulunmakta-
d›r. Kalan di¤er odalar›nda s›rada oldu¤u bilinmektedir. AKP kendi rant düzenini sür-
dürebilmek için her türlü faflist yöntemi ve uygulamay› yürürlü¤e sokmaktan çekinme-

AKP 12 Eylül Döneminin Faflist, Vesayetçi Yasal
Düzenlemelerini Kullanarak TMMOB’ye Sald›rmaya
Devam Ediyor
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yece¤ini özellikle gezi olaylar› süresince kan›tlam›flt›. Bu konuda hiç bir muhalif yap›ya
söze tahammül edemeyen kibrinden bafl› dönmüfl hükümet bu konuda muhalif olabi-
lecek hiçbir kifli kurum ya da kurulufla yaflam hakk› tan›m›yor, onlar› yok etmek için her
türlü devlet olana¤›n› gözü dönmüfl bir flekilde kullanmay› sürdürüyor. AKP uygulama-
ya soktu¤u yöntemlerle her f›rsatta elefltirdi¤i 12 Eylül faflist cunta döneminin bir uzan-
t›s› hatta ondan daha gerici bir yap›da oldu¤unu tescil etmifl durumdad›r. 12 Eylül Fa-
flist Cuntas›n›n bile uygulamad›¤› gerici yasay› AKP Hükümeti uygulamaya çal›flmakta-
d›r. Biz ki, ac›lar döneminden, zorlu günlerden ellerimizi kirletmeden, bafl›m›z dik ç›k-
mas›n› bildik; kimsenin kuflkusu olmas›n yine biliriz.

Buradan tüm kamuoyuna sesleniyoruz. TMMOB’ye ba¤l› odalar Anayasan›n 135 mad-
desine göre kurulmufl demokratik meslek Odalar›d›r. Her bir odam›z›n Anayasadan ve
TMMOB yasas›ndan ald›¤› yetkiyle oluflturdu¤u uygulama yönetmelikleri do¤rultusun-
da Genel Kurullar›, Yönetim kurullar›, Onur Kurullar›, Denetim Kurullar› bulunmaktad›r.
Bu kurullar odalar›n her türlü idari ve mali denetimlerini gerçeklefltirmektedir. Meslek
Odalar›m›z›n sizin entrikac› denetçilerine ihtiyac› yoktur.  iddia ediyoruz TMMOB’ye
ba¤l› meslek odalar› AKP hükümetinin  elindeki tüm kurum ve kurulufllardan daha flef-
faf ve temizdir.  

Kamuoyuna duyurumuzdur.TMMOB’yi susturmaya 12 Eylül Faflist cuntas›n›n gücü yet-
medi onun uzant›s›, AKP Hükümetinin de gücü yetmez. Meslek Odalar› Susmad›, Sus-
mayacak. 

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu,TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odas› ‹zmir ‹l
Temsilcili¤i, TMMOB Kimya Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi, TMMOB Çevre
Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Maden Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi,
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Makina Mühendisleri Oda-
s› ‹zmir fiubesi, TMMOB Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Metalurji Mü-
hendisleri Odas› ‹zmir Temsilcili¤i, TMMOB Gemi Makinalar› ‹flletme Mühendisleri
Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odas› ‹zmir Temsilcili¤i,
TMMOB G›da Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi,
TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Orman Mühendisleri
Odas› Ege Bölge fiubesi, TMMOB ‹ç Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Peyzaj Mi-
marlar› Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB
fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiube-
si, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi     

12.11.2013
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Son y›llarda kar h›rs›yla yo¤rul-
mufl, kentleri ve do¤ay› hedef alan
politikalar›n ‹zmir’in üzerine de  bir
karabasan gibi çöktü¤ünü, yap›lan
mevzuat düzenlemelerinin, yasa-
lar›n, yönetmeliklerin "amac›", "ifl-
levi" ve "uygulama sonuçlar›" ile
kamu yarar›ndan h›zla uzaklafl›r-
ken, özellefltirme ad› alt›nda kenti-
mizdeki  kamusal alanlar›n rant
projeleriyle mülkiyete konu edile-
rek  kent topra¤›nda bilime, ortak
akla ayk›r› müdahaleleri görmek-
teyiz. Biz TMMOB olarak ‹zmirlile-
rin öz varl›¤› olan de¤erlerin yok

pahas›na yandafl kesimlere aktar›lmas›na ve imza alt›na al›nan basit plan de¤iflikli¤i
kararlar›yla kentlimizin içinden ç›k›lmaz duruma gelmesine neden olacak kararlara,
hangi kurum taraf›ndan al›n›rsa al›ns›n karfl› ç›kmaktay›z. 

Son olarak  dava konusu olan; ‹zmir ‹li, Bornova ‹lçesinde a¤açl› yol üzerinde bulunan
ve mülkiyeti Karayollar› Bölge Müdürlü¤ü’ne ait, ‹zmirlilerin öz varl›¤› olan yaklafl›k 15
ha.l›k alan özellefltirme yöntemiyle sat›fla ç›kar›lmaktad›r. 

A¤açl› yol üzerinde Karayollar›, Devlet Su ‹flleri ve Zeytincilik Enstitüsüne ait birbiriy-
le komflu ve bir bütünlük oluflturan yaklafl›k 70 hektar büyüklü¤ünde kamuya ait alan
bulunmaktad›r.

1/25.000 ölçekli ‹zmir Çevre Düzeni plan›nda bu üç kamu kuruluflu alan› “Büyük Kent-
sel Yeflil Alan” olarak tan›mlanm›flt›r. Plan hedefleri gerçekleflti¤inde ‹zmir kenti Kül-
türpark alan›n›n iki kat›na yak›n büyüklükte bir kent park› kazanm›fl olacakt›r. 

‹zmir’de teknik ve sosyal altyap› alanlar›n›n yetersizli¤inin yan› s›ra kifli bafl›na düflen
yaklafl›k 3 m2 aktif yeflil alan miktar›n›n da olmas› gereken standartlardan (10 m2/ki-
fli) çok çok az oldu¤u bilinmektedir.

Böylesi acil kentsel ihtiyaçlar ortadayken kamuya ait arsa ve arazilerin kentin zorunlu
gereksinimi yerine, yürürlükte bulunan üst ölçekli kent planlar›na ayk›r›, ‹zmirlinin bel-
le¤inde ‘A¤açl› Yolla’ birlikte zaman içinde oluflan yeflil dokusu ile bütünleflen kamu-
ya ait bir alandan vazgeçilerek “Kentsel ve Bölgesel ‹fl Merkezi” alan›na (ticaret, ko-
nut, AVM, Rezidans vb.) dönüfltürülmesi, hatta iptal edilmesi kaç›n›lmaz olan plan de-
¤iflikli¤i esas al›narak 19 Eylül’de yap›lacak ihale ile sat›fla ç›kar›lmas› bir kent suçudur. 

‹zmir Kenti ‹çin Çok Önemli Bir Potansiyeli Rant ‹çin
Yok Etmeyin
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Kamuya ait bu arazilerin sat›larak oluflturulmaya çal›fl›lan yo¤un yap›laflmaya  ve tica-
rete aç›lan alanlar›n ‹zmir’de  yaratt›¤› y›¤›lma sorunlar›n›n ve trafik kargaflas›n›n çö-
zülmesi için yine kayna¤›n› bizlerin ödedi¤i büyük çaba ve kaynak harcanmas› gere-
kecektir. Tüm kente büyük maliyetler ödetmemesi için bu sat›fltan vazgeçilmesi, çok
daha ak›lc›, ekonomik ve ‹zmir halk› lehine olacakt›r. 

Di¤er yandan ‹zmir’de yerel yönetim ve merkezi yönetimin, kentin merkezinde kamu-
laflt›rma yoluyla yaklafl›k 70 hektar bir kentsel yeflil alan› elde edebilmeleri asla olanak-
l› de¤ildir. 

Özetle sunulan nedenlerle Bornova a¤açl› yol üzerinde bulunan Karayollar› alan› ve di-
¤er kamu kurulufllar› alanlar› asla kamu elinden ç›kar›lmamal›, ifllevleri de¤iflen ya da
merkez d›fl›na ç›kar›lacak olan kamu kurulufllar›na ait alanlar kentin ihtiyac› olan yeflil
alanlar ve kentsel donat› alanlar› olarak düzenlenmeli, kentliye sunulmal›d›r. 

Siyasi iktidar kamunun elinde bulunan kentsel de¤erleri ranta dönüfltürme anlay›fl›n-
dan vazgeçmelidir. Bu politika, kentleri yaflanamaz hale getirmekte, yaln›zca yap› y›-
¤›nlar›ndan oluflan yerleflmelere dönüfltürmektedir. ‹zmir için tarihi bir olanak ortaya
ç›km›flt›r. Bu olanak ve ‹zmir için yaflamsal önem tafl›yan bu yeflil alan potansiyeli ran-
ta kurban edilmemelidir. Siyasi iktidar ‹zmir’in gelece¤ini karartmamal›d›r. ‹zmir’in ve
Bornova’n›n merkezinde, yaflam alanlar›na, üniversitelere, rayl› ulafl›m sistemine yak›n
konumda bulunan yaklafl›k 70 hektarl›k kentsel yeflil alan ‹zmir için çok önemli bir ka-
musal kazan›m olacakt›r.

Bu nedenle karar vericileri bir kez daha uyar›yoruz;

Yapmakta oldu¤unuz sat›fl ifllemi ‹zmir kentine büyük zarar verecektir.

Karayollar› arazisi için yapm›fl oldu¤unuz plan de¤iflikli¤i flehircilik bilimine, planlama
ilkelerine, ilgili mevzuata ve kamu yarar›na, özetle hukuka ayk›r›d›r.

Yürütmekte oldu¤unuz, kentleri yaln›zca rant alan› olarak gören politikalar kentleri da-
ha da yaflanamaz hale getirecektir.

‹zmir için bu tarihi olana¤› rant u¤runa sonsuza kadar yok etmeyin.

Devletin Anayasa ile tan›ml› sa¤l›kl› yaflam çevreleri oluflturma görevi ve flehircilik il-
keleri kapsam›nda kamunun kullanaca¤›, halk›n dinlenece¤i, e¤lenece¤i, e¤itim alaca-
¤› mekânlar oluflturulmas›, bu alanlar›n sat›larak gelir elde edilmesinden çok daha ön-
celikli ve üstün kamu yarar›na uygun olacakt›r.

Baflta siyasi iktidar olmak üzere bütün siyasi aktörleri, yerel yönetimleri ve kentlileri ‹z-
mir’in de¤erlerine sahip ç›kmaya, sayg› göstermeye ça¤›r›yoruz.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu 

11.09.2013
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fiirinyer Park›, mevcut-
ta ve öneri planlar çer-
çevesinde ele al›nd›-
¤›nda, çevresinde yer
alan fonksiyon alanlar›,
yüklendi¤i ifllevi ve
kent ölçe¤inde verdi¤i
aktif ve pasif yeflil alan
olma özelli¤i ile kent
merkezine yak›nl›¤›,
ulafl›m kolayl›¤›, kent
belle¤inde edindi¤i ye-
ri ve en önemlisi mev-
cut yo¤un doku içeri-
sindeki kentsel boflluk
anlam›nda bölge için
son derece önemli bir
aland›r. Ayr›ca üst öl-

çekli planlarda da Kentsel-Bölgesel yeflil alan olarak belirlenmifltir.  

Yürürlükteki imar planlar› ve mevcut durum itibar›yla zaten yetersiz olan sosyal ve
teknik altyap› alanlar›n›n plan yolu ile azalt›larak, kamuya ait olan yeflil alanlar›n rant
u¤runa talan edilmesi, özellikle de Bornova’daki durumla efllefltirildi¤inde kentimiz için
oldukça önemli bir sorundur.

Bölgenin zaten yetersiz olan ulafl›m altyap›s› ve yo¤unlu¤u göz önüne al›narak, arazi
kullan›m kararlar› ile önerilen fonksiyonlar›n do¤rudan trafik yo¤unlu¤unu etkilemesi,
ayr›ca ulafl›m ve bölge sorunlar›na çözüm getirmek bir yana var olan ulafl›m sorunu-
nu, trafik t›kan›kl›¤›n› daha da art›racak olmas› nedeniyle mevcut planlar üzerinde na-
s›l bir yük oluflturaca¤›n›n hesaplanmas› gerekmektedir.

Ayr›ca bas›nda Zorlu grubunun plan› olarak da bilinen; 2007 y›l›nda parsel baz›nda
plan de¤iflikli¤ine konu olan ve 2008 y›l›nda iptal olan, 2010 y›l›ndaki Alsancak- Kah-
ramanlar planlar›n›n yap›lma nedeni de olan ve yine mahkeme kanal›yla iptal edilen bu
planlar, iptal gerekçeleri ortadan kald›r›lmadan tekrar onaylanm›flt›r. Di¤er yandan,
söz konusu plan›n plan hükümleri incelendi¤inde, bütün plan kararlar›n›n mevcut ya-
p›laflmay› ve uygulama imar plan› kararlar›n› korudu¤u, tüm süreçleri alt ölçek planla-
ra yönlendirdi¤i, bu bak›mdan ifllevsiz oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.  

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin Ayr›cal›kl› Planlar›na, 
Yeflil Alanlar›n Yap›laflmas›na “DUR” Diyoruz
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26.06.2013 tarihinde ask›ya ç›kar›lan 1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan› ile de tekrar ya-
sallaflt›r›lmaya çal›fl›lan, ‹zmir Kent Merkezi’ni bütünsel olarak ele almayan parçac› bir
planlama yaklafl›m› ile y›llard›r kent gündeminde olan 1716 ve 991 adalar› içeren bölge-
de var olan yolun kapat›lmas›n› ve tescilli parselleri içeren bölgede yak›n çevresinde-
ki araç ve yaya yo¤unlu¤unu artt›rmas› ve Dünya Ticaret Merkezine yönelik ayr›cal›k-
l› imar haklar› nedeniyle yarg›n›n birçok kez yap›lmamas›n› iflaret etti¤i plan kararlar›
ve hükümleri tekrarlanmaktad›r. 

Çünkü “Konak I.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Pla-
n›” plan hiyerarflisine ve plan tekni¤ine uygun bir naz›m imar plan›n›n ve plan aç›kla-
ma raporunun tafl›mas› gereken temel planlama stratejisini, planlama ana ilkelerini ve
stratejinin uygulanmas›na yönelik tüm sektörleri içerecek biçimdeki mekânsal planla-
ma kararlar› tafl›mad›¤› nedeniyle iptal edilmifltir. Buna ra¤men yanl›flta ›srar edilmek-
te ve sadece  belirli  adalarda herhangi bilimsel, teknik gerekçeye ihtiyaç duyulmaks›-
z›n, siyasi-rantsal ç›karlar gözetilerek ve flah›s ç›karlar›na hizmet edecek uygulamalar
yap›lmas›nda hiçbir gerekçe öne sürülmemekte ve yasa-yönetmeliklere ayk›r› davra-
n›lmaktad›r. Bu hüküm yürürlükteki imar planlar›ndaki zaten yo¤un olan emsal ve ya-
p›laflma yo¤unlu¤unu artt›rmakta ve bu denli serbest bir yap›laflma hakk›n›n verilme-
si de di¤er parsellerde bulunan mülkiyet hakk›n› ve düzenini ihlal etmekte ve ayr›ca-
l›kl› imar hakk› getirmektedir.

Sonuç olarak ‹BfiB, Yeni Kent Merkezinde(Salhane-Liman Gerisi) toplamay› hedefledi-
¤i yüksek yap›lar› içeren Yeni Kent Merkezi Planlar› ile çeliflki yaratmakta, ‹zmir Konak
Kent Merkezinde planlama çal›flmalar› bugüne kadar nas›l parsel ölçe¤inde sürdürül-
müfl ise, bu planla da mevcut durumun korunarak sorunlar›yla birlikte gelece¤e tafl›n-
d›¤› Kentin gelecekte alaca¤› forma iliflkin bir endifle tafl›mad›¤› anlafl›lmaktad›r.

Büyükflehir Belediyesi bir an önce bu yanl›fllardan dönmeli ayr›cal›kl› imar hakk› uygu-
lamas›ndan vazgeçmelidir.

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

10.10.2013
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‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi taraf›ndan 13.07.2012 tarih, 699 say›l› karar›yla ‹zmir
Alt›nda¤ - Çamdibi Naz›m ‹mar Plan› ve plan notu de¤iflikli¤i ve ilavesi, ‹zmir 3. ‹dare
Mahkemesi taraf›ndan “flehircilik ilkelerine, planlama esaslar›na ve hukuka” uyarl›l›k
bulunmad›¤› nedenleriyle 16.09.2013 tarihinde iptal edilmifltir. ‹zmir bir plan yanl›fl›n-
dan daha yarg› yoluyla kurtulmufltur.

Dava konusu plan de¤iflikli¤i ile, “konut” amaçl› yap›laflman›n olanakl› k›l›nmas›n›n, üst
ölçekli 1/25.000 ölçekli ‹zmir Büyükflehir Çevre Düzeni Plan› kararlar›na uygun oldu-
¤u, ancak, dava konusu plan de¤iflikli¤inin, plan ana kararlar›n›, plan bütünlü¤ünü, plan
kararlar›n›n süreklili¤ini ve planlama alan›ndaki sosyal ve teknik donat› alanlar›n›n den-
gesini bozucu nitelikte olmas› nedeni ile imar mevzuat›ndaki tan›m›na uygun olmad›-
¤›, dava konusu alandaki planlama problemlerinin niteli¤i ve alan›n büyüklü¤ü dikka-
te al›nd›¤›nda, alandaki planlama problemlerinin çözümü için imar mevzuat›nda ta-
n›mlanm›fl olan müdahale araçlar›ndan “revizyon plan” yerine “plan de¤iflikli¤i”nin ter-
cih edilmifl olmas›n›n flehircilik ilkelerine, planlama esaslar›na, plan tekni¤ine ve imar
mevzuat›na ayk›r› bulundu¤u, dava konusu plan de¤iflikli¤i ile dava konusu alanlarda
konut amaçl› yap›laflman›n olanakl› k›l›nd›¤›, ancak alanda yaflamas› öngörülen artan
nüfusun ihtiyac› olan sosyal ve teknik altyap› alanlar›n›n ayn› oranda art›r›lmam›fl ol-
du¤u nedenleriyle 13.07.2012 tarih ve 05.699 say›l› ‹zmir Büyükflehir Meclisi karar› ile
uygun görülen plan de¤iflikli¤inin flehircilik ilkelerine, planlama esaslar›na, plan tekni-
¤ine, yürürlükteki imar mevzuat› hükümlerine ve kamu yarar›na ayk›r› oldu¤u kanaati
bildirilmifl bulunmaktad›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin Hatal› Plan› Yarg›
Taraf›ndan ‹ptal Edildi
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Son günlerde bas›nda TMMOB’ye Ba¤l› Meslek Odalar›n›n ‹zmir Büyükflehir Belediye-
si taraf›ndan yap›lacak olan “kat› at›k bertaraf tesisi”ne iliflkin yer seçimini “olumlu”
buldu¤una iliflkin aç›klamalar yer almaktad›r. TMMOB’ye ba¤l› baz› Oda’lar›m›z kat›
at›k bertaraf tesisinin yap›laca¤› söylenen alana gerçeklefltirdikleri teknik gezi sonra-
s›nda henüz komisyon çal›flmas›n› tamamlamam›fllard›r. Uzman odalar›m›zdan oluflan
komisyonun çal›flmalar›n› tamamlay›p rapor oluflturduktan sonra TMMOB ‹zmir ‹l Ko-
ordinasyon kurulunun görüflünü aç›klayaca¤› ifade edilmesine ra¤men kentin siyasi
aktörlerince karar›m›z›n “olumlu” gibi yans›t›lmas› üzücüdür.  Bir kez daha ifade edi-
yoruz. TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu gerekli bilgi ve belgeleri toplad›ktan son-
ra oluflturaca¤› raporu kamuoyuyla paylaflarak kentin bu önemli sorunu hakk›nda gö-
rüflünü aç›klayacakt›r.

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi  

TMMOB Gemi Makinalar› ‹flletme Müh. Odas› ‹zmir fiubesi 

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas› ‹zmir Temsilcili¤i     

TMMOB Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odas› ‹zmir Temsilcili¤i

TMMOB G›da Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi 

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi  

TMMOB Orman Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi  

TMMOB ‹ç Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, 

TMMOB Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Maden Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

05.10.2013

Kat› At›k Bertaraf Tesisi Hakk›nda Bas›nda Ç›kan
“Olumlu Bulundu¤una” Dair Haberler Do¤ru De¤ildir
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VAL‹L‹K-YEREL YÖNET‹MLER VE D‹⁄ER KURUMLARLA ‹L‹fiK‹LER

YEREL YÖNET‹MLER - D‹⁄ER KURUMLARLA ‹L‹fiK‹LER

Mimarlar Odas›, Anayasa’n›n 135.maddesi ile tan›mlanm›fl “kamu kurumu niteli¤inde bir
meslek örgütü” olarak, 6235 say›l› TMMOB Kanunu’nun 2(d) maddesinde “Meslek ve
menfaatleriyle ilgili ifllerde resmî makamlarla ‹flbirli¤i yaparak gerekli yard›mlarda ve
tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuat› normlar›, fennî flartnameleri ince-
lemek ve bunlar hakk›nda görüfl ve düflünceleri ilgililere bildirmektir” fleklinde ifade
edilen görevini yerine getirmektedir. TMMOB Ana Yönetmeli¤i’nin 3(b) maddesine
göre “Mühendislik ve mimarl›k mesle¤i mensuplar›n›n ortak gereksinmelerini karfl›la-
mak, mesleki etkinlikleri kolaylaflt›rmak, mesle¤in genel yararlara uygun olarak gelifl-
mesini sa¤lamak, meslek mensuplar›n›n birbirleriyle ve halkla olan iliflkilerinde dürüst-
lü¤ü ve güveni hakim k›lmak üzere meslek disiplinini ve ahlak›n› korumak; kamunun ve
ülkenin ç›karlar›n›n korunmas›nda, yurdun do¤al kaynaklar›n›n bulunmas›nda, korun-
mas›nda ve iflletilmesinde, çevre ve tarihi de¤erlerin ve kültürel miras›n korunmas›nda,
tar›msal ve s›nai üretimin art›r›lmas›nda, ülkenin sanatsal ve teknik kalk›nmas›nda ge-
rekli gördü¤ü tüm giriflim ve etkinliklerde bulunmak” denmektedir.

fiube Yönetim Kurulumuz mimarl›k mesle¤ine ve kente dair önerilerini, saptamalar›n›,
raporlar›n› yerel yönetimlere, bakanl›klara, koruma kurullar›na iletmifltir. “Kamu yap›la-
r› yar›flmayla elde edilsin” görüflünün, hayata geçirilmesi için aktif çal›flma sürdürülmüfl
“‹zmir Kalk›nma Ajans› Hizmet Binas›, Mimari proje yar›flmas›yla elde edilmesinde
görev alm›flt›r. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ile “Belediye Hizmet Binalar›”n›n yar›flma ile
elde edilmesi görüflmeleri olumsuz sonuçlanm›flt›r. 

Kentteki planlama süreçleri aktif olarak izlenmifl, öneriler iletilmifl, düzeltme yoluna gi-
dilmeyen konularda hukuki yollara baflvurulmufltur. ‹zmir Kent Konseyi çal›flmalar›na
kat›l›nm›flt›r. TMMOB ‹KK çal›flmalar›na kat›l›nm›fl, bu çal›flmalar kapsam›nda gerçek-
lefltirilen etkinliklerde görev al›nm›flt›r.
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YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹

‹zmir : 08.02.2012

Say›  : 04-12-185

Karfl›yaka Belediye Baflkanl›¤›’na

Konu: 9377 ada, 15 parsel hk.

‹zmir ‹li, Karfl›yaka ‹lçesi, tapunun 9377 ada, 15 parseldeki yap›n›n “2.grup korunmas›
gerekli tafl›nmaz kültür varl›¤›” tescil karar›n›n ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi 2011/1380
Esas No’lu davada yürütmenin durdurulmas› karar› al›nm›flt›r. Karar›n Belediyeniz
uygulamalar›nda dikkate al›nmas› gerekti¤ini bilgilerinize sunar›z.

Sayg›lar›m›zla.

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye 
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YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir : 29.02.2012

Say›  : 04-11-368

Gediz Üniversitesi Rektörlü¤ü’ne

Üniversiteniz Mühendislik Fakültesi yürütücülü¤ünde bafllat›lan “DTP Merkez
Laboratuar› Kurulumu” çal›flmalar›n› meslek ortam›m›z ad›na olumlu buluyoruz. Bu
süreç içerisinde Üniversiteniz ile iflbirli¤i içinde olmak, çal›flmalar›n›zda yer almak bizi
sevindirecektir.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir : 03.04.2012

Say›  : 04-12-524

‹zmir Büyükflehir Belediyesi

Ulafl›m Dairesi Baflkanl›¤›

Ulafl›m Koordinasyon Müdürlü¤ü

Konu : ‹zmir Tramvay hatlar› hakk›nda,

‹zmir Ulafl›m Ana Plan› kapsam›nda ele al›narak ulafl›m plan›n›n bir parças› olarak kur-
gulanan ‹zmir Tramvay Hatlar›n›n projesinin haz›rland›¤› bilinmektedir. Yap›lan bu
çal›flma kapsam›nda tramvay hatlar›n›n güzergah projelerinin birer örne¤inin fiubem-
ize iletilmesi konusunda gere¤ini bilgilerinize arz ederiz.  

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar - Sekreter Üye
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YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir : 06.04.2012

Say›  : 04-12-547

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yüksek Kurulu’na

‹zmir ‹li, Dikili ‹lçesi, Çandarl› Buca¤›, Kemikliburun Mevkii, tapunun 1791, 4945, 4946,
4947, 4948 parsel say›l› tafl›nmazlar›n sit kararlar›nda ve imar planlar›nda herhangi bir
de¤ifliklik yap›l›p yap›lmad›¤›n›n Bilgi Edinme Yasas› kapsam›nda taraf›m›za
bildirilmesini rica eder, bilgilerinize sunar›z.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir : 06.04.2012

Say›  : 04-12-555

Çevre ve fiehircilik Müdürlü¤ü’ne

‹zmir

‹zmir ‹li, Dikili ‹lçesi, Çandarl› Buca¤›, Kemikliburun Mevkii, tapunun 1791, 4945, 4946,
4947, 4948 parsel say›l› tafl›nmazlar›n sit kararlar›nda ve imar planlar›nda herhangi bir
de¤ifliklik yap›l›p yap›lmad›¤›n›n Bilgi Edinme Yasas› kapsam›nda taraf›m›za
bildirilmesini rica eder, bilgilerinize sunar›z.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir : 06.04.2012

Say›  : 04-12-556

‹zmir 2 Nolu Kültür Varl›klar›n› Koruma Kurulu’na

‹zmir ‹li, Dikili ‹lçesi, Çandarl› Buca¤›, Kemikliburun Mevkii, tapunun 1791, 4945, 4946,
4947, 4948 parsel say›l› tafl›nmazlar›n sit kararlar›nda ve imar planlar›nda herhangi bir
de¤ifliklik yap›l›p yap›lmad›¤›n›n Bilgi Edinme Yasas› kapsam›nda taraf›m›za
bildirilmesini rica eder, bilgilerinize sunar›z.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

Tarih: 25.04.2012

‹zmir: 04–12-599

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Birimlerine

(Genel Da¤›t›m)

Anayasa’n›n 135. maddesi ile 6235 say›l› Kanunun düzenlemelerindeki amaçlara dayal›
olarak ve yine Anayasa’n›n 123 ve 124. maddeleri hükümleri çerçevesinde yönetmelik
düzenleme yetkisi çerçevesinde Odam›z yönetmelik düzenlemeleri yapmaktad›r.

Mimarlar Odas› “Mimarl›k hizmetlerinin; kamu yarar›n› gözetmek, haks›z rekabeti
engellemek, meslek eti¤ini ve eser sahibi mimar›n 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunundan gelen haklar›n› korumak” amaçlar›yla “mesleki denetim uygulamas›n›”
yürütmektedir.

Yönetmelikte yap›lan düzenlemelerle tan›mlanan mesleki denetim, mimarlar›n mesle-
ki faaliyetlerinde uymakla yükümlü oldu¤u kurallar› içermekle birlikte ayn› zamanda
yönetim kurullar›n›n da uygulamakla yükümlü oldu¤u bir düzenleme olup, mimarl›k
hizmetlerinin verilmesinde haks›z rekabete yönelik en önemli mücadele arac› olarak,
mesle¤in ve meslektafllar›n haklar›n›n korunmas›nda taviz verilmeden sürdürülmesi
gerekli bir uygulamad›r.  

Bu kapsamda mesleki uygulamalarda kamu yarar›n›, meslek haklar›n› ve eti¤ini koru-
mak, müelliflik haklar›n› gözetmek, haks›z rekabeti önlemek, gibi amaçlarla, bugüne
de¤in baflar›yla sürdürülen mesleki denetim uygulamalar›n›n, 2 Haziran 2005 tarihli ve
25833 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan TMMOB Mimarlar Odas› Serbest Mimarl›k
Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤i çerçevesinde devam
etmektedir. 

Üyelerimizin; üstlenecekleri proje müellifli¤i, flantiye flefli¤i ve fenni mesuliyet sorum-
luluklar›na yönelik olarak; tüm serbest mimarl›k hizmetlerini Mimarlar Odas›n›n mesle-
ki denetimine sunmakla yükümlü oldu¤unu bilgilerinize sunar›z.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› MUTLU

Mimar-Sekreter Üye
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YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir : 06.06.2012

Say›  : 04-12-767

Sevgili Üyelerimiz,

Bilindi¤i gibi; TC Anayasas› ve 6235 say›l› TMMOB Kanunu uyar›nca; Türkiye’de
mimarl›k ve mühendislik meslekleri mensuplar›, mesleklerini uygulayabilmek için ihti-
sas›na uygun bir Odaya kaydolmak ve üyelik vasf›n› korumak zorundad›rlar.

TMMOB Mimarlar Odas› T.C. Anayasas›’n›n 135.maddesine dayan›larak kurulmufl Kamu
Kurumu Niteli¤indeki Bir Meslek Kuruluflu olup, kamu tüzel kiflili¤ine sahiptir.

M‹MARLAR ODASI NEDEN VAR?

Anayasa’n›n 135.maddesi Kamu Kurumu Niteli¤indeki Meslek Kurulufllar›n› flöyle
tan›mlamaktad›r: “Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar› ve üst kurulufllar›,
belli bir mesle¤e mensup olanlar›n müflterek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, mesleki faaliyet-
lerini kolaylaflt›rmak, mesle¤in genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa¤lamak,
meslek mensuplar›n›n birbirleriyle ve halkla iliflkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hakim
k›lmak üzere meslek disiplini ve ahlak›n› korumak maksad› ile kanunla kurulan ve
organlar› kendi üyeleri taraf›ndan kanunda gösterilen usullere göre yarg› gözetimi
alt›nda, gizli oyla seçilen kamu tüzel kiflilikleridir.”

6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu 2. maddesinde “meslek
mensuplar›n›n, müflterek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaflt›rmak,
mesle¤in genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa¤lamak, meslek mensuplar›n›n
birbirleriyle ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hâkim k›lmak üzere
meslek disiplinini ve ahlâk›n› korumak için gerekli gördü¤ü bütün teflebbüs ve
faaliyetlerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuat› normlar›, fennî flartnameleri
incelemek ve bunlar hakk›nda görüfl ve düflünceleri ilgililere bildirmek” Odalar›n kuru-
lufl amaçlar› aras›ndad›r. 

Ayr›ca; Gerek Anayasa’n›n 135. maddesi, gerekse 6235 say›l› TMMOB Kanunu
gere¤ince “Mesle¤in ve meslek mensuplar›n›n kamu yarar› do¤rultusunda geliflimi, bir-
birleriyle ve halkla olan iliflkilerinde dürüstlü¤ün ve güvenin hakim k›l›nmas› v.b…”
amaçlar› do¤rultusunda; “mesle¤in do¤ru uygulanmas›n›n sa¤lanmas›,
mimarl›k/mühendislik meslek alanlar›ndaki hizmetlerde, kamunun can ve mal güven-
li¤inin sa¤lanmas› ve korunmas›na yönelik denetim ve gözetimlerde bulunulmas›,
hizmetin mimar/mühendis taraf›ndan yap›l›p yap›lmad›¤›n›n denetlenmesi, haks›z rek-
abetin önlenmesi….” gibi konular da TMMOB ve ba¤l› Odalar›n›n görev ve yetk-
isindedir.

Bu çerçevede kamu kurumu niteli¤inde bir meslek kuruluflunun ilgili yasalar›n verdi¤i
yetki ile amaçlar çerçevesinde haz›rlay›p Resmi Gazete’de yay›mlamak suretiyle yürür-
lü¤e girmifl olan yönetmeliklerinde yer alan kurallar hukuka uygun ve icrai nitelikte
hukuk kurallar›d›r. Dolay›s›yla bu kurallar›n kamu görevlileri taraf›ndan uygulanmas›n›n
kendilerine yüklenen görevin yerine getirilmesi olarak kabul edilmesi gerekti¤i
tart›flmas›zd›r. 

Mimarlar Odas› “Mimarl›k hizmetlerinin; kamu yarar›n› gözetmek, haks›z rekabeti
engellemek, meslek eti¤ini ve eser sahibi mimar›n 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunundan gelen haklar›n› korumak” amaçlar›yla “mesleki denetim uygulamas›n›”
yürütür.
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YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

Yönetmeli¤in 15. maddesinde mimarlar›n görev, hak ve sorumluluklar› belirtilirken;
Mimarlar›n, Yönetmelik kapsam›na giren tüm serbest mimarl›k hizmetlerini Mimarlar
Odas›n›n mesleki denetimine sunmakla yükümlü olduklar›, Mimar›n bu
yükümlülü¤ünün ifl sahibinin, ilgili idarenin, inflaat ve kullanma izni veren mercilerin
Mimarlar Odas› mesleki denetimini istememesi durumunda da ortadan kalkmayaca¤›;
Mimar›n kendisine tan›nm›fl görev, hak ve sorumluluklar›n›n Mimarlar Odas› d›fl›nda
baflka bir kurulufl taraf›ndan s›n›rlanamayaca¤› ve k›s›tlanamayaca¤› son derece aç›kt›r.

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan taslak metinleri haz›rlanan ve görüfl al›nmak
için Odalar›m›za gönderilen Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun ile ‹mar Kanunu`nda
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s› incelendi¤inde, meslektafllar›m›z›n serbest
ve ba¤›ms›z mesleki faaliyet yürütmeleri koflullar›n›n ortadan kald›r›lmak istendi¤i
görülmektedir. Yeni kanun düzenlemeleri ile mevcut yap› denetim flirketlerinin yerine
teknik müflavirlik kuruluflu ad› alt›nda flirketlerin kurulmas› öngörülmekte ve bu
flirketlere halen tescilli mimarl›k bürosu olan üyelerimizin yapt›klar› tüm serbest
mimarl›k hizmetlerini yapabilme yetkisi tan›nmaktad›r. Ne anlama geldi¤i henüz bilin-
meyen ve bir yönetmelik düzenlemesiyle Bakanl›k taraf›ndan belirlenecek olan "yetkin
mimarlar - mühendisler" eliyle kurulacak bu flirketlerin, eskiden oldu¤u gibi tamam›
de¤il, % 51 hissesi mimar ve mühendislere ait olacak. Kalan % 49`u ise, meslek alan›m›z
üzerinden para kazanmay› amaç edinmifl sermaye sahiplerine ait olabilecek. Bütün
mühendislik ve mimarl›k faaliyetlerini yapma yetkisi tan›nan; bünyesinde mimar, inflaat
mühendisi, makine mühendisi ve elektrik mühendisi bulundurma zorunlulu¤u bulunan
bu flirketler, piyasada tekelleflme yaratacaklar, sermaye sahibi bu flirketler d›fl›nda
serbest mimarl›k - mühendislik yapma olana¤› kalmayacakt›r. Serbest mimarl›k
faaliyetlerinin, meslektafllar›m›z›n kendi bireysel fikri faaliyetleri olarak yürütmelerini
engellenmekte, sermaye birikimine hizmet edecek flekilde, ancak flirketler eliyle bu
ifllerin yürütülebilmesi amaçlanmaktad›r. Bu yeni yap›da serbest mimarl›k hizmetleri
üreten üyelerimiz ancak flirketlerin ücretli çal›flan› konumuna düfleceklerdir. Bu süreç
mimar›n ve mimarl›¤›n de¤ersizlefltirilmesi politikalar›na dönüflmektedir.

Mesle¤imizin ve meslektafllar›m›z›n gelece¤ini ilgilendiren bu can al›c› sorunlarla
mücadele edecek tek örgütlülük olan Odam›z ve ba¤l› bulundu¤umuz Türk Mühendis
ve Mimar Odalar› Birli¤i`nin örgütlülü¤ü da¤›t›lmak, güçsüzlefltirilmek istenmektedir.
Odalar›m›z›n mesleki denetim baflta olmak üzere üyelerle olan tüm ba¤lar›n›n
kopart›lmak istenmesi, mimar ve mühendislerin örgütlülü¤ünü bozmak, dirençsiz
k›lmak amac›n› tafl›maktad›r. 

Mesle¤imizin tek yasal örgütlenmesi olan Oda’m›z›n daha güçlü ve etkin bir flekilde
mücadele edebilmesi, mimarl›k ve kentsel yaflam alanlar› üzerindeki olumsuz geliflmelerin
önlenmesi, mesleki haklar›m›z›n korunabilmesi için meslektafl dayan›flmas›n›n en üst seviy-
eye yükseltilmesi zorunlulu¤u ortaya ç›km›flt›r. Gün dayan›flma günüdür. Mesleki
örgütlülü¤ümüz, mesleki haklar›m›z›n savunulabilece¤i tek gücümüzdür.

Özetle aktard›¤›m›z bu olumsuz geliflmeleri içeren süreçte, mesleki haklar›m›za,
mesleki örgütlülü¤ümüze ve Oda Genel Kurullar›nda birlikte oluflturdu¤umuz Oda
mevzuat›na hep birlikte sahip ç›karak, mimarl›¤›n ve mimar›n toplumda sayg›n yerini
almas›na kararl›l›kla destek olmaya ça¤›r›yoruz.

Mimarl›¤›n tarihsel geçmiflinden gelen yenilikçi, yarat›c› ve örgütleyici gücünün
yaflama daha çok kat›lmas› zaman›d›r.

Çal›flmalar›n›zda baflar›lar dileriz.    

Sayg›lar›m›zla.

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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‹zmir : 21.06.2012

Say›  : 04-12-834

Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’na

fiubemiz komisyonlar›ndan “Enerji Etkin Yap›lar Komisyonu”  çal›flmalar›n›
“Sürdürülebilir Yap›m K›lavuzu ” isimli bir kitapta toplamak istemektedir. 

Bu kapsamda Su kullan›m›nda dikkat edilmesi gereken etkenler (gri su kullan›m› ve
ya¤mur suyunun toplanmas›), ‹ç hava kalitesinin iyilefltirilmesi  (Yapay havaland›rma
sistemlerinin enerji etkin tasar›m›), Genel olarak ›s›tma ve so¤utma sistemleri tan›t›m›
ve Is› pompalar› konusunda genel bilgi konular›n›n odan›z›n enerji komisyonu katk›lar›
ile haz›rlanmas› konusunda görüfllerinizi taraf›m›za iletmenizi ve komisyon üyelerinizin
toplant›lara kat›l›m›n› rica eder, bilgilerinize sunar›z.

Sayg›lar›mla,

Hasan Topal

Mimar – Yönetim Kurulu Baflkan›
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‹zmir : 06.07.2012

Say›  : 04-12-952

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na

‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi Komisyonlar›’n›n gündeminde olan ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i tasla¤›n›n en k›sa sürede taraf›m›za iletilmesi talebimizi
bilgilerinize arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir : 09.07.2012

Say›  : 04-12-955

Çevre ve fiehircilik ‹l Müdürlü¤ü’ne

‹zmir

‹zmir ‹li, Karfl›yaka ‹lçesi, Maviflehir Bölgesini kapsayan ve Çevre ve fiehircilik ‹l Müdür-
lü¤ü taraf›ndan ask›ya ç›kar›lm›fl olan 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planla-
r›na ve  imar plan› de¤iflikliklerine afla¤›daki nedenlerle itiraz ediyoruz.

Haz›rlanm›fl olan ve ask›ya ç›kar›lan imar planlar› ile, bölgede yap› ve nüfus yo¤unlu-
¤unu art›rarak kentsel teknik ve sosyal altyap› sorunlar›na neden olaca¤›,

Maviflehir bölgesinde halihaz›rda var olan yo¤unlu¤un talebini dahi karfl›layamayan
ulafl›m alt yap›s›n›n yetersizli¤i bu planlarla getirilen yeni yo¤unluklarla daha da art›r›-
l›rken, ulafl›m ve alt yap› sorunlar›na hiçbir yeni çözüm getirmiyor olmas›,

Mevcut olan ve düzenlenmifl, a¤açland›r›lm›fl, bitkilendirilmifl ve kamu kullan›m›na su-
nulmufl olan, parklar›n, çocuk parklar›n›n ve yeflil alanlar›n bu planlarla yap›laflmaya
aç›l›yor olmas›,

Planlama alan›nda önerilen nüfus yo¤unlu¤unun gereksinimi olan e¤itim, sa¤l›k, spor
ve otopark tesislerine yönelik yeterli alan ayr›lmad›¤› gibi, aksine  ayr›lan alanlar›n da
özel e¤itim, özel sa¤l›k, özel otopark, özel spor alan› olarak tan›mlanmas›yla bu bölge-
de yaflayan ve yaflayacak nüfusun bu ifllevlere eriflimine engel olundu¤u ve olunaca¤›,
bu haliyle planlar›n kamu yarar›na aç›kça ayk›r› olmas›,

Maviflehir’de daha önce mahkemelerce iptal edilmifl imar planlar›n›n yetersizlik ve yan-
l›fllar›n›n bu planda da sürdürülüyor olmas› vb. özet gerekçelerle ask›da bulunan ve
planlama ilkelerine ve kamu yarar›na ayk›r› olan imar planlar›n›n iptal edilmesini, yeri-
ne nüfus ve yap› yo¤unlu¤unu önemli oranda azaltan, bölgenin ulafl›m sorunlar›na çö-
züm getiren, otopark alanlar›n›, spor alanlar›n›, e¤itim alanlar›n›, sa¤l›k alanlar›n› özel
de¤il, kamu alan› olarak tan›mlayan ve bu ifllevler için yeterli büyüklükte yer ay›ran bir
anlay›flla yeniden haz›rlanmas›n› talep ediyoruz.

Gere¤i için bilgilerinize arz ederiz. 

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir: 30.07.2012

Say›: 04-12-1007

Yaflar Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Dekanl›¤›na,

Fakültenizin 12-13 Kas›m 2012 tarihinde düzenleyece¤i “Sürdürülebilir Yap› Tasar›m›”
konulu konferansa benzer konularda çal›flmalar yapan “Enerji Etkin Yap›lar
Komisyonu” üyelerimizin çal›flmalar› ile destek verece¤imizi ve “Konferansa Destek
Veren Kurulufllar“ aras›nda yer alaca¤›m›z› bildiririz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu 

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir : 12.07.2012

Say›  : 04-12-970

‹zmir Valili¤i

Çevre ve fiehircilik ‹l Müdürlü¤ü

‹lgi: a) 03.04.2012 tarih ve 28253 tarihli yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤inde De-
¤ifliklik yap›lmas›na dair Yönetmelik

b)14.04.2012,tarih ve 28364 tarihli Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤inde De¤iflik-
lik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik

c) 25.04.2012 tarih 1310 say›l› Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› Genelgesi

d) 07.06.2010 tarih ve B.09.4.‹LM.0.35.06.00_130.02.99.2/11032 say›l› yaz›n›z

Mimarlar Odas› 6235 Say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu hükümleri
uyar›nca kurulmufl ve faaliyet göstermekte olan, Anayasa'n›n 135. Maddesinde belirti-
len kamu kurumu niteli¤inde Meslek Odas›d›r.

Mimarlar Odas›'n›n görev ve faaliyet alan› 6235 Say›l› Kanunun 2.ve 19. Maddeleri ile 10
Mart 2003 tarih ve 25044 Say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren Türk
Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Ana Yönetmeli¤i içeri¤inde düzenlenmifltir.

Genel olarak mimarl›k mesle¤inin toplum menfaatine uygun olarak geliflmesini sa¤la-
mak ve meslek mensuplar›n›n birbirleri ve halk ile güven esas›na dayal› olarak iliflkile-
rini yürütmekle görevli olan Mimarlar Odas› bu görevleri gerçeklefltirmek amac› ile
Anayasa'n›n 124. Maddesine ve ilgili di¤er mevzuata uygun olarak yönetmelikler haz›r-
lamakta ve bunlar›n yürürlü¤ünü temin etmektedir.

Mimarlar Odas› taraf›ndan denetim görevini yerine getirmek amac›yla, çeflitli yönet-
melikler haz›rlanm›fl ve bunlar resmi gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e konulmufltur.
Mimarlar Odas› mesleki denetim çal›flmalar›n› halen yürürlükte olan bu yönetmeliklere
dayanarak gerçeklefltirmektedir. 

Yap›laflma sürecinde yer alan, mimar›n ve mimarl›k faaliyetinin denetlenmesi yaflam-
sal bir gerekliliktir. Hal böyle iken yap›m sürecinde yer alan mimar›n, mesle¤ini yerine
getirmedeki sicil ve ehliyet durumunu belgeleyen Oda belgelerinin bürokratik bir ifl-
lem olarak kabul edilmesi mümkün de¤ildir ve aç›kça yasaya ayk›r›d›r.

Bu nedenlerle; Anayasa'n›n 135. Maddesine, Anayasa'n›n 123. Maddesinde belirtilen
idarenin bütünlü¤ü esas›na, 3194 say›l› ‹mar Kanununa, 4708 Say›l› yap› Denetim Ka-
nununa ayk›r› olan ilgi a ve ilgi b de belirtilen Yönetmeliklerin iptali istemi ile Türk Mü-
hendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ve Mimarlar Odas›, ayn› alanda görev yapan di¤er oda-
lar taraf›ndan ilk derece mahkemesi olarak Dan›fltay nezdinde davalar aç›lm›flt›r.

Di¤er taraftan ilgi d yaz›n›z ile at›f yap›lan ilgi c genelgede de yap›m sürecinde yer alan
mimar›n sicil ve ehliyet durumunun kendisi taraf›ndan bildirilmesi amac›na yönelik ola-
rak "taahhütnamesi" istenmektedir. Bu taahhütnamenin yeterli olmad›¤› ve do¤rulan-
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mas› gerekti¤i aç›kt›r. Bu nedenle de ruhsat makamlar› taraf›ndan yap›lan ifllemlerin
ayl›k olarak Odalara bildirilmesi yönetmelik ile istenmifl ve Odalar sorumlu kabul edil-
mifltir.

Mimarlar Odas› taraf›ndan yap›lan mesleki denetim faaliyeti üye taraf›ndan verilmifl
olan taahhütnamenin do¤rulanmas›n› da sa¤lamaktad›r. Bu nedenle halen yürürlükte
olan uygulama yasaya ayk›r› olmad›¤› gibi, ruhsat makam›n›n ifllemlerini kolaylaflt›r›c›
mahiyettedir. Zira yap›m sürecinde yer alan mimar›n mimarl›k yetki ve ehliyet duru-
munun uygun olmamas›n›n sonradan ortaya ç›kmas›, 3194 say›l› ‹mar Kanunu’nun 33.
maddesi gere¤ince ruhsat›n iptali, inflaat›n durdurulmas› gibi a¤›r sonuçlar do¤urabi-
lecek bir eksiklik iken ad› geçen Oda mevzuat›n›n uygulanmas› ile bu istenmeyen sü-
reç engellenmektedir.

Sonuç olarak; ‹lgi yaz› konusu yap›lan mesleki denetim uygulamas› da hukuk kurallar›
içerisinde ve Oda’m›z ile üyelerimiz aras›nda bir iç iliflki fleklinde gerçeklefltirilmekte-
dir. Bu uygulama, Oda’m›z›n ilgili yönetmeliklerinin incelenmesinden de anlafl›laca¤›
gibi, yaln›zca serbest mimar üyelerimiz ile Oda’m›z aras›ndaki ba¤la ilgili olup, üçüncü
kiflileri ve kurumlar› herhangi bir flekilde kapsamamakta ve ilgilendirmemektedir.

Oda’m›z›n uymakla yükümlü oldu¤u mevzuat hükümleri, yüksek yarg› kararlar› ve ida-
re hukukunun temel ilkeleri göz önüne al›nd›¤›nda; usulüne göre yürürlü¤e konulan
yönetmelik hükümlerini uygulamak, Oda’m›z ve fiubelerimiz yönetim kurullar›n›n gö-
rev ve sorumluluklar› gere¤idir. ‹lgideki yaz›n›z ve bu konudaki yönetmelikler Meslek
Odalar›n› ifllevsizlefltirme amac›na yöneliktir. Böylece Cumhuriyet’in temel niteliklerini
belirleyen erkler ayr›l›¤› ilkesi zedelenmifl, idarenin kurumsal bütünlü¤ü ihmal edilmifl-
tir. Meslek kurulufllar›n›n yap›laflma sürecindeki katk›lar›ndan vazgeçilmesi kamu yara-
r›ndan yoksun bulunmaktad›r. Yönetmeliklerin ve idari kararlar›n hukuka uygunlu¤u-
nun denetimi ise Anayasa'n›n 125. Maddesi gere¤ince yarg› organlar›nca yap›lmakta-
d›r. Dolay›s›yla Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’n›n adeta bir hiyerarflik üst gibi hareket
ederek, Oda’m›z›n Genel Kurul kararlar›yla demokratik flekilde oluflturulan yönetmelik-
lerini uygulamama, iptal etme isteminde bulunmas› yetkisinin olmad›¤›n› hat›rlatma-
m›z zorunlu hale gelmifltir. Gere¤ini bilgilerinize sunar›z.

Sayg›lar›m›zla

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar - Sekreter Üye
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‹zmir : 27.08.2012

Say›  : 04-12-1071

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na

08.08.2012 tarihinde Belediyenizde ask›ya ç›kan Alia¤a ‹lçesi, Paflaçiftli¤i mevkiinde
bulunan orman alan›n›n PETK‹M Petrokimya A.fi. taraf›ndan plan de¤iflikli¤i ile “Liman
Gerisi Hizmet Alan›” olarak belirlenmesine iliflkin 1/5000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge
Naz›m ‹mar Plan› de¤iflikli¤i ve 1/25.000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›
de¤iflikli¤ine kamu yarar›na, planlama ilkelerine ayk›r›l›¤› nedeniyle itiraz ediyoruz. 

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu 

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir : 07.09.2012

Say›  : 04-12-1108

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na

Belediyenizde 08.08.2012 tarihinde ask›ya ç›km›fl bulunan Bornova – Çamdibi –
Alt›nda¤ Kesimi 1/5000 Ölçekli Naz›m ‹mar Plan› Plan Notu De¤iflikli¤i’ne iliflkin
haz›rlam›fl oldu¤umuz rapor do¤rultusunda plana itiraz ediyor, ilgili meclis karar›n›n
iptal edilmesini, ‹mar Kanunu ve Yönetmeliklerine uygun olarak de¤ifliklik öncesi plan
notuna dönüfltürülmesini talep ediyoruz. 

Bilgilerinize arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu 

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir : 13.09.2012

Say›  : 04-12-1146

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na

‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi'nin 03.08.2012 tarih ve 05/695 say›l› karar› ile onay-
lanarak 03.09.2012 - 03.10.2012 tarihleri aras›nda ‹BB ilan panosunda ask›ya ç›kar›lan
“Buca ‹lçesinde 1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan›nda ''Özel Proje Alan›'', ''Rekreasyon
Alan›'' ve ''Sosyal ve Kültürel Tesisler Alan›'' kullan›m karar›ndaki fiirinyer Park›n›n bu-
lundu¤u alanda yeniden düzenleme yap›lmas›na iliflkin haz›rlanan Naz›m ‹mar Plan›
de¤iflikli¤ine iliflkin fiubemizin itiraz raporu ekte yer almaktad›r.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir : 05.10.2012

Say›  : 04-12-1270

‹zmir Büyükflehir Belediyesi

‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤› ‹mar ‹flleri fiube Müdürlü¤ü’ne

13.08.2012 tarihinde ‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisinde al›nan 738.13 numaral› karar
uyar›nca üzerinde çal›flmalar›n devam edece¤i belirtilen ‹zmir Büyükflehir Belediyesi
‹mar Yönetmeli¤i Tasla¤›na iliflkin Odam›za bilgi verilmesi, görüfl ve önerilerimizin de-
¤erlendirmeye al›nmas› talebimizi bilgilerinize arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu 

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir : 01.11.2012

Say›  : 04-12-1396

Çevre ve fiehircilik ‹l Müdürlü¤ü’ne

‹zmir

Karfl›yaka ‹lçesi, Bostanl›- Maviflehir Mevkiinde Toplu Konut Alan›” ilan edilen alana ilifl-
kin 1/25000 ölçekli Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› Revizyonu, 1/5000 ölçekli Naz›m
‹mar Plan› ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlar›na ve  imar plan› de¤iflikliklerine
afla¤›daki nedenlerle itiraz ediyoruz.

Haz›rlanm›fl olan ve ask›ya ç›kar›lan imar planlar› ile, bölgede yap› ve nüfus yo¤unlu-
¤unu art›rarak kentsel teknik ve sosyal altyap› sorunlar›na neden olaca¤›,

Maviflehir bölgesinde halihaz›rda var olan yo¤unlu¤un talebini dahi karfl›layamayan
ulafl›m alt yap›s›n›n yetersizli¤i bu planlarla getirilen yeni yo¤unluklarla daha da art›r›-
l›rken, ulafl›m ve alt yap› sorunlar›na hiçbir yeni çözüm getirmiyor olmas›,

Mevcut olan ve düzenlenmifl, a¤açland›r›lm›fl, bitkilendirilmifl ve kamu kullan›m›na su-
nulmufl olan, parklar›n, çocuk parklar›n›n ve yeflil alanlar›n bu planlarla yap›laflmaya
aç›l›yor olmas›,

Planlama alan›nda önerilen nüfus yo¤unlu¤unun gereksinimi olan e¤itim, sa¤l›k, spor
ve otopark tesislerine yönelik yeterli alan ayr›lmad›¤› gibi, aksine  ayr›lan alanlar›n da
özel e¤itim, özel sa¤l›k, özel otopark, özel spor alan› olarak tan›mlanmas›yla bu bölge-
de yaflayan ve yaflayacak nüfusun bu ifllevlere eriflimine engel olundu¤u ve olunaca¤›,
bu haliyle planlar›n kamu yarar›na aç›kça ayk›r› olmas›,

Maviflehir’de daha önce mahkemelerce iptal edilmifl imar planlar›n›n yetersizlik ve yan-
l›fllar›n›n bu planda da sürdürülüyor olmas› vb. özet gerekçelerle ask›da bulunan ve
planlama ilkelerine ve kamu yarar›na ayk›r› olan imar planlar›n›n iptal edilmesini, yeri-
ne nüfus ve yap› yo¤unlu¤unu önemli oranda azaltan, bölgenin ulafl›m sorunlar›na çö-
züm getiren, otopark alanlar›n›, spor alanlar›n›, e¤itim alanlar›n›, sa¤l›k alanlar›n› özel
de¤il, kamu alan› olarak tan›mlayan ve bu ifllevler için yeterli büyüklükte yer ay›ran bir
anlay›flla yeniden haz›rlanmas›n› talep ediyoruz.

Gere¤i için bilgilerinize arz ederiz. 

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir : 09.11.2012

Say›  : 04-12-1462

Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na

‹zmir

Konu: 12.09.2012 tarihinde onaylanarak 08.10.2012 tarihinde ask›ya ç›kar›lm›fl olan
“1/25000 Ölçekli ‹zmir Büyükflehir Bütünü Çevre Düzeni Plan›” hk.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nce karar ba¤lanarak ask›ya ç›kar›lm›fl olan “1/25000 Öl-
çekli ‹zmir Büyükflehir Bütünü Çevre Düzeni Plan›”na ve plan notlar›na, 

yürürlükte bulunan; 

Çevre Düzeni Planlar›na Dair Yönetmeli¤in “uyulacak temel  esaslar›” tan›mlayan
8.maddesine ayk›r› olmas›,

Ayn› yönetmeli¤in, “planlar›n haz›rlanmas›, haz›rlat›lmas› ve incelenmesine iliflkin idari
ve teknik usuller”i tan›mlayan 10. Maddesine ayk›r› olmas›,

Sürdürülebilir ve güvenli bir kentsel geliflme ba¤lam›nda, mutlaka ve özenle korunma-
s› gereken tar›m, orman, k›y› ve sit alanlar›nda,

Alia¤a Bölgesinde orman alanlar›nda sanayi ve tar›m alanlar›nda cüruf depolama  ala-
n› karar› getirmesi,

Kemalpafla Bölgesinde tar›m alanlar›nda sanayi alan› karar› getirmesi,

Torbal› Subafl› Bölgesinde tar›m alanlar›nda sanayi alan› karar› geitrmesi,

Alia¤a sanayi alanlar› içinde “Termik Santral” karar› getirmesi,

Merkez kent  Laka Bölgesinde kentsel çal›flma alan› karar› getirmesi,

Urla Bölgesinde tar›m alanlar›na konut geliflmesi karar› getirmesi,

Alia¤a Çakmakl› Bölgesinde yeni iskele kararlar› getirmesi,

Merkez kent ‹nciralt› 1.Derece Do¤al Sit alanlar›n›n plan raporunda “Expo Alan›” olarak
tan›mlanmas›,

Nedenleriyle itiraz ediyoruz.

Gere¤i için bilgilerinize arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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Tarih : 26.11.2012

Say› : 04-12-1547

Say›n Emmanuelle Houles,

‹zmir Frans›z Kültür Merkezi Müdürü

Günümüzde kentler, yaflam kalitesi ekseni üzerinden de¤erlendirilmektedir. Kentin ya-
flam kalitesi ise birçok parametrenin yan› s›ra kentsel planlama, kültürel miras›n korun-
mas›, iletiflim ve kültür – sanat olanaklar›na eriflimle do¤rudan iliflkilidir.

Bu ba¤lamda 12-13-14 Kas›m 2012 tarihlerinde ‹zmir Frans›z Kültür Merkezi taraf›ndan
gerçeklefltirilen “Yaflamak, ‹nfla Etmek, Korumak; fiehirlerin Sorunlar›” konulu proje
önemli bir ifllevi üstlenmifltir. Kat›l›mc›lar›n deneyim ve birikimlerini paylaflt›klar› kon-
feranslar ve tart›flmalar bu anlamda son derece ilgi çekici ve ufuk aç›c› olmufltur.

‹zmir Frans›z Kültür Merkezi’nin bu projesine kat›lmaktan ve birlikte düflünce üretme
çabas›ndan mutluluk duyuyoruz. Baflar›l› organizasyonunuz için sizi ve ekibinizi kutlu-
yor, çok teflekkür ediyorum.

Benzeri projelerin sürekli olmas›n› umuyor, iyi çal›flmalar diliyorum.

Sayg›lar›m›zla,

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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‹zmir: 06.12.2012

Say›: 04-12-1591

Say›n Hüseyin Aslan,

Ege Koop Genel Baflkan›

Konu: “Atayol” proje önerisi hk.

fiubemize ziyaretinizde bilgisini vermifl oldu¤unuz Atayol projesi de¤erlendirilmifltir.

Uygar toplumlarda ve kentlerde, her kesimden kentlinin, duyarl›l›kla kentlerin sorunla-
r›na yönelik olarak çözüm arama çabalar› olumlu geliflmelerdir.

Ancak kentlerin, bütünleflik imar ve ulafl›m planlar›n› esas almayan, birbiriyle iliflkisiz
proje odakl› yaklafl›mlar›n kent sorunlar›n›n çözümünde çok yararl› olmad›¤›, olamad›-
¤› bilinmektedir.

Nüfus büyüklü¤ü 3 milyonu aflm›fl metropolitan kentlerde, ulafl›m planlar›n›n kararlar›
kapsam›nda bütün ulafl›m türlerinin (rayl› sistemler, deniz ulafl›m›, lastik tekerlekli ula-
fl›m, yaya ulafl›m› vb.) yeri ve program› belli olmal›d›r. Eriflim, ulafl›m taleplerinin karfl›-
lanmas›nda önceli¤in kamu tafl›mac›l›¤›n› esas alan toplu ulafl›m sistemlerine verilme-
si genel olarak zorunlu oldu¤u gibi, ‹zmir Ulafl›m Master Plan›’n›n da önerisi rayl› sis-
temlerin a¤›rl›kta oldu¤u bütünleflik toplu ulafl›m sistemidir.

Bu ba¤lamda kentin ulafl›m projelerinde de önceli¤in rayl› sistemlere ve toplu ulafl›ma
ayr›lmas› zorunludur. Örne¤in Konak tüneli yerine Üçyol – Buca metro hatt› yap›lsa
kentin bu bölgesinin toplu ulafl›m sorunu kal›c› olarak çözülmüfl olacakt›r.

Di¤er yandan, katl› yollar›n (viyadükler) 1960-1980’lerde yo¤un olarak yap›ld›¤› Ame-
rika ve Uzakdo¤u kentlerinde (Boston, Seul vb.) günümüzde y›k›lmakta oldu¤u rayl›
toplu ulafl›ma dönüldü¤ü görülmektedir. Kent içinde özel otomobil kullan›m›n› özen-
dirmeyen yaklafl›mlar izlenmektedir.

Bu ba¤lamda öneri “Atayol” projesi kent içi ulafl›ma bir çözüm olarak de¤il, kentin ula-
fl›m sorununa dikkat çeken bir yorum olarak de¤erlendirilmelidir.

Bilgilerinize sunar, çal›flmalar›n›zda baflar›lar dilerim.

Sayg›lar›mla,

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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‹zmir : 14.01.2013

Say›  : 04-13-065

Sevgili Üyemiz,

Konu: ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i hakk›nda süreç bilgisi.

‹BfiB ‹mar Yönetmeli¤i’nin baz› maddelerinde de¤ifliklik yap›lmas›na dair yönetmelik
de¤iflikli¤i 07.08.2012 tarihinde gazetede yay›mlanm›flt›r. 12.10.2012 tarihinde ‹zmir
Büyükflehir Belediye Meclisinde ikinci bir de¤ifliklik yap›lm›fl ve bu de¤ifliklikler
05.11.2012 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Bu süreçte meslek odam›zdan bir görüfl ve
katk› al›nmam›flt›r. ‹zmir kentinin uygulama imar planlar› ve parselasyon dokusu nede-
niyle ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i’ni tip yönetmeli¤e uygun hale ge-
tirme yaklafl›m›n›n yaratt›¤› s›k›nt›lar, baz› bölgelerde imar durumu düzenleme ifllerini
durdurmufl, ilgili belediyelerce imar durumu verilemez hale gelinmifltir. Yürürlü¤e gi-
ren ‹mar Yönetmeli¤i’nin 24, 27, 28, 35 ve 36.maddelerindeki k›s›tlay›c› hükümler ne-
deniyle ilçe belediyelerinde sorun büyümüfltür. Mesleki uygulama içindeki mimar üye-
lerimizin yak›nmalar›na neden olan bu geliflme ve s›k›nt›lar 06.12.2012 tarihinde fiube
Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Hasan Topal taraf›ndan ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflka-
n› Aziz Kocao¤lu’na ikili görüflmede iletilmifltir.

Büyükflehir Belediye Baflkan›’n›n yönlendirmesiyle, 27.12.2012 tarihinde ‹zmir Büyükfle-
hir Belediyesi’nde, Genel Sekreter Yard›mc›s›, Daire Baflkan› ve birim amirleri ile fiube
Yönetim Kurulumuz temsilcilerinin kat›ld›¤› toplant›da yürürlü¤e giren ‹mar Yönetme-
li¤i’nin uygulamalar› durma noktas›na getiren 17, 19, 24, 27, 28, 35, 36, 40, 50, 52 ve
56. madde hükümleri ayr›nt›s›yla görüflülmüfl, yönetmelikte yap›lmas› gereken çözüm
önerilerimiz ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ne iletilmifltir.

Di¤er yandan ilçe belediyelerin imar müdürleri ile görüflmelerimiz sürecin bafllang›c›n-
dan beri devam etmektedir. 08.01.2013 günü baz› ilçe belediyelerin imar müdürleri ve
yap› ruhsat bölümünde çal›flan meslektafllar›m›zla yürürlükteki ‹mar Yönetmeli¤i’nin
uygulama s›k›nt›s› yaratan hükümleri hakk›nda bir toplant› daha yap›lm›fl, ‹mar Yönet-
meli¤i’nde de¤ifliklik yap›lmas›na dair görüfl al›flveriflinde bulunulmufltur. Bu giriflimle-
rimiz neticesinde 27.12.2012 tarihinde ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar ve fiehircilik
Dairesi Baflkanl›¤› ‹mar ‹flleri fiube Müdürlü¤ünce ilçe belediyelerine 24 ve 35.madde
uygulamalar›yla ilgili bir aç›klama gönderilmifltir. Ancak halen sorunlar devam etmek-
te olup çal›flmalar›m›z sürmektedir.

Bilgilerinize sunar›z.

Sayg›lar›m›zla

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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‹zmir : 26.02.2013

Say›  : 04-12-393

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na

‹zmir son yasal düzenlemelerle s›n›rlar›, il s›n›rlar›na büyümüfl, metropoliten kent nüfu-
su 4,5 milyona ulaflm›fl, bu ba¤lamda bölgenin ve bütün Akdeniz havzas›n›n en büyük
kentlerinden biri olmufltur. Sahip oldu¤u do¤al, kültürel miras› ile de dünyan›n ayr›ca-
l›kl› metropolleri aras›nda yer almaktad›r.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi ve ba¤l› kurulufllar› da bu büyük ve ayr›cal›kl› kenti yönet-
mek, kentsel sorunlar›n› çözmek, kentlilerin yaflam kalitesini art›rmak amac›yla önem-
li çal›flmalar yapmakta, yeni görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Büyüyen nüfus,
geniflleyen s›n›rlar, yeni hizmet mekanlar› ihtiyac› yaratmaktad›r.

Bu ba¤lamda ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin yeni hizmet binas› gereksinimi, ‹zmir Su
ve Kanalizasyon ‹daresi’nin yeni hizmet binas› gereksinimi ve s›n›rlara yeni kat›lan böl-
gelerde yeni hizmet binalar› gereksinimleri do¤maktad›r.

Bütün alana hizmet verecek Büyükflehir Belediyesi Hizmet Binas›’n›n Halkap›nar’da ‹Z-
SU Genel Müdürlü¤ü Hizmet Binas›’n›n, Halkap›nar’da su fabrikas› alan›nda birer pres-
tij yap›s› olarak gerçeklefltirilmeleri kent ve yönetiminiz için son derece önemlidir ve
gelece¤e nitelikli bir mimarl›k miras› olarak kalacakt›r.

Yine büyüyen yeni s›n›rlar›m›z içerisinde 4 önemli havzada, Bak›rçay Havzas›’nda, Nif
Havzas›’nda, Küçük Menderes Havzas›’nda ve Yar›mada’da dört merkezde dört ara
hizmet birimi ile hizmetlerin etkin ve verimli sunulmas›n›n program›n›zda yer ald›¤›n›
tahmin ediyor ve önemsiyoruz. Say›lan dört havzada, dört merkeze yap›lacak dört hiz-
met binas›n›n bu bölgelerde Büyükflehir olma kavram›n› mimarisi ile de yans›tacak
prestijli binalar olarak gerçeklefltirilmesi yönetiminizin ‹zmir’in “tasar›m kenti” olma
aray›fl›na ve çabas›na uygun olacakt›r.

Çok özetle aktard›¤›m›z saptamalar kapsam›nda ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Hizmet
Binas›, ‹ZSU Genel Müdürlü¤ü Hizmet Binas› ve dört havzada dört hizmet binas› yap›-
lar›n›n, mimarl›k yar›flmalar› yoluyla gerçeklefltirilmesini öneriyoruz. ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi’nin Opera Binas› ve Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi yap›lar›ndan
önemli yar›flma deneyiminin oldu¤unu biliyoruz.

Dört havzada yap›lacak yap›lar, bölgesel yar›flmalar›n s›n›r› içerisinde (en fazla 5000
m2) kalmas› halinde en fazla 90 gün içerisinde sonuçlanabilecek, zaman ve program›-
n›za da uyacakt›r.

Avrupa Kentsel fiart›’nda da önerildi¤i gibi; ‹zmirlilerin kentlerinin mimarl›klar›yla gu-
rur duyacaklar› bir yap›laflman›n önemli oldu¤unu, bütün yar›flma organizasyonlar›nda
kolaylaflt›r›c› olarak katk› ve destek olmaya haz›r oldu¤umuzu bilgilerinize sunar, kara-
r›n›z›n ‹zmir’de mimarl›k yar›flmalar›n›n ço¤alt›lmas› yönünde olmas›n› dileriz.

Sayg›lar›m›zla,

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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‹zmir : 22.01.2013

Say›  : 04-13-111

Say›n AZ‹Z KOCAO⁄LU

‹ZM‹R BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YE BAfiKANI

‹zmir kentinin kentleflme sürecinde ortaya ç›kan y›pranm›fl, eskimifl, strüktürel özelli¤i-
ni kaybetmifl yap›lardan oluflan yenileme alanlar›nda, sa¤l›kl›, güvenli yap›lar›n ve nite-
likli yaflam alanlar›n›n elde edilmesine yönelik çaba ve programlar› çok önemli görüyo-
ruz.

‹darelerin bu kapsamdaki, kent bölgelerinde gerçeklefltirecekleri yenileme uygulama-
lar›nda, kentin mimari niteli¤ini yükseltecek ve bu anlamda topluma önderlik edecek
baflar›l› projelerin ve yap›l› çevrenin amaçlanmas› gereklidir.

Ancak, çok kapsaml› ve çok disiplinli bir çal›flma gerektiren bu uygulamalarda sonuç-
ta ortaya ç›kacak olan; tek tek yap›lar, yap› gruplar› ve bu yap›lar›n çevreledi¤i kent-
sel mekan olacakt›r. Bunlar›n nitelik ve düzeyi çok önemlidir.

Yap›lar›n ve kentsel mekan›n bafll› bafl›na bir tasar›m konusu olarak ele al›nmas› gere-
kirken, bir anlamda torba ihale düzeni içerisinde bir ihale ile her meslek alan›n›n bafla-
r›l› olarak uygulama üretebilmesi olanakl› de¤ildir.

Bir süreç olarak ele al›nd›¤›nda, kentsel dönüflüm projelerinin sosyal ve ekonomik
araflt›rmalardan yer bilimleri araflt›rmalar›na, planlama kararlar›ndan imar uygulamala-
r›na ve mimari projelere kadar bütün hizmetlerin bir tek ihaleyle al›nmas› baflta hizme-
tin niteli¤i olmak üzere, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas›, TMMOB Yasas› vb düzenleme-
ler aç›s›ndan büyük sak›ncalar içerecektir.

Yay›nlanan ihale flartnamesinin belirtti¤i koflullar› sa¤layabilecek mimarl›k, mühendis-
lik, planlama kurulufllar› ‹zmir’de yoktur. TOK‹ ihale sistemi içerisinde oluflmufl birkaç
kurulufl (firma) d›fl›nda kimse bu ihalelere giremeyecektir. Girmeyi baflaracak olan
olursa onlar da derleme ofisler olacak, (konsorsiyumlar gibi) onlar da istenilen güçlü
ofisler olamayacakt›r.

Kentlerimizde bugüne kadar yaflanan süreçte, “tapu miktar›, hisse miktar›, imar parse-
li miktar› vb.” k›skaçlar›n d›fl›na ç›kamayan, kentin estetik ve mimari niteli¤ine önem
vermeyen uygulama ve politikalar›n bugün yak›n›lan yap›l› çevreyi oluflturdu¤u bir
gerçektir.

Gelinen noktada “kentsel yenileme, sa¤l›klaflt›rma, dönüflüm uygulamalar›n›n, kaybe-
dilmemesi gereken bir f›rsat olarak görülmesi, arzu edilen nitelikli kentsel yaflam alan-
lar›n›n elde edilmesi için mekânsal tasar›m ve mimari tasar›m› di¤er hizmet aflamala-
r›ndan ayr› bir hizmet al›m› olarak benimsemek” gereklidir.
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Bu kapsamda kentsel yenileme alanlar›nda ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nce yürütüle-
cek çal›flmalarda özetle belirtti¤imiz hususlar›n gözetilmesiyle daha baflar›l› ve bütün
ülkeye örnek oluflturacak modelin gerçeklefltirilmesi olanakl›d›r.

Yine özetle de¤indi¤imiz saptamalar çerçevesinde çok zengin mimari tasar›m seçe-
neklerinin elde edilebilmesi için çok farkl› yöntemler uygulanabilir. Örne¤in; yerel mi-
marl›k ofislerini bu sürecin bir parças› haline getirecek politikalar gerçeklefltirilebilir.

‹zmir’de bulunan mimarl›k ofislerinin deneyimine ve ihtiyaç program›n›n özelliklerine
göre dönüflüme, yenilemeye konu olan alanlarda 3-4 etapl› efl zamanl› programlar ger-
çeklefltirilebilir.

Belirli büyüklükte yap›lar için 1-10 y›l deneyimli ofislerin, daha büyük olanlarda 10-20
y›l deneyimli ofislerin, daha büyük yap› ve yap› gruplar› için 20 y›l ve üzeri deneyimli
ofislerin sürece dahil edilebilece¤i, mimari proje elde etme yöntemlerini belirlenebilir.
Ayr› mimarl›k hizmeti alma ihaleleri düzenlenebilir.

Yap› alanlar› her biri 5000 m2 yi aflmayacak flekilde bölgesel yar›flmalara dönüfltürü-
lerek, ‹zmir’de faaliyet gösteren mimarl›k ofislerinin süreçte yer almas› sa¤lanabilir. Bü-
tün bu ifllemler toplam en fazla iki ay içerisinde tamamlanabilir.

Yerel yönetimlere rehber niteli¤inde olan Avrupa Kentsel fiart›’nda vurguland›¤› gibi
kentleflme sürecinde kentlerin mimarl›k boyutunu daha fazla dikkate almak, kentlerde
gurur duyulacak bir mimariyi yaflama geçirmek ve kentte karar vericilerde ve kentli-
lerde canl› bir mimari kültürün geliflmesini amaçlamak günümüzde en öncelikli kent
yönetimi politikalar› olmak zorundad›r.

Yukar›da özetleyerek aktarmaya çal›flt›¤›m›z, kentlinin yaflam kalitesine do¤rudan
olumlu katk› yapacak nitelikli mimarl›k hizmeti ve nitelikli kentsel çevre için çal›flmala-
r›n›zda destek ve kolaylaflt›r›c› olarak her türlü katk›ya haz›r oldu¤umuzu, bütün hiz-
metlerin bir tek ihale ve sözleflme ile al›nmas› karar›n›z›n gözden geçirilmesini ve mi-
mari tasar›m›n bu ihalenin d›fl›nda tutulmas› talebimizi iletir, çal›flmalar›n›zda baflar›lar
dileriz.

Sayg›lar›m›zla

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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‹zmir : 27.03.2013

Say›  : 04-13-582

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›

‹mar ve fiehircilik Dairesi Baflkanl›¤› 

‹mar ‹flleri fiube Müdürlü¤ü’ne

‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2012 tarih ve 05/713 say›l› karar› ile onanan
ve 05.11.2012 tarihinde yürürlü¤e giren ‹BfiB ‹mar Yönetmeli¤i’nin “Engellilerin
Kullan›m›na Yönelik Uyulmas› Gerekli Hükümler” bafll›kl› 66.maddesi (A) bendi hüküm-
leri gere¤ince konut d›fl› yap›lacak tüm binalar›n ve asansörlü binalar›n girifllerinde
bedensel engellilerin kullan›m› için %6 e¤imli rampa yap›lmas› gerekmektedir. 

07.09.2010 tarih 04-10-888 no’lu yaz›m›zla “‹zmir büyükflehir Belediyesi ‹mar
Yönetmeli¤i De¤ifliklik Tasla¤›”n›n 44.maddesine engellilerin kullan›m›n›n sa¤lan-
abilmesi için rampa veya “mekanik sistem” önerimizi iletmifltik. 

Halen yönetmelikte gerekli düzeltme yap›lmad›¤› için uygulamada sorunlar ve
yak›nmalar yaflanmaktad›r. Yönetmelikte önerdi¤imiz “mekanik sistem” düzen-
lemesinin yap›lmas› konusunda gere¤ini arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir : 03.04.2013

Say›  : 04-13-615

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na

‹zmir

15.03.2013 tarihinde yap›lan ‹BfiB 2013 y›l› Mart ay› 3. birlefliminde ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi Otopark Yönetmeli¤i Uygulama Esaslar›n›n Baz› Maddelerinde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Tasar›’n›n ‹mar Komisyonu’na sevk edildi¤i bilgisini ald›k.

Otopark Yönetmeli¤i de¤iflikli¤i konusunda 15.06.2011 tarih, 733 say›l› yaz›m›zla öne-
rilerimiz Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na iletilmiflti. Bu kapsamda haz›rlanan ve
meclise sunulan Otopark Yönetmeli¤i de¤ifliklikleri konusunda acele bilgi verilmesi
hususunu arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir : 15.04.2013

Say›  : 04-13-662

Say›n Aziz Kocao¤lu,

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›

Konu: ‹BfiB ‹mar Yönetmeli¤i hk.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin 12 Nisan 2013 tarihli toplant›s›nda ‹zmir Büyükflehir Be-
lediyesi ‹mar Yönetmeli¤i de¤iflikli¤i yap›larak kabul edilmifltir.

Üyelerimizin mesleki uygulama çal›flmalar›nda, yönetmeli¤in yürürlükte bulunan son
flekline ihtiyaçlar› vard›r.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i’nin son fleklinin fiubemize ivedilikle ile-
tilmesi hususunda gere¤ini arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye 
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‹zmir : 14.05.2013

Say›  : 04-13-785

Say›n Aziz Kocao¤lu,

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›

‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi, 2012 y›l› Kas›m ay›nda yürürlü¤e girmek üzere
Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’nca yay›mlanan “‹mar Yönetmeli¤i”ne uyum gerekçesiyle
‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i’ni de¤ifltirmifltir.

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i
de¤iflikli¤ini Tip ‹mar Yönetmeli¤i’ne uymad›¤› gerekçesiyle onaylamamas› üzerine
‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi 12.04.2013 tarih, 97509404.301.05.643 say›l› karar›
ile ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i’ni, anlafl›lamayacak bir biçimde
yeniden karara ba¤lam›flt›r. Meclis karar›n›n ekinde, gazetede yay›mlanacak flekilde
düzenlenmifl bir “‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i” bulunmamaktad›r.
Proje haz›rl›k aflamas›nda olan mimarlar, mühendisler ve tasar›mc›lar, yasal olarak
yürürlükte bulunan bir ‹mar Yönetmeli¤i’ne ulaflamamaktad›r. Yap› ruhsat› düzenlen-
mesinde ve proje haz›rl›¤› aflamalar›nda t›kan›kl›klar yaflanmaktad›r. Yap› ruhsat›
ifllemlerinin gereksiz uzamas›na neden olunmakta, yönetmelik süreci sorunlara yol
açmaktad›r.

3194 say›l› ‹mar Kanunu ve 5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu uyar›nca ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i’ni düzenlenmifl flekliyle mesleki uygulama
içinde bulunan üyelerimize duyurmak üzere talep ediyoruz.

Sayg›lar›m›zla

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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‹zmir: 18.06.2013

Say›: 04-13-878

‹zmir Barosu Baflkanl›¤›’na

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nce yürütülen “Kentsel Dönüflüm Projeleri” konusunda,
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi olarak Ege Mahallesi Kentsel Dönüflüm Dan›flma
Kurulu’na telefonla davet edildik. Ancak kat›ld›¤›m›z toplant›da belediye yetkilileri
konunun genel dan›flma kurulu olmad›¤›, “kendilerince herhangi bir yönetmeli¤e
uygun olmadan haz›rlanm›fl” bir yar›flman›n jürisi olarak görev yap›laca¤› belirtilmifltir.
‹lgililere yar›flma ile ilgili yönetmelikler d›fl›nda ve bunlara uymayan bir
de¤erlendirmede yer alamayaca¤›m›z söylenmifltir.

Bunun d›fl›nda herhangi bir çal›flmaya ya da bilgi paylafl›m›na dahil edilmedik. ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi Kentsel Dönüflüm ihalelerinin yanl›fll›¤›na dair daha önce
yazm›fl oldu¤umuz yaz›y› bilgi için yaz›m›z ekinde iletiyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir : 21.08.2013

Say›  : 04-13-1141

Say›n Cevat Durak

Karfl›yaka Belediye Baflkan›

Karfl›yaka k›y›s›nda Vapur ‹skelesi ile Nikah Saray› aras›na Ulaflt›rma, Denizcilik ve
Haberleflme Bakanl›¤›’nca gündeme getirilen Marina-Yat Liman› yer seçimine yönelik
bas›na yans›yan uyar› ve elefltirinizi önemli buluyoruz.

Önerilen Marina-Yat Liman› hakk›nda fiubemizce haz›rlanm›fl olan raporu bilgilerinize
sunar, çal›flmalar›n›zda baflar›lar dileriz.

Sayg›lar›m›zla,

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Yönetim Kurulu Baflkan›
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‹zmir : 11.09.2013

Say›  : 04-13-1190

‹zmir Büyükflehir Belediyesi

Ulafl›m Dairesi Baflkanl›¤›

Ulafl›m Koordinasyon Müdürlü¤ü

‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan haz›rlanan DPT taraf›ndan onaylanan Üçkuyu-
lar – Halkap›nar ve Alaybey – Karfl›yaka – Maviflehir tramvay projelerinin birer
örne¤inin Bilgi Edinme Yasas› kapsam›nda taraf›m›za iletilmesi talebimizi bilgilerinize
arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar - Sekreter Üye
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‹zmir : 28.10.2013

Say›  : 04-13-1505

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na

27.09.2013 – 28.10.2013 tarihlerinde Belediyenizde ask›ya ç›kar›lan “‹zmir – Konak –
Kemeralt› ve Çevresi Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan› De¤iflikli¤i” ile Agora çevresi-
nin y›k›mlarla aç›larak kent belle¤indeki yerine kavuflturulmas› çal›flmalar›n› olumsuz
etkileyecek, kaz› alan›n› tahrip edecek, Kadifekale surlar›n› kapatacak olan “‹zmir Bü-
yükflehir Belediyesi Kültürel Tesis Alan›” ile yap›laflmaya aç›lm›fl olmas›n› kamu yarar›-
na ayk›r› buldu¤umuzu, plana itiraz etti¤imizi bilgilerinize arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir : 20.09.2013

Say›  : 04-13-1364

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na

23.08.2013 - 23.09.2013 tarihleri aras›nda ‹BB ilan panosunda ask›ya ç›kar›lan Balçova
‹lçesi, ‹nciralt› Turizm Merkezi (‹nciralt› Kesimi) ask› itirazlar›na yap›lan de¤erlendirme
sonucunda düzeltilen flekliyle Çevre ve fiehircilik Bakanl›k Makam›n›n 06.08.2013 ta-
rih ve 7968 say›l› Olur'u ile 644 say›l› KHK'n›n 13/A maddesi uyar›nca onaylanan
1/5000 ölçekli Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan›’na (Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› ona-
mas›) afla¤›da yer alan nedenlerden dolay› itiraz ediyoruz.

‹zmir'in yaklafl›k 2,6 milyon kifliye ulaflan merkez kent nüfusu Karfl›yaka, Konak, Bor-
nova, Buca merkez ilçelerinde yo¤unlaflmaktad›r. Geleneksel ticaret merkezi tarihi
Kemeralt› bölgesinde ifllevini sürdürürken, merkezi ifl alanlar› Alsancak, Çankaya böl-
gelerinde yer almakta ve giderek liman arkas› ve Bayrakl› bölgelerine geliflme aflama-
s›ndad›r. ‹zmir kent planlar› da bu geliflmeyi yönlendirmektedir.

‹zmir’de konut bölgeleri ise, yine Karfl›yaka, Çi¤li, Bornova, Buca, Konak ve Gaziemir
ilçelerinde yo¤unlaflmaktad›r. Kent merkezinin hizmetler sektörü rolünün geliflece¤i
öngörüldü¤ündei metropoliten kentin eriflece¤i aflama budur ve metropoliten iliflkiler
bu geliflmeyi destekler niteliktedir. Merkezi ifl alanlar› ile konut alanlar› iliflkisi kuflku-
suz ulafl›m-eriflim taleplerinin de en fazla oldu¤u zonlar› ve koridorlar› oluflturmakta-
d›r.                       

Di¤er yandan sanayi ve organize sanayi alanlar› ile küçük sanatlar alanlar› da kentin
güney, kuzey ve do¤u akslar›nda kent ç›k›fllar›nda yer almakta, bu ba¤lamda çal›flma
alanlar› ile konut alanlar› aras›ndaki ulafl›m-eriflim talepleri de bu koridorlarda yo-
¤unlaflmaktad›r.

‹zmir kentinin özetlenen, yerleflme desenindeki da¤›l›m ve ulafl›m-eriflim talebinin
yo¤unlaflt›¤› bu zonlar ve koridorlarla, Tüp Geçit önerilen ‹nciralt› - Çi¤li, Bostanl›
ba¤lant›s›n›n etkin bir iliflkisinin bulunmad›¤›, bu anlamda da önerinin hiç bir rasyonel-
li¤inin olmad›¤› rahatça söylenebilir. 

Yap›lmas› önerilen tüp geçitin, bir talep analizine,  trafik say›m›na dayanmayan ve
de kent naz›m imar plan› ve ulafl›m master plan› böyle bir geçifli öngörmedi¤i halde
yap›lmak istenmesi, üzerinde dikkatle durulmas› gereken bir büyük kentsel sorundur.

Önerilen projenin, ‹zmir körfezinin güneyinde ‹nciralt›’nda ve kuzeyinde Çi¤lide ge-
çece¤i alanlar, özellikle yaban hayat› aç›s›ndan, uluslararas› öneme sahip sulak alan-
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lardan olan Ramsar kapsam›ndaki alan›n devam›, tamamlay›c›s› niteli¤inde olmas› ne-
deniyle Birinci Derece Do¤al Sit Alan› olarak tescil edilmifl alanlard›r. Ayr›ca Balçova –
Narl›dere s›n›rlar›nda yap›lacak kavflaklar nedeniyle ‹nciralt›’n›n Narl›dere s›n›r›nda ka-
lan bölümünde de yap›laflma talebini art›racakt›r.

‹zmir Çevre Otoyolunun, tan›mlanan iki noktadan, tüp geçitle ba¤lanarak ring olarak
tamamlanaca¤› görüflü de yukar›da özetlenen nedenlerle, hiçbir bilimsel araflt›rmaya
dayanmayan, ifllevsiz ve kent içi ulafl›m sorununun çözümü için yarars›z bir görüfltür.
Ba¤lant› kavflaklar›yla birlikte yaklafl›k 11 km. uzunlu¤undaki tüp geçitin ciddi bir fizi-
bilitesi ve yap›labilirlik etüdü de bulunmamaktad›r.

Sonuç olarak önerilen ‹zmir körfezi Tüp Geçit projesi kent naz›m imar plan› ve ulafl›m
plan›n›n önermedi¤i, ancak geçece¤i koridorlar›n ve ba¤lant› noktalar›n›n çevresinde
yeni talepler, spekülasyonlar ve imar rantlar› yaratma potansiyeli olan bir projedir. Bu
anlamda do¤al sit alanlar›n› olumsuz etkileyecek, her iki k›y›daki do¤al yaflam ortam-
lar›, önerilen otoyolun ve tüp geçit ba¤lant›lar›n›n getirece¤i bask› alt›nda bu özellik-
lerini kaybedeceklerdir. Proje bu nitelikleri ile, kent içi ulafl›m sorunlar›n›n çözümüne
katk› olamayacak, aksine kentte daha büyük sorunlar yaratabilecektir.

‹nflaat› deniz alt›nda ve batakl›k alanlarda yap›laca¤›ndan, yap›m maliyetinin oldukça
yüksek olaca¤› ortaya ç›kmaktad›r.  Böylesi büyük bir finansal kayna¤›n, kentin daha
öncelikli olan, toplu ulafl›m-rayl› sistem ve deniz ulafl›m› projelerinin gelifltirilmesi için
kullan›lmas›, ‹zmir'in kent içi ulafl›m sorununun çözümünde kal›c› ve do¤ru bir politika
olacakt›r. Kent içi ulafl›m sorunlar›n›n, otomobil yerine insan› esas alarak, toplu ulafl›m
sistemlerinin gelifltirilmesi politikalar› d›fl›nda çözülebilmesi, henüz dünyada hiçbir bü-
yük kentte baflar›lamam›flt›r. S›ralanan nedenlerle ask›da bulunan plana itiraz ediyor,
iptalini talep ediyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir : 14.11.2013

Say›  : 04-13-1644

Bornova Belediye Baflkanl›¤›’na

‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi taraf›ndan 13.07.2012 tarih, 699 say›l› karar›yla ‹zmir
Alt›nda¤ - Çamdibi Naz›m ‹mar Plan› ve plan notu de¤iflikli¤i ve ilavesi, ‹zmir 3. ‹dare
Mahkemesi taraf›ndan “flehircilik ilkelerine, planlama esaslar›na ve hukuka” uyarl›l›k
bulunmad›¤› nedenleriyle 16.09.2013 tarihinde iptal edilmifltir. 

Dava konusu plan de¤iflikli¤i ile, “konut” amaçl› yap›laflman›n olanakl› k›l›nmas›n›n, üst
ölçekli 1/25.000 ölçekli ‹zmir Büyükflehir Çevre Düzeni Plan› kararlar›na uygun oldu¤u,
ancak, dava konusu plan de¤iflikli¤inin, plan ana kararlar›n›, plan bütünlü¤ünü, plan
kararlar›n›n süreklili¤ini ve planlama alan›ndaki sosyal ve teknik donat› alanlar›n›n den-
gesini bozucu nitelikte olmas› nedeni ile imar mevzuat›ndaki tan›m›na uygun olmad›¤›,
dava konusu alandaki planlama problemlerinin niteli¤i ve alan›n büyüklü¤ü dikkate
al›nd›¤›nda, alandaki planlama problemlerinin çözümü için imar mevzuat›nda
tan›mlanm›fl olan müdahale araçlar›ndan “revizyon plan” yerine “plan de¤iflikli¤i”nin
tercih edilmifl olmas›n›n flehircilik ilkelerine, planlama esaslar›na, plan tekni¤ine ve imar
mevzuat›na ayk›r› bulundu¤u, dava konusu plan de¤iflikli¤i ile dava konusu alanlarda
konut amaçl› yap›laflman›n olanakl› k›l›nd›¤›, ancak alanda yaflamas› öngörülen artan
nüfusun ihtiyac› olan sosyal ve teknik altyap› alanlar›n›n ayn› oranda art›r›lmam›fl
oldu¤u nedenleriyle 13.07.2012 tarih ve 05.699 say›l› ‹zmir Büyükflehir Meclisi karar› ile
uygun görülen plan de¤iflikli¤inin flehircilik ilkelerine, planlama esaslar›na, plan
tekni¤ine, yürürlükteki imar mevzuat› hükümlerine ve kamu yarar›na ayk›r› oldu¤u
kanaati bildirilmifl bulunmaktad›r.

Bilgilerinize sunar›z.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye 
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M‹MARLIK ARACILI⁄I ‹LE  ESK‹YE ÖYKÜNME

17.04.2012

Toplumsal yaflam›n her alan›na dikte edilen anlay›fllar, politika, e¤itim, kültür, sanat, es-
tetik ve mimarl›k alan›nda da eskiye özlem ve özentiyi toplumun bilinçalt›na yerlefltir-
meye, eskiyi egemen hale getirmeye çal›flmaktad›r. Estetik alg› ve be¤eni düzeyinin
geliflmesi eskiye, eskiden olana yönlendirilmektedir.

Son günlerde bir çok kentte, Selçuklu mimarisini taklit eden Adliye yap›lar›, Osmanl›
mimarisini kopya eden Cami yap›lar› ve ‹zmir’de Alsancak Kordon’da Sosyal Güvenlik
Kurumu Sosyal Tesisi yap›s›, 19. Yüzy›l sonunda yayg›n olarak kullan›lan ‘’neoklasik’’
tarza öykünen cepheleriyle topluma mimarl›k olarak sunuluyor.

Yüzlerce y›l sonra, Selçuklu döneminin an›tsal taç kap›lar›n› ve yap› cephelerini kopya
etmek,  Osmanl›  döneminin sanat, teknik ve estetik anlay›fl›, yap› malzemesi ve yap›
zanaat› ile gerçeklefltirilmifl, dünya sanat ve mimarl›k tarihinde özgünlükleriyle sayg›n
yerini alm›fl olan camilerinin kopyalar›n› yeniden yapmak ve 19. Yüzy›l neoklasik mima-
ri tarz›n›n taklitleriyle yap› cephelerini günümüzde yeniden yapmak, ülkemiz ve kenti-
miz mimarl›¤› ad›na bir geri gidiflin yans›mas›d›r. 
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Geçmifl mimarl›k üsluplar›n›n, yap› elemanlar›n›n dekoratif kal›plar›n›n, mimari parçala-
r›n›n eklektik bir flekilde yap› cephelerinden mimarl›k olarak kentsel mekana yans›t›l-
malar›, taklitçilikten, kopyac›l›ktan öteye geçmez. Geçmifle, tarihe, mimarl›k miras›na
duyarl›, yarat›c› ve yenilikçi bir tasar›m anlay›fl› yerine, taklitçili¤e, geçmiflte kullan›lan
mimari elemanlar›n yada yap›lar›n kopyalanmas›na s›¤›nan anlay›fllar , topluma, mimar-
l›¤a ve kente olumsuz örnekler oluflturmaktad›rlar. Bu yap›lanlar ça¤›m›z, günümüz mi-
marl›¤› de¤ildir. Bu yap›lar›n topluma mimarl›k olarak sunulmas› ise kayg› verici gelifl-
melerdir. 

Ülkemizin ve kentimizin sahip oldu¤u, tarihsel, kültürel, mimarl›k miras›m›z, yap› kültü-
rümüz, mimari birikimimiz, mimarl›k ad›na bu yap›lanlar› hak etmiyor.

Mimarl›k; insan›n yaflam kalitesi için iyi bir çevre yaratmay›, sürekli olarak yeni ve öz-
gün olan› aramay› amaçlayan, yaflan›lan ça¤a, döneme uygun, günün malzemesi, bilgi-
si ve tekni¤i ile güncel gereksinimlere bu ba¤lamda yan›t verebilen, kentsel mekan› ve
yap›lar› tasarlama ve yapma sanat›d›r, bunu gerçeklefltirecek yap› kültürümüz ve mi-
marl›k birikimimiz vard›r.

Kordon’da Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Tesisi binas›n›n yeni cephesinde,  ‹zmir’de
20. Yüzy›l bafllar›nda örnekleri görülen “Neoklasik Üslup” olarak tan›mlanan tarza öy-
künerek, bas›k kemerler, arkaik sütunlar, Frans›z balkonlar vb. mimari elemanlar›n tak-
litlerini günümüzde yeniden uygulamak toplumda ça¤dafl mimarl›k alg›s›n› yan›ltan ve
do¤ru olmayan bir örnektir. 

Yap›n›n eski cephesi ise, 1960-70’ ler ‹zmir’de mimaride yayg›n olarak kullan›lan yatay
bant pencereleri, tu¤la parapetleri, pencereler aras›nda duvar elemanlar›n›n katlar ara-
s›ndaki farkl›laflmalarla iç mekanlar›n bölünmelerini d›flar›ya yans›tan tutumu ve son
kat›n yönetmelik gere¤i geri çekilmesiyle oluflan bitifl vurgusu ile döneminde moder-
nist bir çaba içinde oldu¤u söylenebilir.

Taklit ve kopya yerine, özellikle kamu kurumlar›n›n ve yerel yönetimlerin, kentlerde üst
düzeyde nitelikli bir mimarl›¤› hedeflemeleri, toplumda ça¤dafl ve yarat›c› bir mimarl›k
kültürünün oluflmas›na katk›da bulunacak iyi tasarlanm›fl kamu yap›lar› yapmay› baflar-
malar› zorunludur. Merkezi ve yerel karar vericiler, kentsel ve mekansal geliflmede mi-
marl›k boyutunu daha fazla dikkate almal›, kentlilerde heyecan verici bir mimarl›k alg›-
s›n›n gelifltirilmesi, kentlerde ve yerleflme alanlar›nda, gurur duyulacak  bir mimarl›k ve
yap›l› çevre oluflturulmas› konusundaki sorumluluklar›n› sürekli hat›rlamal›d›rlar.

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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KENTSEL YEN‹LEME – SA⁄LIKLAfiTIRMA ( KENTSEL DÖNÜfiÜM)

Nisan 2012

Ülkemizde 1950’li y›llardan
günümüze yaflanan h›zl›
kentleflme sürecinde, bölge-
ler aras› dengeli geliflmeyi
öngörmeyen ve giderek
plans›zl›kla bütünleflen sana-
yileflme ve kalk›nma çabalar›

büyük kentlere göçü h›zland›r-
m›flt›r. Sonuçta bütün büyük kentler afl›r› nüfus art›fl› ve y›¤›lmas› ile karfl› karfl›ya kal-
m›fl, sa¤l›ks›z, güvensiz ve niteliksiz yap›laflma kentlere egemen olmufltur. Yap›l› çev-
re yaflayanlar› mutlu etmeyen, her türlü kentsel, teknik ve sosyal altyap›dan yoksun
yerleflme alanlar›na dönüflmüfltür.

Geçen 60 y›ll›k dönemde, kentlere göçle gelen kitlelerin bar›nma ve istihdam sorunla-
r›n› çözecek, onlar› nitelikli yaflam alanlar›nda güvenli ve sa¤l›kl› konutlarda iskan ede-
cek ve süreklili¤i olan politika ve programlar uygulanamam›flt›r.

Aksine, popülist politikalar›n ürünü olan ve say›lar› 12’yi geçen imar aff› uygulamalar›
ve benzeri düzenlemeler kentlerde yasad›fl› yap›laflmay› önlemek yerine özendirici ol-
mufltur. Kentlerin yap› stokunun ve kentsel alanlar›n›n yaklafl›k yar›s› bu tür yap›larla
dolmufltur.

Büyük kentlerimizin yaklafl›k olarak tamam›nda, kentlerin potansiyel geliflme alanlar›
gecekondularca iflgal edilmifl, giderek yasa d›fl› yap›laflm›fl kentsel alanlar nedeniyle
çözümsüzlük s›n›rlar›na dayanm›fl, kentlerde çok büyük alt ve üst yap› sorunlar› orta-
ya ç›km›flt›r.

Di¤er yandan, kentlerde imar aflar›yla yasallaflm›fl yap›lar›n d›fl›nda, planl› ve ruhsatl›
olarak gerçekleflmifl olan yap› stokunun da afetler karfl›s›nda güvensiz ve sa¤l›ks›z ol-
du¤u yaflanan son depremlerle büyük bir sorun olarak ortaya ç›km›flt›r. 1999 öncesi
Deprem Yönetmeliklerine uygun yap›lm›fl yap›lar›n dahi, bilimsel geliflmeler ve güncel
afet yönetmelikleri karfl›s›nda, baflta deprem olmak üzere afetlere karfl› risk alt›nda ol-
duklar› söylenebilir. Bir baflka ifadeyle kentler çok büyük say›da,  güvensiz yap›lardan
oluflmaktad›r.

Denetimsiz ve plans›z kentleflme süreci, ne yap›ld›klar› bölgelerin, kentlerin mimarl›k
ve yap› kültürüne, ne de tarihsel, kültürel ve do¤al çevresine önem vermeyen, sayg›
duymayan, mimari endifle tafl›mayan, kimliksiz bir yap›laflma tarz›n› da yaratm›flt›r.

Genel olarak kentsel geliflmemizde ve kentlerimizin yap›laflmalar›nda plans›zl›k ve
plans›zl›kla bütünleflen tasar›ms›zl›k ve deprem vb. afetlere karfl› büyük boyutta gü-
vensizlik sorunlar› saptanabilmektedir.

Özetle s›ralanan tespitler kapsam›nda ülkemiz kentlerinin ve yerleflimlerinin tamam›-
n›n öncelikli sorunu ve gündemi kentlerin nereye ve nas›l büyüyece¤i de¤il, sa¤l›ks›z
ve güvensiz yap› stokunun ve yerleflim alanlar›n›n nas›l daha güvenli, sa¤l›kl›, standart-
lar› yüksek nitelikli yap›lara ve yaflam alanlar›na dönüfltürülece¤i sorunudur.

S›n›rl› oranda gerçeklefltirilmifl olan kentsel yenileme, sa¤l›klaflt›rma uygulamalar›na

Bayrakl› Uydu foto¤raf›                    Bayrakl› S›rtlar› Foto¤raf›
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bak›ld›¤›nda ço¤unlukla, yaflayanlar› yerinden eden ve etme riskleri tafl›yan, nitelikli bir
kentsel yaflam ortam› yaratma kayg›s› tafl›mayan, kent planlar›yla uyumlu olmayan,
hak sahibi, tapu miktar›, imar parseli oran› k›skac›ndan ç›kamayan, kentsel mekan ka-
litesini önemsemeyen ve ayn›laflan yap› tiplerini yans›tan kimliksiz bir yap›laflma orta-
ya ç›kmaktad›r. TOK‹ uygulamalar› bu anlamda olumsuz geliflmelere örnek olarak ayr›
bir de¤erlendirme konusu edilmelidir.

Bu ba¤lamda kentsel yenileme, sa¤l›klaflt›rma ya da kamuoyunda ifadelendirildi¤i flek-
liyle kentsel dönüflüm uygulamalar› önümüzdeki y›llarda merkezi ve yerel karar verici-
lerin ve kentlerin en öncelikli gündemi olacakt›r, olmal›d›r. Nitelikli bir kentleflme, mi-
marl›k ve yap›laflma için bir olanak ortaya ç›km›flt›r, kaybedilmemelidir.

Ancak bu süreçte genel ilkelerin ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulamalar›n da bu il-
keler do¤rultusunda ödün verilmeden yaflama geçirilmesi önemlidir.

Birinci ilke; Yenileme, sa¤l›klaflt›rma öngörülen alanlarda, yaflayanlar› yerinden etme-
yen, kentlerde sosyal ayr›flmaya neden olmayacak ve kat›l›mc› uygulamalar benimsen-
melidir.

‹kinci ilke; Yenileme, sa¤l›klaflt›rma öngörülen alanlar kentin genel planlar›yla uyumlan-
d›r›larak ve plan ana kararlar›n› gözeten uygulamalar olmas›na özen gösterilmelidir.

Üçüncü ilke; Yenileme, sa¤l›klaflt›rma öngörülen alanlar›n bir f›rsat olarak görülmesiy-
le, kentlerin tarihsel, kültürel ve mimarl›k miras›na sayg›l›, günümüz mimarl›k anlay›flla-
r›n› yans›tan nitelikli tasar›mlarla kentlerin mimarl›k düzeyinin yükseltilmesi ve nitelikli
kentsel mekanlar›n yarat›lmas› esas olmal›d›r.

Sonuç:

Ekonomik, sosyal, teknik, mekansal vb. birçok verinin ayr›nt›l› analizlerini esas alarak,
kentsel yenileme – dönüflüm bir kentsel tasar›m ve mimarl›k konusu olarak ele al›nma-
l›d›r. Kentin planlar›yla mekansal ve mimari tasar›m› bütünlefltiren yeni bir anlay›flla ni-
telikli bir yaflam ortam› ve nitelikli bir mimari düzeyin amaçlanmas› benimsenmelidir.
Özetle de¤inilen bu anlay›fl fark›, bütün kentlerimizde kentsel dönüflüm ad› alt›nda or-
taya ç›kmaya bafllayan, birbirinin benzeri, tip say›labilecek apartmanlardan farkl›, ken-
tin de¤erleriyle ve kimli¤iyle uyumlu, üst düzeyde bir mimariye, özgün ve nitelikli bir
yap›l› çevreye olanak sunacakt›r.

‹nsanlar›n sa¤l›kl›, güvenli, standartlar› yüksek kentsel yaflam alanlar›nda ve nitelikli bir
mimari çevre ve yap›larda yaflamalar›, temel insan haklar›ndan olup, merkezi ve yerel
yönetimlerin bu hakka gereken özeni göstermeleri evrensel bir sorumluluktur. Toplu-
mumuz bu süreci baflaracak birikime, yap› kültürüne ve yeterince kayna¤a sahiptir.

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›

TOK‹ Uzundere Toplu Konutlar›      TOK‹ Buca Toplu Konutlar›
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‹ZM‹R ‹L‹, AL‹A⁄A ‹LÇES‹, PAfiAÇ‹FTL‹⁄‹ MEVK‹‹ 1/5000 ÖLÇEKL‹
NAZIM ‹MAR PLAN DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ VE PLAN AÇIKLAMA RAPORU

27.01.2012

‹ncelenen 1/5000 Ölçekli Naz›m ‹mar Plan›na iliflkin; orman s›n›rlar› ve jeolojik etütlere iliflkin
belgeler sunulmad›¤› için bu kapsamda bir de¤erlendirme yap›lmam›flt›r.

Planlanan alan›n ‹zmir-Çanakkale Yoluna Cepheli, demiryolu hatt›na s›n›r oluflturan kesiminde
yaklafl›k 7 hektar (70.000 m2) büyüklü¤ünde kentsel ve bölgesel spor alan› ve kentsel yeflil
alan olarak görünen k›s›m, haz›rlanan 1/5000 Ölçekli planda depolama alan› olarak
belirlenmifltir.

Petkim Liman› ve baz› bölgelerin plan onama s›n›r› d›fl›nda tutulmas› Naz›m ‹mar Plan› bütün-
lü¤ü ve gösterimi aç›s›nda eksikliktir.

Mevcut kullan›mda Petkim lojmanlar› olarak görülen ve yeflil doku içinde iki katl› konutlardan
oluflan k›smen nitelikli yaflam ortam› oluflturan, orman alan› s›n›r›na bitiflik konut alan›na 1/5000
planda önerilen 350 kifli/ha yo¤unluk afl›r› bulunmufltur. Bu bölgede mevcut konut dokusu ve
karakteristi¤inin korunmas› daha sa¤l›kl› bir plan karar› olacakt›r.

Haz›rlanan Naz›m ‹mar Plan›nda konut alanlar› için önerilen hektar ve yo¤unluk kararlar›
yaklafl›k 13440 kiflilik bir nüfus öngörmektedir. Bu büyüklükte nüfus için Plan Yap›m›na Ait
Esaslara Dair Yönetmelikte tan›mlanan ve ayr›lmas› gereken kentsel, sosyal ve teknik alt yap›
alanlar› ayr›lmam›flt›r.

Jeolojik önlemli alanlara iliflkin raporda herhangi bir aç›klama bulunmamaktad›r.

Planlama alan›n›n kuzeyinde EYB (Enerji Yat›r›m Bölgesi) olarak belirlenmifl bölge için 1/25000
ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› 7.29.1 maddesinde;

“yenilenebilir enerji (rüzgar, günefl, jeotermal v.b.) üretim alanlar›nda, ilgili kurum ve kurulufllar-
dan al›nan izinler ve Enerji Piyasas› Düzenleme ve Denetleme Kurulunca verilecek lisans kap-
sam›nda, Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n uygun görüflü al›nmas› kofluluyla, 1/25000 ölçekli naz›m
imar plan› de¤iflikli¤ine gerek kalmaks›z›n, ilgili kurum ve kurulufl görüflleri do¤rultusunda
haz›rlanan alt ölçekli imar planlar›, ilgili idaresince onaylan›r” 

Ve 7.29.3 maddesinde;

“Bakanlar Kurulunca ilan edilmifl ve bu planda Enerji Yat›r›m Bölgesi olarak belirlenen alanda
yaln›zca yenilenebilir enerji (rüzgar, günefl, jeotermal) kaynaklar›na dayal› enerji santralleri yer
alabilir notlar› bulunmaktad›r”

Ancak haz›rlanan 1/5000 Ölçekli planda “Her türlü enerji yat›r›m› yap›labilecek alanlard›r” notu
bulunmaktad›r. 

Bu plan notu 1/25000 Ölçekli  ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›’na ayk›r›d›r. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Kent ve Çevre Komisyonu
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‹ZM‹R KRUVAZ‹YER L‹MAN ‹MAR PLANI DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ HAKKINDA

Haziran 2012

‹zmir; Akdenizin kuzey do¤usunda, Anadolu ya-
r›madas›n›n bat›s›nda, ad›n› ald›¤› körfezin k›y›-
s›nda MÖ 3. bin y›lda kurulmufl ve kuruldu¤u ta-
rihten günümüze bütün ça¤lar boyunca bir li-
man kenti olarak gelmifltir. Bu kimli¤ini ve gelifl-
mesini günümüzde de sürdürmektedir. ‹zmir
Körfezi’nde, Alsancak Liman›, Alaybey Tersane-
si, Pasaport Liman›, Bostanl› ve Üçkuyular Ara-
bal› Vapur ‹skelesi, Karfl›yaka, Bayrakl›, Alsan-
cak, Pasaport, Konak, Göztepe yolcu vapuru is-
keleleri yer almaktad›r. Kent planlar›, yolcu iske-
lelerinin ve marinalar›n ço¤alt›lmas›n› önermektedir.

‹ZM‹R KENT‹ TUR‹ZM POTANS‹YEL‹

‹zmir kenti, Smyrna Arkeolojik alan›, Roma Dönemi Agoras›, Kadifekale, Kemeralt› Ge-
leneksel Ticaret Alan› (kentsel sit alan›), camiler, sinagoglar, havralar, hanlar, kufl cen-
neti, agamemnon kapl›calar› gibi çok önemli do¤al ve kültürel mirasa sahiptir.

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, kent-
sel miras; ‹zmir kentinin turizm potansiyelinin zenginli¤ini ve özel konumunu öne ç›-
karmaktad›r.

KRUVAZ‹YER TUR‹ZM

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.

‹ZM‹R L‹MANI

Akdeniz’in önemli liman ve turizm kentlerinde, konteyner limanlar› ve Kruvaziyer Li-
manlar ayr› ayr› yerlerde geliflmemifl, gelifltirilmemifltir. Akdeniz de bulunan bütün bü-
yük liman kentlerinde yük ve yolcu limanlar› ayn› liman bölgesi içinde düzenlenerek
ayr› ayr› ifllevlendirilmifltir. 
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Gereksinim ciddiyetle ele al›n›p, iyi bir planlama ve projelendirme yap›larak, liman ala-
n›n›n uygun yerinde, ihtiyaca cevap verecek platform-mendirekler 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.

ÖNER‹ ‹MAR PLANI

Mevcut liman, Alsancak ve tarihi ticaret merkezi Kemeralt›na yaya eriflim mesafesinde
olmas›, Alsancak Gar› istasyonuna yak›nl›¤› nedenleriyle de Kruvaziyer liman olarak
kent makroformunda uygun konumdad›r. Bu aç›dan yer seçimi olumludur.

Ancak, planda viyadük ayaklar›n›n y›k›m›na iliflkin bir karar görülememektedir. Viyadük
ayaklar›n›n y›k›m karar› olmamas› yanl›flt›r. Kordon’da tamamen hukuksuz ve ifllevsiz
konumda bulunan viyadük ayaklar› y›k›lmal›d›r.

Alsancak Liman› kentin merkezi ifl alanlar›na bitiflik konumdad›r. Bu alanda alternatif
olarak alg›lanacak yeni ve yo¤un bir ticaret ifllevi yarat›l›yor olmas› do¤ru de¤ildir.
Kentin ticaret hayat›n› canland›rmas› beklenen turizm faaliyetinin bu beklentiyi destek-
leyecek organizasyon içinde olmas› gerekir. Al›flverifl merkezi yerine kentin sokaklar›-
na, tarihi al›flverifl mekanlar›na turistler yönlendirilmelidir.

Plan eki ulafl›m çal›flmas› olarak sunulan projelerde, Alsancak Gar› önünde, trafi¤in ye-
ralt›na al›nmas› ilkesel olarak olumlu görülmekle birlikte, tam da meydanda oluflturu-
lan girifl-ç›k›fl rampalar› nedeniyle istenen meydan oluflumu sa¤lanamamaktad›r. Yeni-
den etüd edilmelidir.

Di¤er yandan ulafl›m projesinin Alsancak trafik ve yaya ulafl›m-dolafl›m planlar›yla mut-
laka bütünlefltirilmesi ve bu kapsamda etüd edilmesi yararl› olacakt›r.

Özetle s›ralanan gerçeklerle plan›n yeniden de¤erlendirilmesinde yarar görülmektedir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Yönetim Kurulu
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BORNOVA – ÇAMD‹B‹ – ALTINDA⁄ KES‹M‹

1/5000 ÖLÇEKL‹ NAZIM ‹MAR PLANI PLAN NOTU DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹

Eylül 2012

‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2012 tarih, M.35.1.‹BB.0.10.04-301.05.699 say›l›
karar› ile kabul edilen “Çamdibi Alt›nda¤ kesimi Kentsel Yenileme Projesi kapsam›nda, (I)
Koflullu Kentsel ve Bölgesel Merkezi ‹fl Alan›nda konut yap›labilmesi amac›yla plan notu ila-
vesi” karar› al›nm›flt›r. 

Plan notu de¤iflikli¤i öncesi yürürlükte bulunan Bornova (Çamdibi – Alt›nda¤ kesimi) Kent-
sel Yenileme projesini içeren 1/5000 Ölçekli Naz›m ‹mar Plan› plan hükümlerinde, özel hü-
kümler bafll›¤› alt›nda tan›mlanm›fl olan; 

“Plan Notu 3: Planda (I) ile belirlenmifl yürürlükteki imar plan›n›n (M) olarak tan›mlad›¤› ye-
nilenecek Kentsel ve Bölgesel ifl alan›d›r. Bu alanlar konut kullan›m›na aç›lamaz. Kadastral
parsel yüzölçümüne dayal› olarak uygulanacak olan yap› yo¤unlu¤u emsali E=3,0’d›r” ko-
flulunu içermektedir. ‹lgili meclis karar› ile kabul edilen de¤ifliklikle;

“Plan Notu 3: Planda (I) ile belirlenmifl alanlar kentsel ve bölgesel ifl alanlar›d›r. Kadastral
parsel yüzölçümüne dayal› olarak uygulanacak olan yap› yo¤unlu¤u emsal E:3,0’d›r” flekli-
ne dönüfltürülmüfltür.

Ayr›ca “Bu alanlarda konut yap›lmas› halinde plan notu 4’te belirtilen (T) kofluluna iliflkin
hükümlere uyulacakt›r” fleklinde plan notu ilave edilmifltir.

‹MAR KANUNU VE EK‹ YÖNETMEL‹KLER AÇISINDAN;

3194 say›l› ‹mar Kanunu ve eki olan, ‹mar planlar›n›n haz›rlanmas›na ve de¤iflikliklerine ilifl-
kin esaslar› “Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümleri belirlemektedir.

Yönetmelikte 3.maddenin 6.bendinde “Plan de¤iflikli¤i; plan ana kararlar›n›, süreklili¤ini, bü-
tünlü¤ünü, teknik ve sosyal donat› dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve tek-
nik gerekçelere dayanan, kamu yarar›n›n zorunlu k›lmas› halinde yap›lan plan düzenlemele-
ridir” fleklinde tan›mlanm›flt›r.

Yönetmelik 28.maddesinde; ‹mar Plan›’nda verilmifl olan inflaat emsalinin, kat adedinin, if-
raz flartlar›n›n de¤ifltirilmesi sonucu nüfus yo¤unlu¤unun art›r›lmas›na dair imar plan› de¤i-
flikliklerinde;

“1.b)Artan nüfusun ihtiyac› olan sosyal ve teknik altyap› alanlar› Ek:1’de belirtilen standart-
lara uygun olarak plan de¤iflikli¤ine konu alana hizmet vermek üzere ayr›l›r ve / veya art›-
r›l›r” hükmünü içermektedir.

‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nin yukar›da tarih ve say›s› belirtilmifl olan karar› ile Bor-
nova (Çamdibi – Alt›nda¤ kesimi) Kentsel Yenileme 1/5000 Ölçekli Naz›m ‹mar Plan›, plan
notlar›n›n özel hükümler bafll›kl› Plan Notu:3’te yap›lan de¤ifliklikle, “bu alanlar konut kulla-
n›m›na aç›lamaz” koflulu kald›r›larak alan konut kullan›m›na aç›lmaktad›r. 

Bu de¤ifliklikle alanda binlerce konut yap›lacak, bu konutlara binlerce nüfus yerlefltirilecek-
tir. Ancak bu büyüklükte bir nüfus için ‹mar Kanunu ve eki yönetmeliklerin öngördü¤ü ve
planda ayr›lmas› gereken teknik ve sosyal altyap› (e¤itim alanlar›, sa¤l›k alanlar›, yeflil alan-
lar vb.) alanlar ayr›lmam›flt›r.

Alanda önemli say›da nüfus art›fl› yap›l›rken, konu yaln›zca plan notu ile geçifltirilmekte, ala-
na getirilecek nüfusun gereksinimi olan, teknik ve sosyal altyap›ya iliflkin hiçbir öneri geti-
rilmemektedir.

Sonuç: Bu flekliyle, yap›lm›fl olan plan notu de¤iflikli¤i ‹mar Kanunu’na, Plan Yap›m›na Ait
Esaslara Dair Yönetmeli¤e ayk›r›d›r. Bu kapsamda planlama esaslar›na, flehircilik bilimine ve
kamu yarar›na ayk›r›d›r.

‹lgili meclis karar›n›n iptal edilmesini, ‹mar Kanunu ve Yönetmeliklerine uygun olarak de¤i-
fliklik öncesi plan notuna dönüfltürülmesini talep ediyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2012 tarih, 125/696 say›l› karar› ile kabul
edilerek 03.08.2012 tarihinde onanan “Buca ‹lçesi fiirinyer Park› 1/5000 ölçekli Naz›m
‹mar Plan› De¤iflikli¤i” ile kamu mülkiyetinde bulunan (Belediyelerin mülkiyetinde) ve
imar planlar›nda yeflil alan olarak gösterilen fiirinyer Park› yap›laflmaya aç›lmaktad›r.

Mevcutta (halihaz›rda) park alan›, Tansafl, aç›k otopark, aç›k spor alan›, kültürel tesis
alan› olarak düzensiz bir flekilde kullan›lmakta olan alan çok yo¤un bir nüfusa sahip
Buca ‹lçesinin merkezinde kamunun elinde kalm›fl tek yeflil kamusal aland›r.

PLAN DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ ‹LE NE YAPILMAK ‹STEN‹YOR?

Hali haz›rda, fiirinyer Park› ve çevresinin düzensiz, tasarlanmam›fl, bak›ms›z durumu ve
alan›n marjinal kullan›mlar› burada ne yap›lmas› gerekti¤ini aç›kça tan›mlamaktad›r.

‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nce karara ba¤lanan fiirinyer Park› 1/5000 Ölçekli
Naz›m ‹mar Plan› De¤iflikli¤i ile alanda, rekreasyon alan›, park alan›, pazar alan›,
Belediye hizmet alan›, aktarma merkezi, ‹ZSU yap›s›, aç›k otopark ve 7000 m2 ticaret
alan› (Tali ‹fl Merkezi) yap›lacakt›r.

Yap›lan de¤ifliklikle ise bas›na yans›d›¤› gibi sinema, tiyatro, kültürel kullan›m de¤il,
imar plan›nda 7000 m2 Tali ‹fl Merkezi (Ticaret) kullan›m› getirilmektedir. Ayr›ca zaten
park alan› karar›n› rekreasyon alan›na çevirerek %1 yap›laflma kofluluyla, park için
ihtiyaç duyulacak büfe, wc türü ifllevler için yap›laflma alan› belirtilmektedir ve park
içinde toplamda 600 m2’ye yak›n yap› yap›labilecektir.

Buca’n›n merkezinde, Belediyelerin mülkiyetinde bulunan bu alan›n, nitelikli bir
tasar›mla, Buca yerlefliminin ihtiyaç duydu¤u, kentsel yeflil alan, park alan›, kültürel
alan ve otopark-aktarma merkezi ifllevleriyle h›zla uygulamas› yap›larak, marjinal kul-
lan›mlardan ar›nd›r›larak, ticari kullan›mlardan vazgeçilerek, kentin merkezinde nitelik-
li bir yeflil alan olarak kentlinin yararlanmas›na sunulmal›d›r.

Kamunun ve Belediyelerin elindeki alanlar ticaret vb ifllevler yüklenerek kamu elinden
ve kamusal kullan›mdan ç›kar›lmamal›d›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

BUCA ‹LÇES‹ fi‹R‹NYER PARKI YAPILAfiMAYA AÇILMAMALIDIR

Eylül 2012
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Uygulanmakta olan küresel neoliberal ekonomi politikalar›, kamunun hizmet üretimi ve su-
numunda de¤iflim ve dönüflümlere neden olmufltur, olmaktad›r. Üreten, istihdam yaratan
kamu iktisadi teflekküllerinin birço¤u özellefltirme kapsam›na al›narak sat›lm›fl, kapat›lm›fl,
faaliyetleri sona erdirilmifltir.

Tekel ‹daresi, Sümerbank ‹daresi, faaliyeti sona erdirilen kamu iktisadi teflekküllerinden ba-
z›lar›d›r. .Yol, Su, Elektrik ‹daresi tamamen kapat›lm›fl, ifllevleri baflka kamu kurumlar›na dev-
redilmifltir. Karayollar› ise kent merkezleri d›fl›nda konumland›r›lma sürecindedir.

Özetlenen sürecin sonucunda ‹zmir kentinde bu kurum ve kurulufllara ait çok say›da boflal-
m›fl ya da boflalacak arsalar ve binalar aç›¤a ç›km›fllard›r.

Tekel ‹daresi’ne ait arsa ve binalar, Sümerbank ‹daresi’ne ait arsa ve binalar, Karayollar› ‹da-
resi’ne ait arsa ve binalar, Elektrik Kurumu’na ait arsa ve binalar baflta olmak üzere çok sa-
y›da arsa ve bina kentte gündem oluflturmaktad›r. 

Kamuya ait arsa ve binalar›n Özellefltirme ‹daresi’ne devriyle birlikte, Özellefltirme ‹daresin-
ce, ço¤unlukla kent planlar›n›n ana kararlar› gözetilmeden, bu arsalar›n imar planlar› de¤ifl-
tirilerek kamuya daha fazla kaynak yaratmak amac›yla sat›fla sunulmaktad›r. 

Buca’da, Alsancak’ta, Halkap›nar’da, Bornova’da, Çi¤li’de ve kentin baflka yerlerinde bulu-
nan bu arsa ve binalar esasen merkezde yer almalar› nedeniyle, ekonomik de¤erlerinin çok
üzerinde kentsel kullan›m de¤erlerine sahiptir. Bir baflka ifadeyle kamunun elinde kentin ih-
tiyaçlar› için kullan›labilecek büyük bir arsa-bina potansiyeli vard›r denebilir.

Di¤er yandan ‹zmir kenti kentsel geliflme sürecindeki eksikler, yanl›fllar vb. nedenlerle gü-
nümüzde kentsel teknik ve sosyal altyap› alanlar› aç›s›ndan son derece yetersizdir. Yeflil
alanlar, kültürel alanlar, e¤itim alanlar›, sa¤l›k alanlar›, çocuk oyun alanlar›, otopark alanlar›
vb. kentsel donat›lar olmas› gereken en az standartlar›n bile çok alt›ndad›r. Yerel yönetim-
lerin teknik ve sosyal altyap› alanlar›n› gereken standartlar ölçüsüne ç›karmalar› için çaba
göstermesine karfl›n, gerekli olan çok büyük kamulaflt›rma maliyetleri nedeniyle istenen dü-
zeye hiçbir zaman ç›karamamaktad›rlar.

Kentin yaflam kalitesi, birçok unsurun yan› s›ra kentlilerin yeflil alanlara, e¤itim alanlar›na,
sa¤l›k alanlar›na, kültürel alanlara, ulafl›m alanlar›na eriflimi ile de ölçülmektedir. Say›lan
alanlar›n kentte yaflayan nüfus bafl›na düflen birim miktar› yaflam kalitesinin ölçüsünü belir-
leyen parametrelerdendir.

‹zmir’in öncelikli gündemini, yaflam kalitesini destekleyecek, kamusal alan ve flehirsel altya-
p› eksiklerinin yeterli norm ve standartlara yükseltmifl bir kent olabilme çabas›, iste¤i ve
beklentisi oluflturmaktad›r.

Kentin merkezinde kamunun elinde bulunan arsa ve binalar›n özellefltirme yoluyla sat›fl›n-
dan elde edilecek gelir, kentin ihtiyac› olan kentsel teknik ve sosyal altyap› alanlar›n›n ge-
lifltirilmesine harcanacak kaynaktan çok çok az olacakt›r.

Kent merkezinde bulunan kamuya ait arsa ve binalar› satmak yerine, kentin gereksinim
duydu¤u teknik ve sosyal altyap› alanlar›n›n standartlar›n› yükseltmek için kullan›lmas›na
yönelik kararlar gelifltirmek daha do¤ru kentleflme politikas› olacakt›r.

Say›lan nedenlerle kamunun elinde bulunan ve henüz sat›lmam›fl arsa ve binalar›n yeflil alan,
e¤itim alan›, sa¤l›k alan›, kültürel alan, otopark vb. teknik ve sosyal altyap› alanlar›n›n gelifl-
tirilmesi, ço¤alt›lmas› için kullan›lmas› kaç›n›lmaz bir zorunluluk olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Kamuya ait arsa ve arazilerin kentsel kullan›m de¤erleri, özellefltirme yoluyla sat›fltan elde
edilecek parasal de¤erden, ölçülemeyecek kadar çok yüksektir. ‹zmir kentinin bu alanlara
büyük ihtiyac› vard›r.

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›

‹ZM‹R’DE KAMUYA A‹T ARSA VE B‹NALAR

10 fiubat 2013
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27 fiubat 2013

Son y›llarda ülkemizin ve kentleri-
mizin öncelikli gündemini,  ekono-
mik ve mekansal politika kapsa-
m›nda “Kentsel Dönüflüm”  olufltur-
maktad›r. Yetkililer taraf›ndan, ge-
nel olarak kentsel alan›n yar›s›n›
oluflturan ve güvenli olmad›¤› ka-
bul edilen yaklafl›k 6,5 milyon ko-
nutun yenilenece¤i, dönüflece¤i,
bu iddial› pro¤ram›n 550-600 mil-
yar dolar maliyetinin olaca¤› he-
saplanmaktad›r. 

Bir konutta ortalama dört kiflinin
yaflad›¤› kabul edildi¤inde yaklafl›k

25 milyon kifli bu süreçten do¤rudan etkilenecektir. Yetmifl befl milyon toplam ülke nü-
fusunun üçte birinin yaflam›n› do¤rudan etkileyecek bir süreç olacakt›r. Bir baflka ifa-
deyle kentler yeniden infla edilecek denebilir. Baflta karar vericiler olmak üzere her
kentlinin, bütün aktörlerin ve süreçle ilgili profesyonellerin çok duyarl›, dikkatli ve
özenli olmas› gereklidir. 

Kentsel yenileme, dönüflüm alanlar›nda pro¤ram› yönetecek ilkeler, stratejiler, yöntem
ve araçlar belirlenmeli,  tutarl›l›k içinde uygulanmal›d›r.  Dünyada kamu, özel, yerel yö-
netim birlikteli¤inde gerçeklefltirilen baflar›l› kentsel yenileme, dönüflüm proje ve uy-
gulamalar›na bak›ld›¤›nda özenle gerçeklefltirilen duyarl›l›klar; 

SOSYAL AYRIfiMANIN ÖNLENMES‹ 

Kentsel yenileme, dönüflüm alanlar›nda yaflayanlar› yerinden etmeden, ekonomik ge-
liflmeyi desteklemek ve sosyal ayr›flmay› önlemek amac›yla çok güçlü, kal›c› önlemler
al›nmaktad›r. Bu alanlarda üretilen konutlar›n ve ifl yerlerinin tamam›n›n varl›kl› kesim-
lerin eline geçmesini ve yüksek gelir gruplar›n›n ayr›flmas›n› önlemek, yoksul ve az ge-
lirlilerin de bu alanlardan yararlanmas›n› sa¤lamak için tedbirler gelifltirilmektedir.

Yenileme, dönüflüm alan›nda üretilen konutlar›n %25-45 oran›nda bir bölümü kiral›k
konut olarak ayr›lmakta ve kiralarda sübvansiyon uygulanmaktad›r. Yoksullar›n ve az
gelirlilerin de bu bölgelerde iskan›n› olanakl› k›lan bu uygulama toplumsal ayr›flmay›
önlemektedir. Böylece kentte mülk sahibi olamayan kesimlerin nitelikli, ucuz kiral›k ko-
nutlardan ve nitelikli kentsel mekandan yararlanmas› sa¤lanmakta, sosyal tabakalar
ayn› yerleflim alan›nda buluflturulmaktad›r. 

MEKANSAL Efi‹TS‹ZL‹KLER‹N G‹DER‹LMES‹ 

Kentlerde mekânsal eflitsizliklerin giderilmesine yönelik tedbirler gelifltirilmektedir.
Özellikle yeflil alan, kültürel alan, sa¤l›k, e¤itim, ulafl›m, otopark alanlar› gibi kentsel
teknik ve sosyal altyap› alanlar› aç›s›ndan yoksun olan yenileme, dönüflüm alanlar›nda
bu yetersizlikleri gidermeyi amaçlayan nitelikli tasar›mlar ve uygulamalar gerçekleflti-
rilmektedir.                                            

KENT‹N YAfiAM KAL‹TES‹ VE KENTSEL DÖNÜfiÜM  

Amsterdam - Do¤u Liman Bölgesi Kamusal Alan  
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ÖRGÜTLENMEN‹N DESTEKLENMES‹ 

Dönüflüm alanlar›nda örgütlenmeler
gerçeklefltirilmekte, kooperatif vb.
kurulufllar desteklenmekte, dernekler
oluflturulmaktad›r. Bu tarzda olufltu-
rulan kurumsal yap›larla karar süreci-
ne ilgililerin kat›l›m› sa¤lanmakta, ye-
nileme, dönüflüm sürecinin ve proje-
lerinin, uygulamadan etkilenecekler
taraf›ndan benimsenmesi sa¤lanmak-
tad›r. 

KATILIM VE fiEFFAFLIK 

Yenileme ve dönüflüm alanlar›n›n tespit edilmesi aflamas›ndan itibaren aç›k ve fleffaf
programlar uygulanmaktad›r. fieffafl›¤›n sa¤lanabilmesi için ayn› zamanda kat›l›m› da
içeren dan›flma kurullar› oluflturulmaktad›r.  Kentte bulunan Meslek Odas› temsilcileri,
akademik kurum temsilcileri, sanat ve kültür kurulufllar› temsilcileri, dan›flma kurulun-
da üye olarak yer almaktad›rlar. 

DE⁄ER ARTIfiININ KAMUYA YANSITILMASI 

Kente yap›lacak her olumlu müdahale genel anlamda de¤er art›fl› yaratan bir sonuç
do¤urur. Kentsel dönüflüm programlar› da de¤er art›fl› yaratabilecektir. Sorun de¤er
art›fl› yarat›lmas› de¤il, yarat›lacak de¤erin nas›l bölüflülece¤i sorunudur. Uygar top-
lumlarda, kentte yarat›lacak de¤er birilerine de¤il, kamuya ve kent gereksinimlerine
yans›t›lmaktad›r. Yenileme, dönüflüm alanlar›nda yap›lacak uygulamalarda yeni yara-
t›lacak de¤erlerin kamuya dönük olmas›n› sa¤lamak için aç›kl›k, fleffafl›k ve kat›l›mc›-
l›k önemli denetim araçlar›d›r. 

KONFORLU TOPLU ULAfiIM 

Yenileme, dönüflüm alanlar›nda güçlü flehirsel altyap›lar gerçeklefltirilmekte, h›zl›, kon-
forlu toplu rayl› ulafl›m sistemleriyle yüksek kentsel kalite amaçlanmakta. Yenileme
alanlar›n›n kentin merkeziyle iliflkileri güçlendirilerek bu alanlarda yaflayanlar›n kentli-
leflme süreci desteklenmektedir.

YÜKSEK N‹TEL‹KL‹ M‹MARLIK 

Yenileme dönüflüm alanlar›nda yüksek nitelikli mimarl›k ve kültür odakl› kentleflme
stratejileri benimsenmektedir. Yarat›c› ve yenilikçi mimari ve kentsel tasar›mlarla elde
edilecek mimari güzellik ile kentsel cazibenin gelifltirilmesi amaçlanmakta, ruhu olan
bir kentsel yaflam alan›, gurur duyulacak bir mimari çevre hedeflenmektedir. Çok sa-
y›da mimar›n yar›flmalar yöntemiyle sürece kat›l›m› sa¤lanarak mimari çeflitlilik ve zen-
ginlik yarat›lmaktad›r.  

Hamburg - Hafencity Kamusal Alan  
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YÜKSEK STANDARTLI YAPILAfiMA 

Yenileme, dönüflüm alanlar›nda sürdürülebilir bir kentleflme pro¤ram› kapsam›nda, ta-
sar›m ve uygulamalarda; engellilerin eriflimi ve kullan›m›na yönelik standartlar, enerji
verimlili¤ine yönelik standartlar ve teknolojiler, afetlere yönelik güvenlik standartlar›,
yang›n güvenli¤ine iliflkin standartlar özel bir önem ve dikkatle yap›lara yans›t›lmakta-
d›r. 

ÖZETLE, 

Her ülkenin, her bölgenin, her kentin, her yerleflmenin, her mahallenin kendine özgü
koflullar›, olanaklar›, f›rsatlar›, tehditleri vard›r. Bu nedenle kentsel dönüflüm ya da ye-
nileme alanlar› için bir tek modelden, bir tek do¤rudan bahsedilemez. Ancak dönüflüm
ya da yenileme alanlar› için ilkeler, politikalar ve stratejiler, yöntemler genel olarak ta-
n›mlanabilir. 

Kentlerimizin, geçmiflte h›zl› kentleflme sürecinde niteliksiz yap›larla geliflmesi bugün
yak›n›lan sa¤l›ks›z, niteliksiz, güvensiz yap›l› kentsel çevreyi yaratm›flt›r. Baflta kentsel
yenileme, dönüflüm uygulamalar›nda olmak üzere bu niteliksiz yap›laflma sürdürülme-
meli, yaz›da özetlenen ilke ve duyarl›l›klar› kavrayan bir anlay›flla, kentlerin mimarl›k
düzeyinin, yap› kalitesinin ve mekansal kalitenin yükseltilmesi en öncelikli kentleflme
politika ve stratejisi olmal›d›r. Kentin yaflam kalitesi ancak bu duyarl›l›klarla istenen dü-
zeye ç›kar›labilecektir. ‹zmir kenti sahip oldu¤u do¤al, kültürel miras› ve mimari biriki-
mi ile bu stratejiyi fazlas› ile hak ediyor.

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›

Barcelona Poublenou

Bölgesi Mimari
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‹zmir ‹li, Çeflme ‹lçesi, Reisdere mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Baflbakanl›k Toplu
Konut ‹daresi’ne ait muhtelif parselleri içeren, yaklafl›k 43 ha. büyüklü¤ündeki alan›
kapsayan, 1/25.000 Ölçekli Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan› Revizyonu” in-
celenmifl olup, afla¤›da belirtilen konular tespit edilmifltir.

‹mar Kanunu ve Çevre Düzeni Planlar›na Dair Yönetmelik aç›s›ndan;

11.11.2008 tarihli 27051 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Çevre Dü-
zeni Planlar›na Dair Yönetmelik, çevre düzeni planlar›nda uyulacak temel esaslar› ve
çevre düzeni planlar›n›n nas›l haz›rlanaca¤›na, nas›l ilave yap›laca¤›na ve nas›l reviz-
yon yap›laca¤›na dair esaslar› belirlemektedir.

Yönetmeli¤in 9.maddesinde; “Nüfusun yerleflim ihtiyaçlar›n›n karfl›lanamamas›na, ka-
mu yat›r›mlar›na, bölgesel ölçekli yat›r›mlar›n ortaya ç›kmas›na, planlar›n güncellen-
mesine, çevre kirlili¤inin önlenmesine, çevrenin korunmas›na, maddi hatalar›n düzeltil-
mesine dair, yeterli, geçerli ve gerekçeleri belirli teklif ve talepler yetkili idarece Çev-
re Düzeni Plan›’n›n temel hedef, ilke, strateji ve politikalar› kapsam›nda teknik, yasal ve
bilimsel çerçevede de¤erlendirmeye al›narak sonuçland›r›l›r.” koflulu belirtilmifltir.

Onaylanm›fl olan “Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan› Revizyonu” plan› ve
plan raporunda yönetmelikte belirtilen bu koflullar›n hiçbirine dair bir analiz, aç›klama,
sentez bulunmamaktad›r ve plan bu koflullara uyulmadan haz›rlanm›fl ve onaylanm›fl-
t›r.

Revizyon onama s›n›rlar› içinde bulunan 43 ha. büyüklü¤ünde bir alana yap›laflma ka-
rar› getirirken, hiçbir yeterli ve geçerli gerekçe belirtilememektedir. Revizyon plan› bu
haliyle yönetmeli¤e ayk›r›d›r.

Yönetmeli¤in 8.maddesinde, uyulacak temel esaslar bafll›¤› alt›nda; kalk›nma ve varsa
bölge planlar›n›n esas al›nmas›, sürdürülebilir kalk›nma yaklafl›m›n›n gözetilmesi, eko
sistem bütünlü¤ü ve arazi kullan›m kararlar›n›n süreklili¤inin sa¤lanmas›, ilgili kurum ve
kurulufllar›n, meslek ve sivil toplum kurulufllar›n›n görüfllerinin al›narak planlama süre-
cine kat›l›m›n›n sa¤lanmas›, do¤al, tarihi ve kültürel çevre de¤erlerinin korunmas› vb.
esaslar belirtilmifltir.

Onaylanm›fl olan “Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan› Revizyonu” plan› yönet-
meli¤in bu maddesinde tan›mlanan ve uyulacak temel esaslar olarak belirtilen koflul-
lar›n hiçbirine uyulmadan haz›rlanm›fl ve onaylanm›flt›r. Yeterli ve geçerli bir gerekçe-
ye dayanmadan 43 ha. alan›n yap›laflmaya aç›lmas› sürdürülebilir kalk›nma ilkelerine
ve ekosistem bütünlü¤üne aç›kça ayk›r›d›r. Plan revizyon sürecinde meslek odalar›n-
dan hiç görüfl al›nmad›¤› gibi, bilgi de verilmemifltir. Bu flekliyle yönetmeli¤in tan›mla-
d›¤› uyulacak temel esaslara aç›kça uyulmam›flt›r.

Üst Ölçek Plan Kademeleri ve Planlama ‹lkeleri aç›s›ndan; 

Onaylanan “Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan› Revizyonu” plan raporunda
belirtilen planlama alan›, 1/100.000 Ölçekli Manisa – Kütahya – ‹zmir Planlama Bölge-
si Çevre Düzeni Plan›nda “Kentsel Geliflme Alan› ve Turizm Alan›” kullan›m›nda kal-
maktad›r” ifadesi, yarg› kararlar›yla yürütmesi durdurulmufl olan 1/100.000 Ölçekli Ma-
nisa – Kütahya – ‹zmir Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Plan›’n› referans al›yor olmas›

21 Mart 2013

ÇEfiME (‹ZM‹R) ÇEVRE DÜZEN‹ REV‹ZYON PLANI DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ HAKKINDA 
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nedeniyle hukuken geçersiz kalmaktad›r. Yürürlükte olmayan bir üst ölçekli plana
uyumdan söz edilemez.

Onaylanan “Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan› Revizyonu”, yürürlükte bulu-
nan Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan›’nda k›smen “Turizm ve Konut Yerle-
flim Alan›” lejant›yla tan›mlanan bölgede ve büyük bölümü de kentsel, bölgesel yeflil
alanda kalmaktad›r. 43 ha’l›k alan›n s›n›rl› bir bölümünde yürürlükte bulunan planda
yap›laflma karar›, bir baflka ifadeyle imar hakk› bulunmaktad›r.

Yürürlükte bulunan 1/25.000 Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan›’nda “Turizm
ve Konut Yerleflim Alan›” karar› bulunan, yani tercihli kullan›m alanlar›nda, plan uygu-
lama hükümlerine göre konut yap›lmas› halinde ve turizm amaçl› yap› yap›lmas› halin-
de iki farkl› tan›m getirilmifltir.

Konut yap›lmas› halinde 1000 m2 parsel büyüklü¤ü, en fazla 0,25 KAKS, en fazla 2 kat
(zemin + 1 kat) ve 1 parsele 1 ba¤›ms›z birim yap›laca¤›n›, turizm amaçl› yap› yap›lma-
s› halinde de 2.500 m2 parsel büyüklü¤ü, en fazla 0,60 KAKS, en fazla 3 kat (zemin +
2 kat) olarak yap›laflaca¤› tan›mlanm›flt›r.

Onaylanan Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan› Revizyonunda, yürürlükte bu-
lunan Çevre Düzeni Revizyon Plan›n›n planlama alan›na iliflkin kararlar› mülkiyet öze-
linde, geliflme konut alan›na dönüfltürülmüfl, en fazla KAKS 1.20, en fazla kat adedi 4
kat olarak, yo¤unluk art›fl› ve kat art›fl› yap›lm›flt›r.

Ayr›ca onayl› planda bulunan sosyal donat›, spor ve rekreasyon alan› kald›r›larak ge-
liflme konut alan›na dönüfltürülmüfltür.

Gerek yo¤unluk art›fl› ve kat art›fl›, gerekse kentsel ve sosyal donat› alanlar›n›n kald›-
r›l›yor olmas›, hiçbir hakl›, bilimsel, nesnel ve kabul edilebilir bir gerekçeye dayanma-
d›¤› gibi, plan de¤iflikliklerinde uyulmas› gereken ilke ve esaslara da aç›kça ayk›r›d›r.

Onaylanan Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan› Revizyonunun kapsad›¤› alan,
yürürlükte bulunan Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan›nda ‹zmir – Çeflme Re-
isdere Turizm Merkezi s›n›rlar› içerisinde yer almaktad›r. Turizm merkezi alan›nda yo-
¤un konut yap›laflmas› karar› getirilmesi, onayl› çevre düzeni planlar›n›n turizm gelifl-
mesine yönelik politika, program, ilke ve hedefleriyle de uyuflmamaktad›r.

Sonuç; s›n›rl› bir zaman dilimi içinde ve s›n›rl› belge ve bilgilerin üzerinden yapt›¤›m›z
inceleme sonucunda, mülkiyeti TOK‹’ye ait olan muhtelif parselleri kapsayan 43 ha
alan› içeren ve Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’nca onaylanan “Çeflme (‹zmir) Çevre Dü-
zeni Revizyon Plan› Revizyonu” yukar›da özetle belirtti¤imiz tespitler kapsam›nda,
‹mar Kanunu’na, Çevre Düzeni Planlar›na Dair Yönetmeli¤e, planlama ilkelerine, flehir-
cilik bilimine ve kamu yarar›na uygun de¤ildir.

Parsel ve tek mülkiyet ölçe¤inde “Çevre Düzeni Plan› Revizyonu” yap›lmas› çok riskli
bir planlama yaklafl›m›n›n geliflmesine yol açacak tutumdur.

Onaylanm›fl olan “Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan› Revizyonu”nun iptal
edilerek yürürlükte bulunan Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan›n›n uygulan-
mas›n› talep ediyoruz. Bu geliflmeyi ‹zmir’in, Çeflme’nin sürdürülebilir kentleflmesi, do-
¤a ve çevre de¤erlerinin korunmas›, nesnel ve bilimsel planlama yaklafl›m›n›n sürmesi
ilkeleri ba¤lam›nda çok önemli buluyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi, 2012 y›l› Kas›m ay›nda yürürlü¤e girmek üzere Çev-
re ve fiehircilik Bakanl›¤›’nca yay›mlanan “‹mar Yönetmeli¤i” ne uyum gerekçesiyle ‹z-
mir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i’ni de¤ifltirdi.

De¤ifliklik sürecinde yap›lan elefltiri ve önerilere önem vermeden yönetmeli¤i yürürlü-
¤e koydu.

Ancak, yap›lan ‹mar Yönetmeli¤i de¤iflikli¤inin, Tip ‹mar Yönetmeli¤i’ne uymad›¤›, bu
nedenle yarg› taraf›ndan ya da Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’nca iptal edilece¤ine dair
Büyükflehir Belediyesi’ne yap›lan uyar›lar›m›za ra¤men kararda ›srar edildi.

Sonuçta Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›, ‹zmir ‹mar Yönetmeli¤i de¤iflikli¤ini Tip ‹mar Yö-
netmeli¤i’ne uymad›¤› gerekçesiyle onaylamad›.

Bu geliflme üzerine ‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi 12.04.2013 tarih,
97509404.301.05.643 say›l› karar› ile ‹zmir ‹mar Yönetmeli¤i’ni, anlafl›lamayacak bir bi-
çimde yeniden karara ba¤lad›. Meclis karar›n›n ekinde, gazetede yay›mlanacak flekilde
düzenlenmifl bir “‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i” bulunmamakta. Proje
haz›rl›k aflamas›nda olan mimarlar, mühendisler ve tasar›mc›lar, yasal olarak yürürlük-
te bulunan bir ‹mar Yönetmeli¤i’ne ulaflamamakta.

Yap› ruhsat› düzenlenmesinde ve proje haz›rl›¤› aflamalar›nda t›kan›kl›klar yaflanmak-
ta.

Yap› ruhsat› ifllemlerinin gereksiz uzamas›na neden olunmakta, yönetmelik süreci bir
kaos ortam› haline dönüflmekte.

3194 say›l› ‹mar Kanunu ve 5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu uyar›nca ‹zmir Bü-
yükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i’nin düzenlenmifl flekliyle gazetede yay›mlanarak
uygulamaya konulmas› ve mimarlar›n kolayca eriflebilecekleri yöntemlerle kamu oyu-
na sunulmas›n› talep ediyoruz.

Düzenleme ve duyurularda yard›mc› olmaya haz›r oldu¤umuzu bildiririz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

30.04.2013

‹ZM‹R ‹MAR YÖNETMEL‹⁄‹ KAOSU SONA ERMEL‹D‹R
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Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan onaylanan 1/25000 ölçekli Çeflme (‹zmir) Çev-
re Düzeni Revizyon Plan› Revizyonu’na 21 Mart 2013 tarihli raporumuzla elefltirilerimi-
zi belirterek itiraz edilmifltir.

‹tiraz›m›za konu olan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› esas al›narak haz›rland›¤› be-
lirtilen ve Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan 9 May›s 2013 tarihinde onaylan›p, 6
Haziran 2013 tarihinde ‹zmir Valili¤i Çevre ve fiehircilik ‹l Müdürlü¤ü’nde ask›ya ç›kar›l-
m›fl olan, ‹zmir ‹li, Çeflme ‹lçesi, Reisdere Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti TOK‹’ye
ait olan parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli ‹lave Naz›m ‹mar ve 1/1000 ölçekli ‹lave Uy-
gulama ‹mar Plan› de¤erlendirilmifl olup afla¤›daki tespitler yap›lm›flt›r.

Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmelik 3.madde, 4.bendinde ‹lave Plan; Yürürlük-
te bulunan plan›n ihtiyaca cevap verilmedi¤i durumlarda, mevcut plana bitiflik ve mev-
cut plan›n genel arazi kullan›m kararlar› ile süreklilik, bütünlük ve uyum sa¤layacak bi-
çimde haz›rlanan pland›r” fleklinde tan›mlanmaktad›r. Onaylanm›fl olan 1/5000 Ölçek-
li ‹lave Naz›m ‹mar Planlar›nda ve raporunda ve 1/1000 Ölçekli ‹lave Uygulama ‹mar
Plan› ve Raporunda yürürlükte bulunan plan›n ihtiyaca neden cevap vermedi¤ini, Çefl-
me ‹lçesi bütününde irdelenmeden, Çeflme’nin nüfus ve ekonomik yap›s›na dair bir
analiz içermeden Çeflme planlar›nda yeni konut alan› ihtiyac›na iliflkin veriler belirtilme-
den özetle hakl›, bilimsel nesnel bir gerekçeye dayanmadan haz›rlanm›flt›r. Bu flekliyle
Plan Yap›m›na Ait Esaslara dair Yönetmeli¤e ayk›r›d›r. Plan raporunda bu ba¤lamda
hiçbir etüd, analiz, araflt›rma yer almamaktad›r. Plan bu haliyle bilimsel içerikten yok-
sundur. fiehircilik bilimine ayk›r›d›r. 

‹ZM‹R ‹L‹ ÇEfiME ‹LÇES‹ RE‹SDERE MAHALLES‹ ‹LAVE NAZIM ‹MAR
PLANI VE PLAN RAPORU VE ‹LAVE UYGULAMA ‹MAR PLANI VE PLAN
RAPORU HAKKINDA 

04.07.2013
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Onaylanm›fl olan ve ask›da bulunan 1/5000 Ölçekli ‹lave Naz›m ‹mar Plan› ve 1/1000
Ölçekli ‹lave Uygulama ‹mar Plan› ile, Çeflme ‹mar Planlar›nda bulunan yap› yo¤unluk-
lar› ve kat say›lar› ile yerleflme nüfusu önemli oranda art›r›lmaktad›r. Bu yap›l›rken yal-
n›zca TOK‹’ye ait mülkiyetlere ayr›cal›k yarat›larak plan dengesi bozulmaktad›r.

Ask›da bulunan planlar bu flekliyle planlaman›n en temel ilkelerinden olan “eflitlik” ilke-
sine ayk›r›d›r.

Ask›da bulunan planlarla Çeflme ‹mar Planlar›nda önerilen yap› yo¤unlu¤u ve kat yük-
seklikleri art›r›lmaktad›r. Emsal E:1, kat yükseklikleri Hmax: 12,50 (4 kat) olarak saptan-
m›flt›r. Bu de¤erler Çeflme bütününde bütün plan dengelerini nüfus dengelerini ve si-
luet dengelerini tamamen bozmakta ortadan kald›rmaktad›r. Plan raporunda belirtildi-
¤ine göre 4839 kiflilik bir nüfus art›fl› getirilmektedir. Raporda “…birim konut alan›n›n
150 m2 olmas› durumunda konut say›s› 1317 olacakt›r.” denmifltir. Ancak birim konut
alan› 100 m2 olmas› durumunda 1975 konut olaca¤›, ortalama 4 kifli / konut hesab› ile
7900 kiflilik bir nüfus getirilmekte oldu¤u gözlenmektedir. Düflük yo¤unluk diye ta-
n›mlanan ve 5204 m2 inflaat alan› olan bölgede de 100 m2 konut büyüklü¤üyle 52 ko-
nut ve 4 kifli / konut hesab› ile 200 kiflilik bir nüfus getirilmekte toplamda 8108 kiflilik
bir nüfus önerilmektedir. Bir baflka ifadeyle 8108 kiflilik yeni bir kasaba oluflturulmak-
tad›r. Çeflme ‹lçesi’nin ve yar›madan›n yürürlükte bulunan planlara ilave olarak getiri-
len bu büyüklükte bir nüfusa ve yap› yo¤unlu¤una gereksinimi yoktur. Ask›da bulunan
planlar bu nedenle ‹mar Kanunu’na, Turizm Teflvik Kanunu’na, Planlama ‹lkelerine ve
kamu yarar›na ayk›r›d›r.

Sonuç; Yukar›da özetle aç›klanan tespitlerimiz kapsam›nda; Çevre ve fiehircilik Bakan-
l›¤›’nca onaylanarak ask›ya ç›kar›lm›fl olan ‹zmir ‹li, Çeflme ‹lçesi, Reisdere Mahallesi
1/5000 Ölçekli ‹lave Naz›m ‹mar Plan›na itiraz ediyor, Çeflme ‹mar Planlar›n›n genel ka-
rarlar›n› gözetecek flekilde de¤ifltirilmesini, kat yüksekliklerinin iptal edilmesini, yo¤un-
luklar›n art›r›lmamas›n› talep ediyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisinde
14.06.2013 tarih, 05.869 say›l› karar› ile kabul
edilerek ask›ya ç›kar›lm›fl olan “‹zmir Konak 1.
Etap (Alsancak – Kahramanlar Bölgesi) 1/5000
Ölçekli Naz›m ‹mar Plan›” incelenmifl olup,
afla¤›da belirtilen hususlar tespit edilmifltir.

‹zmir kentinin yürürlükte bulunan üst ölçekli
planlar›n›n ana kararlar› ve stratejileri do¤rul-
tusunda, alt ölçekli plan kademelerinin (1/5000
Naz›m ‹mar Planlar› ve Uygulama ‹mar
Planlar›n›n) h›zla tamamlanarak, planlama
eyleminin yönlendirici boyutunun yaflama
geçirilmesi ‹zmir’in kentsel geliflmesi aç›s›ndan
büyük önem tafl›maktad›r.

‹zmir – Konak 1.Etap (Alsancak – Kahramanlar
Bölgesi) 1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan›n›n
tamamlanarak karara ba¤lanm›fl olmas›n› bu
çerçevede önemli görüyor, kentin di¤er böl-
gelerine yönelik Naz›m ‹mar Planlar›n›n ve
Uygulama ‹mar planlar›n›n da süratle tamam-
lanmas› gerekti¤ini vurguluyoruz.

Ask›da bulunan ‹zmir – Konak (Alsancak –
Kahramanlar Bölgesi) 1 / 5000 Ölçekli Naz›m
‹mar Plan›n›n kapsad›¤› alan Cumhuriyet döne-
minin modernist planlama anlay›fl›yla 1926
y›llar›nda planlanm›fl, döneminin meydan, bul-
var, cadde, büyük park anlay›fl›n›, bar›nd›ran ve

sosyal ve teknik altyap› dengeleri günümüzde de büyük oranda yeterli olan bir
bölgedir.

Bu nedenle dahi ask›da bulunan plan›n kapsad›¤› bölge son derece özenle, duyarl›l›kla
ele al›nmas› gereken bir merkez ve bölgedir.

PLAN KARARLARI VE NOTLARI

Tramvay Güzergah›:

Ask›da bulunan Naz›m ‹mar Plan›nda tramvay güzergah› ifllenmifl ve Konak’tan
Alsancak Gar›’na kadar olan koridorda toplam alt› durak belirlenmifltir. Belirlenmifl olan
koridorda fiehit Nevres Bulvar›, Cumhuriyet Meydan›, Fethibey Caddesi ba¤lant›s› ile
Fethi Bey Caddesi’nden, Gazi Bulvar›, Cumhuriyet Bulvar› ba¤lant›lar›n›n sorunlu
oldu¤u görülmektedir.

Ayr›ca uygulama aflamas›nda tramvay güzergah›n›n refüjlerde bulunan yeflil dokuyu
yok etmeyecek flekilde gelifltirilmesine özen gösterilmesi, tramvay›n trafik ile ayn› izleri
kullanmas›n› sa¤layacak çözümler üretilmesi daha do¤ru bir proje olacakt›r. Tramvay›n
çok etkin ve yayg›n olarak kent içi ulafl›m türü olarak kullan›ld›¤› kent merkezlerinde,
‹zmir gibi yol kesitleri s›n›rl› olan kentlerde, tramvay için tahsisli yollar yap›lmamakta,
trafikle ayn› yollar kullan›larak bir kent içi trafik kültürü de oluflturulmaktad›r. Naz›m
planda bu anlamda bir not ya da aç›klama bulunmamas› önemli bir eksikliktir.

ALSANCAK’TA B‹R SOKAK YÜKSEK YAPI ‹Ç‹N ZORLU GRUBU’NA
VER‹LD‹

22.07.2013
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Yaya Yollar›:

Ask›da bulunan Naz›m ‹mar Plan›’nda yaya yollar› belirtilmifltir. Yaya yollar› K›br›s
fiehitleri Caddesi, Ali Çetinkaya Bulvar› ile s›n›rl› tutulmufltur. Dominik Caddesi ve 1379
Sokak (halihaz›rda Sevgi Yolu olarak düzenlenmifl yaya yollar›) trafik yolu olarak belir-
tilmifltir. Bu flekliyle plan, yaya yollar› aç›s›ndan yetersiz ve eksik kararlar içermektedir.

‹zmir kenti özellikle kruvaziyer turizmin gelifltirilmesi için büyük çaba harcamaktad›r.
Alsancak’ta bulunan liman›n bir bölümü, planlarda da kruvaziyer liman olarak belirlen-
mifltir.

Kruvaziyer gemilerle limana ulaflan binlerce yolcunun kesintisiz ve engelsiz olarak, iyi
düzenlenmifl yaya akslar› ile geleneksel tarihi ticaret merkezi olan Kemeralt›’na
eriflebilmesine yönelik kararlar gelifltirilmesi zorunludur. Asl›nda böyle bir yaya aks›n›n
büyük bölümü halihaz›rda mevcuttur. Limandan bafllamak üzere K›br›s fiehitleri
Caddesi, Dominik Caddesi, 1379 Sokak, Necati Bey Bulvar›, Kemeralt›’na ulaflan yaya
aks› olarak tan›mlanmal›d›r.

Naz›m plan›n kentin merkezinde “yaya ve bisiklet” yollar› ba¤lam›nda güçlü kararlar
içermiyor olmas›, günümüz planlama anlay›fl›na uygun de¤ildir.

Kapanan Yollar:

Ask›da bulunan Naz›m ‹mar Plan›, 2010 y›l›nda onanan ve yarg› taraf›ndan iptal edilen
Naz›m ‹mar Plan›’nda elefltiri konusu edilen ve Naz›m ‹mar Plan› gösterim tekni¤ine de
uymayan bir flekilde, bir tek parsele ayr›cal›k tan›yarak haz›rlanm›flt›r. Bu ba¤lamda
Akdeniz Mahallesinde halihaz›rda yol olan ve kamunun elinde bulunan 1351 Sokak, 81
pafta, 999 ada 81 parselin, plan notlar›nda bulunan üç bin metrekare koflulunu
sa¤layabilmesi için, bir bölümü imar adas›na dahil edilmifl, yola M‹A lejant› getirilerek
yol kapat›lm›flt›r.

‹mar Kanunu’na ayk›r› olarak, aralar›ndan yol geçen ayr› parseller, bir tek mülkiyet ve
parselmifl gibi kabul edilerek 2.1.1 No’lu plan notu düzenlenmifltir.

Ancak bu ayr›cal›¤a olanak tan›n›rken, naz›m plan›n belli bir bölgeleme içermiyor
olmas›, ulafl›m vb. gereksinimlerin analizi yap›lmadan, nas›l bir kentsel mekan
yarat›laca¤›na dair bir öngörü ya da referans getirmiyor olmas› ve yaln›zca bir plan
notuyla bütün bir M‹A alan›n›n, Alasancak Kahramanlar bölgesinin bir baflka ifadeyle
kentin merkezinin yaln›zca bir plan notuyla dönüfltürülüyor olmas› sak›ncal› bir
karard›r.

Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmelikte, imar plan›nda devaml›l›¤› olan bir yolun
daralt›lamayaca¤› ve kapat›lamayaca¤›na dair kesin kural bu planda ihlal edilmifltir.
1351 Soka¤›n bir bölümü planlaman›n eflitlik ilkesine ve kamu yarar›na ayk›r› olarak
kapat›l›p (kald›r›l›p) ayr›cal›k sa¤layacak flekilde bir parsele dahil edilmifltir. Naz›m plan
bu karar› ile de planlama ilkelerine ve kamu yarar›na aç›kça ayk›r›d›r.

Özetle; ‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nce kabul edilerek ask›ya ç›kar›lm›fl olan
“‹zmir-Konak 1. Etap (Alsancak – Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 Ölçekli Naz›m ‹mar
Plan›”na yukar›da özetle belirtilen hususlar kapsam›nda itiraz ediyor, plan›n ‹mar
Kanunu’na, Planlama ‹lkelerine ve kamu yarar›na uygun flekilde yeniden düzenlen-
mesini talep ediyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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Karfl›yaka k›y›s›nda
Vapur ‹skelesi ile
Nikah Saray› aras›-
na,  Ulaflt›rma De-
nizcilik ve  Haber-
leflme Bakanl›¤›nca
bir Marina-Yat Li-
man› önerilmekte-
dir. 

Marina önerilen k›y›
Karfl›yaka merkezi-

ne yak›n konumda, kentlilerin denizle bulufltu¤u, ve günün her saatinde çok yo¤un ola-
rak kullan›lan bir rekreasyon alan› niteli¤inde aktif yeflil aland›r.

MAR‹NA UYGULAMALARINA GENEL BAKIfi

Son y›llarda ülkemizde ve bölgemizde uygulanm›fl olan marinalar incelendi¤inde, ço-
¤unlukla tekne-yat vb.deniz araçlar›n›n ba¤land›¤› ve marina ifllevinin gerektirdi¤i hiz-
met mekanlar›n› içeren yap›lar›n d›fl›nda oldukça büyük alanlar› kapsayan yiyecek içe-
cek mekanlar› restoranlar, kafeteryalar, al›fl-verifl-ticaret alanlar› gibi yo¤un yap›laflma-
lar izlenmektedir. Getirilen yap›laflmalar nedeniyle de toplumun k›y›ya eriflimi ve k›y›-
n›n rekreasyon kullan›m›n›, k›y› kullan›m›n› engellemektedir.

‹ZM‹R KENT PLANLARINDA MAR‹NA-YAT L‹MANLARI

‹zmir kenti bütününü kapsayan onayl› güncel üst ölçekli planlar bulunmaktad›r. Bu
planlar›n çeflitli hukuki süreçleri olsa da ‹zmir körfezine yönelik önemli arazi kullan›fl ka-
rarlar› içermektedirler.

Kentin üst ölçekli planlar› olan 1/25000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›n-
da ve 1/25000 ölçekli ‹zmir ‹l Çevre Düzeni Plan›nda ‹zmir körfezinde 4 marina - yat
liman› alan› tan›mlanm›flt›r. Bunlar; körfezin kuzeyinde Karfl›yaka s›n›rlar› içinde Mavi-
flehir k›y›s›nda ve körfezin bat›s›nda ‹zmir yeni kent merkezi geliflmesi kapsam›nda
Bayrakl›-Turan k›y›s›nda, körfezin güneyinde ‹nciralt›’nda ve Urla k›y›lar›nda yer almak-
tad›r.

KARfiIYAKA  VAPUR ‹SKELES‹ ‹LE N‹KAH SARAYI ARASINDA ÖNER‹LEN MAR‹NA;

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’nca haz›rlanm›fl ve onaylanm›fl olan 1/100000 ölçekli Ma-
nisa-Kütahya-‹zmir Çevre Düzeni Plan›nda yer almamaktad›r.

‹zmir Büyükflehir Belediyesince haz›rlanm›fl ve onaylanm›fl 1/25000 ölçekli ‹zmir Kent-
sel Bölge Naz›m ‹mar Plan›nda yer almamaktad›r. 

Son olarak 2013 y›l›nda ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nce onaylanan 1/25000 ölçekli ‹z-
mir Çevre Düzeni Plan›nda yer almamaktad›r.

Karfl›yaka’n›n yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar planlar›nda ve 1/1000 öl-
çekli Uygulama ‹mar Planlar›nda da yer almamaktad›r. 

KARfiIYAKA  VAPUR ‹SKELES‹ ‹LE N‹KAH SARAYI ARASINDA
ÖNER‹LEN MAR‹NA HAKKINDA RAPOR

21.08.2013

‹zmir Körfezi      Karfl›yaka K›y›s›
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Ayr›nt›l› araflt›rmalar kapsam›nda, bilimsel, nesnel, hakl› ve kabul edilebilir gerekçelere
dayanan bir plan revizyonu da yap›lmam›flt›r. Bu kapsamda ilgili Bakanl›¤›n ›srarla
gündeme getirdi¤i öneri ‹zmir’in üst ölçekli planlar›na ve naz›m planlar›na, uygulama
imar planlar›na ayk›r›d›r. 

‹ZM‹R KÖRFEZ‹ BÜTÜNLEfi‹K ‹Y‹LEfiT‹RME PROJES‹

Di¤er yandan ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ile Ulaflt›rma Denizcilik ve Haberleflme Ba-
kanl›¤›, TCDD Genel Müdürlü¤ü iflbirli¤inde yürütülen ‹zmir Körfezi’nin bütünleflik iyi-
lefltirme projesi kapsam›nda ‹zmir Körfezi’ne yönelik ayr›nt›l› bilimsel analiz çal›flmala-
r› yap›lmaktad›r.Bu çal›flmalarda, iç körfeze temiz deniz suyu sirkülasyonunu sa¤layan
deniz ak›nt›lar›n›n körfez temizli¤i için yaflamsal önem tafl›makta oldu¤u ortaya kon-
maktad›r. 

Bu çal›flman›n iki önemli karar› bulunmaktad›r. Birisi Alsancak Kruvaziyer ve Yük Lima-
n›n ulafl›m kanallar›n›n taranmas›, ikincisi körfezin kuzeyinde tuzladan bafllay›p Karfl›-
yaka k›y›lar› boyunca 13 km uzunlu¤unda 250 mt geniflli¤inde körfezin su kalitesini
yükseltmek için bir sirkülasyon kanal› öngörülmektedir.

Karfl›yaka’ya Vapur ‹skelesi ile Nikah Saray› aras›na önerilen Marina - Yat Liman›n›n,
körfez projesine yönelik ayr›nt›l› analiz ve araflt›rmalar›n bulgular›na göre liman yak-
laflma ve körfez içi su sirkülasyonuna engel oluflturdu¤u ve sak›ncalar içerdi¤i belirtil-
mektedir. 

SONUÇ

Karfl›yaka k›y›s›na önerilen marina, ‹zmir’in her ölçekteki kent planlar›na ayk›r› olmas›
ve körfez temizli¤i için tehdit içermesi, kentlilerce çok yo¤un olarak kullan›lmakta olan
k›y›da yap›laflmaya yol açmas› nedenleriyle planlama ilkelerine ve kamu yarar›na uy-
gun de¤ildir. Yap›lmas› gereken, ‹zmir Kent Planlar›n›n önerisi olan ve körfezin daha
etkin kullan›m›n› sa¤layacak Karfl›yaka -Maviflehir, Bayrakl› -Turan, Urla Marina - Yat Li-
manlar›n›n biran önce uygulamaya geçirilmesidir. 

Ulaflt›rma Denizcilik ve Haberleflme Bakanl›¤› Karfl›yaka için önerdi¤i Marina - Yat Li-
man› ›srar›ndan vazgeçmelidir. Bütün karar vericiler kent planlar›n›n kararlar›na özen-
li ve uygun davranmal›d›rlar.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu 

Çeflme Marina                                  S›¤ac›k Marina                      Kufladas› Marina
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T.C. Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’nca 04.09.2013 tarihinde onaylanan ‹zmir Çeflme
Alt›nkum Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› Revizyonu 30/09/2013
tarihinde Çevre ve fiehircilik Müdürlü¤ü ilan panosu ve internet sayfas›nda 30 (otuz)
gün süre ile idareniz taraf›ndan ask›ya ç›kar›lm›flt›r.

Söz konusu çevre düzeni revizyon plan›, plan hükümleri ve plan aç›klama raporu ask›
süresinde incelenmifl olup afla¤›da belirtilen hususlar tespit edilmifltir.

2872 Say›l› Çevre Kanunu hükümleri uyar›nca “Çevre Düzeni Planlar›n›n” bölge
baz›nda korunmas› gereken bölgeleri, ekosistemleri, ekolojik varl›klar› gösteren ve
öncelikli olarak ekolojik amaçl› bir plan olmas› gerekmektedir. Turizmin geliflmesi
çevre, kültür ve tüm yaflam de¤erlerinin gözetildi¤i bir geliflmeden ba¤›ms›z olmamal›
ve nüfus tafl›ma kapasitesinin, eflik de¤erleri aflmayacak planlama politikalar›yla belir-
lenmesi gerekmektedir Arazi kullan›m› ve yap›lanma kararlar› içeren, imar politikas›n›
flekillendiren, imara, yap›laflmaya, yerleflmeye iliflkin kararlar üreten fiziksel planlar
olmamal›d›r. 

Bu ba¤lamda; dinlence ve turizm eylemleri birlikte gelifltirilirken koruma konusu da
mutlaka dikkate al›nmal›d›r. Dolay›s›yla turizm, salt turizm planlamas› anlay›fl› ile de¤il,
dinlenme ve koruma ö¤elerini içeren genifl kapsaml› düzenlemelerin parças› olarak ele
al›nmal›, turizmin kayna¤›n› oluflturan do¤al çevreler söz konusu itiraz›m›za konu
alan›n k›y›da olmas› nedeni ile yine Bakanl›kça haz›rlanan üst ölçekli BKAY kapsam›nda
k›y› planlar›n›n bir parças› ele al›nmal›d›r.

De¤iflikli¤e konu olan “1/25.000 ölçekli ‹zmir Çeflme Çevre Düzeni Revizyon Plan›”  ile;
3194 say›l› ‹mar Kanunu ve Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmeli¤ine, flehircilik ve
planlama ilkelerine ayk›r› olarak sadece sit derecelerindeki de¤ifliklikler gerekçe gös-
terilerek korunmas› gereken alanlar (makilik-fundal›k, tar›m alan›, a¤açland›r›lacak
alan) yerleflime (turizm tesis alan›, tercihli kullan›m alan›) aç›lm›fl elefltirisi yap›lm›fl iken
441 Ada 39 parseldeki sit karar› esas al›narak yap›lan plan de¤iflikli¤i;

Yar›madan›n turizm potansiyelinin gelifltirilmesi, do¤al de¤erlerinin korunmas›na
ba¤l›d›r. Buna karfl›n, Çevre Düzeni Revizyon Plan› ile turizmin kendi kayna¤›n›
tüketmesine neden olacak yo¤unlukta yap›laflma kararlar› getirilmektedir. Ülkemiz ve
ilimizde turizm aç›s›ndan önemli bir merkez olan Çeflme ilçesinin do¤al güzelliklerinin
yok edilmesi, böylesi bir planlama anlay›fl› ile yo¤unluk art›fl› yarat›lmas› flehircilik
ilkeleri ve kamu yarar›na ayk›r›d›r.

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› 04.09.2013 tarihiyle onaylanan ‹zmir Çeflme Alt›nkum
Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› Revizyonun arazi kullan›m karar-
lar›n›n ve ekolojik kararlar›n bir arada düflünülmesine imkan verme, genel arazi kul-
lan›m kararlar› ile bunlara iliflkin strateji ve politikalar› oluflturma, çevre kirlili¤inin
önlemesi ve sürdürülebilirlik olgusunun hayata geçirilebilmesi anlam›nda plan karar-
lar›n› ve politikalar›n› üretmedi¤ini görmekteyiz.

Dava konusu çevre düzeni plan›n›n plan raporundan beklenen bir fayda/maliyet anal-
izi yap›lmas›, plan›n neden olaca¤› çevre de¤erlerine iliflkin kapsaml› bir irdeleme, plan-
la öngörülen turizm yüklemesinin ilçeye getirece¤i ve planda öngörülen turizm tesis-
lerinde çal›flanlar›n bu tesislerde yaflamayacak olan hane halklar› için gereken altyap›
(su, kanalizasyon, ar›tma, elektrik, kat› at›k, do¤al gaz v.b.), e¤itim, sa¤l›k, rekreasyon

‹ZM‹R ÇEfiME ALTINKUM TUR‹ZM MERKEZ‹ 1/25000 ÖLÇEKL‹ ÇEVRE
DÜZEN‹ PLANI REV‹ZYONU HAKKINDA RAPOR

30.10.2013



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

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

299

v.b. gereksinimler için gerekli donan›mlar ile turizm tesislerince ba¤›ms›z tesisler
düzeyinde sa¤lanamayacak nitelikteki yat›r›mlar da dahil olmak üzere gerekecek tüm
kamusal harcamalar›n maliyetleri ile bu tahsislerden elde edilecek gelirlerin
karfl›laflt›r›larak 20 y›ll›k bir projeksiyon yap›lmal›d›r. Dolay›s›yla, planla öngörülen her
bir yat›r›m›n çevre de¤erleri aç›s›ndan yol açaca¤› olumsuz etkiler ayr›nt›l› olarak ince-
lenmelidir. Plan raporunun bu konuda hiç bir endifle tafl›mad›¤› görülmektedir.

Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmeli¤in 4.ncü maddesinde “Çevre düzeni plan›
s›n›rlar›, yönetsel, mekânsal ve ifllevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il
s›n›rlar› bütününü veya bir k›sm›n› kapsayacak flekilde belirlenir.

Planlar, ilgili kurum ve kurulufllarla ve plan kapsam›ndaki ilgili idarelerle iflbirli¤i
sa¤lanarak Bakanl›kça yap›l›r veya yapt›r›l›r. Bakanl›k, plan yap›m iflini Bakanl›kça belir-
lenen planlama s›n›r› içerisinde kalan ilgili idarelere devredebilir.

Kentsel geliflme alan› ihtiyac›n›n büyükflehir belediye s›n›rlar› ve mücavir alan s›n›rlar›
d›fl›nda karfl›lanma gere¤i halinde, kent bütününü, kentsel geliflme alan›n› ve bu alan-
larla bütünlük gösteren alanlar› kapsayan çevre düzeni planlar›, Bakanl›¤›n koordi-
nasyonu alt›nda, ilgili büyük flehir belediyesi ve valilikçe ortaklafla yap›l›r.

Çevre düzeni planlar› Bakanl›kça onaylanarak yürürlü¤e girer.Onayl› planlar, plan kap-
sam›nda bulunan ilgili idarelere ve ilgili kurum ve kurulufllara gönderilir. Planlar, ilgili
idarelerce bir ay süre ile ilan edilir.

Ask› süresi içerisinde plan kararlar›na gerçek ve tüzel kifliler ile kamu kurum ve kuru-
lufllar› itiraz edebilirler. ‹tirazlar, itiraza konu alanla ilgili belediye veya valili¤e yap›l›r.
‹darenin görüflü ile valilikçe Bakanl›¤a gönderilen itirazlar Bakanl›kça, Yönetmelik
hükümleri kapsam›nda de¤erlendirilir ve sonuçland›r›l›r.

Çevre düzeni planlar›nda yap›lacak revizyon, ilave ve de¤ifliklikler de ayn› usullere
tabidir.” denilmektedir.

Ayn› yönetmeli¤in 5. maddesinde  “Çevre düzeni planlar›, varsa bölge plan› esas
al›narak yap›l›r. Çevre düzeni planlar›n›n haz›rlanmas› sürecinde, planlanacak alan ve
yak›n çevresindeki alanlarda afla¤›da genel bafll›klar halinde belirtilen konularda ilgili
kurum ve kurulufllardan veriler elde edilir:

a)  Planlama alan›n›n konumu ile ilgili bilgiler,

b) Yönetim yap›s›, idari bölünüfl, s›n›rlar,

c) Fiziksel yap› ve mevcut arazi kullan›m›,

d) Çevresel de¤erler ve koruma alanlar›,

e) Afet verileri, afete maruz alanlar, yerleflmeler ve özellikleri,

f)  Planlama alan› ile ilgili demografik, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi vb. bilgiler,

g) Ulafl›m ve enerji dahil teknik altyap›,

h) Sektörel yap›,

i)   Askeri alanlar,

j)  Mülkiyet yap›s›,

k) Yerleflmelerle ilgili yerel özellikler,

l)  Planlama alan›n›n özelli¤ine göre di¤er konular.

Çevre düzeni plan› yap›lacak alan ve yak›n çevresinin bir bütünlük içinde ele al›nmas›
ve de¤erlendirilmesi için eflik analizi, yerinde yap›lan incelemeler gibi fiziksel
çal›flmalarla birlikte, bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayal›, yeterli nitelikte ve kap-
samda ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araflt›rmalar
yap›l›r, ilgili kurum ve kurulufllar›n görüfl ve önerileri al›n›r ve de¤erlendirilir.
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Çevre düzeni plan› kararlar›, yap›lan inceleme, araflt›rma sonuçlar› ve görüfller
de¤erlendirilerek oluflturulur. Plan raporunda, yap›lan tüm inceleme ve araflt›rmalar,
al›nan görüfl ve öneriler ve yap›lan de¤erlendirmelerle birlikte, plan›n gerçeklefltir-
ilmesini sa¤layacak uygulama araçlar›, kurumsal yap› ve denetim konular›na dair ilkel-
er de yer al›r.”  ve 6.nc› maddesinde, “Çevre düzeni plan› s›n›rlar› içerisinde kalan alan-
larda;

Yerleflilebilirlik ilkesi ve tafl›ma kapasitesi göz önünde bulundurularak koruma kullan-
ma dengesinin sa¤lanmas›,

Makro ölçekte nüfus da¤›l›m› ve yo¤unluk kararlar›n›n verilmesi,

K›s›tl› do¤al kaynaklar›n, artan yerleflik nüfusun ekonomik ve sosyal yap›s›n›
güçlendirerek, gereksinimlerini karfl›layacak biçimde kullan›lmas›n›n sa¤lanmas›,

Do¤al, tarihi, kültürel çevre de¤erlerinin korunmas›,

Tar›m alanlar›n›n, sit alanlar›n›n, orman alanlar›n›n, özel çevre koruma alanlar›n›n,
ekolojik aç›dan korunmas› gerekli alanlar›n, sulak alanlar›n, uluslararas› sözleflmelere
konu alanlar›n, k›y› alanlar›n›n ve benzeri alanlar›n, ilgili mevzuat›nda öngörülen kural-
lar çerçevesinde kullan›m› ve korunmas›,

Yat›r›mlar›n koordineli olarak kullan›ma sunulmas›,

Planlama sürecinin analiz, araflt›rma ve sentez aflamalar›nda, yönetmelikte belirlenen
konularda yap›lan çal›flmalar›n ve toplanan de¤iflik s›n›f ve türdeki verilerin planlama
kararlar›n›n oluflumunda etkin kullan›m›,

Afete maruz bölge, yerleflme ve alanlardaki afet risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin
plan kararlar›nda dikkate al›nmas›,

Alt ölçekli planlamaya veri teflkil edecek politikalar›n oluflturulmas›, esast›r.” denilme-
sine ra¤men haz›rlanan söz konusu plan de¤iflikli¤inin, çevre düzeni planlar›n›n
haz›rlanmas›nda uyulmas› gereken ilgili mevzuata ve ilkelere ayk›r› olarak haz›rland›¤›,
al›nmas› gereken kurum ve kurulufl görüfllerini al›p almad›¤› ve  Plan›n genel hüküm-
leri ile arazi kullan›m alanlar›na yönelik özel hüküm kararlar› aç›s›ndan tereddüde
düflülmüfltür.

Böyle do¤al ve ekolojik öneme sahip bir bölgede ki plan raporunda bundan
bahsedilmemesi ve bunun turizm sektörü aç›s›ndan bir potansiyel olarak
de¤erlendirilmesi ve plan çal›flmas› öncesinde bilimsel ve analitik çal›flmalar
yap›lmadan parçac›l bir çevre düzeni plan› de¤iflikli¤inin onaylanmas› kabul edilemez,
kamu yarar› niteli¤i tafl›mayan, ranta yönelik bir karar olarak de¤erlendirilmektedir. 

Yukar›da belirtilen tespitlerle T.C. Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’nca 04.09.2013 tari-
hinde onaylanan ‹darenizce ask›ya ç›kar›lan “‹zmir Çeflme Alt›nkum Turizm Merkezi
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› Revizyonu”na itiraz etmekteyiz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir, Büyükflehir s›n›rlar›n›n ve nüfusun son yasal düzenlemelerle önemli büyüklü¤e
ulaflt›¤› metropoliten bir kenttir.

Büyükflehir Belediyesi’nin yeni alan› yaklafl›k 550.000 ha. dan 1.200.000 ha, nüfusu ise
3.050.000 den 4.010.000’e büyümüfltür.

Yeni s›n›rlarla birlikte, uygarl›k tarihi boyunca Ege Bölgesi’nde yer alan çok önemli yer-
leflmeler ve tar›msal üretim havzalar› Büyükflehir’in alan›na kat›lm›flt›r.

Kuzeyde Bak›rçay Havzas›, kuzey ve do¤uda Gediz ve Nif Havzalar›, güneyde Küçük
Menderes Havzas› ve Çeflme – Karaburun Yar›madas› belediyenin yeni s›n›rlar› içinde
yer almaktad›r.

Metropoliten kentin teknik altyap› ve at›k sorunlar›n›n ele al›n›p, son teknoloji ile çö-
züm aran›yor olmas› çabalar› önemlidir.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Yamanlar Da¤› bat›s›nda “Kat› At›k Bertaraf Tesisi ve De-
polama Alan›” belirlemek ve planlamak üzere çal›flmalar yürütmektedir. Ancak;

Alan›n büyüklü¤ü, co¤rafi özellikler ve nüfus yo¤unlu¤u nedenleriyle ‹zmir’in teknik
altyap› ve at›k sorunlar›n›n yeni s›n›rlar› gözeten bir bütünsellik içinde ve bir master
plan kapsam›nda ele al›nmas›, belirtilen bölgeleri ve havzalar› gözeten yer seçimleri-
nin yap›lmas› daha do¤ru bir politika olacakt›r.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan 2012 y›l›nda onaylanan 1/25000 Ölçekli ‹zmir
Çevre Düzeni Plan›’na göre merkez kentin kuzeyinde, Karfl›yaka – Menemen aks›nda
en büyük kentsel geliflme alanlar› yer almaktad›r. Bir baflka ifadeyle merkez kentin ku-
zey aks› onayl› plana göre kentin konut geliflme alanlar›na sahip tek koridordur.

Merkez kentin potansiyel konut geliflme bölgesi ile kentin pasif yeflil alanlar›ndan olan
ve kent peyzaj›n› güçlendiren Yamanlar Orman Kufla¤› aras›na Kat› At›k Bertaraf Tesi-
si ve Depolama Alan› önerilmesi ve planlanmas› bu nedenle de do¤ru olmayan sorun-
lu bir karar olacakt›r.

Belediye’nin 1.200.000 ha. yeni s›n›rlar içinde en yo¤un nüfus (yaklafl›k 2.750.000 ki-
fli) merkez kentte yer almaktad›r. Depolama alanlar›n›n nüfus yo¤unlu¤unun daha dü-
flük oldu¤u bölgelerde oluflturulmas›, çevresel zararlar›n gerekti¤inde tazmini aç›s›n-
dan da zorunludur. Bu nedenle Yamanlar bölgesi sorunlu ve zorlama bir aray›flt›r.

Sonuç olarak; Yamanlar’da “Kat› At›k Bertaraf Tesisi ve Depolama Alan›” yer seçimi
sorunlu bir karard›r. Dikkatle ve duyarl›l›kla gözden geçirilmelidir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

‹ZM‹R KATI ATIK BERTARAF TES‹S‹ VE DEPOLAMA ALANI 

HAKKINDA GÖRÜfi

12.11.2013



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

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

302

‹zmir Büyükflehir Bütünü 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan›nda, Çevre ve fiehircilik
Bakanl›¤›’n›n 23.05.2013 tarih, 7792 say›l› oluru ile ilan edilen “Özel Proje Alan›” karar›
plan de¤iflikli¤i olarak plana ifllenmifltir.

Yürürlükte bulunan planlarda, (1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan›, 1/5000 Ölçekli
Naz›m ‹mar Plan› ve 1/1000 Ölçekli Uygulama ‹mar Plan›) bu alana iliflkin; orman, li-
man, sanayi, günübirlik tesis vb. arazi kullan›fl kararlar› bulunmaktad›r.

Yürürlükte bulunan plan kararlar›na ra¤men, alan›n tamam›n›n “Özel Proje Alan›” sta-
tüsüne al›nmas›n›n hakl› ve kabul edilebilir bir gerekçesi ve amac› yoktur.

Özel proje alan› karar›, yürürlükte bulunan planlar› geçersiz sayan, onlar› by-pass eden
ve bu nedenlerle planlama ilkelerine, ‹mar Kanunu’na ve Plan Yap›m›na Ait Esaslara
Dair Yönetmeli¤e ayk›r› olan bir karard›r.

Özel proje alan› karar›n›n; geçmiflte kamunun elinde K‹T statüsünde olan PETK‹M’in
özellefltirme sonucu kamunun elinden ç›kmas›na ra¤men, bölgede yo¤un yap›laflma
yaratacak ve bu nedenle dava konusu edilmifl plan taleplerini, iskeleler, enerji üretim
tesisleri, depolama vb. rahatça uygulayabilmesi için oluflturuldu¤u görülmektedir.

Özel proje alan› karar› ve bu karar› esas alan 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan› de-
¤iflikli¤i, k›y›da, orman alan›nda tahribata ve sanayi kullan›m› kapasitesini aflm›fl Alia¤a
bölgesinde yeni sorunlara neden olacak bir karard›r.

Özetle say›lan gerekçelerle, ‹mar Kanunu’na, Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönet-
meli¤e, planlama ilkelerine ve kamu yarar›na ayk›r› olan plan de¤iflikli¤ine itiraz ediyo-
ruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

‹ZM‹R BÜYÜKfiEH‹R BÜTÜNÜ 1/25000 ÖLÇEKL‹ ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI
DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ HAKKINDA RAPOR

03.01.2014
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M‹MARLI⁄IN VE M‹MARLAR ODASI’NIN KAMUOYUNA TANITILMASI

Mimarl›¤›n ve Mimarlar Odas›’n›n kamuoyuna tan›t›lmas› ba¤lam›nda yap›lan çal›flma-
lar, 2012-2013 döneminde de devam etmifltir.

Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri 2012 kapsam›nda düzenlenen “Mimarl›kla De¤iflen
Kentler” temal› Fotomaraton foto¤raf yar›flmas› düzenlenmifltir. Ayr›ca yap›lan çal›fl-
malar›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. 2012 y›l› Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsam›nda hafta bo-
yunca “‹zmir Mimarl›k Sergisi” Atatürk Kültür Merkezi’nde, “13. Ulusal Mimarl›k Sergi-
si” Resim Heykel Müzesi’nde, “Fotomaraton Yar›flmas› Sergisi” Gündo¤du Meyda-
n›’nda, “Modern ve Bellek; Silinen ‹zler Sergisi” Vas›f Ç›nar Bulvar›nda, “Ö¤renci Proje-
leri Sergisi” Frans›z Kültür Merkezi’nde  mimar, mimarl›k ö¤rencisi ve kentlilerin izleni-
mine sunulmufltur. 

2012 y›l› Mimarl›k Haftas› süresince Alsancak’ta Dominik Caddesi üzerinde gerçekle-
flen çocuk ve mimarl›k atölyesi, “ka¤›ttan kap›lar” temal› origami atölyesi ile bir hafta
boyunca halk›m›z›n mimarl›k hakk›nda bilgi edinmesi sa¤lanm›flt›r. 

Üniversite s›nav› öncesi okullar›n düzenlemifl oldu¤u meslek tan›t›m toplant›lar›na ka-
t›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 veril-
mifltir. 

M‹MARLI⁄IN VE M‹MARLAR ODASI’NIN 
KAMUOYUNA TANITILMASI
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M‹MARLI⁄IN VE M‹MARLAR ODASI’NIN KAMUOYUNA TANITILMASI
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M‹MARLI⁄IN VE M‹MARLAR ODASI’NIN KAMUOYUNA TANITILMASI

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, flube etkinlik alan› olan ‹zmir, Ayd›n, Manisa ve Uflak kent-
lerinde mimarl›k eyleminin tan›t›lmas›, özendirilmesi, ödüllendirilmesi; mimarl›¤›n ka-
muoyunun gündemine tafl›nmas›, mimarl›k ürünlerinin belgelenmesi ve flube-üye iliflki-
lerinin güçlendirilmesi amac›yla ikinci kez "‹zmir mimarl›k sergisi ve ödülleri 2012"
program›n› düzenlemifltir. Program›n gelenekselleflerek önümüzdeki dönemlerde de
devam etmesi öngörülmektedir.

Ödül program› için zemin oluflturan ve bu program ile birlikte iflleyen sergi ile flube et-
kinlik alan›nda elde edilen mimari yap›tlar›n bir arada sunuldu¤u bir buluflma - tart›fl-
ma ortam› yarat›lmas› ve elde edilen eserlere ait dokümantasyonun Mimarlar Odas›
Arflivi'ne kazand›r›lmas› program›n amaçlar› aras›nda yer almaktad›r.

‹zmir Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri 

Seçici Kurul

Semra Uygur

Tevfik Tozkoparan

Tansel Kokmaz

Dürrin Süer K›l›ç

Sinan Omacan

Düzenleme Komitesi

fiebnem Yücel

Gökçeçiçek Savafl›r

Zübeyda Özkan

SERG‹



• Yeni Kay›t Olanlar

• Nakil Gelenler

• Nakil Gidenler

• Kayd› Silinenler

2012- 2013 YILLARINDA
fiUBEM‹Z‹N ÜYE B‹LG‹LER‹
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2012 - 2013 YILI ÜYE B‹LG‹LER‹

Sicil No Ad - Soyad
43106 BUKET CENG‹Z
43129 AL‹ BAYRAKTARG‹L
43132 YÜCEL KÖSE
43150 FATMA DUYGU KUMAfi
43206 KORHAN SARGINER
43221 HANDE ODAMAN KAYA
43222 EN‹S YAZAR
43230 TURGUT fiAK‹RO⁄LU
43237 BAHAR AKKOÇLU
43239 EM‹NE YARAVLI
43249 AYfiIN ÜLKERO⁄LU
43257 ‹SMA‹L DA⁄DAfi
43263 SEL‹M RIDVAN ÜZÜMCÜ
43276 ‹BRAH‹M TÜRKAN
43284 Ç‹⁄DEM DUMAN
43294 SEZ‹N HOfiKAR
43305 ALPER EREM
43323 ÜM‹T ÖKCE
43314 ECE UYAR
43329 EMRE FERAL SAATÇI
43332 U⁄UR KUZEY
43354 DERYA G. ÖZU⁄URLU
43362 ÖZLEM VATANSEVER
43369 S‹NAN ERBAfi
43381 S‹NEM SAMANCI
43422 GÖZDE KARTPAK
43440 EM‹NE KÜÇÜKKALFA
43447 B‹RSENÇET‹NBA⁄ KAMACI
43473 MÜGE SEVER
43483 DUYGU AKGÜL
43487 YEMEN OZAN GÜNDO⁄AN
43488 NESR‹N EM‹R
43497 MEHMET MERTO⁄LU
43501 ECE CEREN ÖNDER
43505 CUMHUR HASIRCI
43539 KAAN K‹RAZ
43547 SERAY EROL
43572 MERVE Ç‹V‹C‹
43574 Ç‹SE ÇALIfiKAN
43597 ÖZGÜR OKUYUCU
43656 ZERR‹N ERHUN
43658 MERVE KARAGÖZ
43661 SERKAN ULUSOY
43674 HAT‹CE ÇET‹NTAfi
43677 ‹BRAH‹M KAYA
43681 TUFAN G‹RG‹N
43707 BENSU Ö⁄ÜT
43726 ULAfi GÜRSOY
43762 AZM‹ AT‹LLA
43765 SEMA ÇAVDAR
43767 ÖZYIL YILDIRIM
43789 GÖRKEM KAYAR
43794 AK‹F POLAT
43796 M. EMRE AKSAKAL

43805 MERAL KELEBEK
43821 BÜKE ÖZDEN
43832 ÇA⁄LA ERCANLI
43839 Y. Y‹⁄‹T ALKAN
43848 ORKUN KIRSOY
43852 EMRE ATÇA
43861 EL‹F SUNA AKfiIRAY
43866 CAH‹T SARAÇ
43870 U. CAN KIRTOSUN
43871 ÇA⁄LA KUTLU
43881 D‹CLENUR A⁄AR
43892 DUYGU ÖZDERYA
43896 AHUNUR AfiIKO⁄LU
43903 GÜRCAN TÜYSÜZO⁄LU
43910 AYfiE G‹ZEM CEYHAN
43929 fiEYMA CER‹T
43938 Z. BEGÜM ALTUN
43940 EFE GÖKTAfi
43955 BURAK TAfiKÖPRÜ
43964 EMRE CAN ESK‹C‹
44013 ÖZGECAN DO⁄AN
44018 M. ALTUNBAfi EM‹CE
44020 NAZLI NOYAN
44042 Y. Z‹YA GÖZTEPE
44052 EM‹NE YAfiAR
44065 ERS‹N EM‹CE
44067 UTKU TOSUN
44070 M. DERBENTAKAR
44097 S‹NEM TUNÇER
44098 MELTEM COfiKUN
44104 EBRU TINAZ
39671 KÜLT‹G‹N YARARBAfi
44118 ABDULLAH KAHRAMAN
44132 V‹LDAN ÜSTÜN
44137 BÜfiRA ÇELEB‹
44148 ‹BRAH‹M PALAS
44159 SEDEF ERDO⁄AN
44199 AYfiEN BO⁄AZ‹Ç‹
44200 AL‹ BERKAY AVCI
44208 EL‹F TEK‹NÖZ
44211 ELVAN BARBOROS
44257 SUAT S‹VR‹O⁄LU
44312 ECEM HALAÇLAR
44315 FULYA D‹NGAZ
44326 MERVE KOÇ
44333 Ç‹⁄DEM ÖZKAN
44335 BURCU MÜKYEN
44347 AHMET YAVUZ
44380 EMRE TEPE
44384 fiADAN KEMERL‹
44387 YURDAGÜL YÜKSEL
44413 AYfiEGÜL KESK‹N
44422 AfiKIN EVR‹M DEM‹R
44429 ZEYNEP AKIN
44431 UFUK AYAZO⁄LU

2012 Y›l›nda Kay›t Yapt›ran Üyelerimiz
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2012 - 2013 YILI ÜYE B‹LG‹LER‹

2013 Y›l›nda Kay›t Yapt›ran Üyelerimiz

44432 BÜfiRA DA⁄GEZEN
44450 ÖZGE KÖPRÜLÜ
44452 AYL‹N TARA BAHCEC‹O⁄LU
44454 ‹BRAH‹M ÇA⁄RI USLU
44458 NEVZAT SEVG‹L‹
44462 DAMLA YA⁄CI
44482 FATMA DAVRAS
44483 NUR GEM‹
44497 FATMA DO⁄RU
44503 YAS‹N SARAÇ
44514 BUSE GESTUR
44516 GÜL‹N ILGAZ
44548 CÜNEYT DO⁄RU
44555 MEYREM YENER
44561 SEDA ÖZTÜRK
44592 N‹L KAHRAMAN
44594 BURCU TÜRKMEN
44615 GÜLDEN DEM‹R
44616 NAZ EDGÜ AKKAPLAN
44617 FATMA KARAMAN
44620 D‹DEM VERYER‹
44636 DUYGU AY
44664 ‹BRAH‹M USTA
44686 BU⁄RA ERKUfi
44697 ERMAN ÖZKOCAMAN
44707 KEMAL KORKMAZ
44708 U⁄UR YILDIRIM

Sicil No Ad - Soyad
45056 DEN‹Z YILMAZ
45071 SERDAR IfiIK
45073 MERVE YAMAN
45094 FULYA SELÇUK
45096 HAT‹CE DAYIO⁄LU
45099 FUNDA SARIGÜN
45109 ZEYNEP DÜNDAR
45127 KEREMCAN KIRILMAZ
45132 ‹LAY RENG‹N GENÇER
45135 TU⁄ÇE TUNCA
45152 MÜM‹N BAYAR
45164 ERTAN VARDAR
45178 GÜL A⁄AÇ
45207 BURCU Y‹⁄‹T
45214 ZEYNEP AKKAYA
45219 D‹LARA YARAfi
45227 ÇA⁄NUR KIRCALI
45232 ARDA SANDER
45235 ÖMER SA⁄CAN
45240 AHMET ÇEL‹K
45259 ‹REM CAN
45262 MERVE TEK‹N
45269 PEL‹N CAN
45298 AL‹ RIZA BAfiÇ‹
45322 ZÜHTÜ YALÇIN
45337 YETER YILMAZ

45355 AYfiE GÜL OKYAY
45373 FATMA BURÇ‹N MERT
45374 M. SERCAN YAMALI
45379 FUNDA AKINCI ATA
45381 ERDEM GÜNAY
45403 O⁄UZHAN CANATAN
45428 fiENOL GÜVEN
45438 ZAR‹FE DÖNMEZ
45461 BURCU ÖZTÜRK
45478 ZÜR‹YE ÖZEN
45500 CEMAL U⁄UREL
45523 YASEM‹N YALÇINKAYA
45595 PINAR HACIÖMERO⁄LU
45615 EFE KAYA
45665 TU⁄BA ÖZKILIÇ
45724 BETÜL GÜL ÖZDEM‹R
45731 PEL‹N ONAY
45775 AL‹ AKGÜN
45776 SAADET fiENGÖK
45782 MEHMET MAHMUTO⁄LU
45787 SERDAR AKA
45780 CEM Ç‹NKILIÇ
45825 EMRE ‹PEKC‹
45826 TOGAY YERL‹KAYA
45837 HANDE SALGÜR
45859 VOLKAN DALA⁄AN
45916 BARIfi AN

44719 ONUR TOKCAN
44738 YASEM‹N KASIMAY
44746 GÜLfiAH YILDIZ
44789 NUR AKfiAH‹N
44799 MERVE ÖNER
44803 MEHMET HAKAN TUNÇ
44815 HANDE GÜRSOY
44824 ALPER KURT
44828 ÖZLEM GÜVEN
44833 SEL‹M AYDIN
44836 ELVAN ÖZYAR
44845 OSMAN ERDEM ‹PEK
44870 MER‹H MERCAN
44923 P. GÖZDE GÜMÜfiAYAK
44924 BAHAR KAPTANO⁄LU
44929 SEDA DÜRÜSEL
44935 BURÇAK AKSOY
44936 TUTKU AY
44940 ÇA⁄ATAY SEFA
44946 UMUT DEM‹ROK
44959 FATMA DAMLA GÜLMEZ
44967 DERYA CAMUZ
44976 G‹ZEM fiAH‹N
45005 KAAN YEN‹LMEZ
45026 BAfiAK PEKD‹KER
45027 GÖKBEN GÖK
45041 GÜLfiAH AKKAN KASAP
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2012 - 2013 YILI ÜYE B‹LG‹LER‹

45927 ERG‹N KAYA
45928 HASAN TAHS‹N YÜCE
45954 EVR‹M DOLU
45958 HAR‹KA CALPB‹N‹C‹
45953 ZEYNEP D‹LEK
45962 PINAR KARAOSMANO⁄LU
45963 MEHMET GÜNDO⁄DU
45968 AHMET AR‹F KAPLAN
45973 RAS‹M MENNAN ELMACI
45975 EDA YILMAZ
45982 BUKET MAHMUTO⁄LU
46000 LOKMAN IfiIK
46007 YUNUS BARMAN
46066 DEN‹Z BÖBER
46073 NUR BURÇ‹N O⁄UZ
46079 M. BURAK BAfiARAN
46107 GÜLfiAH DÜLGER
46117 fiELALE KÖKSEL
46125 MEHMET CAN AKBAfi
46152 TARIK TUFAN
46162 ATAKAN DA⁄L‹ER
46173 GÖKHAN KESK‹N
46188 EM‹NE NUR DEM‹R
46190 TU⁄BA BACAK
46214 EL‹F NUR ÖZCAN
46215 BURAK BAKÖ
46219 FARUK BAfiY‹⁄‹T
46220 FATMA GENÇDO⁄Ufi
46225 AYfiE fiEYMA KILIÇ
46267 MERVE KARADURAN
46269 YEL‹Z BAZAN
46272 AL‹ TEK‹N
46289 MUSTAFA TEKSOY
46329 BETÜL POLAT
46398 BU⁄RA SARIÇALI
46408 BERF‹N ÇEL‹K
46412 NAG‹HAN TAfiÇI
46413 TUNAHAN ALPER
46470 CEREN ABACIO⁄LU
46478 GONCA PULAT
46485 ALTAR ARICI
46488 GÜLCAN AFACAN
46507 MERVE ÇEL‹K
46511 HAKAN BAYKAL
46516 EYÜP ÇA⁄DAfi SAKALLI
46527 B‹RTAN TANIfi
46549 EREN ÇOMAK
46557 BURCU GÜREL
46561 S‹NEM ÖZKAN
46567 U⁄UR ALTINOVA
46570 MELEK ÇET‹NKAYA
46574 CEYDA AKIN
46584 F‹DAN ÇABUK
46590 OSMAN KAHRAMAN
46595 SEVG‹ TOSUN
46619 AYSUN ALP
46636 EMRE GÜNAY
46642 ASENA TU⁄CU

46645 MEHTAP GÖRGÜN
46658 CANSU ARCAN
46683 B. BEGÜM BÜYÜKSARAÇ
46704 BAHAR ÜMÜR
46714 TAYFUN HOfiSES
46717 ÖMER BAYAM
46718 TOLGA ERANTG‹L
46733 MUSTAFA GENÇER
46749 AYÇA KIRIMTAT
46754 AL‹ KIZILTAfi
46757 MEHMET DURUKAN
46771 AHMET TOLGA TÜZEMEN
46777 FAT‹H DÜZGÜN
46778 HÜSEY‹N DALGIÇ
46787 NAF‹YE ‹ÇEN
46788 ZEHRA GÜL ÇELD‹R
46803 GAR‹P fiAHNER fiAH‹N
46809 ‹BRAH‹M DO⁄AN fiANLI
46823 ALP ÇILTIK
46824 MEHTAP ALTU⁄
46828 MÜJDE YAR
46830 N‹LAY KARACA
46834 MAHMUT ZENG‹N
46857 FIRAT fiENGÜL
46868 OSMAN MENEKfiE
46875 YALIN PEKVAR
46887 BURCU fiAHAN
46920 BEYZA NUR BEYD‹LL‹
46928 TU⁄ÇE TEZEL
46931 MÜJGAN BAKBAK
46932 ALPAY TEK‹N
46951 ELV‹N ERKUT
46958 FATMA AYBÜKE ERSOY
46960 TU⁄ÇE TERZ‹
46976 PINAR KESMEZ
46988 SEÇ‹L SEÇAL
47015 H‹KMET KARAY‹⁄‹T
47021 ERAY BAYRAKTAR
47024 PINAR GÜMÜfi
4702 5ERDEM TÜRKER
47026 BORA ÖRGÜLÜ
47044 MEHMET MEL‹H C‹N
47073 GÖZDE AKMAN
47074 BELG‹N UTMA
47077 ÖZGEN KARAGÖL
47104 G‹ZEM ÖZDEM‹R
47105 MÜJGAN MERVE KIRDI
47119 HAM‹DE KURNAZ
47121 ALEV ORHAN
47135 BUKET GÖMEÇ
47146 D‹LAY DEGER
47149 FATMA BEGÜM DO⁄RAR
47155 SEM‹H ÇAKMAK
47165 DAMLA ULUSOY
47184 FAT‹H SEL‹M BEYAZ
47199 KEREM DUMLU
47225 ‹LYAS AKÇURU
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2012 - 2013 YILI ÜYE B‹LG‹LER‹

2012 Y›l›nda Nakil Gelen Üyelerimiz

Sicil No Ad - Soyad Tarih ‹l
16889 ÇET‹N ‹LKAN 09.01.2012 ANTALYA

42724 ‹BRAH‹M ERSOY 09.01.2012 ANTALYA

22119 AYfiE CANDAN B‹ROL 17.01.2012 ‹STANBUL

34100 CAN KOÇ 18.01.2012 MU⁄LA

40764 ÖZDEN ZÜRAB‹ 23.01.2012 HATAY

19261 HARUN GÜRHAN 26.01.2012 MU⁄LA

30057 ASLI TURHAN 30.01.2012 ‹STANBUL

35527 ‹LKNUR DEM‹RTAfi 31.01.2012 ELAZI⁄

31440 KAD‹R DAVASLI 07.02.2012 BURSA

14336 MEHMET ÖZKAN 15.02.2012 ‹STANBUL

41701 MURAT EYVAZ 15.02.2012 ‹STANBUL

39590 NAZAN CENG‹Z 21.02.2012 DEN‹ZL‹

37476 SA‹M CEM SULAR 23.02.2012 ‹STANBUL

4603 GÜLAY TEZER 01.03.2012 MU⁄LA

10803 HAYAT‹ DURSUN YAKUT 08.03.2012 ‹STANBUL

33485 TU⁄BA MOL ERSOY 14.03.2012 MU⁄LA

41342 KER‹M ÖZDEM‹R 26.03.2012 ‹STANBUL

38402 ONUR ABAT 26.03.2012 ‹STANBUL

34082 EMRE ER‹fiM‹fi 27.03.2012 SAMSUN

17193 HACI AHMET ARACI 06.04.2012 ‹STANBUL

40473 ÜM‹T ERTEM 27.04.2012 BALIKES‹R

14222 HAMZA YILMAZ 15.05.2012 DEN‹ZL‹

28519 GÖRKEM YARGICI 25.05.2012 TRABZON

29092 ‹LKER BAfiAR 29.05.2012 ‹STANBUL

39689 fiULE KUTLU 30.05.2012 ‹STANBUL

3319 ÖNDER PEKER 19.07.2012 MU⁄LA

9480 SEDAT SÖZER 20.07.2012 ‹STANBUL

35115 DERYA BIYIK 20.07.2012 TRABZON

9820 MET‹N ÖZGÜNfiEN 27.07.2012 ‹STANBUL

16789 YAVUZ SÖZEN 13.08.2012 ‹STANBUL

36141 HAR‹KA EM‹NE KASARCI 29.08.2012 ‹STANBUL

11058 AZAN KOZBE 19.09.2012 KOCAEL‹

37012 ERKAN TURAL 21.09.2012 ‹STANBUL

29608 GÜRKAN ÇARK 26.09.2012 BURSA

12029 ARAS KUTLUSAN 08.10.2012 ‹STANBUL

43482 C‹HAN ATL‹MAN 11.10.2012 BURSA
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2012 - 2013 YILI ÜYE B‹LG‹LER‹

39878 YILDIZ ARICAN 15.10.2012 ‹STANBUL

43621 EL‹F TU⁄BA GÜRKAN 31.10.2012 ‹STANBUL

34887 FAT‹H MIZRAK 12.11.2012 ‹STANBUL

35078 OSMAN MURAT B‹LG‹N 13.11.2012 ANTALYA

36999 DO⁄AN CED‹TO⁄LU 27.11.2012 ANTALYA

15560 ZEHRA ALAGÖZ 28.11.2012 MALATYA

40458 H‹LM‹ KEREM TOSUN 10.12.2012 ‹STANBUL

9712 YAHYA DO⁄AN 12.12.2012 ANTALYA

16069 M. ‹LHAN BOZDO⁄AN 13.12.2012 ANTALYA

41775 FAT‹H ERBAfi 31.12.2012 BALIKES‹R

2013 Y›l›nda Nakil Gelen Üyelerimiz

Sicil No Ad - Soyad Tarih ‹l
43762 AZM‹ AT‹LLA 03.01.2013 ‹STANBUL

32667 M. GÖKHAN ÇEL‹KA⁄ 04.01.2013 ‹STANBUL

8434 ZAFER BARAN 07.01.2013 KONYA

42788 EZG‹ ‹PEK 09.01.2013 GAZ‹ANTEP

33658 ARZU KURUN 14.01.2013 HATAY

12812 NAF‹Z AYDIN 16.01.2013 DEN‹ZL‹

37860 MERT USLU 16.01.2013 MALATYA

23026 ZEHRA YAVAfi 21.01.2013 BALIKES‹R

22235 EM‹N ÖZGÜR ÖZAKIN 23.01.2013 ANKARA

43765 SEMA ÇAVDAR 23.01.2013 ANKARA

13664 TU⁄YAN AYTAÇ DURAL 23.01.2013 ANKARA

29953 VOLKAN fiAfiMAZ 23.01.2013 ANKARA

42357 YAPRAK ÖZBOZKURT 23.01.2013 ANKARA

9268 AL‹ SA‹T ESEN 23.01.2013 ANKARA

32169 CEREN ÜSTE 23.01.2013 ANKARA

33388 S‹BEL ARSLAN 23.01.2013 ANKARA

21916 R. GÜLN‹HAL ERTU⁄RUL 23.01.2013 ANKARA

9984 YUSUF AHMET F‹TO⁄LU 05.02.2013 ANTALYA

27869 CEM GÜROVA 25.02.2013 MU⁄LA

39664 VEL‹ EFE 04.03.2013 KONYA
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2012 - 2013 YILI ÜYE B‹LG‹LER‹

2012 Y›l›nda Nakil Giden Üyelerimiz

Sicil No Ad - Soyad Tarih ‹l

7640 C‹HANG‹R KANATLIG‹L 05.01.2012 MU⁄LA

42724 ‹BRAH‹M ERSOY 11.01.2012 ANKARA

27765 S‹NAN MIZIKACI 20.01.2012 MALATYA

33169 M‹NE ÖZKUL 23.01.2012 ANKARA

39721 MUSTAFA ERDEM YA⁄CI 24.01.2012 BALIKES‹R

37895 AHMET PARLAK 31.01.2012 ANKARA

31299 TUBA ÇAKIRO⁄LU ÖZER‹M31.01.2012 MU⁄LA

40905 EL‹F COfiGUN 06.02.2012 ANKARA

31133 FIRAT GÜLMEZ 16.02.2012 ‹STANBUL

7366 BÜLENT B‹L‹K 17.02.2012 MERS‹N

28644 CANER KÜRE 20.02.2012 ÇANAKKALE

34050 FAT‹H YA⁄MUR 21.02.2012 MU⁄LA

28704 HAYR‹YE OYA SAF 22.02.2012 MERS‹N

7777 AL‹ KEMAL BUZLUK 27.02.2012 MERS‹N

42424 CANSU PEL‹N ‹fiB‹LEN 27.03.2012 ‹STANBUL

23447 ‹RFAN CANAYAKIN 02.04.2012 ANKARA

35118 AHMET BAK‹ TÜRKYILMAZ02.04.2012 KAYSER‹

6401 GÜLCAN ÖZTÜRK 08.06.2012 ADANA

41462 EM‹NE SARIKAYA 22.03.2013 ‹STANBUL

26288 HAL‹L ALNAK 17.05.2013 ‹STANBUL

45782 MEHMET MAHMUTO⁄LU 26.06.2013 ANKARA

29569 KEREM MANGIRO⁄LU 26.06.2013 ANKARA

20495 AHMET KANTEK 15.07.2013 KONYA

29606 MEHMET AYYILDIZ 20.08.2013 ADANA

39742 ONURCAN ÇAKIR 16.09.2013 ‹STANBUL

44018 MERVE ALTUNBAfi 19.09.2013 ‹STANBUL

45373 FATMA BURÇ‹N MERT 19.09.2013 ‹STANBUL

41307 fiÜKRAN TURGUT 08.10.2013 ‹STANBUL

11235 MET‹N BUDAK 30.10.2013 ANKARA

35338 B‹RTEN ATEfi 30.10.2013 KONYA
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38293 EM‹N GÜRBEY SONUGÜR 27.06.2012 ‹STANBUL

32176 fiULE ‹NC‹ 02.07.2012 VAN

24986 M‹NE ORHAN 01.08.2012 DEN‹ZL‹

26265 ERGUVAN ÖZGÜR ÜNAL 06.08.2012 ‹STANBUL

13146 ERC‹HAN KORKMAZ 08.08.2012 ANKARA

22213 GÖKMEN AVCI 23.08.2012 ‹STANBUL

27084 SÜLEYMAN AKSU 23.08.2012 BALIKES‹R

35071 NUR ÖZTÜRK 28.08.2012 ‹STANBUL

39022 MEVH‹BE ZUHAL KIRALP 05.09.2012 ESK‹fiEH‹R

43482 C‹HAN ATL‹MAN 06.09.2012 BURSA

39264 SEÇ‹L M‹NE YÜKSEL 07.09.2012 MERS‹N

29559 VOLKAN BAKNALI 17.09.2012 ‹STANBUL

38148 ZÜKA GÜREL 19.09.2012 ÇANAKKALE

42199 ÖZGÜR ZEK‹ GÜNDO⁄DU 28.09.2012 ‹STANBUL

35169 Z‹YA SUNGUR 28.09.2012 BALIKES‹R

38885 SERCAN NUR 06.11.2012 MU⁄LA

43621 EL‹F TU⁄BA GÜRKAN 06.11.2012 ‹STANBUL

24168 AHMET TUNA ÇINARCI 08.11.2012 ‹STANBUL

8731 MEMDUH YALÇIN ‹ÇGÜDEL09.11.2012 ‹STANBUL

35078 OSMAN MURAT B‹LG‹N 13.11.2012 ANTALYA

42691 HASAN ÖZKAN 23.11.2012 ‹STANBUL

35057 MURAT TABAK 03.12.2012 ANTALYA

42164 METE KESK‹N 04.12.2012 ‹STANBUL

43959 ESRA YILMAZ 04.12.2012 ‹STANBUL

6084 HAYAT‹ SARI 05.12.2012 ANKARA

40691 RECEP B‹LAL ASLAN 20.12.2012 ESK‹fiEH‹R

10169 V‹LDAN SEMRA ÜNLÜDA⁄20.12.2012 BALIKES‹R

16114 UYGUR fi‹MfiEK 25.12.2012 MU⁄LA
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2012 - 2013 YILI ÜYE B‹LG‹LER‹

Sicil No Ad - Soyad Tarih ‹l
11436 HÜSEY‹N AKAR 18.01.2013 MU⁄LA

42669 GONCA CUR 23.01.2013 BALIKES‹R

22431 AL‹ VEHB‹ KAYA 30.01.2013 DEN‹ZL‹

42102 GAMZE AKGÜN 05.02.2013 ‹STANBUL

44954 D‹LBER DO⁄AN 15.02.2013 MERS‹N

44051 HARUN fiAH‹N 20.02.2013 ‹STANBUL

44157 ORHAN MADENO⁄LU 21.02.2013 KAYSER‹

43373 ÖZLEM ÖZTÜRK 22.02.2013 BALIKES‹R

3851 HALUK BODUR 25.02.2013 ANTALYA

29532 KUB‹LAY ÇÖREKÇ‹ 25.02.2013 ANTALYA

39665 MEHMET TOPALO⁄LU 28.02.2013 ‹STANBUL

28691 EMRE BATUHAN ÇAKIR 05.03.2013 MU⁄LA

35152 MERT ÖZEN 28.03.2013 ANKARA

39029 ABDULLAH TOSUN 29.03.2013 MU⁄LA

13234 AL‹ RIZA ELMAS 03.04.2013 ANTALYA

41091 NECM‹ B‹LEK 29.04.2013 ‹STANBUL

22492 HÜLYA AVCI 07.05.2013 ‹STANBUL

44455 RAMAZAN BEfi‹NC‹ 14.05.2013 ANKARA

43560 fiEYLA GANCI 17.05.2013 ESK‹fiEH‹R

43531 KAAN MARAL 03.06.2013 ANKARA

42664 MEHMET CAN ERDO⁄AN 03.06.2013 ANTALYA

4442 UFUK GÜLSÜM NOYAN 04.06.2013 KONYA

5673 HALUK UZEL 12.06.2013 ‹STANBUL

11827 BEYHAN ÖZBEK 13.06.2013 ‹STANBUL

30189 GÜN AKYILDIZ 27.06.2013 ANTALYA

15999 GÜRSEL RANA AYDIN 25.07.2013 MU⁄LA

46327 M. FURKAN AKDEN‹Z 05.09.2013 ‹STANBUL

44819 D‹LEK D‹Z‹L‹ 01.10.2013 SAMSUN

41176 MERVE SARGIN 01.10.2013 ESK‹fiEH‹R

23333 N‹LGÜN ALP 07.10.2013 ANTALYA

40534 DAMLA DURU 31.10.2013 ‹STANBUL

5508 ERGÜN ATAK 15.11.2013 ANKARA

43059 PINAR KARATAfi 25.01.2013 ‹STANBUL

5508 ERGÜN ATAK 15.11.2013 ANKARA

35162 HÜSEY‹N TUNAY CENG‹Z 13.11.2013 ‹STANBUL

2013 Y›l›nda Nakil Giden Üyelerimiz



373
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 41. Dönem Çal›flma Raporu

2012 - 2013 YILI ÜYE B‹LG‹LER‹

2012 Y›l›nda ‹stifa Eden Üyelerimiz

Sicil No Ad - Soyad Tarih
7243 AHMET SARIKAHYA 09.03.2012

35091 N‹HAN ÜÇER 06.12.2012

20692 ‹STEM‹ BAYKAL 21.12.2012

22261 GÜLSÜM B‹RKAN 21.12.2012

29565 GÜLfiAN YILMAZ 21.12.2012

Sicil No Ad - Soyad Tarih
22428 FARUK YILMAZ 24.01.2013

27829 R.BARBAROS ÖZTÜRK 24.01.2013

27891 T‹MUR MUYO⁄LU 28.08.2013

19280 ERDO⁄AN SA⁄IR 13.11.2013

20780 EVREN TEC‹RL‹O⁄LU 13.11.2013

22456 ECEM NALBANTG‹L 13.11.2013

2013 Y›l›nda ‹stifa Eden Üyelerimiz

14048 M. CEM KUTLUGÜN      28.11.2013 KONYA 

46000 LOKMAN IfiIK 05.12.2013 ‹STANBUL

43762 AZM‹ AT‹LLA 16.12.2013 ‹STANBUL
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

TAR‹H: 04.01.2012

KONU: ‹KK Aral›k Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-Kent Gündemi

2-Odalar›n Genel Kurul Süreçleri

3-‹zmir Kent Konseyi Kad›n Meclisi Afet ve Kriz Çal›flma Grubu

4- ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Meclisi

5-Di¤er

Kent Gündemi içerisinde yer alan Konak Tüneli, Kat› At›k Bertaraf Tesisi, Alia¤a Termik
Santralleri ve Cüruf depolama alan›, Bayrakl› Gözetleme kulesi konusunda uzman
odalar›m›z bilgi aktard›, konular›n sürekli olarak izlenmesine,

Odalar›m›z›n Genel Kurul Süreçleri de¤erlendirildi, genel kurular›n dayan›flma
içerisinde yap›lmas›na,

10 Ocak 2012 Sal› 18:00 de ‹zmir Barosu Konferans Salonu’nda yap›lacak ‹zmir ‹flçi
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Meclisi toplant›s›na Makine, Maden, Gemi, G›da ve Kimya
Mühendisleri Odalar›m›zdan birer temsilcinin kat›lmas›na

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ne yap›lan operasyon kapsam›nda tutuklanan Harita Ve
Kadastro Mühendisleri Odas› ‹zmir fiube Baflkan›m›z Selçuk SAVCI’ya destek
amac›yla, fiube Genel Kurulu öncesinde Ocak Ay› içerisinde Kent Gündemi Konulu ‹KK
toplant›s›n›n Hariflta ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubemiz’de yap›lmas›na,
toplant›ya tüm oda birimlerimizin kat›lmas›na

‹zmir Kent Konseyi Kad›n Meclisi Do¤al Afetler Çal›flma Grubu taraf›ndan düzenlenen
Mart Ay›nda yap›lacak Do¤al Afetlerde Kad›nlar Çal›fltay›na ‹KK Ad›na Mimarlar
Odam›z›n konuflmac› olarak kat›lmas›na,

Karar verildi. 

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

‹KK KARARLAR
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

TAR‹H: 01.02.2012

KONU: ‹KK fiubat Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-Dünya Su Günü 

2- Kent Gündemi (Termik Santraller, EXPO, Konak Tüneli)

3- Odalar›n Genel Kurullar›

4-Vanl›lar Federasyonu

5-Yeni Kent Merkezi Zemin Araflt›rmalar› Sonuçlar›

6-Di¤er

a-) Ücretli Mühendis Mimar ve fiehir Planc›s› ve ‹flsizlik Kurultay›

Dünya Su Günü haz›rl›k çal›flmalar›n›n komisyon taraf›ndan yürütülmesine, konu bafll›¤›
olarak komisyona Su ve G›da Güvenli¤i konusunun ve Foto¤raf sergisi yap›lmas›n›n
önerilmesine,

Alia¤a Bölgesi’nde yap›lacak Termik Santrallere iliflkin süreçlerin iyi izlenmesi hukuki
ve teknik çal›flmalarla birlikte, mücadelenin soka¤a tafl›nmas› için di¤er çevre örgütleri
(EGEÇEP, FOÇEP) siyasi partiler, sendikalar ve Kent Konseyleri ile birlikte hareket
edilmesine,

Odalar›m›z›n genel kurul süreçlerinin bugüne kadar oldu¤u gibi dayan›flma içersinde
götürülmesine,

4-Vanl›lar Federasyonu taraf›ndan ‹KK’ya iletilen ‹zmir’de yaflayan Depremzede’lerin
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için nakdi yard›m yap›l›p yap›lamayaca¤›n›n ‹KK sekreteri
taraf›ndan araflt›r›lmas›na,

5- Yeni Kent Merkezi Zemin Araflt›rmalar› Sonuçlar› ile ilgili verilerin Jeofizik
Mühendisleri Odam›z Sekreteryas›nda Jeoloji Mühendisleri, ‹nflaat Mühendisleri, fiehir
Planc›lar› ve Mimarlar Odalar›m›zdan oluflan komisyon taraf›ndan de¤erlendirilerek bu
konuda bir çal›fltay yap›lmas› konusunun görüflülmesine,

6- Ankara’da 25-26 fiubat tarihlerinde yap›lacak TMMOB Ücretli Mühendis Mimar ve
fiehir Planc›lar› ve ‹flsizlik Kurultay›’na odalar›m›z›n Genel Kurul süreçleri de dikkate
al›narak odalar›m›z›n gidifl organizasyonlar›n› kendilerinin yapmas›na, kurultaya etkin
kat›l›m sa¤lanmas›na, 

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

TAR‹H: 29.02.2012

KONU: ‹KK Mart Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-Dünya Su Günü 

2- Kent Gündemi (Termik Santraller, EXPO, Konak Tüneli)

3- 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü

4-‹zmir Valili¤i ‹nsan Haklar› Kurulu

5-Oda Genel Kurullar›

6-NKP Etkinlikler

7-Yap› Denetimi

8-Bütçe ve Aidatlar

9-Di¤er

a-)Van Depremzedeleri

b-)Anayasa Vatandafl Platformu

c-)‹zmir Sa¤l›k Hakk› Meclisi

d-)Savrano¤lu Deri ‹flçileri ve Billur Tuz ‹flçileri

Dünya Su Günü Komisyonundan ve etkinliklerinden çekilen G›da Mühendisleri Odas›
ile Komisyonun tekrar bir araya gelerek ortaklafl›lmas› için zemin aranmas›na, 

Alia¤a Bölgesi’nde yap›lacak Termik Santrallere iliflkin ‹KK ad›na rapor haz›rlamak
üzere ÇMO sekreteryas›nda EMO, KMO, ZMO, Jeofizik MO, Jeoloji MO, OMO, fiPO,
M‹MOD, PMO’dan oluflan komisyon kurulmas›na, 

Alia¤a bölgesi termik santralleri için yap›lacak eylem ve etkinlikleri planlamak, emek
ve demokrasi örgütleri ile ortaklaflt›rmak ve  yürütmek üzere MMO sekreteryas›nda
EMO,ÇMO, G›daMO, ve HKMO dan oluflan komisyon kurulmas›na

4- ‹zmir’de kurulan Sa¤l›k Hakk› Meclisi çal›flmalar›nda aktif olarak yer al›nmas›na,

5- NKP taraf›ndan düzenlenecek etkinliklere odalar›m›z›n etkin kat›l›m sa¤lamas›na

6- Ankara’da 17-18 Mart’ta yap›lacak TMMOB Demokrasi Kurultay›’na ‹zmir
delegelerinin kat›lmas›na, delegelerin ulafl›mlar›n› odalar› üzerinden yapmas›na

7- Kad›n Çal›flma Grubumuz taraf›ndan haz›rlanan ve 7 Mart’ta MMO TEPEKULE
Kongre Merkezi’nde yap›lacak 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü etkinliklerinin
bütçesinin ‹KK taraf›ndan karfl›lanmas›na,

8- Direnifllerini sürdüren Savrano¤lu Deri ‹flçileri ile Billur Tuz iflçilerine ‹KK taraf›ndan
destek ziyareti yap›lmas›na

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

TAR‹H: 04.04.2012

KONU: ‹KK Nisan Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1- Bilgilendirme

2- Kent Gündemi(Termik Santraller, EXPO, Konak Tünelleri)

3- 1 May›s

4- TMMOB Genel Kurulu

5- ‹KK Aidatlar›

6- ‹flçi Filmleri Festivali

7- Ruhsat Baflvurular›nda Sicil Durum Belgesi Aranmas› Uygulamas›n›n

Sonland›r›lmas›

8-‹KK Kad›n Çal›flma Grubu Çal›flmalar›

9-Di¤er

a-Kentsel Dönüflüm

1- Alia¤a Termik Santrallerine Karfl› kampanya içerisinde 6 May›s’ta gerçeklefltirilecek
Ücretsiz Halk Konserine 5000 TL’lik bütçe ile destek verilmesine, çal›flmalar›n Alia¤a
eyleme ve etkinlik komisyonu taraf›ndan yürütülmesine

2- Konak Tünelleri’inin Yeflildere taraf›nda kurulan flantiye veçal›flmalar›n takip edil-
erek Büyükflehir Belediyesi’nden bilgi istenilmesinegelecek yan›ta göre yerinde bas›n
aç›klamas› yap›lmas›na

3- Zorlu bir süreçte kurtlanacak olan 1 May›s Birlik Mücadele ve Dayan›flma Günü
etkinliklerinin sendikalar ve di¤er emek ve meslek örgütleri ile birlikte kutlanmas› için
yap›lacak çal›flmalara ‹KK Sekreteri Ferdan Ç‹FTÇ‹’nin yürütmesine, 1 may›sta en kitle-
sel flekilde alanda olmak için nisan ay› içerisinde odalar›m›z›n üye baz›nda çal›flma
yapmas›na

4- Ankara’da 5 May›sta yap›lacak TMMOB 41. Dönem 4. Dan›flma Kurulu’na kat›l›m
sa¤lanmas›na

5- ‹zmir’de 1-8 May›s tarihleri Aras›nda düzenlenecek ‹flçi Filmleri Festivalinde destek-
leyici olarak yer al›nmas›na, bütçeye 2000 TL maddi destek sa¤lanmas›na

6- Planl› alanlar tip imar yönetmeli¤inde yap›lan de¤ifliklikler ile ilgili olarak 5 Nisan
Perflembe 17:00 de ‹MO’da Yap› Denetim Çal›flma Grubu’nun toplant› yapmas›na

7- Kentsel Dönüflümle ilgili olarak 10 Nisan Sal› 11:00 ZMO ‹zmir fiube Lokali’nde bas›n
toplant›s› yap›lmas›na, bas›n aç›klamas› metninin fiPO taraf›ndan haz›rlanarak
sekreteryaya iletilmesine

8- Direnifllerini sürdüren Savrano¤lu Deri ‹flçileri ile Billur Tuz iflçilerine 11 Nisan
Çarflamba 14:00’te ‹KK taraf›ndan destek ziyareti yap›lmas›na, Ziyaret için 11 Nisan
13:30’da Alsancak Tarifl önünden araç kald›r›lmas›na

9-May›s ay› içerisindeki etkinlikler için ihtiyaç duyulan bütçenin karfl›lanabilmesi için
Odalar›m›z›n Mart, Nisan ve May›s aidatlar›n›n çift aidat 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

TAR‹H: 02.05.2012

KONU: ‹KK May›s Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-Bilgilendirme

2-TMMOB Genel Kurulu

3-TMMOB ‹KK Tan›flma Kokteyli

4-Kent Gündemi(Termik Santraller, EXPO, Konak Tünelleri, Karaburun RES

Projeleri, Tramway Projesi)

5- TMMOB ‹KK Sekreteri Seçimi

6- Geleneksel ‹KK Do¤a yürüyüflü(Orman Mühendisleri Odas›)

7-Di¤er

a-) ‹flçi Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Paneli 

b-) 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayram› Karton Tekneler Yar›fl›

1- Ankara’da 31 May›s 3 Temmuz tarihlerinde yap›lacak TMMOB 42. Dönem Ola¤an
Genel Kuruluna tüm odalar›m›z›n ‹zmir Delegeleri’nin tam kat›l›m sa¤lamas›na,

2- TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Geleneksel fiube Yönetim Kurullar› Tan›flma
Kokteyli’nin 16 May›s 19:30’da TEPEKULE Kongre Merkezi Teras Kat›nda yap›lmas›na,
organizasyonun Makine Mühendisleri Odam›z taraf›ndan yap›lmas›na odalar›m›z›n
kat›lacak yönetim kurulu üyelerinin isim listesini 11 May›s Cuma 17:00’ye kadar ‹KK
Sekreteryas›na iletmesine

3-Alia¤a Termik Santarallerine yönelik olarak 3 May›s Perflembe 11:00 de Ziraat
Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi Lokali’nde bas›n aç›klamas› yap›lmas›na, 6 May›s 

4- Alia¤a Mitingine kat›lmak için 6 May›s Pazar 11:00’de ‹ZBAN Alsancak ‹stasyonu’n-
da buluflulmas›na 

5- Konak tüneli için fiehir Planc›lar› Odam›z›n Karayollar› Bölge Müdürlü¤ü’nden iste-
mifl oldu¤u bilgi ve belgelerin beklenerek gelen bilgi ve belgeler do¤rultusunda gerek-
li ifllemin  ( Bas›n Aç›klamas›, Dava) yap›lmas›na

6-Karaburun RES projeleri için iddia olunan Zeytin kesimi ve çevresel zararlar için
yerinde inceleme yapmak üzere Ziraat Mühendisleri Odas› sekreteryas›nda Çevre,
Orman, Jeoloji ve Meteoroloji Mühendisleri Odas›ndan oluflan komisyon kurulmas›na 

7-Kent  ulafl›m› için önerdi¤imiz ulafl›m modellerinden Tramvay Projesi’ni incelemek ve
takibini yapmak üzere Mimarlar, Peyzaj Mimarlar›, ‹nflaat, Makine Mühendisleri ve fiehir
Planc›lar› Odalar›m›zdan oluflan komisyon kurulmas›na, sekreteryan›n Mimarlar
Odam›z taraf›ndan yap›lmas›na, 

8-Orman Mühendisleri Odam›z taraf›ndan Organize edilen geleneksel ‹KK Do¤a
Yürüyüflünün 13 May›s Pazar Spil Da¤›’nda yap›lmas›na odalar›m›z›n kat›lacak yönetim
kurulu üyelerinin isimlerini ( efl ve çocuklar›yla birlikte) 09 May›s 17:00’ye kadar
Sekreteryaya bildirmesine, sekreteryan›n Orman Mühendisleri Odam›z taraf›ndan
yap›lmas›na,

9-Yeni Dönem ‹KK Sekreterli¤i seçimi yap›ld›, yap›lan seçim sonucunda Sekreteryan›n
Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, ‹KK Sekreterli¤inin Ziraat Mühendisleri Odas›
‹zmir fiubesi Baflkan› Ferdan Ç‹FTÇ‹ taraf›ndan yap›lmas›na,

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

TAR‹H: 04.07.2012

KONU: ‹KK Temmuz Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-Bilgilendirme

2-Kent Gündemi (Alia¤a Termik Santralleri,Expo, Konak Tüneli)

3-Mesleki Denetim

4-Di¤er

a-) ‹fl kazalar›- ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i

Konak Tüneli ile ilgili olarak, fiehir Planc›lar› ve ‹nflaat Mühendisleri Odalar› taraf›ndan
çal›flma yap›larak, Tüm fiube baflkanlar›m›z›n kat›l›m›yla Yeflildere’de Tünel önünde
bas›n aç›klamas› yap›lmas›na,

Mesleki denetimle ilgili olarak meclis üyelerine yaz›lan yaz›n›n gönderilmesine

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz KOCAO⁄LU’na yerel yönetimler ve odalar›n
iflbirli¤i konusunda bir yaz› gönderilmesine, yaz›n›n Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Baflkan›
Hasan TOPAL taraf›ndan haz›rlanmas›na,

4- ‹zmir’de son günlerde yaflanan ifl kazalar› üzerinden bas›n aç›klamas› yap›lmas›na
bununla ilgili çal›flmalar›n EMO ve ÇMO taraf›ndan yap›lmas›na,

5- Haz›rl›klar› tamamlanan Alia¤a Raporu’nun Belediye Baflkanlar›na, Milletvekillerine,
Bas›na ve Meclis Çevre Komisyonu üyelerine elektronik ortamda gönderilmesine,

Karar verildi.   
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

TAR‹H: 01.08.2012

KONU: ‹KK A¤ustos Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1- Bilgilendirme

2- Kent Gündemi(Termik Santraller, EXPO, Konak Tüneli, Aia¤a)

3- Mesleki Denetim 

4-12 Eylül Etkinlikleri

5-1 Eylül Dünya Bar›fl Günü

6-Bilirkiflilik 

7-Di¤er

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Meclisince Temmuz toplant›s›nda kabul edilen ve odalar›n
denetimini ortadan kald›ran ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar yönetmeli¤i ile ilgili
olarak 8 A¤ustos Çarflamba 11:00’de Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi Lokali’nde
Bas›n toplant›s› yap›lmas›na, ‹zmir Milletvekilleri ve Meclis üyelerine görüfllerimizin
iletilmesine 

‹KK Çal›flmalar›n›n de¤erlendirilmesi için Eylül’de özel toplant› yap›lmas›na,

Mühendislik Mimarl›k Haftas› etkinliklerinin ‘’Kentsel Dönüflüm’’ ana temas›yla
yap›lmas›na, etkinliklerin haz›rlanmas› için Kentsel Dönüflüm Komisyonu’nun (‹MO,
M‹MOD, EMO, MMO, Jeoloji MO, Jeofizik MO, HKMO, PMO ve fiPO) görev yapmas›na,

4- 17 A¤ustos Gölcük depremi y›ldönümü için 16 A¤ustos Akflam› Meflaleli yürüyüfl,
oturma eylemi ve bas›n aç›klamas› yap›lmas›na, bu çal›flmalar›n ‹nflaat Mühendisleri
Odam›z taraf›ndan yürütülmesine, 

5- Çalda¤›’nda süren Nikel Madencili¤i çal›flmalar›n› izlemek ve gerekti¤inde eylem ve
etkinlikleri ‹KK ad›na haz›rlamak üzere Çevre, Orman, Jeoloji, Jeofizik ve Ziraat
Mühendisleri Odalar›ndan oluflan komisyon kurulmas›na, sekreteryan›n Çevre
Mühendisleri Odam›z taraf›nda yürütülmesine,

6-Mahkemelerde yap›lacak bilirkiflilik ifllemlerinde oda üyeli¤inin aranmas› için Ekim
ay›nda yap›lacak baflvurular öncesinde Bölge Adalet Komisyonu Baflkanl›¤› ile
görüflülmesine odalar›m›z›n uzmanl›k alanlar›n› belirleyerek komisyon baflkanl›¤›na
bildirmesine

7-Eylül ay› içerisinde olas› 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü ve 12 Eylül etkinlikleri için
TMMOB,D‹SK KESK ortak tav›r gösterilmesine bu konuda ‹KK Sekreterine yetki ver-
ilmesine

Karar verildi.   
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

TAR‹H: 05.09.2012

KONU: ‹KK Eylül Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1- ‹KK Çal›flmalar›n›n De¤erlendirilmesi,

2- 12 Eylül Etkinlikleri

3- Mühendislik Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri

4-19 Eylül Dayan›flma Günü Etkinli¤i

5-‹zmir Metrosu

6-Alia¤a Pafla Çiftli¤i Bölgesi Plan De¤iflikli¤i

7-Di¤er

‹KK çal›flmalar› de¤erlendirilmifl, özellikler yerel yönetimlerle olan iliflkiler tart›fl›lm›fl ve
son geliflme olarak ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz KOCAO⁄LU’nun Elektrik
Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubemiz’in elefltirilerine yans›t verirken odalar›m›z gelir kay-
naklar› kesildi¤i için elefltiri yap›yorlar sözüne bir cevap verilmesi kararlaflt›r›ld›. Bu
do¤rultuda ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nden randevu al›narak baflkana
rahats›zl›¤›m›z›n ifade edilmesi ve randevu ç›k›fl›nda bas›n mensuplar›na sözlü
aç›klama yap›lmas›na, ayr›ca kentteki ulafl›m, imar vb. politikalar› ile ilgili olarak bir
rapor ha›zrlanarak ksmu oyu ile paylafl›lmas›na,

Mühendislik Mimarl›k Haftas› etkinlikleri için oluflturulan komisyonumuzun fiPO
sekreteryas›nda ivedilikle toplanarak haz›rl›k çal›flmalar›na bafllamas›na, 

Kentsel Dönüflüm ile ilgili bas›n aç›klamas›n›n özellikle ilkeler k›sm›n›n komisyonumuz
taraf›ndan gelifltirilerek sekreterya üzerinden TMMOB’ye iletilmesine,

19 Eylül Mühendis Mimar fiehir Planc›lar› Dayan›flma Günü etkinli¤inin K›br›fl fiehitleri
Caddesinde Meflaleli yürüyüfl ve kitlesel bas›n aç›klamas› yap›lmas›na, di¤er emek ve
meslek örgütlerine ça¤r› yap›lmas›na,

4+4+4 Eylem ve etkinliklerinin D‹SK, KSEK ve TMMOB öncülü¤ünde di¤er emek ve
meslek örgütleri ve siyasi partilerin deste¤iyle yürütülmesine,

‹zmir Metrosu’nu incelemek üzere ‹MO, JFMO, JMO, Maden MO, M‹MOD, fiPO, EMO ve
MMO’dan oluflan komisyon kurulmas›na, 1 ayl›k periyot içerisinde haz›rlanacak raporun
kamuoyuyla paylafl›lmas›na, sekreteyan›n M‹MOD taraf›ndan yap›lmas›na,

Yerel ‹mar Plan› de¤ifliklikleri ile ilgili olarak süreci etkin izleyen fiehir Planc›lar› Odam›z
ile Mimarlar odam›z›n desteklenmesine bu odalar›m›z›n haz›rlayacaklar› itiraz
dilekçelerini ‹KK sekreteryas› ile paylaflarak sekreteryan›n da¤›t›m›yla di¤er
odalar›m›z›n da itiraz süreçlerini de¤erlendirerek daha fazla odam›z›n itiraz
yapmas›n›n sa¤lanmas›na,

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

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

TAR‹H: 03.10.2012

KONU: ‹KK Ekim Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1- Bilgilendirme,

2- TMMOB Dan›flma Kurulu

3- Mühendislik Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri

4-TARKEM

5-‹KK Bütçesi

6-Di¤er

a-Evrensel Gazetesi Dayan›flma Günü

b-‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i

c-Rodeo Deri

d-‹zmir körfezi rehabilitasyon projesi

1-Mühendislik Mimarl›k Haftas› etkinliklerinin 15-17 Ekim 2012 tarihleri aras›nda (15 Ekim
Pazartesi 11:00 Bas›n Aç›klamas›-TMMOB Birlik Park›, 16 Ekim Sal› 18:00 Söylefli-Beno
Kuryel-MMO Tepekule Kongre Merkezi, 17 Ekim Çarflamba 13:00 Kentsel Dönüflüm
Paneli, 17 Ekim Çarflamba 21:00 Kapan›fl Konseri-Hüsnü ARKAN) yap›lmas›na

2-Tarihi Kemeralt› ‹nflaat Yat›r›m ve Ticaret Anonim fiirketi (TARKEM) konusunda
ayr›nt›l› bilgi edinilmesi, bunun için sekreterya taraf›ndan toplant› organize edilmesine
bu toplant›ya tüm birimlerimizin kat›lmas›na

3-‹KK ‘ya ödentilerini yapamayan odalar›m›z›n ödentilerini ivedilikle yapmas›na,

4-Evrensel Gazetesi’nin kurulufl y›ldönümü etkinliklerinin desteklenmesine 

5-‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Meclisi çal›flmalar›n›n ‹zmir BAROSU –D‹SK Ege Bölge
Temsilcili¤i-KESK ‹zmir fiubeler Platformu-TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu ve
‹zmir Tabip Odas› öncülü¤ünde yürütülmesine,

6-‹zmir Körfezi Rehabilitasyon Projesi için ayr›nt›l› bilgi almak üzere ilgili kurumlarla
toplant› yap›lmas›na, toplant›n›n Halk›n Kat›l›m› toplant›s›n›n yap›laca¤› 18 Ekim tari-
hinden önce gerçeklefltirilmesine,

Karar verildi.  
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

TAR‹H: 05.12.2012

KONU: ‹KK Aral›k Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-‹KK Çal›flma Program›

2- TMMOB Yasas›nda De¤ifliklik Tasla¤›

3-Kent Gündemi (‹BBB taraf›ndan aç›klanan kat› at›k bertaraf tesislerinin yer seçimine
iliflkin çal›flma yap›lmas›, Körfez Rehabilitasyonu, fiirinyer Park›, ‹nciralt› ve Balçova
Planlar›, ‹zmir 1/25.000 ölçekli ÇDP) 

4-Gaziemir Nükleer At›k 

5-Di¤er

AKP’nin kapal› kap›lar ard›nda haz›rl›klar›n› yürüttü¤ü TMMOB yasas› de¤iflikli¤i ile
ilgili olarak yap›lacak mücadele ile ilgili olarak;

a-Mücadelenin TMMOB Yönetimi taraf›ndan al›nan kararlar do¤rultusunda merkezi
olarak planlanmas› ve efl zamanl› uygulanmas›n›n TMMOB’ye önerilmesine,

b-TMMOB taraf›ndan bafllat›lan imza kampanyas›n› art›r›lmas› için odalar›m›z›n gerek-
li çabay› göstermesine,

c- Odalar›m›z›n üye toplant›lar› yapmas›na,

d- Merkezi olarak al›nacak kararla AKP ‹l Binalar› önünde efl zamanl› bas›n aç›klamas›
yap›lmas›n›n TMMOB’ye önerilmesine,

e-Bas›n kurulufllar›n›n ziyaret edilmesine, 

f-CHP Milletvekilleri ile görüflme yap›lmas›na

g-Milletvekillerine mektup yaz›lmas›na 

‹KK Çal›flmalar›n›n programlanmas› için Makine Mühendisleri Odam›z›n görev
almas›na, odalar›m›z›n planlanm›fl kendi etkinlikleri ve etkinlik önerilerini 21 Aral›k 2012
tarihine kadar Makine Mühendisleri Odam›za bildirmesine,

‹KK Çal›flmalar›n›n etkin yürütülebilmesi için Su, Kentsel Dönüflüm, Çevre, ‘’Do¤al
Afetler ve Deprem’’, Ulafl›m, Enerji ve ‘’Tar›m ve G›da’’ çal›flma gruplar›n›n kurulmas›na,
odalar›m›z›n için yer almak istedi¤i çal›flma gruplar› ve kat›lacak üye ismini 21 Aral›k
2012 tarihine kadar ‹KK Sekreteryas›na iletmesine,

‹zmir’de yap›lmak istenen kat› at›k bertaraf tesisi ile ilgili olarak ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi’nden yaz›yla toplant› istenmesine, 

2014 Mart›nda yap›lacak yerel seçimler öncesinde Kent Sempozyumu yap›lmas›na,
Sempozyum’un Sekreteryas›n›n Makine Mühendisleri Odam›z taraf›ndan yap›lmas›na

‹KK Bütçesinin eksiye düflmesi nedeniyle odalar›m›z›n ‹KK olan ödenmemifl ödentileri-
ni tamamlamas›na,

Karar verildi.   
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

TAR‹H: 02.01.2013

KONU: ‹KK Ocak Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-Bilgilendirme

2-Kent Gündemi 

3-TMMOB Yasas›nda De¤ifliklik Tasla¤› 

4-‹KK Çal›flma Program› 

5-E.Ü. Mühendislik Fakültesi Ö¤rencileri Etkinli¤i

Gaziemir’deki kurflun fabrikas›nda ortaya ç›kan nükleer at›k ile ilgili olarak ‹zmir
Barosu, ‹zmir Tabip Odas› ile birlikte bas›n aç›klamas› yap›lmas›na sürecin Çevre ve
Kimya Mühendisledri Odalar›m›z taraf›ndan takip edilmesine,

19 Aral›k toplant› kararlar› do¤rultusunda Etkinlik ve komisyonlara kat›l› taleplerini ilet-
meyen odalar›m›z›n ‹KK Çal›flma programlar› için planlanm›fl etkinliklerini 9 Ocak tari-
hine kadar Makine Mühendisleri Odam›za, Çal›flma gruplar›na kat›l›m ve kat›lacak üye
isimlerinin yine 9 Ocak tarihine kadar ‹KK Sekreteryas›na ivedilikle bildirmesine,

E.Ü. Mühendislik Fakültesi ö¤renci temsilciliklerimizin 4,5,6 Mart tarihleri aras›nda
yapacaklar› Toplumcu Mühendislik Günlerinin TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
etkinli¤i olarak yap›lmas›na, etkinlikleri kolaylaflt›rmak üzere Makine, ‹nflaat, G›da,
Elektrik ve Kimya Mühendisleri Odalar›m›z›n görev almas›na, 

TMMOB yasa de¤iflikli¤i ile ilgili olarak, bas›n kurulufllar› ile ilgili ziyaret ve program-
lara kat›l›mla ilgili çal›flma yapmak üzere Makine Mühendisleri odam›z›n görev
almas›na halka dönük imza masalar›na afla¤›da yer alan program dahilinde devam
edilmesine

Tarih Yer Görevli Oda

05 Ocak 2013 Cumartesi Bornova Metro Duraklar Ç›k›fl› Peyzaj Mimarlar› Odas›

05 Ocak 2013 Cumartesi K›br›s fiehitleri Caddesi Kimya Mühendisleri Odas›

05 Ocak 2013 Cumartesi Karfl›yaka Çarfl› Girifli Tekstil Mühendisleri Odas›

05 Ocak 2013 Cumartesi Konak Büyükflehir Önü Mimarlar Odas›

07 Ocak 2013 Pazartesi Bornova Metro Duraklar Ç›k›fl› Ziraat mühendisleri Odas›

07 Ocak 2013 Pazartesi K›br›s fiehitleri Caddesi fiehir Planc›lar› Odas›

07 Ocak 2013 Pazartesi Karfl›yaka Çarfl› Girifli Orman Mühndisleri Odas›

07 Ocak 2013 Pazartesi Konak Büyükflehir Önü Çevre Mühendisleri Odas›

09 Ocak 2013 Çarflamba Bornova Metro Duraklar Ç›k›fl› Maden Mühndisleri Odas›

09 Ocak 2013 Çarflamba K›br›s fiehitleri Caddesi Jeofizik Mühndisleri Odas›

09 Ocak 2013 Çarflamba Karfl›yaka Çarfl› Girifli ‹nflaat mühendisleri Odas›

09 Ocak 2013 Çarflamba Konak Büyükflehir Önü Harita ve Kadastro Müh.O.

11 Ocak 2013 Cuma Bornova Metro Duraklar Ç›k›fl› G›da Mühendisleri Odas›

11 Ocak 2013 Cuma K›br›s fiehitleri Caddesi Jeoloji Mühendisleri Odas›

11 Ocak 2013 Cuma Karfl›yaka Çarfl› Girifli Makine Mühndisleri Odas›

11 Ocak 2013 Cuma Konak Büyükflehir Önü Elektrik Mühndisleri Odas›

Karar verildi.   
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

TAR‹H: 06.02.2013

KONU: ‹KK fiubat Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-Bilgilendirme

2-Kent Gündemi(Konak Tüneli, Gaziemir Kurflun Fabrikas› Nükleer At›¤›, Kat› At›k
Bertaraf Tesisi)

3- ‹KK Çal›flma Program›

4- ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i paneli

5-3 Mart TMMOB ‹fl Cinayetlerine Karfl› Mücadele Günü

6-‹zmir ‹l Genel Meclisi Baflkan› Serdar De¤irmenci’nin önerisi

7-‹KK Kad›n Çal›flma Grubu Sekreteryas›

8-‹KK Bütçesi

9-Di¤er

Oda birimlerimizin, bünyelerinde Kad›n Çal›flma Grubu kurarak ‹KK Kad›n çal›flma
grubu çal›flmalar›na etkin kat›l›m sa¤lamas›na

Gaziemir’deki Kurflun Fabrikas›nda ortaya ç›kan Nükleer at›k ile ilgili olarak Nükleer
At›klar›n Kent Merkezi’nde ne arad›¤› sorusu, nükleer santral ve at›klar› tart›flmalar›
çerçevesinde bas›n aç›klamas› yap›lmas›na,

Konak Tüneli ile ilgili olarak JMO ‹zmir fiubemizin zeminle ilgili yapaca¤› çal›flman›n
beklenilerek buradan ç›kacak veriler do¤rultusunda bas›n aç›klamas› yap›lmas›na,

4- ‹zmir Metrosu çal›flmalar› ile ilgili olarak Büyükflehir Belediyesi’nden yaz›l› olarak
bilgi ve teknik inceleme gezisi yap›lmas›n›n talep edilmesine

5- Çal›flma Bakanl›¤› ile TMMOB aras›nda yap›lan asgari ücret uygulanmas›n›n takibi
protokolünün uygulanmas› konusunda SGK ‹l Müdürlü¤ü ile görüflme yap›lmas›na, bu
konuda Makina Çevre ve ‹nflaat Mühendisleri Odalar›m›zdan oluflan komisyonun görev
almas›na

6-‹KK Kad›n Çal›flma Grubu Sekreteryas›n› yürüten ZMO ‹zmir fiubesi Yönetim
Kurulu’nun Çal›flma grubu sekreteryas›ndan ayr›lma talebi do¤rultusunda Kad›n
Çal›flma Grubu’nun kendi içerisinde yeni bir sekreterya belirlemesine, yeni sekreterya
belirleninceye kadar sekreteryan›n ZMO taraf›ndan yürütülmesine

7-‹zmir ‹l Genel Meclisi Baflkan› Serdar DE⁄‹RMENC‹’nin Meydan›’ndaki Büyükflehir
Belediyesi Hizmet Binas› Merkez Bankas› ve di¤er binalar›n y›k›larak Konak
Meydan›n›n büyütülmesi önerisinin desteklenmesine

8-Mart ‹KK toplant›s›n›n ‹KK bütçesi ve çal›flmalar› gündemiyle yap›lmas›na  

Karar verildi.   
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

TAR‹H: 06.03.2013

KONU: ‹KK Mart Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-Bilgilendirme

2-Kent Gündemi(Konak Tüneli, Expo 2020,Gaziemir Kurflun Fabrikas› Nükleer At›¤›)

3- ‹KK Çal›flma Program›

4- 1 May›s Haz›rl›klar›

5-‹KK Bütçesi

6-Di¤er

Çal›flma program› için haz›rlanan odalar›m›z›n etkinliklerinin ve önerilen ‹KK etkinlik-
lerinin yer ald›¤› çal›flma takviminin odalar›m›za gönderilmesine, odalar›m›z›n bir hafta
içerisinde program› inceleyerek varsa önerilerle birlikte ikk sekreteryas›na elektronik
ortamda iletmesine, sekreteryan›n birlefltirme yaparak program›n ortaya ç›kar›larak
odalar›m›za yine elektronik ortamda göndermesine, 

Komisyon çal›flmalar›nda sekreteryay› yürüten odam›z›n, toplant› ça¤r›s›, toplant›
tutanaklar› ve al›nan kararlar ile ilgili bilgileri sadece komisyon üyesi odalar›m›za de¤il,
bilgilendirme olarak di¤er odalar›m›za da iletmesine, 

Çalda¤› Komisyonun rapor oluflturma süreci içerisinde flirketten bir sunum istenme-
sine, komisyon üyesi odalar›m›zdan 27 fiubat'ta yap›lan toplant›ya kat›lamayarak
komisyona bilgilendirmelerini yapmayan Ziraat ve ‹nflaat Mühendisleri Odalar›m›z›n
kendi uzmanl›k alanlar› üzerinden komisyona bilgilendirme sunumu yapmalar›na,

Konak Tüneli, Expo 2020, ve Gaziemir Aslan Avc› Kurflun Fabrikas› süreçlerinin takp
edilmesine

5-  II. TMMOB ‹zmir Kent Sempozyumunun  2012 Kas›m ay›n›n ikinci yar›s›nda
yap›lmas›na sekreteryan›n Makina Mühendisleri ve Mimarlar Odalar›m›z taraf›ndan
yürütülmesine,

6- Sekreterya  taraf›ndan ‹KK Bütçesinin ve ödeme durumlar›n› gösterir listenin
odalar›m›za gönderilmesine 

7- 22 Mart Dünya Su Günü'nde ‹KK taraf›ndan Yeni Su Yasa Tasar›s›n› temel alan bir
bas›n aç›klamas› yap›lmas›na, TMMOB taraf›ndan haz›rlanan görüfller üzerinden Su
çal›flma grubunun bas›n aç›klamas› metnini haz›rlamas›na,

Karar verildi.   
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

TAR‹H: 03.04.2013

KONU: ‹KK Nisan Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1- Bilgilendirme

2- Kent Gündemi

3- Ö¤renci Yaz Kamplar›

4- 1 May›s Haz›rl›klar›

5- Kent Sempozyumu

6- Di¤er

a-)5 Nisan BMC ‹flçileri Eylemi

b-)18 Nisan Tafleron Karfl›t› Eylem

c-)VIII.‹flçi Filmleri Festivali

d-)8.Karaburun Bilim Kongresi

Kad›n Çal›flma Grubumuz taraf›ndan yap›lacak TMMOB Kad›n Kurultay› ‹zmir Yerel
Çal›fltay› için yap›lacak harcamalar›n ‹KK bütçesinden karfl›lanmas›na,

Kent Sempozyumu Yürütme Kurulu için odalar›m›z›n 12 Nisan'a kadar ‹KK
Sekretaryas›na isim bildirmesine, yürütme kurulunun ilk toplant›s›n› 22 Nisan'da
Makina Mühendisleri Odas›'nda yapmas›na,

1 May›s Öncesi Türk-ifl, D‹SK,KESK, ‹zmir Tabib Odas› ve TMMOB ‹zmir ‹KK taraf›ndan
yap›lacak panelde ‹KK ad›na Kentsel Dönüflüm konusunda sunum yapmak üzere
Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Baflkan›m›z Hasan TOPAL'›n görevlendirilmesin.
Odalar›m›z›n sunumda yer almas›n› istedikleri hususlar› çok k›sa ( birkaç cümle )
olarak Mimarlar Odam›za 9 Nisan akflam›na kadar iletmesine, 

18 Nisan'da D‹SK, TÜRK-‹fi, KESK, ‹zmir Tabip Odas› ve TMMOB ‹zmir ‹KK  taraf›ndan
yap›lacak Tafleron karfl›t› yürüyüfl ve bas›n aç›klamas›na kitlesel kat›l›m sa¤lanmas›na 

5- 1 May›s Mitingi için odalar›m›z›n 1'er adet yelken oda bayra¤› yapt›rarak 1 May›s'ta
belirlenecek toplanma yerine getirilmesine, 1 May›s Kortejine odalar›m›z›n TMMOB
flama ve flapkalar›yla kat›lmas›na, 1 May›sla ilgili olarak her odam›zdan 1 kiflinin
görevlendirilerek isminin 12 Nisana kadar ‹KK sekretaryas›na bildirmesine,

6- Nisan ve May›s aylar› içerisinde ö¤renci üyelerimize dönük olarak Prof. Dr. Beno
KURYEL taraf›ndan sunulacak  Matematik Tarihi ve Felsefesi konulu konferans düzen-
lenmesine, bu konuda MMO'nun görevlendirilmesine

7- 5 Nisan'da yap›lacak BMC iflçilerinin eylemine destek verilmesine, 

8- May›s ay› içerisinde VIII. si yap›lacak ‹flçi Filmleri festivaline 1000 Tl ile destek ver-
ilmesine, festival program›n›n üyelerimize duyurusunun yap›lmas›na,

9- ‹ktidar ve dayan›flma temas›yla4-7 Eylül tarihlerinde 8. si yap›lacak Karaburun Bilim
Kongresinin 1500 Tl maddi destek ve kat›l›m deste¤i verilmesine,

Karar verildi.   
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

TAR‹H: 08.05.2013

KONU: ‹KK May›s Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-Bilgilendirme

2-Kent Gündemi

3-‹KK Bütçesi

4- Kent Sempozyumu 

5-‹KK Do¤a Yürüyüflü

6-Di¤er

a-)Ö¤renci Yaz E¤itim Kamplar›

b-)Gördes Nikel Madeni 

c-)‹mar Kanunu

d-)Yap› Kanunu Tasar›s›

e-) ‹zmir Akademik Meslek Odalar› Platformu (‹MOP) 

‹KK Bütçesinin oluflturulmas› konusunda TMMOB Bütçesinin oluflumunda oda pay-
lar›n›n hesaplama yönteminin esas al›nmas›na, ‹KK Sekreterinin bu konuda çal›flma
yapmas›na  

Odalar›m›z›n Kent Sempozyumunda çal›flmak istedikleri konu bafll›klar›n› 13 May›s
Akflam›na kadar Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir flubemize bildirmesine

Gördes Nikel Madeni ile ilgili teknik ve bilimsel görüfl oluflturulmas› için Çalda¤› Nikel
Komisyonumuz taraf›ndan yap›lacak çal›flmalar›n  h›zland›r›lmas›na

Orman Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubemiz organizasyonunda yap›lacak
Geleneksel ‹KK Do¤a Yürüyüflü için odalar›m›z›n kat›l›mc› isimlerini 10 May›s Cuma
akflam›na kadar Orman Mühendisleri Odam›za bildirmesine,

5- 11 May›s'ta ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi Konferans salonu'nda yap›lacak
TMMOB Kad›n Kurultay› ‹zmir Yerel Çal›fltay›'na kat›l›m› art›rmak için odalar›m›z›n
üyelerine dönük duyurular›n› tekrar etmesine,

6- ‹mar Kanunu Tasar›s› ve Yap› Denetim Kanunu Tasar›s› ile ilgili olarak odalar›m›z›n
yapt›klar› çal›flmalar› ‹KK sekreteryas›na 15 May›s'a kadar bildirmesine,

7- Dikili Belediyesi Baflkan› Osman ÖZGÜVEN'e destek ziyareti yap›lmas›na, bu onuda
‹KK Sekreterinin çal›flma yapmas›na

8- ‹zmir Akademik Meslek Odalar› Platformu'nun Önümüzdeki dönem çal›flmalar›n›
de¤erlendirmek gündemiyle toplanmas› için ‹KK Sekreteri-‹MOP Dönem Sözcüsü
taraf›ndan toplant› ça¤r›s›  yap›lmas›na

9- 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri  planlayan odalar›m›z›n etkinlik program-
lar›n› 20 May›s'a kadar ‹KK Sekreteryas›na bildirmesine ve bu etkinliklerin bir afiflte
birlefltirilerek Çevre Günü Etkinlik program› oluflturulmas›na,

Karar verildi.   
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

TAR‹H: 03.07.2013

KONU: ‹KK Temmuz Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1- Bilgilendirme

2- Kent gündemi(EXPO-‹nciralt›, Konak Tüneli)

3- Teknik Ö¤retmenlere Mühendis Yetkisinin verilmesi

4- TMMOB Ö¤renci Evi

5- Gezi Direniflleri

6- Kent Sempozyumu

7- Di¤er

‹nciralt› ile ilgili geliflmeleri takip etmek yap›lacak eylem ve etkinlikleri planlamak üzere
fiehir Planc›lar› Odas›, Mimarlar Odas›, Ziraat Mühendisleri Odas›, Çevre Mühendisleri
Odas› ve Peyzaj Mimarlar› Odas›'ndan oluflan komisyon kurulmas›na Sekreteryan›n
fiehir Planc›lar› Odam›z taraf›ndan yürütülmesine  

Gezi tutuklamalar› ile ilgili olarak D‹SK,KESK,TMMOB,TÜRK-‹fl ve ‹zmir Barosu
öncülü¤ünde eylem planlanmas›na ‹KK Sekreterinin il d›fl›nda olmas› sebebiyle bu
çal›flmalar›n Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiube Sekreteri Melih Yalç›n taraf›ndan
yürütülmesine

Teknik Ö¤retmenlere Mühendislik verilmesi ile ilgili olarak 5 Temmuz Cuma 11:00'de
K›br›s fiehitleri caddesi'nde YÖK'ün ‹zmir Bürosu önünde bas›n aç›klamas›
yap›lmas›na.

TMMOB Ö¤renci evi kampanyas› için oda birimlerimizin üyelerine duyuru yapmas›na

Karar verildi.  
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TAR‹H: 14.08.2013

KONU: ‹KK A¤ustos Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1- Bilgilendirme

2- ‹KK Bütçesi

3- Kent Gündemi

4- Kent Sempozyumu
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5- Mühendislik ve Mimarl›k Haftas›

6-1 Eylül Dünya Bar›fl Günü Eylemleri

7-12 Eylül Eylemleri

8- Torba Yasa

9- 17 A¤ustos Depremi Y›ldönümü Etkinlikleri

10-Di¤er

‹KK Sekreteri taraf›ndan bütçe konusunda bilgilendirme yap›ld›. Bütçenin ekside olma-
s› sebebiyle ödentileri yapamayan Çevre Mühendisleri Odas› , Gemi Mühendisleri Oda-
s›, G›da Mühendisleri Odas›, Jeofizik Mühendisleri Odas›, Jeoloji Mühendisleri Odas›,
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›, Orman Mühendisleri Odas›, Mimarlar Odas›,
Peyzaj Mimarlar› Odas›, fiehir Planc›lar› Odas› ve Tekstil Mühendisleri odalar›m›z›n
ödentilerini ivedilikle yapmas›na, 

Karaburun Ortak yaflam Platformu taraf›ndan düzenlenen ve 15 A¤ustos Perflembe
09:00 ve Karaburun'dan bafllayacak çevre yürüyüflüne destek için 17:00'de YKM
önünde yürüyüfl kolunun karfl›lanmas›na

Kent Sempozyumu'nun tarihinin revize edilmesi nedeniyle odalar›m›z›n Kent Sempoz-
yumu bildiri gönderim tarihlerini iki hafta önceye almas›na ve ivedilikle bildirilerin gön-
derilmesine, 27 A¤ustosta bir bas›n toplant›s› yap›larak Sempozyumun Kamuoyuna
duyurulmas›na,

12 Eylül Askeri Faflist Darbesi Y›ldönümü ve 1Eylül Dünya Bar›fl Günü için D‹SK-KESK
TMMOB ö birlikteli¤inde etkinlik yap›lmas›na , d›flar›dan gelecek etkinlik taleplerinde
düzenleyici olarak yer al›nmamas›na ancak desteklenmesine,

Çalda¤ ÇED Halk› Bilgilendirme toplant›s› için ( 15 A¤ustos Perflembe 15:00) odalar›-
m›z›n Kimya Mühendisleri Odam›z ile irtibata geçmesine

Mühendislik Mimarl›k Haftas›n›n Kurban  Bayram›na Denk gelmesi nedeniyle 21 Ekim
Haftas› içerisinde yap›lmas›na, Torba Yasa ve Gezi Direnifllerini içine alan  etkinlikler
yap›lmas›na bu etkinlikleri planlamak üzere Makina, Mühendisleri odas›, ‹nflaat Mühen-
disleri Odas›, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ve Mimarlar Odas›'ndan oluflan
komisyon kurtulmas›na, sekreteryan›n Makina Mühendisleri Odam›z taraf›ndan yürü-
tülmesine 

7-Hükümetle yürütülen Toplu ‹fl Sözleflmelerine karfl› KESK taraf›ndan Ankara'ya ya-
p›lacak yürüyüfl öncesinde çevre illerden gelecek yürüyüfl kollar›n› karfl›lamak üzere
K›br›s fieHitleri Caddesinde 19:00 da yapaca¤› eyleme ve devam›nda yap›lacak foru-
ma destek verilmesine

8-Üniversite kay›tlar›nda odalaram›z›n masa açmas›n› de¤erlendirmesine, Sekreterya-
lar›n E.Ü. için  G›da Mühendisleri Odas›, DEÜ için Maden Mühendisleri Odas›, ‹YTE için
Makina Mühendisleri Odas› ve CBÜ için‹nflaat Mühendisleri Odas› taraf›ndan yürütül-
mesine

9-Sözleflmeli personel olup ta Devlet Memurlu¤una geçecek Mühendis ve Mimarlar
için bilgilendirme toplant›s› yap›lmas›na sekreteryan›n ‹nflaat mühendisleri Odam›z ta-
raf›ndan yürütülmesine

10-Çalda¤ için firma tara›ndan talep edilen bilgilendirme toplant›s›n›n Çalda¤ Komis-
yonu taraf›ndan de¤erlendirilmesine,

Karar verildi.   
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TAR‹H: 04.09.2013

KONU: ‹KK Eylül Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1- Kent Gündemi

2- Barolar Birli¤i Baflkan›n›n ziyareti

3- Kent Sempozyumu 

4- Mühendislik Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri

5- Karaburun Raporu

6- Di¤er

Bornova A¤açl› Yol (Üniversite Cad.) üzerinde bulunan Karayollar› Bölge Müdürlü¤ü
alan›n›n özellefltirme idaresine devri ve yap›lacak ihale ile ilgili olarak 11 A¤ustos
Çarflamba 12:00’de Karayollar› Bölge Müdürlü¤ü önünde kitlesel bas›n aç›klamas›
yap›lmas›na, bas›n aç›klamas› metninin Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Baflkan›m›z Hasan
TOPAL taraf›ndan haz›rlanmas›na, 

‹zmir Metrosu ve Kat› At›k Bertaraf Tesis alan›na ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹le
Birlikte yap›lacak Teknik ‹nceleme gezisinin yap›labilmesi için talebin ‹KK Sekreteri
taraf›ndan tekrar ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›na iletilmesine, 

Karaburun’da yap›lacak Rüzgar Enerji Santrallerine iliflkin haz›rlanan ‹KK Raporunun
‹KK Sekreteri taraf›ndan odalar›m›za gönderilmesine, sonras›nda bas›n toplant›s› ile
kamuoyuyla paylafl›lmas›na

Gezi direniflleri sonras›nda tutuklanan gençlere destek amac›yla Gezi Tutsak Aileleri ile
emek ve meslek örgütleriyle birlikte duruflman›n yap›laca¤› 10 Eylül Sal› 10:00’da ‹zmir
Adliyesi önünde dayan›flma eylemine kitlesel kat›l›m sa¤lanmas›na,

Türkiye Barolar Birli¤i Baflkan› Metin Feyzio¤lu’nun ‹KK’ya yapaca¤› ziyaretin 17 Eylül
15:30’da Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi Lokali’nde yap›lmas›na

Konak Belediye Baflkan› Hakan Tartan’›n ‹KK’ya yapaca¤› ziyaretin 17 Eylül 13:30’da
Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi Lokali’nde yap›lmas›na,

‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan haz›rlanan ‹zmir Körfezi Rehabilitasyon Projesi
bilgilendirme toplant›s› sonuç bildirgesi metninin bir örne¤inin imza süreçleri sonunda
‹KK Sekreteryas› taraf›ndan odalar›m›za gönderilmesine 

Karar verildi.   
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

TAR‹H: 02.10.2013

KONU: ‹KK Ekim Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1- ‹KK Sekreterinin kat› at›k bertaraf tesisi ile ilgili Radyo Pause'ta yapt›¤› aç›klamalar
hakk›nda görüflme,

2- Kent Gündemi(Kat›k Bertaraf Tesisi, A¤açl›yoldaki Kamu Alanlar›, Alia¤a Petkim
Socar Termik Santrali, fiirinyer Park›, Zorlu Gökdeleni Planlama Süreci)

3- Kent Sempozyumu 

4- Mühendislik Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri

5-  Di¤er

‹KK Sekreteri Ferdan Ç‹FTÇ‹'nin  Kat› At›k Bertaraf Tesisi ile ilgili olarak yapt›¤› aç›kla-
malar hakk›nda görüflme yap›ld›. Yap›lan görüflme sonras›nda ‹KK sekreterinin yapt›¤›
aç›klamalar›n yanl›fl anlafl›lmas› ve Büyükflehir Belediye Baflkan› ve yerel siyasetçilerin
odalar›n kat› at›k bertaraf tesisi ile ilgili yer seçimini olumlu buldu¤u aç›klamalar›na
karfl› ‹KK sekreteri taraf›ndan bas›n bülteni gönderilerek görüflümüzün haz›rlanacak
komisyon raporundan sonra aç›klanaca¤›n›n bas›na ve kamuoyuna bildirilmesine,
haz›rlanacak metin için Hasan Topal, Nehir Yüksel, Helil K›nay ve Ferdan Ç‹ftçi'nin
görev almas›na, 

fiirinyer Park› ve Zorlu Gökdeleni Planlamas› ile ilgili olarak 08 Ekim Sal› 12:00'de Zorlu
Gökdeleninin yap›laca¤› yerde ( Orkide AVM yan› )bas›n aç›klamas› yap›lmas›na, bas›n
aç›klamas›n›n mimarlar odas› ve flehir planc›lar› taraf›ndan haz›rlanmas›na,

Bornova A¤açl›yol üzerinde bulunan Karayollar›, DS‹ Tar›m ‹l Müdürlü¤ü Zeytincilik
gibi kamu alanlar›n›n özellefltirme yoluyla sat›fl› konusunda sendikalar, odalar, kent
konseyleri ve tüm halk›m›za ça¤r› yap›larak kitlesel bas›n aç›klamas› yap›lmas›na, Bu
konudaki çal›flmalar› yürütmek üzere Mimarlar Odas› Sekretaryas›nda, Jeoloji
Mühendisleri, fiehir Planc›lar›, Harita ve Kadastro Mühendisleri, Peyzaj Mimarlar› ve
Ziraat Mühendisleri Odalar›ndan oluflan komisyon taraf›ndan yap›lmas›na 

Odalar›m›z›n Kent sempozyumu için bildirilerini ivedilikle 2 gün içerisinde sempozyum
sekretaryas›na iletmesine,

Alia¤a Petkim Socar Termik Santrali için aç›lan ÇED Olumlu Karar›n›n iptali davas›na
müdahil olunmas›na,

Kat› At›k Bertaraf Tesisi ile ilgili olarak Çevre Mühendisleri Odas› Sekretaryas›nda,
fiehir Planc›lar›, Mimarlar, Peyzaj Mimarlar›, Jeoloji,Jeofizik, ‹nflaat, Ziraat ve Orman
Mühendisleri Odalar›ndan oluflturulan Komisyon'un 7 Ekim Sal› 17:00'de Jeoloji
Mühendisleri Odas›'nda toplant› yapmas›na çal›flmalar›n› ivedilikle sonland›rmas›na,

Karar verildi.  
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MAL‹ RAPORLAR

2012 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2013 y›l› tahmini bütçesi (GENEL) (fiUBE VE B‹R‹MLER)

M‹MARLAR ODASI BÜTÇE GERÇEKLEfiMELER‹
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M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ 

M‹MARLIK MERKEZ‹ G‹DERLER‹


