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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 41. 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 

40. Dönem Yönetim Kurulu

Hasan Topal Baflkan

Alev A¤r› Baflkan Yard›mc›s›

Nilüfer Ç›narl› Mutlu Sekreter Üye

‹lker Özdel Sayman Üye

Hikmet Gökmen Üye

Ç›nar Bilgin Üye (25.10.2010 tarihine kadar)

Erdal Uzuno¤lu Üye (25.10.2010) tarihinden itibaren

Ali Okan Y›lmaz Üye

Yedek Üyeler

Murat Günayd›n

Cenk Kocaman

Hakan K›l›nçarslan

Selin Za¤pus 

Halil ‹brahim Alpaslan

Serdar Uslubafl
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GENEL KURUL TOPLANTISI

14 Ocak 2012 Cumartesi 

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

Alsancak / ‹zmir

SEÇ‹MLER

Yönetim Kurulu ve Delege Seçimleri: 

15 Ocak 2012 Pazar

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

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

2010 Y›l›nda Vefat Eden Üyelerimiz
Sicil No Ad - Soyad Vefat Tarihi

2301 ONUR DURUKAL 01.01.2010

1711 H‹KMET TO⁄U 03.01.2010

2679 MUSTAFA DÜfiÜNÜR 28.02.2010

180 EM‹N BAL‹N  19.03.2010

5680 BEK‹R BODUR 16.04.2010

35021 YAVUZ SEL‹M BARBAROS 06.05.2010

753 AL‹ HAYDAR ÖZT‹M 21.06.2010

4830 MAHMUT AYAN 29.06.2010

5596 AT‹LA SAVAfi AKSOY 05.07.2010

10433 GAL‹P PALAS 25.07.2010

1574 CAV‹T ÖLÇER 25.08.2010

11858 ERDO⁄AN BAYRAM 16.10.2010

1104 MUAMMER YARAfi 17.11.2010

14081 AVN‹ SOLAKO⁄LU 16.12.2010

2011 Y›l›nda Vefat Eden Üyelerimiz

Sicil No Ad - Soyad Vefat Tarihi

5664 M. FUAT ATLAN 05.03.2011

1224 H. BÜLENT GENCOL 04.05.2011

12612 YÜCEL B‹LG‹SU 30.07.2011

Sayg›yla an›yoruz...
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Sevgili üyemiz,

Dünyada enerji kaynaklar›n›n yeniden paylafl›ld›¤› bu ba¤lamda Akdeniz’e k›y›s› olan
az geliflmifl ülkelerde yönetimlerin de¤ifltirildi¤i, sermayenin kent mekan› üzerinden
her türlü araç kullan›larak yeniden üretildi¤i, çok h›zl› ve adaletsiz geliflme ve kalk›n-
ma politikalar›n›n yaflama geçirildi¤i bir süreçte iki y›ll›k çal›flma döneminin sonunda
Genel Kurulumuzu gerçeklefltiriyoruz.

Ülke kaynaklar›n›n sürdürülebilirli¤ini gözeterek üreten ve istihdam yaratan ekonomi
politikalar› yerine kentsel arazi rant›na, özellefltirme, orman statüsünü kaybetmifl alan-
lar›n sat›fl›ndan elde edilecek kaynaklara endekslenmifl politikalar›n kentlerimiz ve ya-
flam çevrelerimiz üzerindeki olumsuz etkileri giderek artmaktad›r.

Özetle tan›mlanan süreçler ve politikalar ülkemiz ve kentimiz mimarl›k ortam›n› da et-
kilemekte, de¤ifltirmekte, dönüfltürmektedir. Giderek büyük sermayenin egemen ol-
du¤u yap›m faaliyetleri küçük mimarl›k ofislerinin yaflam›n› sürdürmesini zorlaflt›rmak-
ta ve donan›ml› ofis örgütlenmelerine do¤ru bir e¤ilim yaratmaktad›r.

Uygarl›¤› yans›tan ve temsil eden öncelikli alanlardan biri mimarl›k alan›d›r. Kentlerin
ve yaflam çevrelerimizin biçimlenmesinde belleklerde yer edinmesinde de yap›l› çev-
reyi oluflturan mimarl›klar›n düzeyi ve niteli¤i çok önemlidir. Bir baflka ifadeyle mimar-
l›¤a ve mimariye gerekli duyarl›l›¤› gösteren ülkelerin, toplumlar›n ve kentlerin genel
olarak be¤eni ile izledi¤i ve yaflayanlar›n mutlulu¤una katk›da bulundu¤u bilinmekte-
dir.

Çal›flma döneminde bir yandan merkezi ve yerel karar vericilerin mimarl›¤a gereken
duyarl›l›¤› göstermelerine yönelik, mimarl›k yar›flmalar›n›n ço¤alt›lmas›na dönük çaba-
lar›m›z sürerken, di¤er yandan bu çabay› mekansal olarak sürekli destekleyecek ve
kentimizdeki mimarl›k kültürünün geliflmesine katk›da bulunacak bir “‹zmir Mimarl›k
Merkezi” ifllevinin gerçekleflmesi için yo¤un çaba harcanm›flt›r.

Mimarl›k Merkezi ve Hizmet Binas› gereksinimini karfl›lamak üzere Alsancak’ta mevcut
fiube binas›na komflu olan ve rayl› sistem istasyonuna, iskelelere, yaya akslar›na, böl-
gesel otoparka yak›n, eriflimi kolay bir alanda bulunan ve Eski Tekel Depolar›’n›n bir
bölümü sat›n al›nm›fl, bedeli tamamen ödenmifltir. 

Yap›n›n rölöve projeleri tamamlanm›fl ve restitüsyon araflt›rmalar› yap›lm›fl, raporlar
haz›rlanm›fl, çok say›da üyemizin kat›l›m› ile ihtiyaç program› ve avan projeler olufltu-
rulmufltur. ‹zmir 1 Numaral› Kültür Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nun ön görüflleri al›narak
restorasyon projeleri tamamlanm›flt›r. Kat›l›mc› bir proje tasar›m denemesiyle avan
projeler elde edilmifl, kesin restorasyon projeleri fiubemizde haz›rlanarak tamamlan-
m›fl, Konak Belediyesi’nden ön onay al›narak Koruma Kurulu’na iletilmifltir.

Genel Kurul sürecimizde inflaat ruhsat› ifllemleri de tamamlanacakt›r. Ayr›ca yap›m
aflamas›na dönük olarak, haz›rlanan yaklafl›k maliyetler dikkate al›narak fiube bütçesi

SUNUfi
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içinde kaynak oluflturmufltur. Çok say›da malzeme üreticisi firma ile ön sponsorluk gö-
rüflmeleri yap›lm›flt›r. fiubemizin önümüzdeki çal›flma döneminin öncelikli gündem ve
program›n›n bütün haz›rl›klar› tamamlanm›fl olan mimarl›k merkezinin yap›m faaliyet-
lerini gerçeklefltirmesi olmas›n› diliyoruz, öneriyoruz. Yaklafl›k 360 kiflilik bir konferans
salonu ve 550 m2 sürekli sergi salonu ile mimarl›k merkezi ve fiube hizmet binas›n›n
kentin bu bölgesinde kentli ile mimarl›¤› buluflturacak ayn› zamanda süreklilik kazana-
cak bir kültürel odak alan olmas› hedeflenmekte ve önemsenmektedir. Haz›rlanm›fl
olan projeler Genel Kurul fuayesinde ilginize sunulmaktad›r.

Son günlerde toplumsal bir ac› olarak yaflanan ve afete dönüflen Van ve çevresini et-
kileyen depremi kentleflme, yap›laflma süreçlerimize yönelik sorgulamalar› bir kez da-
ha gündeme getirmifltir.

Mimarl›¤›m›z›n ve mühendisli¤in eriflti¤i düzeyi, yap›laflma eylemine tafl›yamayan ya-
sal düzenlemeler ve yönetimler yaflanan y›k›mlar›n as›l nedenidir denebilir. Deprem
sonras›nda üyelerimizin gerek yap›lan yard›mlar konusunda, gerekse hasar tespit ça-
l›flmalar› konusunda Mimarlar Odas›’n›n yapt›¤› ça¤r›lara yo¤un kat›l›mla gösterdi¤i
duyarl›l›¤› takdirle paylafl›yoruz. Di¤er yandan Mimarlar Odas›’n›n da bir afet plan› ol-
mas›na dönük çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.

Ancak bilinmelidir ki; akla ve bilime uygun kentsel planlama, uzmanl›klarca do¤ru pro-
jelendirme ve yap›m s›ras›nda etkin denetleme sistemini yaflama geçirilemedi¤i süre-
ce depremlerin afete dönüflmesi, büyük y›k›mlar, kay›plar ve toplumsal travmalar her
zaman kaç›n›lmaz sonuç olacakt›r.

Di¤er yandan fiubemiz ve ba¤l› temsilciliklerimizle ‹zmir’in ve temsilciliklerimizin bu-
lundu¤u kentlerin kentleflme, planlama, yap›laflma, çevre sorunlar› konular›nda ortak
etkinlikler gerçeklefltirilmifl, deneyimlerimiz paylafl›lm›flt›r.

Son y›llarda yaflanan yasa düzenlemeleri her alanda büyük tart›flmalara ve elefltirilere
neden olmaktad›r. 648 say›l› Kanun Hükmünde Kararname’nin de mimarl›k alan›n›,
planlama alan›n›, koruma alan›n›, yerel yönetim yetkilerini, imar kanunu, yap› denetim
kanunu, kentsel dönüflüm alan›n› do¤rudan etkileyen hükümlerine yönelik hakl› eleflti-
rilerimiz kamuoyuna yans›t›lm›fl, Anayasa Mahkemesi’ne tafl›nm›flt›r. Mimarl›k mesle¤i
ve meslek örgütlenmemiz Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’n›n inisiyatifine terk edilmekte-
dir ve bu kabul edilemez bir anlay›flt›r.

‹ki y›ll›k çal›flma dönemimiz boyunca çok say›da üyemizin destek ve katk›s›yla gerçek-
lefltirilen program›m›z›n bir özetini bilgilerinize ve de¤erlendirmenize sunuyoruz. Dö-
nem boyunca fiubemiz çal›flmalar›na kat›lan, katk›da bulunan ve destek veren üyeleri-
mize teflekkür ediyoruz.

Baflar›l› bir Genel Kurul dile¤imizle sevgi ve sayg›lar›m›z› sunuyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 40.Dönem Yönetim Kurulu
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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 3 kez denetlen-
mifltir.  

fiUBE TEMS‹LC‹L‹KLER‹ VE ODA TEMS‹LC‹LER‹ ‹LE ‹L‹fiK‹LER
fiubemiz etkinlik alan›nda bulunan 12 Temsilcili¤imiz Akhisar, Ayd›n, Çeflme, Didim, Di-
kili, Kufladas›, Manisa, Nazilli, Ödemifl, Salihli, Uflak, Turgutlu’dur.

9 Oda Temsilcimiz Alaflehir, Alia¤a, Bergama, Menemen, Selçuk, Soma, Söke, Tire,
Torbal›’da bulunmaktad›r.

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

SORUfiTURMA VE UZLAfiTIRMA KURULU

Asil
fieref Aldemir

Serap Aler Emre                 

Hüseyin Hepflengünler 

Talip fiengül 

Perihan Utan 

Yedek
Hümeyra Birol Akkurt 

Ali Bol 

Özgür Dinçer 

Nilüfer Öztürk 

Aylin Güleç Yemiflçi 

DENETLEME KURULU

Asil
P›nar Ay

Gonca Bilgili

Leyla Kuterdem

Cihat Pehlivano¤lu

Aysun Tarakç›

Yedek
Meltem Karakoç

Ebru Namal

P›nar Özmen

Güzin Tezel

Fuat Y›lmaz
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40. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

fiube Yönetim Kurulu Üyeleri

Alev A¤r›

Hikmet Sivri Gökmen

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

‹lker Özdel

Hasan Topal

Erdal Uzuno¤lu

Ali Okan Y›lmaz

Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Ekinci

Serbest Çal›flan Mimarlar Kesimi

H. Alp Aksencer

Engin Arca

Semiha Günefl

Harika Has›rc›o¤lu

U¤ur Karamano¤lu

‹. Emre Kaynak

Hakan K›l›çarslan

Serap Kozdereli

Bülent Kuzubafl›o¤lu

Necdet Küçüka¤alar

Cumhuray Metintürk

A. Köknar Orhon

Orhan Öncel 

Sema Özay

Boygar Özlen

Güzin Tezel

Günseli Tuncer

‹pek Yatmaz

Ali Yeflil

Neslihan Yeflil

Merih Feza Y›ld›r›m

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

Kamu Kurumlar›nda Çal›flan Mimarlar Kesimi

As›l Üyeler
P›nar Ay

Gonca Bilgili

Özge Gürdeniz

Ahmet Özer

Ifl›l Talu

Yedek Üyeler
Özge Akbulut

Mehdi Yavuz

E¤itim Kurumlar›nda Çal›flan Mimarlar

Emel Kay›n

Mimarl›k Fakülteleri Ö¤renci Temsilcileri

2010
Erkan Akan 

Dilara Gökbudak

Okay Gönülol

Gökhan Güler

Orhan Madeno¤lu

2011
Nihan Aker

P›nar Serin

Billur Damla Üfler

Temsilcilik Üyeleri

Tunay Özbek (Akhisar)

Fatma Kocab›y›ko¤lu (Akhisar)

Yakup Cengiz Sülün (Ayd›n)

‹smail Karatürk (Ayd›n)

Atilla P›narbafl› (Didim)

Burhan Çolak (Didim)

Mehmet O¤ulcan Günenç (Dikili)

Tayfun Atalay (Dikili)

Ümit Acar (Kufladas›)

Cumhur Ulusoy (Kufladas›)

Yasemin Gümüfl (Manisa)

‹lhan K›rdök (Manisa)

Hüsnü Erturan (Nazilli)

Erkan U¤urlu (Nazilli)
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40. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

Münir Bezmez (Ödemifl)

Lütfiye Keser (Ödemifl)

Fatofl A¤c› (Salihli)

Sakine Öz (Salihli)

Ali Çetin Özsöz (Turgutlu)

Hasan Karacaova (Turgutlu)

‹mren Aytekin (Uflak)

Ça¤lar Samanc› (Uflak)

KENT ve ÇEVRE KOM‹SYONU

Bilge At›lgan

Naime Beyaz›t

Esmehan Erbiz

Güngör Kaftanc› (17.05.2010 tarihine kadar)

Emel Kay›n

Sevgi K›ldifl

Hakan K›l›nçarslan

Serap Kozdereli

Y›ld›r›m Oral

Vedat Özen

Nejat Sayg›ner

Nuriye Sefero¤lu

Güzin Tezel

Hasan Topal

Perihan Utan

Erdal Uzuno¤lu

Sibel Ünlüsoy

YAYIN KOM‹TES‹

Halil ‹brahim Alpaslan

T. Didem Altun

Tuba Çak›ro¤lu (01.06.2011 tarihine kadar)

Naciye Ç›rac›

Ebru Türkdamar Diktafl

Erdal Onur Diktafl

Hikmet Gökmen

Güngör Kaftanc›

Emel Kay›n

Nezihat Köflklük

Seçkin Kutucu

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

‹lker Özdel

Hasan Topal

Gürhan Tümer
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YASALAR ve YÖNETMEL‹KLER KOM‹SYONU

Alev A¤r›

P›nar Ay

Berivan Balaban

Naime Beyaz›t

Gonca Bilgili

Gönül Erdo¤an

Begüm Erdo¤mufl

Zerrin Ferat

Ahmet Giliz

fiebnem Güneri

Semra Köro¤lu

Beyhan Kurt

fiengül Özdemir

Ozan Özden

Ayflem Özzambak

A. Suphi fiahin

Aysun Tarakc›

Seftil Turan

Özgür Topçu

Perihan Utan

Aylin Yemiflçi

SERBEST ÇALIfiAN M‹MARLAR KOM‹SYONU

Naime Beyaz›t

Fevzi Bozk›r

Özgür Dinçer

Zerrin Ferat

Kemal Gerçek

Ahmet Giliz

fiebnem Nezihe Güneri

Tolga ‹ltir

Hakan K›l›nçarslan

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

‹lker Özdel

Ali Boygar Özlen

Sema Özay

Celal fienay

Hasan Topal

Serdar Uslubafl

Okan Y›lmaz
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SOSYAL ETK‹NL‹KLER KOM‹SYONU

Ayfle Atatoprak

P›nar Ay

Mustafa Hangül

Mualla Haytabay

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Zübeyda Özkan

‹lker Özdel

Dürrin Ulema

Ali Okan Y›lmaz

CUMHUR‹YET DÖNEM‹ M‹MARLI⁄I KOM‹TES‹

Hümeyra Birol Akkurt

Emel Kay›n

Hakan K›l›nçarslan

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Feyzal Özkaban

Zübeyda Özkan

Yasemin Sayar

M‹MARLIK HAFTASI KOM‹SYONU

Hümeyra Birol Akkurt

P›nar Ay

Tuba Çak›ro¤lu

Harun Çimen

Mehmet Çipo¤lu

Naciye Ç›rac›

Ebru Diktafl

Hikmet Gökmen

Gökben Gök

Pelin ‹flbilen

Nevra Kars

Emel Kay›n

Orhan Madeno¤lu

Cenk Kocaman

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mert O¤uz

‹lker Özdel

Özenç Özdere

Fatma Feyzal Özkaban

Zübeyda Özkan

Gökçeçiçek Savafl›r
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Ahmet Baki Türky›lmaz

Necdet Ulema

Serkan Ulusoy

Elvan Kamarl› Ural

Okan Y›lmaz

fiebnem Yücel Young

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

Tamer Baflbu¤

Ebru Türkdamar Diktafl

Pelin F›rat

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Serdar Uslubafl

Hasan Topal

Ahmet Baki Türky›lmaz

Merih Feza Y›ld›r›m

ÇOCUK VE M‹MARLIK KOM‹TES‹
Hümeyra Birol Akkurt

Ayfle Atatoprak

P›nar Ay

Ebru Diktafl

Hikmet Gökmen

Ebru Güller

Burcu Gülay 

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Ayfle Özdo¤an

Feyzal Özkaban

Zübeyda Özkan

Gülflan Y›lmaz

HERKES ‹Ç‹N TASARIM KOM‹TES‹
Banu Türkeli Baysak

Aylin Erdik 

Ahmet Giliz

fiebnem Güneri

Nüvit Uyar
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YEN‹ B‹NA KOM‹TES‹
Alev A¤r›

Halil ‹brahim Alpaslan

Turgay Bak›r

Tamer Baflbu¤

Deniz Dokgöz

Merih Dönmez

Orhan Ersan

Ufuk Ersoy

Hikmet Sivri Gökmen

Ferhat Hac›alibeyo¤lu

Hüseyin Hepflengünler

Güngör Kaftanc›

‹lker Kahraman

Erdal Kemahl›o¤lu

Hakan K›l›nçarslan

Cenk Kocaman

Seçkin Kutucu

Ahmet Küçük

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

‹lker Özdel

Tamer Pakben

Salih Se¤men

Talat Sivri

Hasan Topal

Adnan Turan

Necdet Ulema

Serdar Uslubafl

Erdal Uzuno¤lu

Aytül Yaflarol

Hilal Arslan Y›ld›r›m

Ali Okan Y›lmaz

Selin Za¤pus

Çal›flmalara Katk›da Bulunanlar:

Feyzal Özkaban Avc›

Jülide Tutan Hergül

Özgür Güller

Ergun ‹lkay

Cenk Öztibet

Mine Tanaç Zeren
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ENERJ‹ ETK‹N YAPILAR
Duygu Aral

Zeynep Durmufl Arsan

Selis Atagündüz

Simge Bilir

Mehmet Çipo¤lu

Harun Çimen

Zerrin Ferat

Pelin F›rat

Ahmet Giliz

fiebnem Güneri

Rahflan Gülmez

‹lker Kahraman

Mert O¤uz

Ali Okan Y›lmaz

Selin Za¤pus

YAPI DENET‹M KOM‹TES‹
Alev A¤r›

fiefik Bahad›ro¤lu

fieniz Evgar

Ahmet Giliz

Harika Has›rc›o¤lu

Lütfiye Keser

Cem Mert Koç

Hasan Küçükkara

M‹MARLIK SERG‹S‹ VE ÖDÜLLER‹
Düzenleme Komitesi

Halil ‹brahim Alpaslan

Ebru Türkdamar Diktafl

Zehra Ulusoy

Raportörler

Tuba Çak›ro¤lu

Zübeyda Özkan
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B‹L‹RK‹fi‹L‹K KOM‹TES‹
Alev A¤r›

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Rafet Yacan

Ö⁄RENC‹ M‹MARLIK E⁄‹T‹M‹ KOM‹TES‹
Zeynep Aktüre

Halil ‹brahim Alpaslan

P›nar Ay

Ç›nar Bilgin

Hikmet Gökmen

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

‹lker Özdel

Zübeyda Özkan

Ahmet Baki Türky›lmaz

Erdal Uzuno¤lu
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M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹
TEMS‹LC‹L‹KLER‹

Akhisar Temsilcili¤i
Baflkan: Zülfikar Kocabay

Sekreter: Fatma Kocab›y›ko¤lu

Sayman: Selma Özçiftçi

Üye: Halil S›dan

Üye: Tunay Özbek

Ayd›n Temsilcili¤i
Baflkan: Nüket Akgönül Yo¤urtçu

Baflkan Yard: Mehmet Akarsu (14.10.2010 tarihine kadar)

Sekreter: Mustafa Tüm 

Sayman: Ahmet Özer (14.10.2010 tarihine kadar)

Tuncer Saray (15.10.2010 tarihinden itibaren)

Üye: Serdal Deveci

Üye: Kamil Arabac›

Çeflme Temsilcili¤i
Baflkan:  Ayfle Özgün Erbatu

Sekreter:  Ayfle Dinler Balbay

Sayman:  Filiz Özen 

Üye: Ünal Sa¤lamer

Üye: Ayflen Bafl

Didim Temsilcili¤i
Baflkan: Burhan Çolak 

Sekreter: Okan Özbafl

Sayman: Mehmet Arkun

Üye: Atila P›narbafl›

Üye: Ali Budak

Dikili Temsilcili¤i
Baflkan: Ahmet Çamer

Sekreter: Mehmet O¤ulcan Günenç

Sayman: Tayfun Atalay
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Kufladas› Temsilcili¤i
Baflkan: Ümit Acar

Sekreter: Y›ld›z Yavuz

Sayman: fieniz Evgar

Üye: Ali Genç

Üye: Cumhur Ulusoy

Manisa Temsilcili¤i
Baflkan: Halim Sezici

Sekreter: Müge Türkeli Ku¤u

Sayman: A.‹lhan K›rdök

Üye: Yasemin Gümüfl

Üye: Volkan Arslan (05.03.2011 tarihine kadar)

Tahir Alt›ndifl (06.03.2011 tarihinden itibaren)

Nazilli Temsilcili¤i
Baflkan: Gonca Yelkovan

Sekreter: Hüsnü Erturan

Sayman: Erdo¤an Ünsal

Üye: Erkan U¤urlu

Üye: Hamiyet Menderes

Ödemifl Temsilcili¤i
Baflkan: Münir Bezmez

Sekreter: Ayflen Acar

Sayman: M.fiener K›rsoy

Üye: Tülin Bozo¤lu

Üye: Lütfiye Keser

Salihli Temsilcili¤i
Baflkan: Sakine Öz (14.03.2011 tarihine kadar)

fiefaat Karabulut

Sekreter: Fatma Gökçe

Sayman: Fatofl A¤c›

Üye: Mesude Tafll›

Üye: fieref Topkaya
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Turgutlu Temsilcili¤i
Baflkan: Ali Çetin Özsöz

Sekreter: Meltem Çetin

Sayman: ‹smail Seçim Honaz

Uflak Temsilcili¤i
Baflkan: H.Avni Özgencil

Sekreter: Mine Özdemir

Sayman: Turan Ünlü

Üye: Ça¤lar Samanc›

Üye: ‹.Öner Karg›

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

Alaflehir Temsilcisi: Ayd›n Boyac›

Alia¤a Temsilcisi: Ebru Bozdemir

Bergama Temsilcisi: Emel Ürper

Menemen Temsilcisi: Mustafa Sevinç

Selçuk Temsilcisi: Demet ‹flcen 

Soma Temsilcisi: Ayfle Bald›r

Söke Temsilcisi : Seçkin Yavuz

Tire Temsilcisi: Vural At›fl

Torbal› Temsilcisi: Meryem Ba¤datl›
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Mimarl›k okullar›ndaki e¤itimin ve al›nan formasyonun mesle¤i uygulamadaki önemi
göz önüne al›narak ‹zmir’de mimarl›k e¤itimi veren kurumlarla Mimarlar Odas› aras›n-
daki iletiflimi sa¤lamak amac›yla yürütülen kurumsal iliflkiler çok olumlu ve yararl› ola-
rak sürdürülmektedir.

16-18 Kas›m 2011 y›l›nda “Mimarl›k Mesle¤inin Geliflimi ve Çeflitlenmesi” temas›yla ‹z-
mir'de Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipli¤inde DESEM'de  düzenlenen VI. Mimarl›k ve
E¤itim Kurultay›’n›n haz›rl›k çal›flmalar›na katk›da bulunulmufl, ö¤rencilerin ve e¤itim-
cilerin kurultaya kat›l›mlar›na destek verilmifltir. 

Mimarl›k mesle¤inde nitelik art›r›lmas›na yönelik kazan›mlar elde etmek ve gelece¤e
dönük çal›flmalar› biçimlendirmek için ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerin de aktif kat›l›-
m›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.

DEÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü Mimarl›k Haftas› etkinliklerine ve atölye ça-
l›flmalar›na destek verilmifltir.

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

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

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

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

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. 2010
y›l›nda mimarl›k ö¤rencilerine Eskiflehir gezisi düzenlenmifltir. 

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

2010 ve 2011 y›l›nda mezun veren Dokuz
Eylül Üniversitesi, ‹zmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, ‹zmir Ekonomi Üniversitesi,
Yaflar Üniversitesi mezuniyet törenlerini
gerçeklefltirdi. Törenlerde yer alan fiube
Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Hasan Topal
ve Yönetim Kurulu Sekreteri Nilüfer Ç›-
narl› Mutlu ö¤rencilere baflar› plaketi ver-
di. Mezuniyet törenlerinin ard›ndan fiu-
bemiz taraf›ndan her y›l düzenlenen me-
zuniyet kokteylinde de farkl› üniversite-
lerden mezun olan genç meslektafllar›m›z
bir araya geldiler.

DEÜ Mezuniyet Töreni 2010 ‹YTE Mezuniyet Töreni 2010

DEÜ - ‹YTE - ‹EÜ Mezuniyet Kokteyli 2011

‹EÜ Mezuniyet Töreni 2010 ‹YTE Mezuniyet Töreni 2011
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M‹MARLIK VE E⁄‹T‹M KURULTAYI VI (16 - 18 Kas›m 2011)

‹lki 2001 y›l›nda gerçeklefltirilmifl olan Mimarl›k ve E¤itim Kurultaylar›n›n alt›nc›s› 16-18
Kas›m 2011 tarihleri aras›nda Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli E¤itim Merkez (DE-
SEM)’de gerçeklefliyor. Mimarl›k Eyleminin Geliflimi ve Çeflitlenmesi temas› ile gerçek-
leflen kurultay›n mimarl›k ortam›n› ve mimarl›k e¤itimini sorgulamaya, ulusal ve ulus-
lararas› sorunlar›n› tespit ederek derinlemesine ele almaya ve çözümler üretmeye ça-
l›flm›flt›r. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi ev sahipli¤inde ve Mimarlar Oda-
s› Genel Merkezi taraf›ndan düzenleniyor.

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› VI’n›n ilk günü aç›l›fl konuflmalar› ile bafllad›. Aç›l›fl oturu-
munda Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Dokuz Eylül Üniver-
sitesi hakk›nda genel bilgilendirmenin ard›ndan kongreler, kurultaylar gibi platformla-
r›n bilimsel ve sosyal ortamlar oldu¤una dikkat çekti ve kurultay sürecinde baflar›lar
diledi. Füzün’ün ard›ndan Kurultay Baflkan› Prof. Dr. Çetin Türkçü, kurultay sürecinde
yap›lan çal›flmalar hakk›nda genel bir bilgilendirme sundu ve Mimarl›k ve E¤itim Ku-
rultaylar›n›n meslek uygulama ve e¤itimine yeni aç›l›mlar kazand›rd›¤›ndan bahsetti.
Türkçü sunumunda mimarl›k ve e¤itiminin mevcut sorunlar› hakk›nda önemli analizler
yap›labilecek kurultay sonucunda her sorunun çözülemeyece¤ini, fakat kurultay bo-
yunca saptanacak do¤ru analizlerle süreç içinde bu sorunlar›n ve eksikliklerin çözüme
kavuflturulabilece¤ini belirtti.

Türkçü’nün ard›ndan Mimarlar Odas› Baflkan› Eyüp Muhçu, 12 y›ld›r düzenlenmekte olan
tüm kurultaylar›n mimarl›k ve e¤itimi konular›nda gerçeklefltirmifl oldu¤u yenlikler ve
geliflmelere de¤indi¤i konuflmas›na Kemal Ahmet Aru’nun dünyada UNESCO taraf›n-
dan 2012’de “An›lacak Kifliler Aras›nda 3. ‹sim” olarak seçildi¤ini paylaflarak bafllad›.
Muhçu konuflmas›nda; meclisin devre d›fl› b›rak›larak, merkezin “vesayeti” yerine mer-
kezin “diktatörlü¤ü” olarak de¤erlendirilebilecek tutumla ve Anayasa ihlali içeren
KHK’lerle yarat›lan/yarat›lmaya çal›fl›lan mimarl›k ortam› hakk›nda genifl bir perspektif
çizdi. Muhçu konuflmas›n› Van depremi ve bölgedeki ilk analizleri aktararak ve kurultay
sürecinde böyle bir felaket de dâhil olmak üzere yaflanan son geliflmeler konusunda öz-
verili ve kapsaml› çal›flma ve tart›flmalar›n yap›lmas› gereklili¤ini aktararak tamamlad›.

Eyüp Muhçu’nun konuflmas› ard›ndan Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Mimarlar Odas›
Baflkan› Ekrem Bodamyal›zade, K›br›s’taki mimarl›k okullar› ve oda ile iliflkilerinden
bahsetti. Kurultay konular›na iliflkin görüfllerini k›saca aktaran Bodamyal›zade, mimar-
l›k e¤itiminde prati¤in önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Orcan Gündüz ise konuflmas›n-
da uygulama ve e¤itimin birlikte olmas›n›n önemine örneklerle vurgulad› ve kurultay-
lar sürecinde ve sonras›nda tüm mimarl›k fakültelerinin birlik içinde hareket etmesi ge-
rekti¤ine dikkat çekti. 
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Aç›l›fl konuflmalar› ard›ndan “Dünyada ve Türkiye’de Mimarl›k Meslek Ortam›” isimli
sunuflunu gerçeklefltiren Necip Mutlu, say›sal veriler ve grafiklerle üye say›lar›, illere
göre aktif üye da¤›l›m›n›, büro say›lar› ve üretilen proje say›lar› gibi analizleri aktard›.
Yar›flma say›lar› ve ödüller ile üniversitelerden mezun olanlar›n odaya kay›tlar› ve ö¤-
renci üyelerin say›lar›n› illere göre aktaran Mutlu, ülkede son 10 y›lda aç›lan mimarl›k
fakülteleri ve ö¤renci kontenjanlar›ndaki de¤iflimlere dikkat çekti. Mutlu sunumunda
mimar›n yetkin olmas›, uzmanl›k, mesle¤e kabul kurulu, e-e¤itimler, UIA çal›flmalar› ile
ACE, FABSR, UMAR gibi mimarl›k birlikleri ile ortak çal›flmalar› aktard›. 

KHK (Kanun Hükmünde Kararnameler) Sürecinde Yap›lanmalar’›n tart›fl›ld›¤› I. Otu-
rumda Erkan Karakaya’n›n oturum baflkanl›¤›nda Hasan Topal, Güney Dinç ve As›m
Güzel, 648 say›l› KHK ile Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’n›n teflkilat ve görevleri hakk›n-
da hukuksal ve sosyal boyutu ile gelinen son durumu aktard›lar. KHK’lerin aç›klanma-
ya baflland›¤› Haziran 2011 tarihinden bu yana hükümet taraf›ndan h›zla gerçeklefltiri-
len de¤iflimlerin örgütlenme, imar, insan hakk›, anayasa ihlali bafll›klar›nda detayl› ir-
delendi¤i oturum, KHK ile; planlama, tabiat ve kültür varl›klar›n› koruma, kentsel dö-
nüflüm, yap› denetimi ve imar kanunu alanlar›nda mu¤lak maddelerle, Anayasa’n›n
maddelerini çi¤neyerek ve ayk›r› biçimde haz›rlanan oluflumlara karfl› çal›flmalar yap›l-
mas› gerekti¤ine dikkat çekti.

“Mimarl›k ve E¤itiminde Uluslar Aras› Bak›fllar” bafll›¤› Selahattin Önür’ün oturum bafl-
kanl›¤›nda gerçekleflen II. Oturum’da; ‹ngiltere’den ARB Yeterlilikler Bölümü Baflkan›
Emma Mathews ve Avusturya’dan Avrupa Mimarl›k E¤itimi Birli¤i (EAAE) Baflkan› Urs
Hirschberg Avrupa’dan mimarl›k e¤itimi ve yeterlilik konusundaki geliflmeleri ve çal›fl-
malar› aktard›lar. Avrupa’n›n çeflitli ülkelerinde ve ‹ngiltere özelinde izlenen yöntem-
lerin detayl› aktar›ld›¤› sunuflta, mimarl›k meslek ortam›ndaki paydafllar da dâhil ol-
mak üzere tüm yönleri ile her ülkede farkl›l›klar gösteren e¤itim sistemlerinin mesleki
yeterlilikte oluflturdu¤u farkl› yeterlilik kategorizasyonlar›ndan bahsedildi. Farkl› sis-
temlere sahip mimarl›k okullar›n›n asl›nda olumlu yönde sisteme katk› sa¤lad›¤›na dik-
kat çekildi ve önemli olan noktan›n özveri ile yeterlilikler konusunda dengeli ve ada-
letli bir sistemin kurulmas› gerekti¤ine de¤inildi. Oturum, tart›flma bölümünde aktar›-
lan görüfller ve sorular›n yan›tlanmas› ile son buldu.

III. Oturum’da “Mesle¤e Kabul Kurulu Çal›flmalar›” Hakk› Önel’in oturum baflkanl›¤›nda
Nur Ça¤lar, Füsun Alio¤lu ve Alper Ünlü taraf›ndan yap›lan çal›flmalar›n aktar›ld›¤› su-
numlarla devam etti. Akademik hayat ve mimarl›k ortam›n› birlefltiren Mimarlar Oda-
s›’n›n yapaca¤› mesleki yeterlilik çal›flmalar› ile mesle¤e uygun yasalar›n yap›lmas›nda
önemli bir görev alabilece¤ine de¤inildi. Mesle¤e Kabul Kurulu’nun oluflturulmas› sü-
recinde yaflanan geliflmelere yer verilen sunufllarda kurulun tan›m›, amaçlar›, çal›flma
yöntemler aktar›ld›. Henüz taslak olarak haz›rlanan bu çal›flmalar›n kurultay kapsam›n-
da yap›lan tart›flmalar ve görüfl bildirimleri ile günümüz gereklerini karfl›layan ve yet-
kinlik konusunda kalitenin sa¤lanabilece¤i bir sistemin kurulabilece¤ine dikkat çekildi. 

Kurultay›n IV., ilk günün son oturumu olan “Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi Çal›flma-
lar›” Murat Günayd›n’›n oturum baflkanl›¤›nda Ali Ekinci, Nejat Turhan Aral ve Kamu-
ran Sami’nin sunumlar› ile gerçekleflti.  SMGM’nin kuruldu¤u ve çal›flmalar›na bafllad›-
¤› tarihten günümüze gerçekleflen çal›flmalar› aktard›. Dünyada SMGM oluflumlar›na
da yer verilen sunumlarda, neden SMGM’ye ihtiyaç oldu¤u, sistemin güncellenmesi
için yap›lacak çal›flmalar ve gerçekleflen etkinlik, e¤itim ve yay›nlar›n de¤erlendirildi-
¤i oturum, sorular›n yan›tlanmas› ile sona erdi.

Kurultay›n 5. Oturumu’nda Emre Aysu’nun oturum baflkanl›¤›nda “Mimarl›k Lisans ve
Lisansüstü E¤itimi-I” bafll›kl› oturum gerçekleflti. Oturumda Rengin Ünver ve Esra Fi-
dano¤lu sunufllar›n› gerçeklefltirdiler. TYYÇ Mimarl›k ve Yap› Temel Alan›nda ‹ncele-
meler bafll›¤› ile sunuflunu gerçeklefltiren Ünver, Türkiye yüksekö¤retim Yeterlikler
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Çerçevesi kapsam›nda mimarl›k e¤itimine genel bir bak›fl çizdi ve komisyon raporunu
aktard›. Lisans e¤itim programlar› ve ders içerikleri hakk›nda detayl› bilgi veren Ünver
MOBB‹G çal›flmalar› kapsam›nda yap›lan anketin sonuçlar›n› da aktard›. Ünver, Avrupa
Kredi De¤er Sistemi içinde ders içerikleri ve krediler belirlenirken lisans e¤itim prog-
ramlar›n›n haz›rlanmas›nda farkl› okullar›n farkl› sistemlerini tablo ve grafiklerle aktar-
d›. Esra Fidano¤lu ise “Mimarl›¤›n Paydafllar› Aras›ndaki ‹liflkiler” isimli sunuflunda aka-
demisyen, serbest mimar ve oda yetkilileri kat›l›m›yla gerçeklefltirilen çal›fltay›n sonuç-
lar›n› aktard›. Oturum sorular›n yan›tlanmas›n›n ard›ndan sonland›.

“Mimarl›k Lisans ve Lisansüstü E¤itimi- II” temal› 6. Oturum, Mehmet fiener Küçükdo-
¤u’nun oturum baflkanl›¤›nda bafllad›. Neslihan Dosto¤lu “Mimarl›k Bölümlerinin Aç›l-
mas› ve Sürdürülmesinde Aranmas› Gereken Asgari Koflullar” isimli sunuflunda UNES-
CO /UIA mimarl›k e¤itim flart› ve Türkiye Mimarl›k ortam›n›n da ayn› kayg›lar› paylafl-
maktad›r.Yeni aç›lan bölümlerin niteliksel ve niceliksel özelliklerinin nas›l olmas› gerek-
ti¤ini aç›klayan komisyon çal›flmalar›n› tablolar ve formüllerle aktard›.Ö¤retim üye-
si/ö¤renci oran› ve fiziksel koflullar baflta olmak üzere baz› koflullar›n zorunluluklar› ak-
tar›ld›. Eti Akyüz Levi ise “Mimarl›k Bölümlerinin ‹çinde Yer Ald›¤› ‹dari Yap›lanmalar”
bafll›kl› sunuflunda Türkiye ve dünyada mimarl›k bölümlerinin ba¤l› bulunduklar› fakül-
telerin çeflitleri ve yap›lanmalar› hakk›nda bilgi verdi. Yap›lan incelemeler sonucunda
mimarl›k bölümlerinin di¤er bölümlerden ba¤›ms›z olmas›n›n daha sa¤l›kl› bir oluflum
ve sistem olaca¤› vurguland›. Oturum, sorular›n cevaplanmas› ve görüfllerin bildirilme-
si ile sonuçland›. 

“Mimarl›k Akreditasyon Kurulu” bafll›kl› 7. Oturumda Çetin Türkçü oturum baflkanl›¤›n-
da sunuflunu gerçeklefltiren Selahattin Önür Mimarl›k Akreditasyon Kurulu çal›flmalar›-
n› aktard›. E¤itimde kalite güvencesi sa¤laman›n önemli bir yolu, kurum d›fl› ulusal ve
uluslar aras› de¤erlendirmedir diyen Önür, M‹AK’›n kalite güvencesi kurulufllar› için be-
lirlenen uluslar aras› standartlara göre durumunu anlatt›. M‹AK’›n resmi tan›n›rl›¤›, ya-
sal zemini ve finansal kaynaklar›n› aktaran Önür, kalite de¤erlendirme etkinlikleri süren
ve tamamlanan üniversitelerden bahsetti. Akreditasyon aflamas›nda yaflanan süreçle-
rin aktar›ld›¤› oturum sorular›n cevaplanmas› ard›ndan son buldu.

Kurultay›n 8. Oturumunda “Mimarl›k e¤itiminde Staj” bafll›¤› Nur Esin’in oturum bafl-
kanl›¤›nda gerçekleflti. Oturumda “Türkiye’de Mimarl›k Bürolar›n›n Staj De¤erlendir-
meleri” bafll›kl› sunumu ile Hikmet Gökmen yap›lan anketin sonucu olarak staj sürecin-
de mimarl›k bürolar›n›n görüfllerini ve taleplerini aktard›. Mimarl›k ofislerinin stajlar› pi-
yasa bilgilerini paylaflma, mesleki sorumluluk, ofise katk›, e¤itimin parças› olmas›,
gençlerle iletiflim kurup bilgi al›flverifli yapma ve potansiyel çal›flanlar› belirleme olarak
de¤erlendirildi¤i bilgisi aktar›ld›. Emel Ardaman ise “Bat› Ülkelerinde Staj” bafll›kl› su-
numunda ‹ngiltere, Almanya, ‹talya ve Fransa özelinde stajlar›n nas›l gerçekleflti¤ini
paylaflt›. 2001 y›l›ndan günümüze belirtilen ülkelerde gerçekleflen de¤iflimlere de dik-
kat çeken Ardaman, Bologna sürecinde yaflanan bu geliflmelerin do¤al bir süreç oldu-
¤unu aktard›. ‹lker Ertu¤rul ise “Mimarl›k Ö¤rencileri Profili ve Ö¤rencilerin Stajlar Hak-
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k›ndaki De¤erlendirmeleri” bafll›kl› sunumunda Türkiye genelinde ofis ve flantiye staj-
lar›n› tamamlam›fl ö¤rencilerin kat›ld›¤› anket sonuçlar›n› paylaflt› ve ö¤rencilerin staj-
larla ilgili görüfllerini ve yorumlar›n› aktard›. Genel olarak ö¤rencilerin mevcut staj sis-
temlerinden memnun oldu¤u izlenimi hâkim olsa da, ö¤rencilerin yar›s› stajlar›n önem-
li ve yararl› oldu¤unu di¤er yar›s› ise yararl› olmad›¤›n› belirtmifltir. 

Kurultay›n ikinci günü son oturumda ise “Ö¤renci Forumu” gerçekleflti. Gökhan Gü-
ler’in oturum baflkanl›¤›nda Ayfle Öztafl ve Gülflah Karakaya sunufllar›n› gerçeklefltirdi-
ler. Ö¤renciler, geçmifl kurultaylardan günümüze ö¤renci çal›flmalar› ve ö¤renci örgüt-
lülü¤ündeki geliflmeleri aktard›lar. Kurultayda “Ö¤renci forumu” oturumuna kadar tar-
t›fl›lan konulara da de¤inen ö¤renciler staj, mesle¤e kabul konular›nda görüfllerini bil-
dirdiler. Ö¤rencilerin mimarl›k e¤itimine bak›fl aç›lar› ve e¤itim sistemleri hakk›nda tar-
t›flmalar›n›n yap›ld›¤› forum, ‹zmir’deki mimarl›k bölümü ö¤rencilerinin de yo¤un kat›-
l›m› ile izlendi.

Kurultay›n son günü 18 Kas›m Cuma DESEM’de gerçekleflen oturumlar, de¤erlendirme-
ler ve forumun ard›ndan Kurultay tamamland›. “Mimarl›kta Güncel E¤ilimler” bafll›kl›
günün ilk, kurultay›n 10. Oturumu Özlem Erdo¤du Erkarslan’›n oturum baflkanl›¤›nda
Ayflen Ciravo¤lu’nun sunumu ve Güven Arif Sarg›n’›n de¤erlendirmeleri ile gerçeklefl-
ti. Ciravo¤lu, “Çevre Kavram› Üzerinden Mimarl›kta Güncel E¤ilimleri Tart›flmak” bafl-
l›kl› sunumunda çal›flmalar döneminde gerçeklefltirilen bulgular ve de¤erlendirmeleri
paylaflt›. Kavramlar ve iliflkilerini çevre, teknoloji, insan yaflam›-toplumsal boyut ana
bafll›klar›nda tablolar oluflturuldu ve ortaya ç›kan farkl› gruplar-çevre iliflkileri gözle-
minde ortaya ç›kan kavramlar aktar›ld›. Güncel e¤ilimler üzerine soruflturma/yöntem
anketi ve sonuçlar›n› aktaran Ciravo¤lu, yeflil, sürdürülebilirlik, çevre kavramlar›n›n mi-
marlar ve yap› kullan›c›lar› taraf›ndan ça¤r›flt›rd›¤› kavramlar› da belirtti. Analizlerin
grafiklerle paylafl›ld›¤› sunumun ard›ndan Güven Arif Sarg›n, sunumda aktar›lan kav-
ram ve ça¤r›flt›rd›¤› iliflkileri sosyal-toplumsal boyutu yönünden de¤erlendirdi. Belirle-
nen sorunlar›n çevre-meta iliflkisi, ekoloji biliminin paradigmatik olarak ortaya ç›kmas›,
ekoloji-do¤a bilimlerinin toplumbilimi paralelinde incelenmedi¤i sürece sürdürülebilir-
lik ve ekoloji gibi kavramlar›n sadece nesne olaca¤›n› belirtti. Sarg›n konuflmas›nda
sosyal bilimler yerine salt metodik bilim ve olanaklar›n›n tercih edilmesini savunan yak-
lafl›mlar›n aksak olaca¤›n› belirtti. 

11. Oturumda “Kamuda ve Özel Sektörde Mimarl›k Hizmetleri” bafll›¤› Mücella Yap›-
c›’n›n oturum baflkanl›¤›nda gerçekleflti. Kubilay Önal ve Maya Ar›kanl› Özdemir’in su-
nufllar›n› gerçeklefltirdi¤i oturumda Sabri Orcan, Oya Bakacak ve Gonca Bilgili de¤er-
lendirmeleri aktard›lar. Sunufllarda istatistiksel verileri aktaran Önal ve Özdemir, say›-
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sal verilerin ›fl›¤›nda mimarlar›n ortak bir politik durufla sahip olmas›, var olan sorunla-
r›n daha fazla dillendirilmesi, mimari ürünün bütünselli¤i söz konusu oldu¤undan mi-
marl›k mesle¤i ile birlikte çal›flan mesleklerin çat›flmas› de¤il birlikte çal›flmas›, politika-
lar›n yenilenmesi ve örgüt araçlar›n›n yenilenmesi gerekti¤inden bahsettiler. De¤erlen-
dirmeler k›sm›nda mimarl›k çal›flma alan›na güncel bak›fl aç›lar› kazand›r›lmas› gerek-
ti¤i, kamu ve özel sektörde çal›flan ve iflsiz mimarlar için gerçeklefltirilen kurultaylar›n
çal›flmalar› ve sonuçlar› ›fl›¤›nda mimarlar›n çal›flma ortam›, haklar› ve çal›fl›lan sektör-
ler hakk›nda detayl› bilgiler paylafl›ld›. Komisyonun çal›flmalar› sürecinde yap›lan an-
ketlerde çal›flanlar›n ifl güvenli¤i, hukuk, sendikal yap›laflma, s›n›f bilinci ve örgütlenme
gibi konularda daha az bilgi sahibi olduklar› vurguland›. Oturum, sorular›n cevaplan-
mas› ard›ndan tamamland›.

Kurultay de¤erlendirmeleri 12. Oturumda Cengiz Bektafl’›n oturum baflkanl›¤› ve Bü-
lend Tuna ve Hakk› Önel’in konuflmalar› ile gerçekleflti. Bektafl, düzenlenen kurultay ve
toplant›lara özenle kat›lmaya çal›flt›¤›n› belirtti ve gözlemlerinde sanat kanad›n›n ko-
puk olarak mimarl›k ve tasar›m konuflulamayaca¤›ndan bahsetti. Bülend Tuna ise de-
¤erlendirmelerinde ilk kurultaydan günümüze yap›lan çal›flmalar› ve sonuçlanan birim-
leri aktard›. SMGM, M‹AK gibi oluflumlar›n kurultay süreçlerinde baflar› ile oluflturuldu-
¤unu ve çal›flmalar›na devam etti¤ini, çal›flmalar›na devam eden Mesle¤e Kabul-Kay›t
Kurulu ve Staj Komisyonu gibi yap›lanmalar›n da yine ayn› baflar›l› çal›flmalarla kurul-
taylar sürecinde tamamlanabilece¤ini belirtti. Tuna kurultaylar›n; uygulamalar ve e¤i-
tim sürecinde karfl›lafl›lan sorunlara çözüm önerileri gelifltirip karar almakta etkili oldu-
¤undan bahsetti. Önel ise konuflmas›nda MEK VI sürecinde konuflulan bafll›klar› özet-
ledi ve mimarl›k meslek alan›nda tüm aktörlerin buluflma platformu olarak kurultayla-
r›n öneminden bahsetti. ‹lk kurultaydan günümüze meslek örgütü ve akademisyenle-
rin ortak platformda ilk kez MEK kapsam›nda bulufltu¤una dikkat çeken Önel, kurul-
taylar›n ve ortak çal›flmalar›n YÖK kararlar› ve yasalar›n haz›rlanmas›ndaki etkilerden
bahsetti. Önel, devletin de yeni yap›lanmalar içinde oldu¤u bu günlerde, mimarl›k e¤i-
timi ve meslek uygulamalar›n›n da ulusal ve uluslar aras› sistemlere uygun olarak kali-
tenin art›r›lmas› yönünde güncellemeler yap›lmas› gerekti¤ini aktard›. Son olarak mes-
lek alan›nda tüm paydafllar›n yer almas› gereken kurultaylarda sonuç alabilmek için ya-
sal de¤ifliklikler ve kararlar›n tüm paydafllarla birlikte yap›lan detayl› çal›flmalar kapsa-
m›nda oluflturulmas› gerekti¤ini belirtti.

Forum olarak düzenlenen 13. Oturum Oktay Ekinci’nin oturum baflkanl›¤›nda gerçek-
leflti. Salondaki kat›l›mc›lar›n kurultay sürecinde tart›fl›lan ve konuflulan konularla ilgili
görüfllerinin al›nd›¤› forum’da, sonuç bildirisinde yer almas›n› istedikleri maddeler ve
katk›lar dinlendi. Kurultay bildirisinin kuramsal tart›flmalar› hayat›n kendisi ile bulufltur-
mas› hedefi ile haz›rlanaca¤›n›n belirtilmesi ile kurultay sonuçland›.
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Mimarlar Odas›, Mimarl›k Bölümü Ö¤rencilerini Oda ile iliflkilerinin ö¤rencilikleri s›ras›n-
da kurulmas›n› sa¤lamak, e¤itimin ve ö¤rencilerin sorunlar›n› araflt›r›p öneriler gelifltir-
mek, birlikte paylaflmak/üretmek, ö¤rencilerin mesleki geliflmelerine yard›mc› olmak
ve bilimsel çal›flmalar yapabilmeleri için uygun koflullar›n yarat›lmas›na katk› sa¤lamak
amac›yla ö¤renci üye olmaya ça¤›r›yor. 

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

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

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

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

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

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

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi DEÜ’den 226, ‹YTE’den 65, ‹EÜ’den 50, Yaflar Üniversite-
si’nden 100, Gediz Üniversitesi'nden 7 ve di¤er üniversitelerden 15 olmak üzere top-
lam ö¤renci üye say›s›n› 463’e yükseltti. Mimarl›k Bölümü ö¤rencilerinin mesleki örgüt-
lülük içerisinde yer almalar›n› sa¤lamak için, 2010 ve 2011 y›llar› Mimarl›k Haftas› Etkin-
liklerinde toplam 100’ün üstünde ö¤renci üyemiz görev ald›. Mimarl›k Haftas› Etkinlik-
lerinde aktif olarak yer alan ö¤renci üyelerimize yönelik olarak onlar›n istekleri do¤rul-
tusunda çeflitli organizasyonlar düzenlendi. Bunlar aras›nda çeflitli geziler yer ald›. 

Ö¤renci Üyeler 2010 y›l› temsilcilik seçimleri ard›ndan farkl› etkinlikler gerçeklefltirmek
ve ilgi alanlar›na göre organize olabilmek için komisyonlar oluflturdular. Gerçeklefltiri-
len ö¤renci üye toplant›s› ard›ndan Son S›n›f Komisyonu, Bölüm Temsilcili¤i Komisyo-
nu, Mimarl›k ve E¤itim Komisyonu,Yaz Okulu Komisyonu, Etkinlik Komisyonu, Bas›n ve
Yay›n Komisyonu ile Staj Komisyonu isimli komisyonlar› kurdular.

Son S›n›f Komisyonu 

Son s›n›f ö¤rencileri için toplanan komisyonun çal›flma bafll›klar›; üniversitelerin yüksek
lisansa baflvurular› hakk›nda araflt›rma, Mimarl›k Haftas›’nda düzenlendi¤i gibi baz› bü-
rolar›n gezilmesi, son s›n›flar›n buluflaca¤› bir organizasyon olarak belirlendi. Komis-
yon, Mimarl›k fienli¤i bafll›¤› alt›nda bir organizasyon düzenleyerek bunu bir gelenek
haline getirme fikrini ortaya sunmufltur. Ayr›ca Etkinlik Komisyonu’na sunulmak üzere
halk›n mimarl›¤› anlamas› amaçl› bir atölye çal›flmas› düflünülmektedir. Komisyon, son
s›n›f-alt s›n›f iliflkisini ‹zmir’deki üniversitelerde gelifltirmeyi planlamaktad›r. 

Ö⁄RENC‹ ÜYEL‹K
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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›racakt›r. Bunun için de okullara Mimarlar Odas› tara-
f›ndan gönderilen afislerden ve mimari içerikli panolardan sorumlu olundu. Ayr›ca Mi-
marlar Odas› her fakülteye kendi panolar›n› gönderdi. Her ay gönderilecek olan bül-
tenler ve duyurular bölüm temsilcileri taraf›ndan bu panolara yerlefltirilecektir. Ayr›ca
temsilciler, okul jürilerini mimarl›k söyleflilerinin ve sergilerinin tarihlerini di¤er fakülte-
lere duyurup ö¤rencilerinin kat›l›m›n› sa¤layacakt›r. 

Mimarl›k ve E¤itim Komisyonu

Komisyonun amac›, öncelikle 2011’de gerçeklefltirilecek olan Mimarl›k E¤itim Kurultay›
toplant›s›n› ‹zmir’de gerçeklefltirmektir. Bu kurultay için politikadan uzak durmak, mi-
marl›k fakültesi bulunan üniversitelerde kurultay›n tan›t›m›n›n yap›lmas› ve bu tan›t›m
için de gereken pano elemanlar›n› ve/veya afifllerini amac›na uygun olarak haz›rlan›l-
mas› düflünüldü. Ayr›ca mimarl›k e¤itiminin üniversitelerdeki farkl›l›¤› üzerinde durul-
du. Bu do¤rultuda komisyon, tart›flma ortam› sa¤lamak, e¤itim ifllenifli hakk›nda sis-
tematik önerileri kurultaya tafl›mak ve anket yapmak gibi hedefe ulaflt›r›c› talepler sun-
maktad›r. 
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Yaz Okulu Komisyonu

Komisyonun amac› yaz okulu format›nda ve ö¤rencilerin kat›l›m›yla gerçekleflecek
atölye çal›flmalar›n›n yan› s›ra renkli etkinlikleri de içeren bir organizasyon gerçeklefl-
tirmektir.

Bu ba¤lamda organize ifllerin yürütülmesi için; bütçe, sponsorluk, resmi ifller, atölye
yürütücüleri ile ba¤lant› ve duyuru iflleri gibi alt gruplara ayr›lan komisyon atölye ve
konaklama yerleri, program ve tema, atölye yürütücüleri ve konuflmac›lar, mimarl›k
ö¤rencilerine ulaflmak için duyuru yollar› vb. gibi konularda sunduklar› gerçekleflmesi
muhtemel alternatif çözümler ve talepleri ile hofl bir yaz okulu program› gerçeklefltir-
meyi hedeflemektedir. 

Etkinlik Komisyonu

Etkinlik komisyonu ö¤renci üyeleri, ‹zmir’deki mimarl›k fakülteleri ö¤rencilerini aras›n-
da ba¤lant› oluflturmak amac› ile etkinlikler düzenlemektedir. Ö¤renciler komisyonu;
film gösterimi, teknik gezi, sokak isyankârlar› ve foto¤raf bafll›klar›na böldüler. Mimari
geliflimini son y›llarda h›zl› bir flekilde yaflayan flehrin gezildi¤i etkinli¤in, ‹zmir mimar-
l›k ö¤rencileri aras› iletiflimi art›ran ve ö¤rencilerin teknik gözlemi yakalad›klar› bir or-
tam yaratmas› amaçlanmaktad›r. Etkinlik komisyonu sosyal paylafl›m› art›rmak amac›
ile çal›flmalar›na devam etmektedir. 

Bas›n ve Yay›n Komisyonu:

Bas›n ve Yay›n Komisyonu öncelikli görev olarak, dergi ve internet sitesi gibi yay›n or-
ganlar›nda yay›mlanan haber, yar›flma, seminer, workshop gibi etkinliklerden, ö¤renci-
leri bilgilendirmeyi üstlendi. Bunun yan› s›ra, üniversiteler aras›ndaki iletiflimi güçlen-
dirmeyi ve üniversitelerin yapt›klar› etkinlikleri duyurmay› da amaçlamaktad›r. Bunun
için öncelikle bültende birkaç sayfa ayr›lmas›, sonras›nda da bir internet sitesi haz›rlan-
mas›nda destek verilmesi talep edildi ve haz›rlanacak sitede ö¤rencilere yönelik her
türlü bilginin paylafl›lmas› planland›. Komisyon bir taraftan bu görevleri yürütürken di-
¤er taraftan da mimarl›k ö¤rencilerinin sesi olacak bir derginin oluflturulmas› için çal›fl-
malara bafllamay› da planlamaktad›r. Bas›n ve Yay›n Komisyonu hem ö¤renciler ara-
s›nda bir iletiflim köprüsü oluflturmay› hem de ö¤rencilerin sesi olmay› hedeflemektedir.

Staj Komisyonu

Staj Komisyonu, yapt›¤› çal›flmalarla stajyer taleplerini alma ve bu taleplerden ö¤ren-
cileri haberdar etme görevini üstlenmifltir. Toplant›lar›nda ayr›ca staj baflvuru formla-
r›n›n yenilenmesi ve ö¤rencilere sigorta yap›lmas› konular› görüflülmüfltür. 
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Ö¤renci komisyonlar›n›n gerçeklefltirdikleri etkinlikler:

Etkinlik Komisyonu taraf›ndan "500 Days Of Summer" filmi 1 Nisan tarihinde Mimar-
lar Odas›’nda keyifli bir ortamda izlendi. Ayr›ca komisyon üyeleri 23-24 Nisan tarihle-
ri aras›nda fiubemizin deste¤i ile Eskiflehir’e teknik gezi düzenlediler.

Yaz Okulu Komisyonu, ilki 2010 y›l›nda "‹z" temas› ile "Baykufllar Toplan›yor" isimli
Yaz Okulu atölye çal›flmalar›n› gerçeklefltirdi. Gerçeklefltirilen yaz okulunun olumlu
tepkileri ve ö¤renci üyelerin çal›flmalar›n›n devam› ile 2011 y›l›nda ikinci yaz okulu
"Baykufllar Toplan›yor 2011" gerçekleflti.

Mimarl›k ve E¤itim Komisyonu, Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› VI kapsam›nda ö¤renci
üye temsilcileri ve kurultay sürecinde katk› sa¤layabilecek ö¤renci üyeler aras›nda ile-
tiflim kurdu ve ‹zmir'de gerçeklefltirilen MEK VI kapsam›nda çal›flmalar›n› aktard›.

Bas›n-Yay›n Komisyonu, ‹zmir'de farkl› üniversitelerde e¤itim gören mimarl›k ö¤ren-
cilerinin tüm okullarla iletiflimde olmas› için üniversitelerde gerçekleflen atölye çal›fl-
malar›, jüriler, seminer ve aç›l›fllar hakk›nda haberler yazd› ve bülten ve Ege Mimarl›k
dergisi ile paylaflt›.

Bunlar›n yan› s›ra tüm mimarl›k ö¤rencilerinin yaz dönemi stajlar› için mimarl›k ofisle-
ri ile buluflmalar› sa¤land›. Mimarl›k Bölümü akademisyenleri ve ö¤rencileri ile daha iyi
iletiflim kurabilmek için DEU, ‹YTE, ‹EÜ ve Yaflar Üniversitesi’ne yerlefltirilen panolar ile
fiubemizin düzenlemifl oldu¤u çal›flmalar›n duyurulmas› sa¤land›. 
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Ö¤renci buluflmalar› karfl›l›kl› iletiflimin en üst düzeyde oldu¤u, al›fl›lagelmifl e¤itim
yöntemlerinden farkl› olarak bir ya da birkaç konu hakk›nda düflünmeyi, tart›flmay› ve
h›zl› bir flekilde ürün ortaya koyabilmeyi sa¤layan etkinliklerdir. Ayr›ca ileride çal›flma
ortam›nda da beraber olaca¤›m›z meslektafllar›m›z› tan›mak ve mimarl›k ö¤rencileri
olarak birbirimizle etkileflime geçmek için önemli bir f›rsat olarak nitelendirilebilir.

Mimarl›k e¤itiminde Türkiye’deki say›l› kentlerden biri olan ve befl üniversitesindeki mi-
marl›k bölümlerinde okuyan bini aflk›n ö¤rencisi ile önemli bir potansiyel içeren ‹zmir’in
bu potansiyelden yararlanam›yor oluflu bizi hem üzüyor, hem de bu yoksunlu¤un ne-
denini sorgulat›yordu. ‹flte bu noktada Türkiye çap›nda ve yurt d›fl›nda çeflitli atölyele-
re, buluflmalara kat›lm›fl ‹zmirli mimarl›k ö¤rencileri olarak bahsi geçen misyonlara hiz-
met edecek bir buluflmay› ‹zmir’e kazand›rmak için Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin de
büyük yard›m›yla çal›flmalara bafllad›k. 2010 y›l›nda Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin
Ö¤renci Üye Komisyonlar›ndan "Yaz Okulu Komisyonu"nu oluflturuldu ve 3 ay gibi k›-
sa bir sürede yer, tema, sponsorluk görüflmeleri, kat›l›mc›lar›n bar›nak ve yemek ihti-
yaçlar› gibi temel bafll›klar› ele al›nd›. Gelenekselleflmesi amaçlanan etkinli¤inin tema-
s›n› kentimizde bir etkisinin kalaca¤›n› düflünerek  "‹z" olarak belirlendi, ‹zmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü/Urla'da ismi "Baykufllar Toplan›yor 2010"  olan ilk yaz okulu ger-
çekleflti.

25 Temmuz 2010 tarihinde "Baykufllar Toplan›yor" hayata geçti. Buluflmada 100 kat›-
l›mc›, yaklafl›k 22 atölye yürütücüsü ve 11 atölye yer ald›. 5 gün boyunca Nuri Ayd›n -
"Duyusal Farkl›l›klar ‹çin Tasar›m"; Koray Korkmaz, Feray Maden, Yenal Akgün - "Ha-
reketin Geometrisinin Tasar›m›"; Mehtap Okutan, ‹slam Dzhantaev - "Gölgenin ‹zinde";
Elif Yeflim Özgen Kösten, Hatice Buflra Al - "‹z-kele"; Baflak Özkutlu, Dicle Çiftçi - "Kar-
tela"; Gökçeçiçek Savafl›r - "Katlama ‹zleri"; Ebru Bingöl, Burcu Yi¤it Turan - "K›y›y› De-
ney(im)le"; Burak Asiliskender - "Mekan-Bellek-‹z"; Filiz S›zanl›, Kürflad Özdemir ve
Cevdet Erek - "Mobilite"; Cenk Hasan Dereli - "Sisten ‹zler"; Havva Alkan Bala, Yavuz
Arat, Elif Korkmaz ve Volkan Emrecik - "Yans›malar" ad› alt›nda haz›rlad›klar› atölye-
leri yürüttüler.

Atölye çal›flmalar›n›n yan› s›ra “‹z” temas›n›n tart›fl›ld›¤› aç›l›fl söyleflisi, Cenk Hasan De-
reli’nin birikimlerini paylaflt›¤› söylefli, Kenan Güvenç’in tüm kat›l›mc›lar›n birikimlerini
ve o ana kadar olan ezberlerini sorgulamas›na neden olan söylefli ve Baflak Özkut-
lu’nun tüm kat›l›mc›larla yürüttü¤ü atölye befl günlük programda yer alan di¤er etkin-
liklerdi. 30 Temmuz 2010 tarihinde atölyelerin sonuç ürünlerinin sunuldu¤u ve kat›l›m-
c›lar›n bu ürünler hakk›nda fikir yürütüp tart›flt›klar› bir de¤erlendirme toplant›s› ile
Baykufllar Toplan›yor sonland›. 

M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ YAZ OKULU
KOM‹SYONU VE "BAYKUfiLAR TOPLANIYOR" 
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‹kinci Baykufllar Toplan›yor Yaz Okulu ise, güncellenen ö¤renci üyelerin çal›flmalar› ile
23-29 Temmuz 2011 tarihlerinde Urla/Karantina Adas›'nda gerçeklefltirildi. Bu y›l tema
belirlememeyi tercih eden Yaz okulu kapsam›nda 12 atölye ve 6 söylefli gerçekleflti. 5
gün boyunca Erdem Y›ld›r›m "BDT Programlar› Aras›nda Dosya Geçiflleri" ile "Foto¤-
rafinin Mimari Sunum Tekniklerinde Kullan›m›", Cansu Yeni "outopya", Okay Gönülol "-
izm'li Kentler, ‹zinsiz Müdaheleler", Seda Nur Karatafl "Salsa Atölyesi", Burçin Kürtün-
cü-O¤uz emre Bal "Çamafl›r Atölyesi", Bengi Gizem Tuna "Mekan-ik", Ebru Bingöl-Ser-
dar Aflut "Yerinde", Gülhis Duygun-Do¤ancan Demir "Mu'yu Ararken", Ifl›l Baysan Se-
rim-Burcu Do¤ru "Archipelago_Karantina'n›n D›flar›s›", Nilüfer Talu-Ebru Y›lmaz "Art-
Incident Nesne Hastanesi/Object Hospital", Ozan Avc› "Ba¤lant›" atölyeleri ve Deniz
Güner-Erdal Uzuno¤lu, Ebru Çavdarl›, Mert Eyiler, Mücella Yap›c›, Oytun Gür Günel ve
Umut Fiflek söyleflileri gerçekleflmifltir. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Ö¤renci Üyeleri Yaz Okulu Komisyonu olan Baykufllar
Toplan›yor Ekibi, bu y›l da çal›flmalar›na devam etmektedir.



46
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 40. Dönem Çal›flma Raporu

40. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi “Çocuk ve Mimarl›k” çal›flmalar›n› 40. çal›flma döneminde
de art›rarak devam ettirmifltir. fiubemiz taraf›ndan düzenlenen Mimarl›k Haftas› etkin-
likleri kapsam›nda her sene düzenlenen “Çocuk ve Mimarl›k” atölye çal›flmalar›n›n ya-
n› s›ra bu çal›flma dönemi içerisinde; Mimar Sinan ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri ile 24
fiubat, 9 Nisan ve 17 Mart 2010 tarihinde Selçuk Yaflar ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileriyle
çeflitli temalarda atölye çal›flmalar› düzenlenmifltir. Mimar Sinan, Salih ‹flgören, Hakimi-
yeti Milliye, Esentepe ve 80. Y›l Esentepe ‹lkö¤retim Okullar›'ndan gelen 100 ö¤renci
ile 28 Nisan 2011 tarihinde Konak Belediyesi iflbirli¤inde atölye çal›flmas› düzenlenmifl-
tir. Atölye çal›flmalar›nda öncelikle mimarl›k nedir, nas›l ortaya ç›km›flt›r ve mimar ne ifl
yapar sorular› üzerinden mimarl›k mesle¤i tan›t›larak daha sonra belirlenen tema çer-
çevesinde çal›fl›lm›flt›r. Atölye çal›flmalar›nda “Kente ‹liflkin Sorunlar› ve En Sevdi¤i
Yönleri”, "Sokak", "Kentim ve Ben" ve "Çocuklar için Sa¤l›kl› Kent" gibi temalar üzerin-
de çal›fl›lm›fl, gerekti¤inde temay› destekleyen kent gezileri ile desteklenmifltir. Düzen-
lenen “Çocuk ve Mimarl›k” atölye çal›flmalar›, Hikmet Gökmen, Hümeyra Birol Akkurt,
Feyzal Özkaban, Gülflan Y›lmaz ve Burcu Gülay Taflç› yürütücülü¤ünde devam etmek-
tedir.

ÇOCUK VE M‹MARLIK
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fiubemize ba¤l› birimlerle gerçeklefltirdi¤imiz bölge toplant›lar› Mimarlar Odas› örgüt-
lenmesindeki yeniliklerin temsilciliklere aktar›lmas› ve fikir al›flveriflinde bulunulmas›n›
amaçlamaktad›r. Bu ba¤lamda 40. çal›flma dönemi içerisinde gerçeklefltirilen alt› böl-
ge toplant›s›n›n ilki fiubemize ba¤l› birimlerin de kat›l›m›yla 12-13 Haziran 2010 tarih-
lerinde Nazilli'de düzenlendi. Oturum baflkanl›¤›n› Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Hasan Topal’›n üstlendi¤i panelde Necdet Özbalta, Türkan Göksal
Özbalta ve Burak Ünder konuflmac› olarak yer ald›. “Enerji Etkin Yap› Tasar›m› ve Mi-
maride Günefl Enerjisi” gündemiyle gerçekleflen toplant› yo¤un kat›l›ml›yd›. ‹kinci top-
lant› 23-24 Ekim 2010 tarihlerinde Akhisar'da gerçeklefltirildi. Akhisar Kaymakam›
Mustafa Çek, Akhisar Belediye Baflkan› Salih H›zl› ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yö-
netim Kurulu Baflkan› Hasan Topal’›n aç›l›fl konuflmalar›n› yapt›¤› panelin yürütücülü-
¤ünü de fiubemiz Yönetim Kurulu baflkan› Hasan Topal üstlendi. Y›lmaz Kocatu¤, Fat-
ma Kocab›y›ko¤lu ve Senem Doyduk’un konuflmac› olarak yer ald›¤› panel yo¤un ka-
t›l›mla izlendi.

40. çal›flma döneminin üçüncü bölge toplant›s› 29-30 Ocak 2011 tarihlerinde Salihli'de
gerçeklefltirildi. Toplant›n›n ilk gününde Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
Baflkan› Hasan Topal ve Mimarlar Odas› Salihli Temsilcili¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Sa-
kine Öz'ün aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan oturum baflkanl›¤›n› Hasan Topal’›n üstlen-
di¤i “Salihli Revizyon ‹mar Plan› De¤erlendirmesi” paneli gerçekleflti. Sezai Göksu ve
Nevzat U¤urelli'nin konuflmac› olarak yer ald›. fiehir Planc›s› Nevzat U¤urelli’nin Salih-
li Revizyon ‹mar Plan›’n› izleyenlerle paylaflmas›n›n ard›ndan, Prof. Dr. Sezai Göksu
plan üzerine öneri ve görüfllerini iletti. 30 Ocak 2011 tarihinde ise temsilciliklerin kat›-
l›m›yla Bölge Toplant›s› gerçeklefltirildi. Bölge toplant›lar›n›n dördüncüsü 26-27 Mart
2011 tarihlerinde Çeflme'de gerçekleflti. fiubemize ba¤l› Temsilcilik Yönetim Kurulu
üyelerinin ve Oda Temsilcilerinin kat›l›m›yla gerçekleflen Bölge Toplant›s›n›n günde-
minde; “42. Dönem Ola¤anüstü Genel Kurulu Haz›rl›¤›, Mesleki Denetim Uygulamalar›
ve Mali Konular” yer ald›.

BÖLGE TOPLANTILARI
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Akhisar Koruma Amaçl› ‹mar Plan› ve de¤erlendirmesi Paneli, 23 Ekim 2010

Nazilli Etkin Yap› Tasar›m› ve Mimaride Günefl Enerjisi Paneli, 12-13 Haziran 2010

Nazilli Etkin Yap› Tasar›m› ve Mimaride Günefl

Enerjisi Paneli, 12-13 Haziran 2010

Salihli Revizyon ‹mar Plan› Paneli 29 Ocak 2011

Salihli Revizyon ‹mar Plan› Paneli 29 Ocak 2011 Salihli Bölge Toplant›s› 30 Ocak 2011
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Mesleki uygulama sürecine ve Mesleki Denetim ifllerine iliflkin uygulamalar Serbest Ça-
l›flan Mimarlar Komisyonu’nun çal›flmalar›nda ana konular› oluflturmufltur. 

Serbest Çal›flan Mimarlar Komisyonunun gündemlerinde; 2010 ve 2011 y›l› mimarl›k
hizmet bedelleri, bölge katsay›lar›, haks›z rekabetin önlenebilmesi amac›yla yap›labi-
lecek ifllemler,  yap› maliyet gruplar›, yap› denetim uygulamalar›na iliflkin sorunlar, Mi-
marlar Odas› Serbest Mimarl›k Hizmetleri Uygulama ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤i
için öneriler, Mimarl›k Hizmetleri fiartnamesine iliflkin çal›flma ve öneriler, Fenni Mesu-
liyet Uygulamalar›, tadilat projelerinde mesleki denetim ifllemleri, muvafakatname ve
iskan belgelerine esas raporlara iliflkin yaflanan sorunlar, Mesleki denetim bedellerinin
irdelenmesi konular› da yer alm›fl ve baz› bafll›klar için haz›rlanan öneriler ilgili kurum
ve kurullara iletilmifltir.

‹zmir fiube mesleki denetim birimi verilerine göre; 2004 y›l›ndan 2011 y›l› sonuna ka-
dar ( 30 Kas›m 2011 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 belge 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› Temsilcilikler-
de 2010 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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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Mesleki Denetim birimi ve fiubemize ba¤l› Temsilcilikler-
de 02-01-2011 tarihleri ile 30-11-2011 tarihleri aras›nda mesleki denetim ifllemi yap›lan
Proje, fiantiye ve Teknik uygulama Sorumlulu¤una iliflkin say› ve alanlar flöyledir;
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2010 y›l›nda ‹zmir Kentinde Mimarlar Odas› ‹zmir fiube ve ba¤l› birimlerinden mesleki
denetim yap›lan projelerin türü ve da¤›l›mlar›

2011 y›l› 30 Kas›m 2011 tarihi itibariyle ‹zmir Kentinde Mimarlar odas› ‹zmir fiube ve
ba¤l› birimlerinden mesleki denetim yap›lan projelerin türü ve da¤›l›mlar›
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fiube Denetleme Kurulu 30 – 31 Ocak 2010 tarihlerinde gerçekleflen fiube Ola¤an Ge-
nel Kurulu’nda seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluflmaktad›r. fiube Denetleme Kurulu ilk
toplant›s›n› 18.02.2010 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 6 toplant› gerçeklefltirmifl, ayr›ca afla¤›-
da listesi yer alan fiubemize ba¤l› birimlerde denetleme görevini yerine getirmifltir.

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

D‹K‹L‹ 05 fiubat 2010 - 06 Mart 2010

AKH‹SAR 15 May›s 2010 -

UfiAK 15 May›s 2010 - 22 Ekim 2011

KUfiADASI 03 Temmuz 2010 - 07 May›s 2011

D‹D‹M 22 May›s 2010 - 27 Kas›m 2010

MAN‹SA 05 Haziran 2010 - 19 Mart 2011

NAZ‹LL‹ 05 Haziran 2010 - 30 Nisan 2011

ÖDEM‹fi 04 Aral›k 2010 - 15 Haziran 2010

SAL‹HL‹ 19 Haziran 2010 - 14 May›s 2011

TURGUTLU 19 Haziran 2010 - 26 fiubat 2011

AYDIN 13 Temmuz 2010 -

SELÇUK 03 Temmuz 2010 - 07 May›s 2011

ALAfiEH‹R 16 May›s 2010 -

SÖKE 22 May›s 2010 - 27 Kas›m 2010

T‹RE 04 Aral›k 2010 - 15 Haziran 2010

BERGAMA 26 Haziran 2010 -

AL‹A⁄A 26 Haziran 2010 -

SOMA 26 Haziran 2010 -

TORBALI 13 Ekim 2010 - 05 Mart 2011

MENEMEN 16 Ekim 2010 -
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fiUBE SORUfiTURMA UZLAfiTIRMA KURULU
ÇALIfiMALARI

fiube Genel Kurulunda sonucunda seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluflan fiube So-
ruflturma ve Uzlaflt›rma Kurulu, ilk toplant›s›n› 17.02.2010 tarihinde gerçeklefltirerek
görevine bafllam›fl ve Aral›k ay›na kadar toplam 42 toplant› gerçeklefltirmifltir.

fiube Soruflturma ve Uzlaflt›rma Kurulunun gündeminde 97 konu yer alm›flt›r. Bu ko-
nular›n, 62 adedi mimarlar›n, 12 adedi iflverenin, 13 adedi Genel Merkez arac›l›¤›yla ile-
tilen Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’n›n (Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›), 10 adedi Mimar-
lar Odas›’na ba¤l› flube ve birimlerin iletti¤i baflvurulard›r. Baflvurular›n konu bafll›kla-
r› ve say›lar› flöyledir;

• Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesindeki konular, farkl› mimarlar›n üretti¤i pro-
jeler aras› benzerli¤in irdelenmesi, müelliflik haklar› ve izinsiz proje kullan›m›na iliflkin
baflvurular (55 adet)

• Mimar›n müelliflik haklar›n› kötüye kulland›¤›na dair yap›lan flikayetler (11 adet)

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

• Yap› denetim kanununa ayk›r› ifllemlerle ilgili flikayetler (13 adet)

• ‹mzac›l›k (4 adet)

• Bilirkiflilik uygulamalar› ile ilgili flikayetler (1)

• Mesleki denetim uygulamas›na ayk›r› davran›fllarla ilgili flikayetler (2 adet)

• Di¤er konular (8 adet)

Soruflturma ve Uzlaflt›rma Kurulu öncelikle sorunlar›n uzlaflma yolu ile çözülmesi ko-
nusunda çaba harcam›fl; uzlaflma sa¤lanamayan konularda soruflturma ifllemini yürüt-
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müfltür. Soruflturma sonucunda; mimar›n mesleki uygulamalar›nda kusurlu davrand›-
¤›n›n saptand›¤› dosyalar›n Onur Kuruluna sevkini fiube Yönetim Kuruluna önermifltir.

fiubat 2010 – Aral›k 2011 döneminde Onur Kurulu’na sevki yap›lan dosya say›s› toplam
18 adet olup; dosya konular›  ve say›lar› afla¤›dad›r.

• ‹mzac›l›k ile ilgili dosyalar ( 4 adet )

• Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde, müelliflik haklar› ve izinsiz proje kulla-
n›m›na iliflkin dosyalar  ( 1 adet )

• Mimar›n müelliflik haklar›n› kötüye kulland›¤›na dair dosyalar (1 adet )

• Proje müellifli¤i, Mesleki uygulama sorumlulu¤u ve fenni mesuliyet sorumlulu¤unun
yerine getirilmedi¤ine  iliflkin dosyalar (2 adet )

• Yap› denetim kanununa ayk›r› ifllemlerle ilgili dosyalar (2 adet )

• Mesleki denetim uygulamas›na ayk›r› davran›fllarla ilgili dosyalar (2 adet )

• Di¤er konular (6 adet )

Bu dönemde fiubemizin Onur Kurulu’na iletti¤i dosyalarla ilgili 6 adedi kesinleflmifl, di-
¤er dosyalarla ilgili kararlar beklenmektedir.
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40. Dönem fiube Genel Kurulu sonunda seçilen, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Meclis
Komitesi, 2010-2012 y›llar›nda 7. Dönem çal›flmalar›n› gerçeklefltirmifltir.

Serbest çal›flan 21 üye, e¤itim kesiminde çal›flan 1 üye, kamu kurumunda çal›flan 5 asil
ve 2 yedek üye, fiube Yönetim Kurulu asil üyeleri, fiubemize ba¤l› temsilciliklerden
birer temsilci ve Merkez Yönetim Kurulu üyemizin kat›l›m›yla çal›flmalar yap›lm›fl ve 5
toplant› gerçeklefltirilmifltir.      

7. DÖNEM 1. TOPLANTI (2 Haziran 2010)

40. dönem fiube Meclisi ilk toplant›s›n› 2
Haziran 2010 tarihinde Mimarlar Odas›
‹zmir fiubesi Seminer Salonu’nda gerçek-
lefltirmifltir. Toplant›y› fiube Yönetim Kurulu
Baflkan› Hasan Topal açarak, meclis üyeleri-
ni seçilmelerinden dolay› kutlam›flt›r.  Divan
oluflmad›¤› için tüzük gere¤i toplant› salo-
nunda bulunan en yafll› üye olan Cumhuray
Metintürk toplant›ya baflkanl›k etmifl, Divan
seçimi için yeterli ço¤unluk olmad›¤› için,
seçimin bir sonraki toplant›da yap›lmas›na
oy birli¤i ile karar verilmifltir.

fiUBE MECL‹S KOM‹TES‹ ÇALIfiMALARI
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7. DÖNEM 2. TOPLANTI (23 Haziran 2010)

fiube Meclisi 23 Haziran 2010 tarihinde
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Seminer
Salonu’nda 2. toplant›s›n› gerçeklefltirmek
üzere toplanm›flt›r. fiube Yönetim Kurulu
Baflkan› Hasan Topal, meclisin
çal›flmalar›nda üye kat›l›m› konusunda temel
bir problem oldu¤unu belirterek, üyelerin
görüfllerini iletmelerini rica etmifl bunun
üzerine üyelerin görüflleri ve önerileri
al›nm›flt›r.

7. DÖNEM 3. TOPLANTI (14 Ekim 2010)

fiube Meclisi 3. toplant›s›n› 14 Ekim 2010 tar-
ihinde Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Seminer
Salonu’nda gerçeklefltirmifltir. Meclis; Meclis
Baflkanl›k Divan› seçimi, Yap›m
Müteahhitleri ile fiantiye fieflerinin Kay›tlar›
ve Yetki Belgeli Ustalar Hakk›nda
Yönetmelik Tasla¤›’n›n de¤erlendirilmesi
gündemleriyle toplanm›flt›r.  
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Meclis üyelerinin ço¤unlu¤u toplant›ya kat›lmad›¤›ndan baflkanl›k divan› seçimi
yap›l›p yap›lmamas› konusu oylamaya sunulmufl, oy çoklu¤u ile baflkanl›k divan›
seçilmesine karar verildi. Meclis Baflkanl›k Divan› seçilerek görev da¤›l›m› yap›lm›flt›r.
Buna göre; Boygar Özlen Baflkan, ‹mren Aytekin Baflkan Yard›mc›s› ve Merih Feza
Y›ld›r›m katip üye olarak seçilmifltir.

“Yap›m Müteahhitleri ile fiantiye fieflerinin Kay›tlar› ve Yetki Belgeli Ustalar Hakk›nda
Yönetmelik Tasla¤›” madde madde okunarak tart›fl›lm›fl, de¤erlendirilmifl ve konuyla
ilgili Yönetim Kurulu çal›flmalar›na kat›lmak üzere Köknar Orhon görevlendirilmifltir.

7. DÖNEM 4. TOPLANTI (15 Aral›k  2010)

fiube Meclisi; 15 Aral›k 2010 tarihinde; Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanun
Tasar›s›’n›n de¤erlendirilmesi, Mimarl›k E¤itimi - Profesyonel Yaflam ‹liflkisi; Serbest
Bürolar ve Yeni Mezun Mimarlar›n Sorunlar›, Beklentileri ve Çözüm Önerileri Hakk›nda
Görüflülmesi ve Meclis Tüzü¤ü De¤ifliklik Önerisi’nin de¤erlendirilmesi konular›n›
görüflmek üzere toplanm›flt›r.

Meclis Kurulu, Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanun Tasar›s›’n› de¤erlendirerek,
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› bir arada koruma anlay›fl›n›n önemine dikkat çekmifl,
tasar› ile kurulmas› önerilen yeni kurullar›n özerk yap›da olmamas› ve koruma ruhun-
dan uzak oluflunu kritik bir yaklafl›m olarak de¤erlendirmifl, bu konuda Merkez
Yönetim Kurulunun çal›flmalar›n› destekleme karar› alm›flt›r. 

Mimarl›k ö¤rencileri ve meslek profesyonellerinin, ileri tarihli bir flube meclisi oturu-
munda bir araya gelerek, görüfl al›flveriflinde bulunmalar› karar› al›nm›flt›r.

Meclis tüzü¤ü de¤iflikli¤i için, komisyon kurulmas› karar›n›n daha genifl kat›l›ml› bir
oturumda de¤erlendirilmesi karar› al›nm›flt›r.

7. DÖNEM 5. TOPLANTI (3 May›s 2011)

fiube Meclisi; 3 May›s 2011 tarihinde; fiube çal›flmalar› hakk›nda bilgilendirme, Merkez
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekinci taraf›ndan Genel Merkez çal›flmalar› hakk›nda bil-
gilendirme, ‹nciralt› Bölgesi 1/25000 Ölçekli Koruma Amaçl› Çevre Düzeni Plan›'n›n
de¤erlendirilmesi gündem maddelerini görüflmek üzere toplanm›flt›r.
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Görüflmeler sonucunda; ‹nciralt› Bölgesi 1/25000 Ölçekli Koruma Amaçl› Çevre Düzeni
Plan› ile ilgili Yönetim Kurulu çal›flmalar›n›n desteklenmesi, kamu oyununa yönelik
sunum ve animasyonlar›n haz›rlanarak bilgilendirme yap›lmas› önerilmifltir.

Kat irtifak› ve kat mülkiyeti uygulamalar›nda yaflanan s›k›nt›lara iliflkin Serbest Çal›flan
Mimarlar Komisyonu’nda çal›flmalar yap›lmas› için komisyona tavsiyede
bulunulmufltur.

Baflka disiplinlerin yönetmelik ve kanun yoluyla elde ettikleri avantajlar nedeni ile,
Mimarlar›n faaliyet gösterdikleri alanlarda, u¤rad›klar› ifl ve maddi kay›plar›n›n baflka
bir oturumda de¤erlendirilmesi karar› al›nm›flt›r.
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2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu Kanunu’nun 58. maddesi hük-
müne göre kat›labilmekteydiler. 17 A¤ustos tarih, 28028 say›l› Kanun Hükmünde Ka-
rarname’nin 49.maddesi hükmüne göre de “Koruma bölge kurulunun gündemiyle ilgi-
li meslek odalar›, koruma bölge kurulu müdürlü¤ünün davetiyle toplant›lara gözlemci
olarak kat›labilir” denmektedir.

‹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 Oda’ya iliflkin görüfl ve öneriler 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

Naime Beyaz›t

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›klar, TMMOB ve
Mimarlar Odas› Genel Merkezi’nin iletti¤i yasa ve yönetmelik taslaklar› konusunda; ge-
rekse baflka kanallardan edinilen taslaklara iliflkin flube görüflü oluflturulmas› görevini
üstlenmifltir. 

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

Bu dönem de tüm üyelerin kat›l›m›na biçimde haz›rlanan taslaklara görüfl oluflturma
süreci benimsenmifltir. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i De¤ifliklik Tasla-
¤› ve ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Otopark Yönetmeli¤i Uygulama Esaslar›’na iliflkin
çal›flmalar çok say›da üyenin kat›l›m› ile haftalarca süren çal›flmalar gerçeklefltirilmifl
ve oluflturulan görüfller ilgili kurumlara aktar›lm›flt›r.

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› Denetim Uygulama Yö-
netmeli¤i’ne iliflkin uygulamalar, Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i, S›¤›nak Yö-
netmeli¤inde yap›lan de¤ifliklikler, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Yüksek Yap›lar Yönet-
meli¤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.

Yerel gündem 21, ‹zmir Meslek Odalar› Platformu, ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu, Bele-
diye 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; ‹BfiB Ulafl›m
Plan›, Çandarl› Kemikliburun Planlar›, 1/25.000 ölçekli ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi
Çevre Düzeni Plan› Revizyonu, ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii, Balçova Kapl›cala-
r› Kesimi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan›, 1/25.000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Na-
z›m ‹mar Plan› De¤iflikli¤i, Manisa-Kütahya-‹zmir Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni Plan›, Revizyonu, 1/25.000 ölçekli Çeflme Çevre Düzeni Plan›, 1/5000 Öl-
çekli Alia¤a Nemrut Körfezi Naz›m ‹mar Plan› De¤iflikli¤i, Seferihisar Yavafl-kent çal›fl-
malar›, Alsancak 1/5000 Ölçekli Naz›m ‹mar Plan›, Turgutlu ‹mar Plan› Tadilat›, Çaml›-
köy ‹mar Plan› Tadilat›, Çalda¤ Nikel Madeni, 1/5000 Ölçekli Narl›dere Naz›m ‹mar Pla-
n› Tadilat›, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tramvay Projesi, ‹stanbul- ‹zmir Otoyolu, Alsan-
cak Kapal› Spor salonu, ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›nda parsel düzeyinde ya-
p›lan tadilatlar, Konak Tünelleri, Alia¤a Termik Santrali’dir.

1/25.000 ÖLÇEKL‹ ‹ZM‹R ‹NC‹RALTI TUR‹ZM MERKEZ‹ ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI 
REV‹ZYONU

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan ‹nciralt› Turizm Merkezi  1/25.000 Öl-
çekli Çevre Düzeni Plan Revizyonu 5. kez ask›ya ç›kar›lm›flt›r. Daha önce haz›rlanan
planlar›n mahkeme karar› ile yürütmesinin durdurulmas›na ra¤men, temel olarak hiçbir
de¤ifliklik önermeyen planlar› sürekli de¤ifltiriyor gibi göstererek onaylamaktad›r. 

Haz›rlanan Çevre Düzeni Plan›na iliflkin yap›lan incelemede; do¤al sit statüsü ve tar›m-
sal amaçl› kullan›m karar›  bulunan alanda, büyük oranlarda yap›laflma önerildi¤i sap-
tanm›flt›r. Turizm Tesis Alanlar›nda E=1.44’e varan yo¤unluk önerilmekte, yaklafl›k
14.171 kiflinin yaflayaca¤› yeni konut alanlar› ve yaklafl›k 204.000 m2 ticaret alan› plan-

KENT VE ÇEVRE SORUNLARI HAKKINDA YAPILAN
ÇALIfiMALAR
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lanm›flt›r. Planlanan bölgenin büyüklü¤ü; Alsancak - Çankaya ve Karfl›yaka Merkezin-
den daha büyük bir alan› kapsamakta, Balçova ‹lçesi ile bile ulafl›m dahil hiçbir bütün-
lük ve mekansal iliflki kuramamaktad›r.

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

‹ZM‹R ‹NC‹RALTI TUR‹ZM MERKEZ‹ TEVS‹‹, BALÇOVA KAPLICALARI KES‹M‹
1/25.000 ÖLÇEKL‹ ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan 1/25000 ölçekli ‹zmir ‹nciralt› Turizm
Merkezi Tevsii, Balçova Kapl›calar› Kesimi Çevre Düzeni Plan› da yarg›ya tafl›nm›fl ve
yürütmenin durdurulmas› yönünde karar al›nm›flt›r. Ancak Bakanl›k, tekrar tekrar ayn›
içerikli planlar› onaylayarak süreci devam ettirmektedir. En son 02.06.2011 tarihinde
ask›ya ç›kar›lan Çevre Düzeni Plan›na iliflkin yap›lan incelemede; plan›n yönetsel, me-
kansal ve ifllevsel bütünlük gösteren s›n›rlar› kapsamad›¤›, yürürlükteki planlarda or-
man alan›, a¤açland›r›lacak alan, do¤a yürüyüfl parkuru görünen k›s›mlar›n ilk baflta
yap›laflmaya aç›ld›¤› daha sonra tan›ms›z b›rak›larak yine bu alanlara iliflkin spekülas-
yon yarataca¤› saptanm›flt›r.

Planlama alan›nda tarihi Agamemnon Kapl›calar› bulunmakla birlikte, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’nca haz›rlanan ve turizm amac› tafl›yan plan›n raporunda bu konuya hiç de-
¤inilmemifltir. Ayr›ca bu bölgenin tar›m d›fl› amaçlarla kullan›lamayaca¤›na iliflkin ka-
rarlar da bulunmaktad›r.

Balçova jeotermal su kaynaklar›n›n, çevre ve do¤al nitelikleri bir yana b›rak›larak, ta-
r›msal nitelik, do¤al ve nitelikli peyzaj göz ard› edilerek yaln›zca turizm amac›yla ge-
lifltirilmesinin amaçlanmas›, turizmin kendi kaynaklar›n› tüketmesi sonucunu yarataca-
¤› tespit edilmifltir. Haz›rlanan planla ilgili hukuksal giriflimler sürdürülmektedir.
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‹ZM‹R – KONAK 1. ETAP (ALSANCAK – KAHRAMANLAR BÖLGES‹) 
1 / 5000 ÖLÇEKL‹ NAZIM ‹MAR PLANI 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Meclisince kabul edilerek ask›ya ç›kar›lm›fl olan; ‹zmir – Ko-
nak 1. Etap (Alsancak – Kahramanlar Bölgesi) 1 / 5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan› ve plan
notlar› komisyon çal›flmalar›nda incelenmifltir.

Haz›rlanan raporda; Planlama kararlar›nda, yürürlükte bulunan ‹mar Planlar›nda öngö-
rülmüfl yap› alanlar›n›n, 7-8 kat gibi tek düze belirlenmifl bir yükseklikte yap›laflmas› ye-
rine, zeminde belirli oranda alanlar› boflaltarak yap› haklar›n›n yüksek katl› yap›lar flek-
linde kullan›lmas› yönünde bir esneklik öngörülmesi genel olarak olumlu bulundu¤u,
ancak bu geliflmeye olanak tan›n›rken, plan›n belli bir bölgeleme içermiyor olmas›, ula-
fl›m vb, gereksinimlerin analizi yap›lmadan, nas›l bir kentsel mekan yarataca¤›na dair
bir öngörü ya da referans getirmiyor olmas› ve yaln›zca bir plan notuyla bütün bir M‹-
A alan›n›n, bir baflka ifadeyle kentin merkezinin dönüfltürülüyor olmas› sak›ncal› bir ka-
rar oldu¤u dile getirilmifltir.  Haz›rlanan ‹zmir – Konak 1. Etap (Alsancak – Kahramanlar
Bölgesi) 1 / 5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan› Raporu ilgili kurumlara iletilmifltir.

SEFER‹H‹SAR  BELED‹YES‹  PROJELER‹  HAKKINDA

Seferihisar’›n Sakin fiehir olarak tan›mlanmas›n›n ard›ndan, Seferihisar Belediyesi bu
vizyona iliflkin kentte yap›labilecek iyilefltirmelere iliflkin Mimarlar Odas› görüflünü sor-
mufltur. Yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda; 1/25000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Na-
z›m ‹mar Plan› ve 1/5000 ölçekli Seferihisar Naz›m ‹mar Plan› ana kararlar›na uygun
olarak Seferihisar 1/1000 ölçekli uygulama ‹mar Planlar›n›n revizyonlar›n›n tamamlan-
mas›, imar plan› paftalar›yla, geçmifl dönemlerde al›nm›fl meclis kararlar›ndaki gabari
farkl›l›klar›n›n (planda 4 kat, meclis karar›nda 5 kat gibi farklar›n) giderilmesi, planlar›n
ve plan notlar›n›n bütünlü¤ünün sa¤lanmas›n›n gerekti¤i, Seferihisar S›¤ac›k bölge-
si’nin Koruma Amaçl› ‹mar Planlar›n›n verileri do¤rultusunda bir bütünlük içinde kent-
sel tasar›m konusu olarak ele al›nabilece¤i,  her iki çal›flma için, Seferihisar Belediye-
si’nin mutlaka mimar ve flehir planc›s› istihdam etmesi ve süreci bilimsel ve profesyo-
nel bir yaklafl›mla yürütmesinin gerekti¤i,  ‹mar Kanununun 21. maddesi son f›kras› uya-
r›nca, cadde üzerindeki yap›lar›n renkleri ve temizlikleri konusunda Belediye Meclis ka-
rar› al›narak yönlendirici uygulama bafllat›labilece¤i raporda dile getirilmifl ve ilgili ku-
ruma iletilmifltir.
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AL‹A⁄A’DA ‹THAL KÖMÜRE DAYALI TERM‹K SANTRAL PROJES‹

Alia¤a ilçesi Horoz Gedi¤i Köyü’nde yap›m› planlanan termik santral konusu komisyon
toplant›s›nda gündeme al›nm›flt›r. 

Ala¤a’da bulunan sanayi tesislerinin oluflturdu¤u kirlili¤in tüm ‹zmir kentinde hissedi-
lecek boyutlara vard›¤› bilinirken; bu yo¤unlu¤un azalt›lmas› ve kirlili¤in ortadan kald›-
r›lmas› konusunda çaba gösterilmesi beklenirken, gündeme termik santrallerin gelme-
si son derece düflündürücü bir karard›r. Pek çok Avrupa ülkesinde termik santral yap›-
m› yasaklan›rken; Alia¤a’da 5 adet termik santral yap›m›n›n gündeme gelmifl olmas›,
bunlardan 2 tanesinin ÇED raporunu almas› kayg›yla izlenmektedir.

Söz konusu santral alan›; yerleflim alanlar› ile Yenifoça, Kozbeyli gibi turizm bölgeleri-
ne yak›n bir konumda olup, Nemrut a¤›r sanayi bölgesi ile tar›m, yerleflim ve turizm
alanlar› aras›nda kalan do¤al sa¤l›k koruma band› niteli¤indedir. Do¤al, kültürel de¤er-
lerimizin yo¤un olarak bulundu¤u, böylesi bir alanda kurulmas› planlanan santral, bafl-
ta Alia¤a olmak üzere ‹zmir’den Bergama’ya kadar uzanan bir alan› etkileyecek ve ge-
ri dönülmez çevre felaketlerine yol açacakt›r. Termik santralin yarataca¤› sak›ncalara
iliflkin haz›rlanan raporumuz ilgili kurumlara iletilmifltir.



68
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 40. Dönem Çal›flma Raporu

40. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

CUMHUR‹YET DÖNEM‹ M‹MARLIK M‹RASININ 

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

ÇALIfiMALARI
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Kentlerimizin belle¤ini ve kültürel miras›m›z›n
önemli bir k›sm›n› oluflturan tarihi yap›lar›n ko-
runmas› ve koruma bilincine dair toplumda far-
k›ndal›k oluflturulmas› amac›yla Mimarlar Odas›
‹zmir fiubesi günümüze de¤in pek çok çal›flma
gerçeklefltirmifltir. Tüm yasal düzenlemelere
ra¤men yap›lar›n yok olma süreci devam et-
mektedir. Tespit – belgeleme, sergi, yay›n, bi-
limsel toplant› kat›l›mlar› ve kurumsal düzeyde
yap›lan çal›flmalar arac›l›¤›yla fiubemiz konuya
dikkat çekmekte ve ‹zmir tarihi yap› sto¤unun
korunmas› için çaba göstermektedir. fiubemi-
zin 1998 y›l›nda haz›rlam›fl oldu¤u “Cumhuri-
yet’in 75. Y›l›”, 2004 y›l›nda Deniz Güner küra-
törlü¤ünde haz›rlanm›fl olan “‹zmir Mimarl›¤›”,
2007 y›l›nda Emel Kay›n küratörlü¤ünde haz›r-
lanm›fl olan “Kent ve Mimarl›k: ‹zmir”, Yrd. Doç.
Dr. Yasemin Sayar, Yrd. Doç. Dr. Hümeyra Birol
Akkurt ve Arfl. Gör. Feyzal Özkaban Avc› küra-
törlü¤ünde düzenlenen “‹zmir’de Cumhuriyet
Dönemi Mimarl›k Miras›: Unutmak ve Yitirmek,
Fark Etmek ve Sahip Ç›kmak”  sergileri bu sü-
recin önemli ürünlerindendir. ‹zmir Mimarl›k
Haritas› ve ‹zmir Mimarl›k Rehberi kente kazan-
d›r›lm›fl önemli yap›tlar olmalar›n›n yan› s›ra ta-
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rihi yap› sto¤una ve nitelikli Cumhuriyet Dönemi mimarl›k yap›tlar›na dikkat çekmele-
ri nedeniyle büyük önem tafl›maktad›r. Bu çal›flmalar›n yan› s›ra konuya iliflkin pek çok
makale ve kitap fiube yay›nlar› aras›nda yerini alm›flt›r. 2010–2012 çal›flma döneminde
de konuya iliflkin birçok çal›flma yap›lm›flt›r. 

Son dönemde özellikle Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k Yap›tlar› üzerindeki h›zl› tahribat
süreci oldukça dikkat çekmektedir. Konuyla ilgili çal›flmalar yürüten Cumhuriyet Dö-
nemi Mimarl›k Miras› Komisyonu nu yap›lara dair fark›ndal›k yaratmak ve yok olmala-
r›n› engellemek için çal›flmalar yürütmektedir. Komisyon üyeleri; Yrd. Doç. Dr. Yase-
min Sayar, Yrd. Doç. Dr. Hümeyra Birol Akkurt, Yrd. Doç. Dr. Emel Kay›n, Arfl. Gör.
Feyzal Özkaban Avc›’d›r.

Komisyon; özellikle yok olma tehlikesi ile karfl› karfl›ya olan yap›lara iliflkin bilgi föyle-
ri ve raporlar haz›rlayarak yap›lar›n korunmalar› için tescil önerilerinde bulunmufltur.
Tescillenerek korumas› önerilen yap›lar bilgi föyleri, raporlar  ve kültürel de¤erler tab-
lolar› ile birlikte I Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu’na sunulmufltur. 

Yap›lan tescil önerileri Koruma Kurulu taraf›ndan de¤erlendirilmifl; Cumhuriyet K›z Li-
sesi, ve Amerikan Koleji yerleflkesinde yer alan 1931 ve 1924 y›llar›nda infla edilen ya-
p›lar tescillenmifltir.  Günümüzde Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i olarak hiz-
met veren Eski Bornova Ziraat Mektebi, Süller Villas›, Paya Apartman› ve Özsaruhan
Villas› tescillenerek koruma alt›na al›nm›flt›r. Ancak Özsaruhan Villas› tescil karar›na,
Bilirkifli raporlar› eflli¤inde Koruma Kurulu’na baflvurularak itiraz edilmifl ve itiraz sonu-
cunda 28.06.2011 tarihinde yap›n›n tescil kayd› kald›r›lm›flt›r. Tescil kayd› kald›r›lan ya-
p› 2011 y›l› a¤ustos ay›nda y›k›lm›flt›r.

Tescillenmesi için baflvurulan yap›lardan bir di¤eri olan Atatürk Kapal› Spor Salo-
nu’nun tadilat yap›laca¤› gerekçesi ile büyük bölümü y›k›lm›flt›r. Bu yap›lar›n durumu-
na iliflkin dikkat çekmek ad›na 4 A¤ustos 2011 tarihinde bir bas›n aç›klamas› yap›lm›fl
ayr›ca 18 A¤ustos 2011 tarihinde Atatürk Kapal› Spor Salonu önünde eylem ve Bas›n
aç›klamas› yap›lm›flt›r. Konuya  Ege Mimarl›k dergisinin 79. Say›s›nda da yer verilmifl-
tir. 
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Konuyla ilgili kamuoyunun dikkatini çekebilmek ad›na Yrd. Doç. Dr. Emel Kay›n küratör-
lü¤ünde “Modern ve Bellek: Silinen ‹zler” ad›yla bir sergi haz›rlanm›fl, sergi 3-9 Ekim 2011
tarihleri aras›nda düzenlenen Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsam›nda Kordon’da kentli-
nin izlenimine sunulmufltur. 
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 40. dönemde de yay›n çal›flmalar›na önemli bir yer ver-
mifl ve kesintisiz olarak sürdürmüfltür. Üç ayda bir yay›mlanan Ege Mimarl›k dergisi;
“Müzecilikte Yeni Yaklafl›mlar, Tarihi Dokuda Yeni Yap›, Kapal› Yerleflmeler ve ‹zmir ile
Dönüflen Mimarl›k Dönüflen Kentler:‹zmir” dosya konulu dört say›n›n yan› s›ra dört
adet serbest makalelerden oluflan say› ile sizlerle bulufltu. Haberler bülteni de bu sü-
reçte düzenli olarak yay›mland›.

Yap› Endüstri Merkezi arac›l›¤› ile bas›m›na devam edilen Ege Mimarl›k; içerik, bask›
kalitesi art›r›larak yay›mlanmaya devam edildi. 

Yay›n Komitesi

Çal›flmalar›n› a¤›rl›kl› olarak Ege Mimarl›k dergisi içeri¤i üzerine sürdüren Yay›n Komi-
tesi, 2010-2011 y›llar›nda toplam 19 toplant› gerçeklefltirmifltir. Yay›mlanan ve yay›m-
lanacak olan say›lar›n dosya ve araflt›rma konular›n›, yap› - yay›n tan›t›m bölümlerin-
de ele al›nacak eserleri ve serbest makaleleri özenle de¤erlendiren komite, derginin
içeri¤inin zenginleflmesine yönelik çal›flmalar›na devam etmektedir ve bunu daha et-
kin sürdürebilmek ad›na alt komitelerle çal›flmalar›na devam etmifltir.

Çal›flmalar›na 14 kiflilik bir kadro ile devam eden komite, bu dönemde sekiz say›n›n
oluflumunu üstlenmifl, 2011 y›l›nda yay›mlanacak olan say›lara iliflkin haz›rl›klar›n› sür-
dürmüfltür. Komitede görev alan tüm üyelere verimli çal›flmalar› nedeniyle teflekkür
ediyoruz. 

YAYIN ÇALIfiMALARI
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EGE M‹MARLIK DERG‹S‹

Ege Mimarl›k Dergisi, mimarl›¤›n eylem alan›n›n çeflitlili¤ini yans›tma yönündeki çal›fl-
malar›na 40. Çal›flma Dönemi içerisinde de özen göstermenin yan› s›ra, özellikle ‹zmir
gündemindeki konular› dosya konusu olarak irdelemeye gayret etmifltir. Her dönem
oldu¤u gibi mimarl›¤›n eylem alan› içerisinde yer alan teori – uygulama dengesini kur-
maya çal›flm›fl, bu ba¤lamda elde edilen dosya konular›n› özenle seçmifltir. 

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

HABERLER BÜLTEN‹
Üyelerimiz aras›nda güncel haberleflmenin sa¤lanabilmesi amac›yla yay›mlanan ayl›k
Haberler bülteninin süreklili¤i korunarak üye - oda iletiflimi aktif tutulmaya çal›fl›lm›fl-
t›r. Bültenin içeri¤ini; güncel mesleki haberler, yasa, yönetmelik ve di¤er mevzuatta-
ki de¤ifliklikler, fiubemiz çal›flmalar›n›n ayr›nt›l› bilgisi, etkinliklerimizin, yar›flmalar›n
duyuru ve haberleri vb. oluflturmaktad›r.
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‹zmir Kent Kurultay›
‹zmir’i Yeniden Düflünmek ve Düfllemek

Bu kitap, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, fiehir
Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi ve Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹zmir fiubesi birlikteli¤inde 24-
25 May›s 2007 tarihlerinde düzenlenen “‹zmir’i Yeniden Düflünmek ve Düfllemek” ko-
nulu Kent Kurultay›’n›n kay›tlar›n›n redaksiyonu  yap›larak haz›rlanm›flt›r. 

Yay›mlayan : Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, fiubat 2010

Yay›na Haz›rlayan : Hikmet Gökmen 

Grafik : Güler Özsakarya Ertan

Ebatlar : 16,5x24

ISBN : 978-9944-89-915-4

2. Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar› Sempozyumu

Bu kitap, 30 May›s 2009 tarihinde düzenlenen “2. Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar› Sempoz-
yumu” kay›tlar›n›n redaksiyonlar›ndan yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.

Yay›na haz›rlayan : Tuba Çak›ro¤lu, fiubat 2010

Grafik tasar›m : H. Nilgün Kara Babacan

Grafik uygulama : Ebru Laçin

Yay›mlayan : Mimarlar Odas› Genel Merkezi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Ebatlar : 16,5x24

Sayfa : 114

ISBN : 978-9944-89-914-7
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Seyfi Arkan'›n Yaflam› ve Mimarl›¤›n›n Toplumsal Ba¤lam›

Mimarlar Odas›, Türkiye’nin mimarl›k kültürüne katk›da bulunmufl ve bugün hayatta ol-
mayan mimar(lar)›n an›s›n› yaflatmak üzere, 2006 y›l›nda bir Anma Program›’n› kurum-
sallaflt›rman›n ilk ad›mlar›n› atm›flt›. Seçici Kurul bu program için Mimar Kemalettin’i
seçmifl ve bu seçim mimarl›k kamuoyuna duyurulmufltu. Mimarlar Odas›, Anma Prog-
ram›’n›n 2008–2010 döneminde “Atatürk’ün mimar›” olarak bilinen Seyfi Arkan’› an›l-
maya de¤er buldu. Afife Batur, Ali Cengizkan, Müge Cengizkan, Derin ‹nan ve Bülend
Tuna’dan oluflan Anma Program› Komitesi üyeleri, Seyfi Arkan üzerine yap›lacak çal›fl-
malar için “MODERN‹ST AÇILIMDA B‹R ÖNCÜ” temal› bir program belirledi. Bu tema
ba¤lam›nda mimar›n çal›flmalar›n› içeren retrospektif bir sergi haz›rland›. 20-27 Nisan
tarihleri aras›nda DESEM’de izleyenlerle buluflan serginin aç›l›fl›nda Prof. Dr. ‹lhan Te-
keli “Seyfi Arkan’›n Yaflam› ve Mimarl›¤›n Toplumsal Ba¤lam›” temal› söyleflisini ger-
çeklefltirdi. Söyleflisinde biyografiden yola ç›karak Arkan’›n hayat›ndaki k›r›lma nokta-
lar›n› saptayan Tekeli, saptad›¤› yedi k›r›lma noktas›n› yedi soru ile irdeleyerek toplum-
la ba¤›n› kurdu. Tüm üyelerimizin bu okumadan faydalanabilmesi amac›yla Tekeli’nin
sunuflunu bir kitap arac›l›¤yla sizlerle paylafl›yoruz.

Yay›mlayan : Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›, Temmuz 2010

Yazar : ‹lhan Tekeli

Yay›na Haz›rlayan : Tuba Çak›ro¤lu Özerim

Grafik Tasar›m ve Uygulama : Güler Özsakarya Ertan

Ebat : 16,5x24

ISBN : 978-9944-89-997-0

Serbest Çal›flan Mimarlar Çal›fltay› De¤erlendirme Raporu 

Mimarl›k sanat› uygulama alan› tek yap› ölçe¤inden, kentsel dokulara ve kentsel alan
düzenlemelerine kadar genifl bir alan› ve kapsaml› bir süreci içermektedir. Bu süreçte
ortaya ç›kan sorunlar›n ve geliflmelerin tart›fl›labilmesi, çapraz irdeleme yap›larak çö-
züm aray›fllar›nda de¤erlendirilmesi amac›yla ‹zmir metropol kenti ve metropolitan
alan›ndaki yerel yönetimlerde, fiubemiz üyelerince gerçeklefltirilen mimarl›k hizmetle-
rinin oldukça ayr›nt›l› analizleri haz›rlanm›flt›r. De¤erlendirme raporu Kufladas›’nda ve
‹zmir’de, Murat Günayd›n yürütücülü¤ünde 234 üyemizin kat›l›m›yla gerçekleflen da-
n›flma kurulu çal›fltay›ndan elde edilmifltir. Analiz ç›kt›lar› serbest olarak mimarl›k hiz-
meti üreten tescilli mimarl›k bürolar› ve üyelerimizle, mesleki uygulama alan›nda yafla-
nan sorunlar›n tart›fl›ld›¤› toplant›lara bir bilgi olarak sunulmufltur.

Yay›mlayan : Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›, Kas›m 2010

Grafik Tasar›m : Güler Ertan

Ebatlar : 20,5x24

Sayfa : 48
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Ulafl›m Paneli

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin Uflak’ta 21-22 Kas›m 2009 tarihlerinde düzenledi¤i
bölge toplant›s›n›n ilk gününde Ulafl›m Paneli gerçekleflti. Panel kay›tlar›n›n redaksi-
yonlar›ndan elde edilen ayn› isimli kitab›n amac› kentlerin yaflad›¤› ulafl›m problemle-
rinin irdelenip Uflak özelinde gelifltirilen ulafl›m ana plan›na çözüm önerileri gelifltir-
mektir. 

Yürütücülü¤ünü Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal’›n
üstlendi¤i panelde Erhan Öncü, ‹smail Hakk› Acar, Ergun Gedizlio¤lu ve N. Mehmet
Arslantürk konuflmac› olarak yer ald›. Erhan Öncü kentleri ve kent merkezlerini ulafl›m
hasarlar›ndan koruman›n yollar›n› aktar›rken, ‹smail Hakk› Acar sunuflunda kentliler ve
kent yöneticileri için ulafl›m ve trafik vizyonunu irdeledi. Ergun Gedizlio¤lu’nun tafl›t
say›s›n›n art›fl›na göre yap›lan ulafl›m planlamas›n›n yanl›fll›¤›n› dile getirdi¤i ve kentle-
rin ulafl›m problemlerini çözmek için neler yap›lmas› gerekti¤ine de¤indi¤i sunuflunun
ard›ndan N. Mehmet Arslantürk Uflak ulafl›m planlamas›n› aktard›. 

Yay›mlayan : Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›, Kas›m 2010

Ebatlar : 16.5x24

ISBN : 978-605-01-0037-2

Baykufllar Toplan›yor 2010
Mimarl›k e¤itiminde Türkiye’deki say›l› kentlerden biri olan ve befl
üniversitesindeki mimarl›k bölümlerinde okuyan bini aflk›n ö¤ren-
cisi ile önemli bir potansiyel içeren ‹zmir’in bu potansiyelden yarar-
lanam›yor oluflu bizi hem üzüyor, hem de bu yoksunlu¤un nedeni-
ni sorgulat›yordu. ‹flte bu noktada Türkiye çap›nda ve yurt d›fl›nda
çeflitli atölyelere, buluflmalara kat›lm›fl ‹zmirli mimarl›k ö¤rencileri
olarak bahsi geçen misyonlara hizmet edecek bir buluflmay› ‹z-
mir’e kazand›rmak için Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin de büyük
yard›m›yla çal›flmalara bafllad›k. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin
Ö¤renci Üye Komisyonlar›ndan  "Yaz Okulu" komisyonunu olufltu-

ran bizler, 3 ay gibi k›sa bir sürede yer, tema, sponsorluk görüflmeleri, kat›l›mc›lar›n ba-
r›nak ve yemek ihtiyaçlar› gibi temel bafll›klar› ele ald›k. Bütün olas›l›klar aras›ndan en uy-
gun olanlar› seçmeye çal›flt›k. Yer olarak ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstütüsü Mimarl›k Fa-
külte Binas›’n› seçenekler aras›nda en uygunu olarak belirledik. Ayr›ca Kredi ve Yurtlar
Kurumu’nun ayn› yerleflkedeki yurtlar› kat›l›mc›lar›m›z›n bar›nak sorununu da giderecek-
ti. ‹lki gerçeklefltirilen ve gelenekselleflmesi amaçlanan Baykufllar Toplan›yor etkinli¤inin
temas›n› ise, kentimizde bir etkisinin kalaca¤›n› düflünerek  "‹z" olarak belirledik.Etkinlik
sonras› yap›lan de¤erlendirmeler, atölyelerimizin içeri¤i ve edindi¤imiz tecrübeleri sizin-
le paylaflmak ad›na bu kitapç›¤› haz›rlad›k. Umar›z ki bu kitapç›k gelecek toplant›lardan
birinde sizlerin de yer almas›na vesile olur. Baykufllar Toplan›yor Organizasyon Ekibi
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Prof. Dr. Gürhan Tümer'e Arma¤an: Mimarl›¤›n Çevresinde Mekân›n
‹çinde Kuram, Eylem ve Söylem

1980’lere hatta ‘90’lara de¤in, Türkiye’de mimarl›¤a toplumbilim, felsefe, edebiyat, dil-
bilim, tarih, hatta genel olarak estetik kuram› pencerelerinden bakabilen çok az isim-
den biri olan Prof. Dr. Gürhan Tümer’e mimarl›¤›n di¤er disiplinlerle, yaflamla ve onu
aktaran sanat ile akrabal›¤› her zaman ilginç gelmifltir ve o (Tümer) akademik çal›fl-
malar›n› bu yönde toplam›flt›r. Kendisi o güne kadar mesle¤in Ankara’dan ve ‹stan-
bul’dan atan kalbine inat, ‹zmir’de kalarak “iç beyin göçü”ne biat etmemifltir. Gürhan
Hoca’n›n çok yönlü bak›fl aç›s›ndaki sabr›, kararl›l›¤› ve bu bak›fl aç›s›n› statik bir ku-
ramsal sistem içinde ifadelendirmekten kaç›nan ve kuflku süzgecinden geçirmeyi sür-
düren tavr›, Mimarl›k, Ege Mimarl›k, Arredamento Dekorasyon gibi mimarl›k ve Varl›k,
Yazko Edebiyat, Hürriyet Gösteri gibi edebiyat, sanat dergileri arac›l›¤› ile daha genifl
kitlelere ulaflabilmifltir. Bugün özellikle mimarl›k medyas›n›n genifl olanaklar› ve e¤iti-
min içinde mimarl›k kuram›n›n tekil çal›flmalar›n ötesinde “kurumsallaflmaya bafllama-
s›” sayesinde art›k mekâna ve mimarl›¤a daha genifl bir perspektiften bak›labilmekte-
dir. Bu ba¤lamda, Gürhan Hoca’n›n meslek alan›m›za katk›s› büyüktür; tam da bu ne-
denle, kendisine 2004 Y›l› Mimarlar Odas› 9. Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri kap-
sam›nda “Mimarl›¤a Katk› Ödülü” verilmifltir. O anlamda bu kitap, Gürhan Hoca’ya ki-
flisel bir hat›ra olmas›n›n yan›nda, onun, bafll›kta vurgulanan türde çoklu bir öze sahip
bulunan mimarl›k alan›na disiplinler aras› bir perspektiften bakan yaklafl›m›n› takdir et-
mek amac›ndad›r; yaflam›n›n ana ekseni “yazmak” olan ve çevresindeki pek çok insa-
na da “düflünme-yazma” eylemleri ba¤lam›nda ilham kayna¤› oluflturan bu de¤erli ki-
fliye yaz›m yolu ile teflekkürden ibarettir.

Bu kitap ve onun için seçilen bafll›k, Gürhan Tümer’in bilgiye ve mimarl›k araflt›rmala-
r›na disiplinler aras› temellere oturan bak›fl aç›s›n›n farkl› bir tonlamas›n› da yans›tmak-
tad›r. K›saca ifade etmek gerekirse bafll›ktaki bu tonlama, çok yarars›z görünen bir bil-
ginin, bir gün o kifli ya da bir baflka bilim insan› için çok önemli olabilece¤ini ima ede-
rek, muhafazakâr bilim çevrelerinin k›rm›z› çizgilerle çekti¤i “asli” ve “önemsiz” aras›n-
daki ay›r›mlar›n erimesi gerçekli¤ini öne ç›karmaya ve desteklemeye yöneliktir. Seçti-
¤imiz bu bafll›k, bir yandan da uzun bir süredir Gürhan Tümer’in Arredamento Mimar-
l›k dergisinde kulland›¤› “Mimari Aforizmalar” bafll›¤›n›n içeri¤ine bir tür öykünme; ve-
cizane tav›rla az sözle derin anlam ifade etmeye teflebbüs etme olarak da yorumlana-
bilir. Sonuç itibariyle bu kitapta yer alan 25 yazar, Gürhan Tümer’den ve onun de¤in-
di¤i konulardan beslenerek mimarl›kta kuram, eylem ve söylem üçlemesinin dayan›l-
maz a¤›rl›¤›n› bir kez daha vurgulam›flt›r.

Yay›mlayan : Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›, Kas›m 2011

Editörler : Özlem Erdo¤du Erkarslan, Özlem Ar›tan, Didem Akyol

Yazarlar : Orcan Gündüz, Güngör Kaftanc›, Bülend Tuna, Nilüfer

Ç›narl› Mutlu, Açalya Allmer, Neslihan Türkün Dosto¤lu, fieniz Ergeçgil Ç›k›fl,

Zehra Akdemir Ersoy, Erdal Onur Diktafl, Ahenk Bay›k Y›lmaz, Emel Kay›n,

Rengin Zengel, Emre Ergül, Emel Göksu, ‹lknur Türkseven Do¤rusoy, HAsan

Begeç, ‹nci Uzun, Didem Altun, Ayflen Ciravo¤lu, Ahmet Eyüce, U¤ur Tanyeli,

Özlem Erdo¤du Erkarslan, Özlem Ar›tan, Özen Eyüce, Gül Kaçmaz Erk

Yay›na Haz›rlayan : Naciye Ç›rac›

Grafik Tasar›m : Güler Özsakarya Ertan

ISBN :978-605-01-0164-5
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‹zmir Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri

‹nsanl›k ve uygarl›k tarihi boyunca yarat›lm›fl olan kültürü günümüze yans›tan öncelik-
li araçlardan biri mimarl›kt›r. Bir baflka tan›mlamayla da mimarl›k kültürün bir ifadesi-
dir.

Yaflam çevrelerinin ve kentlerin alg›lanmas›nda ve belleklerde kal›c› olmas›nda yap›la-
r›n, mimarl›k düzeyi çok önemlidir. Bu ba¤lamda kentimizde yaflayanlar›n gurur duya-
caklar› nitelikli bir mimarinin geliflmesi en öncelikli görev ve sorumluluklar›m›z› olufl-
turmaktad›r.

Çok zengin kültür miras›na ve yap› kültürüne sahip olan bölgemizde, bu mirasa duyar-
s›z olarak geliflen ço¤unlukla s›k›c› ve tekdüze yap›laflman›n yaratm›fl oldu¤u nitelik-
siz kentsel mekan›n fark›nday›z. Bu olumsuz sürecin dönüfltürülmesinde mimarl›¤›n
gücünü önemsiyoruz.

‹zmir’de son y›llarda yarat›lm›fl olan baflar›l› mimarl›k uygulamalar›n›n derlenmesi, bel-
gelenmesi ve kentte mimarl›k eyleminin tan›t›lmas›, özendirilmesi ve ödüllendirilmesi,
yerel, ulusal ve uluslar aras› kurumsal iliflkilerimizde ‹zmir’in güncel mimarl›¤›n›n tan›-
t›lmas› amac›yla ‹zmir Mimarl›k Ödülü ve Sergisi program›n›n ilkini gerçeklefltirdik.

Sergiye kat›lan mimarl›k ürünlerinin ifllevleri aç›s›ndan çeflitlili¤i, kat›l›m say›s› ve dü-
zeyi ilk kez düzenlenmifl olmakla birlikte gelecek için umut verici görülmektedir.

‹zmir’in güncel mimarl›k üretimini yans›tmay›, mimarl›¤› toplumun gündemi ile bulufl-
turmay› hedefleyen ve bölgemizde yak›n dönemde gerçekleflen mimarl›k birikimini
gösteren ödül ve sergi gelecekte önemli bir baflvuru kayna¤› ifllevi de görecektir.

Ödül program›n›n duyurusunda da belirtildi¤i gibi, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin et-
kinlik alan›nda son on y›lda gerçekleflen mimari yap›tlar›n bir arada sunuldu¤u bir bu-
luflma ve tart›flma ortam› yarat›lmas› ile elde edilen eserlere ait envanterin mimarl›k
ortam›na kazand›r›lmas› ba¤lam›nda bu katalog haz›rlanm›flt›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›, Aral›k 2011

Editör : Tuba Çak›ro¤lu Özerim

Grafik Tasar›m : Güler Özsakarya Ertan

ISBN : 978-605-01-0222-2
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‹ZM‹R M‹MARLI⁄I ENVANTER ÇALIfiMALARI 
‹zmir'in mimarl›k birikiminin kentsel ölçekli ya da tekil örneklerinin belgelenmesi, fo-
to¤raf, dia ve projelerinin arflivlenmesi amac›yla Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin yü-
rütücülü¤ünde, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin katk›lar›yla ve Dokuz Eylül Üniversite-
si, ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ‹zmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaflar Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi ö¤retim üyelerinin destekleriyle envanter çal›flmalar› sürdürülmek-
tedir. 

Çal›flmalarda elde edilen belge, bilgi, foto¤raf ve projeler, emel Kay›n küratörlü¤ünde
haz›rlanan "Modern ve Bellek: Silinen ‹zler" sergisinde de¤erlendirildi. Ayr›ca; ‹zmir Mi-
marl›k Sergisi ve Ödülleri kapsam›nda teslim al›nan projeler ile ‹zmir ve çevresinde
mevcut yap›l› çevrenin envanterinin de ç›kar›lmas› hedeflenmifltir.
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fiUBE KÜTÜPHANES‹ 
fiube kütüphanemiz, önceki y›llarda da oldu¤u gibi yine bu çal›flma y›l›nda da güncel
yay›nlar› takip ve temin ederek geliflmesini sürdürmüfl ve 3750 adet kitap, 147 çeflit sü-
reli yay›nla tüm üyelerimiz ve ö¤rencilerimize hizmetini sürdürmeye devam etmifltir. 

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

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

Ayr›ca her gün yerel ve ulusal bas›n taramas› yap›larak ilgili haber kupürleri konular›-
na göre s›n›flanarak dosyalanmaktad›r. 
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B‹LG‹-‹fiLEM BÖLÜMÜ ÇALIfiMALARI
fiubemizin "internet" üzerindeki faaliyetleri her geçen gün daha da gelifltirilmektedir.
Bugün itibar› ile flube çal›flma ve aktiviteleri ile mimarl›k gündemi yaklafl›k 1677 PHP
uzant›l›, 532 Word-Excel belgesi ayr›ca jpeg, gif ve pdf dosyas› internet arac›l›¤› ile
üyelerimizin, mimarl›k ö¤rencilerinin ve ilgilenenlerin kullan›m›na sunulmufltur. Elek-
tronik Resmi Gazete aboneli¤i ile de en son yasa, yönetmelik, ihale ve mevzuat günü
gününe takip edilmektedir. Üyeleri ile her konuda ve her ortamda karfl›l›kl› iletiflime
önem veren Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, kat›l›mc› demokratik gelene¤ini daha etkin
flekilde ve ça¤dafl olanaklar› da kullanarak sürdürmek amac›yla www.izmimod.org.tr
adresinde internet sitemizi üyelerimizin ve di¤er kullan›c›lar›n hizmetine en iyi flekilde
sunmaya çal›flmaktad›r. Amac›m›z ça¤›m›z›n en etkin iletiflim arac› olan internet orta-
m›n›n olanaklar›n› kullanarak h›zl›, kaliteli ve etkin bir flekilde bilgi üretimine ve payla-
fl›m›na katk›da bulunmakt›r. 

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

• En güncel mesleki bilgi ve haberlere, 

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

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

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

• Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi haber bültenlerine, 

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

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

• Düzenlenen etkinliklerin duyurular›na, 

• Kütüphanemizde bulunan ve 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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B‹LG‹SAYAR DESTEKL‹ TASARIM E⁄‹T‹MLER‹

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

Archicad 15 versiyonu e¤itimin verildi¤i kurslar›m›z hafta içi 12’fler kiflilik aç›lan s›n›flar-
da, 60 saat süren kurs süresinde gerçeklefltirilmifltir. fiubemizin, bu dönemde kurs pro-
gram›ndan 92 kursiyer yararlanm›flt›r.

Autocad 2012 versiyonu e¤itiminin verildi¤i kurslar›m›z cumartesi günleri 12’fler kiflilik
aç›lan s›n›flarda, 60 saat süren kurs süresinde gerçeklefltirilmifl, Autodesk yetkili e¤itim
merkezi olarak faaliyet gösteren fiubemizin, bu dönemde kurs program›ndan 56 kur-
siyer yararlanm›flt›r.

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

Rhino 4 e¤itimin verildi¤i kurslar›m›z cuma ve cumartesi günleri 12’fler kiflilik aç›lan
s›n›flarda, 30 saat süren kurs süresinde gerçeklefltirilmifltir. fiubemizin, bu dönemde
kurs program›ndan 14 kursiyer yararlanm›flt›r.

Kurslar› tamamlayan üyelerimize Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi taraf›ndan ve ö¤ren-
cilere ise fiubemiz taraf›ndan sertifikalar› verilmifltir.

Mimarl›k ortam›nda kullan›lmakta olan yaz›l›mlar›n çeflitlili¤i bu konuda farkl› kurslar
aç›lmas›n› gündeme getirmektedir. Bilgisayar kurslar› için fiubemizin Sürekli E¤itim
Merkezi kullan›lmaktad›r.
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YARIfiMALARLA ‹LG‹L‹ ÇALIfiMALAR

Kamu ve özel sektör yat›r›mlar›n›n nitelikli mimarl›k hizmeti ile gerçekleflmesinde, pro-
jelerin yar›flmalar yoluyla elde edilmesi kuflkusuz genel kamu yarar›n›n yan› s›ra ülke-
miz mimarl›k ortam›n› zenginlefltirecek, gelifltirecektir.

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

‹zmir Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri fiubemiz taraf›ndan 2010 y›l›nda düzenlenmifl, ödül-
ler ve sergilemeye de¤er bulunan eserler katalog halinde bas›lm›flt›r.

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

Bilirkiflilik hizmetinin kurallara uygun, kurumsallaflarak yap›labilmesinin sa¤lanmas› için
bafllat›lan çal›flmalar bu dönemde de artarak sürdürülmüfltür. Bilirkiflilerin ba¤l› olduk-
lar› 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 ve Gayrimenkul Komitesi taraf›ndan Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i
ve Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i Güncelleme Vize E¤itimleri haz›rlanm›flt›r. Ayn› zamanda
Bilirkifli Seçme ve Rapor ‹zleme Kurulu oluflturulmufltur.  

2010 y›l›nda 9-10 Kas›m 2010 tarihlerinde 16 saat olarak kurgulanan Kamulaflt›rma
Bilirkifli E¤itimi düzenlenmifl, e¤itime 14 üyemiz kat›lm›flt›r. 8 saat olarak kurgulanan
Kamulaflt›rma Bilirkifli Güncelleme Vize E¤itimi 11 Kas›m 2010 tarihinde gerçeklefltiril-
mifl ve e¤itime 28 üye kat›lm›flt›r.

Kamulaflt›rma Bilirkifli E¤itimi 9-10 Aral›k  2011 tarihlerinde 11 üyenin kat›l›m› ile
Kamulaflt›rma Bilirkifli Güncelleme Vize E¤itimi ise 8 Aral›k 2011 tarihinde 26 üyenin
kat›l›m› ile gerçekleflmifltir. Kamulaflt›rma Bilirkifli E¤itimi sonunda kat›l›mc›lara bir
s›nav uygulanm›fl, s›navda baflar›l› olan üyelerimize Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi
taraf›ndan sertifikalar› verilmifltir. Kamulaflt›rma Bilirkifli Güncelleme Vize E¤itimi
sonunda ise kat›lanlar taraf›ndan çözümlenmifl örnek raporlar toplan›p,
de¤erlendirildikten sonra e¤itime kat›lanlar›n baflar› durumu tespit edilmifl ve baflar›l›
olan üyelerimizin sertifikalar› vize edilmifltir.

16 fiubat 2011 Çarflamba günü bilirkiflilikle ilgili yeni düzenlemeler ve sorunlar ile 16
Mart 2011 Çarflamba günü uygulamada karfl›lafl›lan sorunlarla ilgili olarak fiubemiz
taraf›ndan seminerler düzenlenmifl üyelerimiz yaflad›klar› süreçleri konuflmac›lar›m›zla
paylaflm›fllard›r. Ayr›ca 20 Nisan 2011 Çarflamba günü "Bilirkiflilik Uygulamalar› ve
De¤erlendirmesi" söyleflisi gerçekleflmifl olup, örnek dosyalar üzerinden bilirkiflilik
uygulamalar›n›n kat›l›mc›larla tart›fl›larak de¤erlendirmesi amaçlanm›flt›r.

ÜYE B‹LG‹LER‹N‹N GÜNCELLENMES‹
Üye aidatlar›n›n güncellenmesi ve adresi çal›flmayan üyelerle iletiflimin sa¤lanmas› için
aktif bir çal›flma yürütülmüfltür ve yeni bir bilgisayar program› (MOP) ile üye bilgileri-
nin güncellenmesi internet arac›l›¤›yla merkezden sa¤lanm›flt›r. Geçmifl y›llardan kay-
naklanan üye aidatlar›n›n taksitlendirme yoluyla aylara yay›larak tahsil edilme yoluna
gidilmifl, bu sonunun çözümüne dönük büyük bir çal›flma gerçeklefltirilmifltir. Adresi
bulunamad›¤› için iletiflim kurulamayan üyelere ulaflmak için bafllat›lan çal›flma sürdü-
rülmektedir. Üyelerin cep telefonlar› ve e-mail adresleri kay›t bilgilerine eklenerek h›z-
l› iletiflim sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r.
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M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ M‹MARLIK MERKEZ‹

ÇALIfiMALARI

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 1995 y›l›ndan beri Alsancak’ta, 1456 Sokak’ta Berin Aksoy
Apartman› 4. kat›nda üyelerine hizmet vermektedir. Ancak özellikle son befl y›ld›r üye
say›s›n›n art›fl› ile birlikte hizmet alan›m›z yetersiz gelmeye bafllam›flt›r. Mevcut kurul,
komite ve komisyonlar›n çal›flmalar›n› sa¤l›kl› yürütebilmek, etkinliklerimizi gerçeklefl-
tirebilmek için toplant› salonumuz yetersiz kalmaktad›r. Arfliv alan› ihtiyac›m›z mevcut
binada karfl›lanamamakta, kiral›k depoya ihtiyaç duyulmaktad›r. Üyelerimize verilen
hizmetin verimli sunulabilmesi, düzenlenen e¤itim ve etkinliklerin daha kaliteli gerçek-
lefltirilebilmesi için daha büyük ve teknik koflullar aç›s›ndan donan›ml› bir hizmet me-
kân›na ihtiyaç duyulmaktad›r. Ayr›ca Mimarlar Odas› yap›lanmas› salt fiube hizmet bi-
nas› yerine kentlinin de kullan›m›na aç›k; mimarl›k-toplum buluflmas›n› gerçeklefltirebi-
lecek sergi, atölye, söylefli, seminer gibi etkinliklerin gerçeklefltirilebilece¤i bir mimar-
l›k merkezi oluflturmay› amaçlamaktad›r.

Bu amaç do¤rultusunda Alsancak’ta mevcut fiube binas›na yak›n Eski Tekel Depola-
r›’n›n bir bölümü sat›n al›nm›fl, bedeli tamamen ödenmifltir. Depolar, kentin odak nok-
tas› olan Konak ilçesinin Alsancak mevkiinde yer almaktad›r.Konumu itibariyle, çevre
ilçelerin hepsinden toplu tafl›ma araçlar› ile ulafl›m kolayl›kla sa¤lanabilmektedir. Ayn›
zamanda yurtd›fl› gemilerinin ‹zmir ilinde dura¤› olan ‹zmir liman›na yak›nl›¤›ndan do-
lay› ulafl›m› yurtd›fl›, yurtiçi ve çevre ba¤lant›lar› ile oldukça güçlüdür. Yak›n mesafede
bulunan ‹zmir Barosu, Alsancak Gar› ve ‹zmir Liman› önemli referans noktalar›d›r. Alan,
Kordon’a ve Alsancak’›n en önemli yaya aks› olan K›br›s fiehitleri Caddesi’ne yak›n bir
konumdad›r. Ayr›ca yap›, mevcut hizmet binam›za yak›n konumland›¤› için üyelerimiz
aç›s›ndan yeni binaya al›flma sürecince konumu sebebiyle dezavantaj oluflturmaya-
cakt›r.
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Yap›n›n di¤er bir önemi ise ülkemizde özellefltirme uygulamalar›n›n bafllamas›yla bir-
likte pek çok kamu yap›s› sat›fla ç›kart›larak özel sektöre devredilmifl, bir dönemin sim-
gesi olan yap›lar nitelikli-niteliksiz dönüflümler yaflama sürecine girmifltir. Yap›lan özel-
lefltirmeler sonucu Tekel’e ait pek çok yap› da sat›fla ç›kar›lm›flt›r. Sat›fla ç›kan yap›la-
r›n nitelikli olarak dönüfltürülmesini ve kamunun kullan›m›na sunulmas›n› önemseyen
fiubemiz, yap›n›n bu ba¤lamda hizmet binas› ve mimarl›k merkezine dönüfltürülmesi-
ni hedeflemektedir.

Odam›z mülkiyetine geçmesinin ard›ndan öncelikle yap›da gerekli temizlik iflleri yap›l-
m›flt›r. fiube bünyesinde oluflturulan çal›flma ekibi ile rölöve çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.
Rölövelerin tamamlanmas›n›n ard›ndan yap›n›n restitüsyon etüdüne ve restorasyon
projesine altl›k oluflturacak analiz çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. Yap›n›n malzeme, bozul-
ma ve özgünlük analizleri ve raporlar› tamamlanm›flt›r. Analizlerin tamamlanmas› ile
birlikte yap›n›n restitüsyon etüdü haz›rlanarak raporlar, belediyeden ve tapudan al›nan
bilgi ve belgelerle desteklenmifltir.

Rölöve ve analiz çal›flmalar› devam ederken fiubemiz; “Yeni Bina Proje Dan›flma, Ge-
lifltirme Komisyonu” ad›yla genifl kat›l›ml› bir komisyon kurmufltur. Komisyon her haf-
ta düzenli olarak toplanm›fl, öncelikle ihtiyaç program› ile ilgili çal›flmalar yürütmüfltür.
Yap›lan çal›flma sonucu yap›, iki bölüm olarak ele al›nm›fl ve ihtiyaç program› flu flekil-
de belirlenmifltir. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Hizmet Binas›

-Dan›flma-Güvenlik

-Bekleme

-Kitap Sat›fl

-Arfliv

-Kütüphane

-Sekreterya

-Muhasebe

-Mesleki Denetim Birimi 

-Yön. Kur. Baflkan Odas›

-Yön. Kur. Sekreter Üye Odas›

-Yönetim Kurulu Toplant› Odas›

-Yay›n Odas›

-Sürekli Mesleki Geliflim Odas›

-Bilgisayar Kursu E¤itim Salonu

Zemin kat plan› Birinci kat plan›
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Mimarl›k Merkezi

-Konferans  Salonu (300-350 kiflilik)

-Sergi Alan›

-Kafeterya / Lokal

-Atölye Mekân›

‹htiyaç program›n›n ve yap›n›n mevcut durumunun saptanmas›n›n ard›ndan komisyon
taraf›ndan yap› için tasar›m önerileri gelifltirilmifl ve avan projeler oluflturulmufltur.
Avan projeler 06.04.2011 tarihinde ‹zmir 1 Numaral› Kültür Varl›klar›n› Koruma Kuru-
lu’nun görüflüne sunulmufltur. Kurulun 25.05.2011 tarihli toplant›s›nda konu görüflüle-
rek fiubemize karar iletilmifltir. 

Al›nan görüfller ve yap›lan analizler do¤rultusunda restorasyon projeleri tamamlan-
m›flt›r. Komisyonun katk›lar›yla restorasyon projeleri fiubemizde oluflturulan ekip ta-
raf›ndan haz›rlanarak tamamlanm›fl, Konak Belediyesi’nden ön onay al›narak Koruma
Kurulu’na iletilmifltir. Genel Kurul sürecimizde inflaat ruhsat› ifllemleri de tamamlana-
cakt›r. 

Yap›m aflamas›na yönelik olarak fiubemiz çal›flmalara bafllam›flt›r. Yap›n›n metraj ve
keflifleri haz›rlanmakta olup, tüm malzeme kalemleri için sponsor firmalarla görüflme-
ler bafllat›lm›flt›r. Yap›lan görüflmeler sonucunda özellikle ince ifl malzemelerinin pek
ço¤u sponsorluk kapsam›nda veya çok düflük maliyetlerle elde edilecektir. 

Yap›lan haz›rl›klar do¤rultusunda, önümüzdeki çal›flma döneminde yap›n›n restoras-
yonunun tamamlanarak Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Mimarl›k Merkezi’nin üyelerimiz
ve kentlinin kullan›m›na sunulaca¤›n› öngörmekteyiz. 

Kesitler

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

2010 YILINDA SMG KAPSAMINDA YAPILAN 
E⁄‹T‹M VE ETK‹NL‹KLER

2010 YILINDA fiUBEM‹ZDE DÜZENLENEN SMG E⁄‹T‹M ve ETK‹NL‹KLER‹

2004 Genel Kurul’unda kabul edilen SMGM (Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi) yönet-
meli¤inin yürürlü¤e girmesiyle birlikte çal›flmalara bafllanm›fl ve Mimarlar Odas› bün-
yesinde yap›lmakta olan e¤itim ve etkinlikler sistematik bir hale getirilerek kay›t alt›-
na al›nm›fl, üyelerin sicillerine ifllenmifltir. Ölçme ve De¤erlendirme Kurulu’nun yapt›¤›
çal›flmalar sonucunda e¤itim ve etkinliklerin yan› s›ra de¤iflik alanlardaki çal›flmalar da
kay›t alt›na al›n›p kredilendirilir hale gelmifltir.

Büro Tescil Belgesi’nin al›nmas› ve yenilenmesi için getirilmifl olan sürekli mesleki ge-
liflim e¤itimlerine kat›lma yükümlülü¤ü mahkeme karar›yla 2008 sonunda kald›r›lm›fl-
t›r. Bu yükümlü¤ün kalkmas›yla birlikte sadece “Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i” ve “Yap›
Denetimi” yapacak olan mimarlar›n yetki belgelerini alabilmek ve yenileyebilmek için
e¤itime kat›lma yükümlülükleri devam etmektedir.

2010 y›l› SMGM Yönergesi’nde üyelerimizin kat›ld›¤› e¤itim ve etkinliklerin yan›s›ra
mesleki çal›flmalar da kredilendirme kapsam›na al›nm›flt›r. Doktora tezinin 12 kredi,
yüksek lisans tezinin 3 kredi olarak de¤erlendirilmesi, mimarl›k okullar›na lisans e¤iti-
minde misafir e¤itmen olarak ça¤›r›lan mimarlar›n haftal›k ders saatleri kadar kredi al-
malar› gibi yeni kredilendirme kriterleri belirlenmifltir. Mesleki yar›flmalar, süreli-süre-
siz yay›nlarla ilgili yap›lan çal›flmalar›n sürekli mesleki geliflim kapsam›nda de¤erlendi-
rilece¤i öngörülmüfltür.

fiubemiz etkinlik ve e¤itime kat›lma yükümlülü¤ünün kald›r›lm›fl olmas›na ra¤men e¤i-
tim ve etkinlik programlar› haz›rlamaya devam ederek y›lda iki kere düzenli olarak bu
programlar› kitapç›k halinde üyelerimizle paylaflm›flt›r.2010–2012 çal›flma döneminde
toplam dört e¤itim ve etkinlik program› yay›nlam›flt›r. Üyelerimizin kat›lm›fl oldu¤u
e¤itim ve etkinlikler üye sicil bilgilerine eklenmifltir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 2010 y›l› içerisinde fiubemiz ve Temsilciliklerimizce dü-
zenlenmifl toplam 53 etkinlik ve 6 e¤itim gerçeklefltirmifltir.
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2010 Y›l› Etkinliklerinin Aylara Göre Da¤›l›m›

2010 YILINDA SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETK‹NL‹KLER

2010 Y›l›nda Gerçekleflen Etkinliklerin ‹zmir fiube ve Temsilciliklere Göre Da¤›l›m›

Ocak : 1
fiubat : -
Mart : 7
Nisan : 6

May›s : 5
Haziran : 2
Temmuz : -
A¤ustos : -

Eylül : 1
Ekim : 24
Kas›m : 3
Aral›k : 4

‹zmir fiube: 43
Akhisar Temsilcili¤i: 1
Ayd›n Temsilcili¤i: 3
Manisa Temsilcili¤i: 1

Salihli Temsilcili¤i: 1
Uflak Temsilcili¤i: 4

Toplam: 53
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2010 YILI SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETK‹NL‹KLER



2010 YILI SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN E⁄‹T‹MLER
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2010 YILINDA SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN E⁄‹T‹MLER

YAPI DENET‹M‹ GÜNCELLEME E⁄‹T‹M‹

Haz›rlayan: SMGM

Süre: 6 saat

E¤itim Yeri: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

SMG Kredisi: 6

Ücret: 60 TL

Konular:

1. Yap› Denetim Uygulamalar›nda Yasal Çerçeve 

2. Davran›fl ‹lkeleri – Etik, Sorumluluklar ve Yapt›r›mlar

3. Mimarl›k Hizmetlerinin Denetimi

Aç›ld›¤› Tarihler: 13 May›s 2010

Kat›l›mc› Say›s›: 49 kifli

YAPI DENET‹M‹ E⁄‹T‹M‹

Kurgulayan: Yap› Denetim Komisyonu

Süre: 12 saat

E¤itim Yeri: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

SMG Kredisi: 12

Ücret: 120 TL

Konular:

1. Yap› Denetim Uygulamalar›nda Yasal Çerçeve 

2. Davran›fl ‹lkeleri – Etik, Sorumluluklar ve Yapt›r›mlar

3. Mimarl›k Hizmetlerinin Denetimi

Aç›ld›¤› Tarihler: 3 - 4 Haziran 2010

Kat›l›mc› Say›s›: 24 kifli
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

KAMULAfiTIRMA B‹L‹RK‹fi‹L‹⁄‹ E⁄‹T‹M‹

Haz›rlayan: SMGM

Kurgulayan: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ve Gayrimenkul Komitesi

Süre: 16 saat

E¤itim Yeri: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

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: 9 - 10 Kas›m 2010

Kat›l›mc› Say›s›: 14 kifli

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

Haz›rlayan: SMGM

Kurgulayan: Mimarlar Odas› Bilirkifli ve Gayrimenkul Komitesi

Süre: 8 saat

E¤itim Yeri: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

SMG Kredisi: 8

Ücret: 80 TL

Konular:

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

2. Kamulaflt›rma bilirkiflili¤i uygulamalar› ve Yarg›tay’›n bilirkifli raporlar›n›
de¤erlendirmesi, içtihatlar ve raporlar›n reddi konular›n›n ifllenmesi

Aç›ld›¤› Tarihler: 11 Kas›m 2010

Kat›l›mc› Say›s›: 28 kifli
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

YAPI DENET‹M‹ E⁄‹T‹M‹

Konuflmac›lar:       Ayflen Y›lmaz Ö¤üt, Alev A¤r›

Haz›rlayan: SMGM

Kurgulayan: Yap› Denetim Komisyonu

Süre: 12 saat

E¤itim Yeri: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

SMG Kredisi: 12

Ücret: 120 TL

Konular:

1. Yap› Denetim Uygulamalar›nda Yasal Çerçeve 

2. Davran›fl ‹lkeleri – Etik, Sorumluluklar ve Yapt›r›mlar

3. Mimarl›k Hizmetlerinin Denetimi

Aç›ld›¤› Tarihler: 25 - 26 Kas›m 2010

Kat›l›mc› Say›s›: 11 Kifli

TOPLAM KAL‹TE YÖNET‹M‹

Haz›rlayan: SMGM

Kurgulayan: Murat Günayd›n

Süre: 6 saat

E¤itim Yeri: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

SMG Kredisi: 6

Konular:

1. Kalite 

2. De¤iflkenlik 

3. ‹nflaat sektöründe kalite

Aç›ld›¤› Tarihler: 23 Aral›k 2010

Kat›l›mc› Say›s›: 6 kifli



98
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 40. Dönem Çal›flma Raporu

SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2011 YILINDA SMG KAPSAMINDA YAPILAN 
E⁄‹T‹M VE ETK‹NL‹KLER

2004 y›l›ndan bu yana devam eden Sürekli Mesleki Geliflim etkinlik ve e¤itimlerinde
2011 y›l› itibariyle farkl› bir döneme girilmifltir. 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle Sürekli Mes-
leki Geliflim Merkezi e-e¤itimlere bafllam›flt›r. Üyelerimiz e-posta ve flifrelerini alarak e-
e¤itimlerden faydalanmaya bafllam›fllard›r. E-e¤itimlere, Mimarlar Odas›’ndan al›nacak
flifrelerle Mimarlar Odas› Web Sitesi üzerinden “Üye Girifl Modülü” kullan›larak girifl
yap›lmaktad›r. Üye modülünden ayr›ca üyelik bilgileri vb. Bilgilere de ulafl›labilmekte-
dir.  ‹zlenen ve tamamlanan her e¤itim SMG kapsam›nda 1 kredi olarak de¤erlendiril-
mekte olup otomatik olarak Üye Sicil Kayd›na ifllenir. Bununla birlikte e¤itime birden
fazla girilerek üye diledi¤i yerleri tekrar edebilmektedir.

E-e¤itimlerin k›sa süreli modüller halinde kurgusu yap›larak, e¤itimlerin ilginin da¤›l-
mas›na izin vermeden bir oturumda tamamlanmas› amaçlanmaktad›r.  Mimarlar Oda-
s› E-E¤itim Program› Ocak 2011’de Y. Mimar Yücel Akyürek’in haz›rlad›¤› “Mimarl›k ve
Cam - Genel Bak›fl”, Doç. Dr. Emre Madran ve Dr. Nimet Özgönül’ün haz›rlad›¤› “Kül-
türel ve Do¤al De¤erlerin Korunmas›-I”, Prof. Dr. H. Murat Günayd›n’›n haz›rlad›¤›
“Proje Yönetimi Temel E¤itimi-I” ile Dr. Deniz Ça¤layan Gümüfl’ün haz›rlad›¤› “Özür-
lüler ‹çin Yap›l› Çevrede Ulafl›labilirlik” e¤itimleri ile bafllam›flt›r. E¤itimlerin çeflitlili¤i-
nin ve kalitesinin artt›r›lmas› için çal›flmalar devam etmektedir.

Merkez Yönetim Kurulu’nun 02.09.2010 tarihli karar›yla sertifikas›z e¤itimler ücretsiz
olarak yap›lmaya bafllanm›flt›r. (Bilgisayar program› e¤itimleri, foto¤raf vb. uzun
programl› kiflisel geliflim e¤itimleri bu kapsam›n d›fl›ndad›r ve ücretlidir.) Sertifikal›
e¤itimler (Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i, Yap› Denetimi, Gayrimenkul De¤erleme, Konut
De¤erleme)  ise saat ücreti 10 TL olarak verilmeye devam etmektedir.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan Binalarda Enerji Performans› Yö-
netmeli¤i gere¤ince, 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni binalara ruhsatland›rma
aflamas›nda Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlulu¤u getirilmifltir. Enerji Kimlik
Belgesi’nin (EKB) yönetmelik gere¤ince yeni binalar için o binan›n tasar›m›nda görev
alm›fl proje müellifi mimar veya mühendisleri aras›ndan yetkilendirilmifl EKB uzman›
taraf›ndan, mevcut binalar için ise 2017‘ye kadar Enerji

Verimlili¤i Dan›flmanl›k (EVD) fiirketleri taraf›ndan verilmesi öngörülmüfltür. Bu ibare-
ye ra¤men Odam›z e¤itim vermeye yetkili kurulufllar aras›nda yer almam›fl,  Enerji
Kimlik Belgesi Uzmanl›¤› e¤itimleri Ocak 2011’den itibaren flirketler ve yetkili meslek
odalar› taraf›ndan verilmeye bafllanm›flt›r. Ancak Mimarlar Odas› Genel Merkezi ve Sü-
rekli Mesleki Geliflim Merkezi’nin çal›flmalar› ve Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›’na yap›lan baflvu-
rular sonucunda Odam›z e¤itim vermeye yetkili Meslek Odalar› aras›na al›nm›flt›r. Yet-
ki al›nmas›n›n ard›ndan h›zl› bir flekilde e¤itmenler saptanm›fl, Bakanl›k’tan e¤itim ala-
rak sertifikalar›n› alm›fllard›r. Bu süreçte fiubemiz üyelerinden Alev A¤r›, ‹lker Kahra-
man ve Selin Za¤pus’da EKB Uzman› E¤itmeni olarak Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›ndan serti-
fikalar›n› alm›fllard›r. E¤itmenlerin saptanmas›n›n ard›ndan gerekli teknik altyap› haz›r-
l›klar› tamamlanarak fiubemizde de Kas›m ve Aral›k aylar›nda EKB Uzmanl›¤› e¤itimi
düzenlenmifltir. E¤itimler belirli aral›klarla Sürekli E¤itim Merkezimizde devam ede-
cektir. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi e¤itim ve etkinliklerin üyelerimiz aç›s›ndan önem
tafl›d›¤› inanc›yla 2011 y›l› içerisinde, fiubemiz ve Temsilciliklerimizce düzenlenmifl top-
lam 64 etkinlik ve 6 e¤itim gerçeklefltirmifltir. 
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2011 YILINDA SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETK‹NL‹KLER

2011 Y›l›nda Gerçekleflen Etkinliklerin ‹zmir fiube ve Temsilciliklere Göre Da¤›l›m›

‹zmir fiube: 54
Ayd›n Temsilcili¤i: 3
Manisa Temsilcili¤i: 1

Salihli Temsilcili¤i: 2
Uflak Temsilcili¤i: 4
Toplam: 64

Ocak :3
fiubat :4
Mart :9
Nisan :7

May›s :9
Haziran :2
Temmuz :2
A¤ustos : 2

Eylül :1
Ekim :18
Kas›m :5
Aral›k :2

2011 Y›l› Etkinliklerinin Aylara Göre Da¤›l›m›
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2011 YILI SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETK‹NL‹KLER
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2011 YILI SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN E⁄‹T‹MLER
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2011 YILINDA SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN E⁄‹T‹MLER

TAfiINMAZ KÜLTÜREL M‹RASIN KORUNMASI

Kurgulayan:           Mine Hamamc›o¤lu Turan

Haz›rlayan: SMGM 

Süre: 12 saat

E¤itim Yeri: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

SMG Kredisi: 12

Konular:

1. Kuramsal bilgiler 

2. Örnek Projeler Üzerinden Anlat›m

3. Proje üzerinde, RRR projelerinin ölçekleri ve anlat›m tekniklerinin sunulmas›,
haz›rlanmas›, lejantlar›n ve notlar›n içeri¤inin tart›fl›lmas›

Aç›ld›¤› Tarihler: 03-04 Mart 2011 
Kat›l›mc› Say›s›: 15 kifli

TEMEL FOTO⁄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: 15 Mart-26 Nisan 2011 

Kat›l›mc› Say›s›: 17 kifli
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

ENERJ‹ K‹ML‹K BELGES‹ (EKB) UZMANLI⁄I E⁄‹T‹M‹
Konuflmac›lar:       Alev A¤r›, Selin Za¤pus

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 ‹çin Enerji ‹htiyac› 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: 25-26-27 Kas›m 2011 

Kat›l›mc› Say›s›: 15 kifli
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

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

Konuflmac›lar:       Ayflen Y›lmaz Ö¤üt

Haz›rlayan: SMGM 

Süre: 6 saat 

E¤itim Yeri: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

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, içtihatlar ve raporlar›n reddi konular›n›n ifllenmesi

Aç›ld›¤› Tarihler: 08 Aral›k 2011 

Kat›l›mc› Say›s›: 26 kifli

KAMULAfiTIRMA B‹L‹RK‹fi‹L‹⁄‹ E⁄‹T‹M‹ 

Konuflmac›lar:       Bülend Ceylan, Ayflen Y›lmaz Ö¤üt

Haz›rlayan: SMGM

Süre: 16 saat

E¤itim Yeri: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

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: 09-10 Aral›k 2011 

Kat›l›mc› Say›s›: 11 kifli
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

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

Konuflmac›lar:       Selin Za¤pus, ‹lker Kahraman

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 ‹çin Enerji ‹htiyac› 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: 16-17-18 Aral›k 2011 

Kat›l›mc› Say›s›: 13 kifli
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‹05 OCAK SALI 2010

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

08 MART PAZARTES‹ 2010

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Arslan Keskin’in “Deprem ‹zolatörleri ve Ya-
p› Tasar›m›na Etkileri” söyleflisi 5 Ocak Sal›
günü gerçekleflti. Ülkemizin deprem gerçe-
¤i ile sunufluna bafllayan Keskin, izolatör
kavram›n›n geliflimini ve yap› tasar›m afla-
malar›n› klasik, modern ve postmodern dö-
nemlerde irdeledi. Taban izolasyon felsefe-
si, deplasman ve ivme faktörlerini izolatörlü
ve klasik ankastre yap›lar üzerinden aktaran
Keskin, yap› izolatörlerini elastometrik, kay-
maya dayal› ve yay tipi olan ana grupland›r-
man›n yan› s›ra alt s›n›fland›rmalar›yla bir-
likte irdeledi. ‹zolatörlerin kullan›m alanlar› ve kullan›lmas› uygun olmayan durumla-
r›n iletildi¤i söyleflide, bir izolatörden beklenenler s›raland› ve tarihi yap›larda izola-
törlerin kullan›lmas› izleyenlerle paylafl›ld›. Deprem izolatörlerinin yap›daki konumla-
r›n›n belirlenmesini ve izolasyon sisteminin geliflimini aktaran Keskin, ülkemizden
sundu¤u örnekler üzerinden çal›flma ilkelerini de irdeledi. Yap› izolatörlerinin tasar›-
ma etkilerine de¤inen Keskin, yap›lan deneysel çal›flmalar› da aktard›.

Özlem Erdo¤du Erkarslan’›n “Mekân›n Diflil
Yönü: Chora” söyleflisi 8 Mart 2010 tarihin-
de Dünya Kad›nlar Günü kapsam›nda ger-
çekleflti. Düflüncenin de bir infla faaliyeti ol-
mas› ba¤lam›nda felsefecilerin içinde ama-
tör mimar ve ayn› flekilde mimarlar›n içinde
de amatör felsefeci oldu¤u gerçe¤inden
hareketle felsefe ve mimarl›¤›n tart›flmal›
birlikteli¤i üzerine bir sunufl gerçeklefltiren
Erkarslan, Bat› mimarl›k kuram›nda biçim,
kad›n ve kabuk kavramlar›n› sorgulad›. Cin-
siyet kal›plar›n› bireysel aç›dan irdelemek
yerine ürünün cinsiyetine bak›lan söyleflide,
göz ve görüntüye Bat› felsefesinde verilen
de¤er çeflitli örnekler üzerinden aktar›ld›.
“Chora”n›n duyular ile kavranan yeri, irras-
yonel olan› ve kad›n› temsil edebilece¤ini ileten Erkarslan, alternatif olmak, ayr›nt›la-
ra bakmak, küçük farklar yaratmak üzerine bilgi verdi. Bu ba¤lamda mu¤lakl›k, hare-
ket, yeri izlemek/dinlemek, diyalog ve fark›ndal›k, öykü eklemek, büyü(t)memek-tü-
ketmemek, geçici olmak ve örtmek alt bafll›klar› alt›nda sunuflunu gerçeklefltirdi. Mi-
marl›kta bedenin ve gözün a¤›rl›¤›ndan kurtulman›n mümkün olup olmad›¤›n›n sor-
guland›¤› söyleflide Maya Linn, Kyna Leski, Margarita McGrath, Mary Miss, Jeanine
Centuori, Noroof Architects, Junya.Ishigami+Associates ve Brio Design’dan örnekler
verilerek alt bafll›klar irdelendi.

DEPREM ‹ZOLATÖRLER‹ VE YAPI
TASARIMINA ETK‹LER‹

MEKANIN D‹fi‹L YÖNÜ:CHORA

ARSLAN KESK‹N

ÖZLEM ERDO⁄DU ERKARSLAN
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TOBB Sigorta Acenteleri Meclis Üyesi Ca-
nan Evren ve Chartis Sigorta Finansal Si-
gortalar Yetkilisi Ça¤la Üsküp’ün konufl-
mac› olarak yer ald›¤› “Mesleki Sorumluluk
Sigortas›” semineri 17 Mart 2010 tarihinde
gerçekleflti.

Chartis Sigorta ve Canan Evren Sigorta ta-
raf›ndan haz›rlanan seminerde “Mimar ve
Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortas›”
ile mimar ve mühendislerin mesleki hiz-
metlerini yerine getirememeleri nedeni ile
poliçe döneminde hizmet verdikleri 3. fla-

h›slar ve ilgili kurum/kurulufllar taraf›ndan talep edilen tazminatlar›n teminat alt›na
al›nmas› yönünde yapt›klar› çal›flmalar aktar›ld›. Seminerde en genifl teminatl› ve en
rekabetçi mesleki sorumluluk sigortas› ürünlerinden biri olan “Mimar ve Mühendisler
Mesleki Sorumluluk Sigortas›” ile sunulan poliçedeki; mesleki sorumluluk, savunma
masraflar›, hakaret, fikri mülkiyet, doland›r›c›l›k/sahtekârl›k teminatlar› ile ek teminat-
lar ayr›nt›lar›yla örnekler üzerinden aktar›ld›. Seminerin ard›ndan firma taraf›ndan dü-
zenlenen kokteylde üyelerimiz sigorta kapsam› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi edinme f›rsat›
buldular.
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MESLEK‹ SORUMLULUK 
S‹GORTASI
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17 MART ÇARfiAMBA 2010

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

18 MART PERfiEMBE 2010

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Mustafa Özgünler’in konuflmac› olarak yer
ald›¤› “Binalar›n Yang›ndan Korunmas›
Hakk›nda Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›l-
mas›na Dair Yönetmelik” semineri 18 Mart
2010 tarihinde DESEM’de gerçekleflti.
27.11.2007 tarihli ve 2007/12937 say›l› Ba-
kanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e giren
“Binalar›n Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda
Yönetmelik”te 2009 y›l›nda yap›lan de¤i-
fliklerin iletildi¤i seminerin ilk bölümünde
genel olarak yanma olay› ve yang›ndan ko-
runma prensipleri yang›n yönetmeli¤i ile
iliflkilendirerek aktar›ld›. Özgünler, semine-

rin ikinci bölümünde mimari tasar›mda dikkat edilmesi gereken hususlara de¤indi.
Örnek bir proje üzerinde kaç›fl yollar›, merdivenler gibi elemanlar›n düzenlenmesini
aç›klayan Özgünler, 130 kiflinin kat›ld›¤› seminerin son bölümünde izleyicilerin sorula-
r›n› yan›tlad›.

B‹NALARIN YANGINDAN 
KORUNMASI HAKKINDA
YÖNETMEL‹KTE DE⁄‹fi‹KL‹K 
YAPILMASINA DA‹R YÖNETMEL‹K
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B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

Noyan Umur Vural’›n Bir Mimar ve Uygula-
malar› söyleflisi 25 Mart Perflembe günü
fiubemiz seminer salonunda gerçekleflti.
Kendisini k›saca tan›tarak söylefliye baflla-
yan Vural, ö¤rencilik y›llar›ndan itibaren
yapt›¤› projelerde kurgu ve ana fikrin bü-
yük önem tafl›d›¤›n› ifade etti. Ö¤rencilik
y›llar›nda haz›rlad›¤› 5m2’lik bir yaflama bi-
riminden bafllayarak kronolojik s›rayla pro-
jelerini izleyicilere aktaran Vural, gerçek-
leflmese dahi tasarlad›¤› projelerin bir süre
sonra bir baflka projeye altl›k oluflturdu¤u-
na inand›¤›n› belirtti. K›br›s fiehitleri Caddesi’nde tasarlad›klar› ofis binas›ndan söz
eden Vural, Bornova Profesörler Sitesi’nde ve Çeflme’de tasarlad›¤› konut projeleri-
ne de de¤indi. Projeleri üzerinden müflteri ile sa¤l›kl› bir diyalog kurabilmenin ve
uyumlu bir çal›flma sergilemenin zorlu¤unu ve önemini vurgulayarak mimarl›k yap-
man›n asl›nda salt tasarlamaktan ibaret olarak alg›lanmamas› gereklili¤ini ifade etti.
Vural yapt›¤› ifllerin elefltirisinin yap›lmas›n›n da kendisi aç›s›ndan önemli oldu¤unu,
bir süre sonra kendisinin de geçmiflte yapt›klar›n› objektif olarak elefltirmeye çal›flt›-
¤›n› belirtti. Son olarak izleyicilerin projeler hakk›ndaki sorular›n›n yan›tland›¤› söyle-
fli ilgiyle izlendi.
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24 MART ÇARfiAMBA 2010

DESEM / DEÜ Rektörlük

25 MART PERfiEMBE 2010

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

M. Berkay Erifl, Gürkan Durgun ve Günefl
Yüzügür taraf›ndan haz›rlanan Binalarda
Enerji Performans› Yönetmeli¤i semineri
24 Mart Çarflamba günü gerçekleflti.
05.12.2008 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
y›mlanan ve 5 Aral›k 2009’da yürürlü¤e gi-
ren yönetmeli¤in ç›k›fl nedenleri, yönetme-
li¤in getirdi¤i yenilikler, mühendis ve mi-
marlara yükledi¤i sorumluluklar M. Berkay
Erifl ve Gürkan Durgun taraf›ndan aktar›ld›.
Ayr›ca yönetmeli¤in mimari tasar›m süre-
cine etkilerine seminerde yer verildi. Uygu-
lama sürecinde yönetmeli¤e uygunlu¤un hangi flartlar ve malzeme kullan›m› ile sa¤-
lanabilece¤inin aktar›ld›¤› ikinci oturumda Günefl Yüzügür görseller üzerinden konu
ile ilgili ayr›nt›l› bilgi verdi ve detay uygulamalar›n› iletti.

B‹NALARDA ENERJ‹ PERFORMANSI
YÖNETMEL‹⁄‹

NOYAN UMUR VURAL
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27 MART CUMARTES‹ 2010

27 Mart 2010 günü gerçekleflen Tire gezisi
16. yy.’da infla edildi¤i söylenebilen Yeni
(Lütfü Pafla) Han ile bafllad›. 16. yy’da infla
edilmifl vak›flar mülkiyetinde ve 2007 y›l›n-
da onar›m geçiren Lütfü Pafla Camii, yine 16
yy’da infla edilmifl vak›flar mülkiyetinde ve
1990’l› y›llarda onar›m geçirmifl Leyse Ca-
mii’nden sonra Bak›r Han’a gelindi. Bak›r
Han'dan sonra Tire hanlar› içerisinde kendi-
ne özgü bir karaktere sahip olan Kutu Han
ziyaret edildi ve yap› hakk›nda 1441 tarihli
Halil Yahfli Bey vakfiyesinden elde edilebi-
len bilgiler aktar›ld›. Daha sonra Ali Efe Han
ve Gülcü Konaklar› ziyaret edildi ve  tarihi
hakk›nda bilgi al›nd›. bölgedeki türbelerin
gezilmesi ve yöresel ürünlerin sat›ld›¤› çar-
fl›da al›flverifl yap›lmas› ile gezi sonland›r›l-
d›.
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‹ 6-13 N‹SAN 2010

DESEM / DEÜ Rektörlük
M‹MARLIK HAYATIM 
RETROSPEKT‹F

Levent Gedizlio¤lu’nun “Mimarl›k Hayat›m
Retrospektif 1975 – 2009” Sergisi 6 Nisan
Sal› günü DESEM’de izleyenlerle bulufltu.
Küçük bir do¤rama detay›ndan, büyük bir
çevre düzenlemesine kadar, tasar›m alan›-
n›n tümünü mimarl›k eylem alan› olarak ta-
n›mlayan Gedizlio¤lu’nun sergi aç›l›fl›nda
öncelikle fiubemiz Yönetim Kurulu Baflka-
n› Hasan Topal mimarlar›n ürünlerini pay-
lafl›m›n›n önemine dikkat çekerek bu ba¤-
lamda sergilerin tan›t›mdaki rolüne de¤in-
di. Ard›ndan Say›n Gedizlio¤lu teflekkürle-
rini sunarak sergisi hakk›nda k›saca bilgi
verdi. 

Sergi kapsam›nda ayr›ca 7 Nisan Çarflam-
ba günü Levent Gedizlio¤lu “Sesli Foto¤-
raf Gösterisi” sundu. 

LEVENT GED‹ZL‹O⁄LU
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Her y›l fiubemiz taraf›ndan düzenlenen Mi-
mar Sinan’› anma etkinlikleri bu y›l Sinan’›n
422. ölüm y›ldönümü olan 9 Nisan 2010
Cuma günü Mimar Sinan An›t› önünde say-
g› duruflu ile bafllad›. Sayg› duruflu ve an-
ma törenine mimarlar›n yan› s›ra Konak Mi-
mar Sinan ‹lkö¤retim Okulu’ndan bir grup
ö¤renci de kat›ld›. fiubemiz Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Hasan Topal, “Ölümünün 422.
y›l›nda Mimar Sinan’› An›yoruz” bafll›kl› Mi-
marlar Odas› Bas›n Bildirisini aktard›. Ayr›-
ca Sinan’› anma etkinlikleri kapsam›nda 8
Nisan 2010 Perflembe günü Mimar Sinan ‹l-
kö¤retim Okulu’nda fiube Yönetim Kurulu
Üyemiz Hikmet Gökmen ve Arfl. Gör. Bur-
cu Gülay Taflç› yürütücülü¤ünde “Çocuk
ve Mimarl›k” atölyesi gerçeklefltirildi. fiube
Yönetim Kurulu Üyemiz Nilüfer Ç›narl›
Mutlu da okulun düzenlemifl oldu¤u prog-
ramda Mimarlar Odas› Genel Merkezi tara-
f›ndan yay›mlanan bas›n bildirisini aktard›.

M‹MAR S‹NAN’I ANMA

113

Mimarlar Odas›, Türkiye’nin mimarl›k kültü-
rüne katk›da bulunmufl ve bugün hayatta
olmayan mimar(lar)›n an›s›n› yaflatmak
üzere, 2006 y›l›nda bir Anma Program›’n›
kurumsallaflt›rman›n ilk ad›mlar›n› atm›flt›.
Seçici Kurul bu program için ilk olarak Mi-
mar Kemalettin’i seçmiflti. Mimarlar Odas›,
Anma Program›’n›n 2008–2010 dönemin-
de “Atatürk’ün mimar›” olarak bilinen Sey-
fi Arkan’› an›lmaya de¤er buldu. Afife Ba-
tur, Ali Cengizkan, Müge Cengizkan, Derin
‹nan ve Bülend Tuna’dan oluflan Anma
Program› Komitesi üyeleri, Seyfi Arkan
üzerine yap›lacak çal›flmalar için “MODER-
N‹ST AÇILIMDA B‹R ÖNCÜ” temal› bir
program belirledi. Bu tema ba¤lam›nda
mimar›n çal›flmalar›n› içeren retrospektif

bir sergi haz›rland›. 20-27 Nisan tarihleri aras›nda DESEM’de izleyenlerle buluflan ser-
ginin aç›l›fl›nda Prof. Dr. ‹lhan Tekeli “Seyfi Arkan’›n Yaflam› ve Mimarl›¤›n Toplumsal
Ba¤lam›” temal› söyleflisini gerçeklefltirdi.
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‹20 - 27 N‹SAN 2010

DESEM / DEÜ Rektörlük
SEYF‹ ARKAN RETROSPEKT‹F
SERG‹S‹
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‹lhan Tekeli’nin “Seyfi Arkan’›n Yaflam› ve Mi-
marl›¤›n Toplumsal Ba¤lam›” söyleflisi DE-
SEM’de 20 Nisan Sal› günü gerçekleflti. Önce-
likle Mimarlar Odas›’n›n düzenledi¤i anma
program›n›n önemine de¤inen Tekeli, Seyfi
Arkan gibi bir dönemin çok tan›nm›fl mimar›
olan ve daha sonra unutulan bir kiflili¤i hat›r-
laman›n çok mühim oldu¤unu dile getirdi.
Söyleflisinde Seyfi Arkan’›n biyografisinden
hareket ederek Arkan’›n hayat›ndaki k›r›lma
noktalar›n› saptayan Tekeli, saptad›¤› yedi k›-
r›lma noktas›n› yedi soru ile irdeleyerek top-
lumla ba¤›n› kurdu. Ülkemizde biyografik bil-
ginin çok s›n›rl› oldu¤undan söz eden Tekeli,
biyografik bilginin önemine de de¤indi. Ar-
kan’›n biyografisini aktard›ktan sonra Berlin
Teknik Okulu’na gidifli ve Poelzig ile çal›flma-
s› sürecinin toplumsal ba¤lam›n› izleyenlerle
paylaflt›. ‹kinci olarak yar›flma mekanizmas›n›

ve bu mekanizman›n tercih edilme sebeplerini sorgulayan Tekeli, sonras›nda Arkan’›n Ata-
türk’ün mimar› olup olmad›¤› konusunu irdeledi. Dördüncü soruda Cumhuriyet’in 1930
sonras› uygulamalar›nda Seyfi Arkan, Sedat Hakk› Eldem ve Emin Onat aras›ndaki yar›fl-
may› aktaran Tekeli, bütün herfleyini büro üstüne kuran Arkan’›n yan› s›ra hem büro hem
akademik alanda varolan Emin Onat ve Sedat Hakk› Eldem’in yaklafl›mlar›n› göz önünde
bulundurarak sadece büro ortam›nda hegemonik bir pozisyon yaratman›n mümkün olup
olmad›¤›n› da sorgulad›. Yaflad›¤› ruhsal sorunlar›n mimarl›k tarihinde belirleyici olup ol-
mamas›n› da sorgulayan Tekeli, son olarak Arkan’›n flehir planlama alan›na katk›s›n›n ne ol-
du¤unu sordu.
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‹ SEYF‹ ARKAN’IN YAfiAMI VE

M‹MARLI⁄ININ TOPLUMSAL
BA⁄LAMI

20 N‹SAN SALI 2010

DESEM / DEÜ Rektörlük

‹LHAN TEKEL‹
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ü
Vergi Denetmenlerinden E. Yaflar Erdo¤an
taraf›ndan haz›rlanan “Mimarlar›n Vergisel
Yükümlülükleri Semineri” 28 Nisan tarihin-
de gerçekleflti. 

Seminerde serbest meslek kazanc›n›n tan›-
m› ve unsurlar› aç›kland›. Ayr›ca mimarlar›n
serbest meslek ve limited flirketler bünye-
sinde vergisel yükümlülükleri ve mimarlar›n
kazançlar›n›n nas›l tespit edildi¤ine iliflkin
bilgiler verildi. Serbest meslek kazanc›n›n tespitinde giderler, matrahtan indirilecek
giderler, serbest meslek kazançlar›nda vergi tevkifat› ve iadesi gibi konular› detayla-
r›yla üyelerimize aktaran Erdo¤an, Katma De¤er Vergisi ve Damga Vergisi Uygula-
malar›n› ve dikkat edilmesi gereken hususlar› vurgulad›. Seminerde "Vergi ‹nceleme-
lerinde Mükellefin Haklar› ‹darenin Yükümlülükleri" ve "Tüm Yönleriyle Vergi ‹ncele-
mesi" bafll›klar› alt›nda üyelerimize özellikle vergi denetimleri sürecinde haklar›, yü-
kümlükleri ve dikkat etmeleri gereken noktalar aktar›ld›.

M‹MARLARIN VERG‹SEL
YÜKÜMLÜLÜKLER‹
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fi
‹

12 MAYIS ÇARfiAMBA 2010

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Açalya Allmer’in “Beyazperdede Mimar Ol-
mak” söyleflisi 12 May›s 2010 tarihinde ger-
çekleflti. Sunumunda beyazperdede mimarl›-
¤›n toplumsal alg›lanma biçimlerinin son on
y›ldaki dönüflümünü içeriksel bir bak›fl aç›s›y-
la inceleyen Allmer, filmlerde senaristler tara-
f›ndan çizilen mimar imaj›na ve bu imaj›n de-
¤iflimine de¤indi. Yeni Bir Yaflam (Life as a
House), Ah Mary Vah Mary (There is Somet-
hing About Mary), Hayat›n Kayna¤› (Fountainhead), Süper Kumanda (Click), Güzel
Bir Gün (One Fine Day), Sen, Ben ve Dupree (You, Me and Dupree), Son Öpücük (The
Last Kiss), Eski Süper Sevgilim (My Super Exgirlfriend), Yeter (Enough), Sessiz (The
Quiet) ve fieytan›n Gözü (Puffball) filmleri üzerinden mimar karakteri irdelenen etkin-
likte, 2000’li y›llara kadar çizilen olumlu mimar imaj›n›n son y›llarda olumsuz bir fle-
kilde yön de¤ifltirdi¤i, önceki dönemlerdeki mimarlara ithaf edilmifl idealist, güçlü, ka-
rizmatik mimar imaj›n›n art›k yok olmaya yüz tuttu¤u aktar›ld›. Film yap›mc›lar›n›n,
mimarlar›, alkolik, saplant›l›, çaresiz ve sinsi suçlulara dönüfltürerek, mimar imaj›na
adeta bir darbe vurdu¤unu belirten Allmer, ahlaka ayk›r› davran›fllarda bulunurken
temsil edilen mimarlar›n, mimarl›k disiplininin d›fl›nda olanlar›n mimarl›¤a bak›fl›n› et-
kilemekte oldu¤u da dile getirdi. Allmer son olarak baflrolde kad›n mimar karakteri
olan filmlerin düflük oran›na dikkat çekti.

BEYAZPERDE’DE M‹MAR OLMAK

AÇALYA ALLMER
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Mimarl›k Mesle¤inin ‹lk Y›llar› semineri
2008–2009–2010 y›llar›nda mezun olan
üyelerimiz ve ö¤renci üyelerimizin kat›l›-
m›yla 8 May›s 2010 tarihinde fiubemiz se-
miner salonunda gerçekleflti. Seminerin ilk
sunumunu gerçeklefltiren Mimarlar Odas›
‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Ha-
san Topal öncelikle mimarl›k mesle¤inin
uygulama alanlar›na de¤indi. Bir meslek ör-
gütü olarak Mimarlar Odas›’n›n kurulufl

amaçlar› ve yasal dayanaklar› hakk›nda bilgi aktaran Topal, mesleki yaflamda “etik”
konusunu ele alarak ve kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlayarak sunumunu tamamlad›.
‹kinci sunum Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Alev
A¤r› taraf›ndan gerçeklefltirildi. A¤r› sunumunda kamuda mimar istihdam flekilleri ve
koflullar› hakk›nda bilgi aktard›ktan sonra genç meslektafllar›m›z›n mesleki faaliyetle-
ri s›ras›nda bilmesi ve dikkat etmesi gereken yasal mevzuat› k›saca özetledi. Semine-
rin ikinci oturumu, Ali Okan Y›lmaz’›n “Mimarl›k Bürosu Açmak” bafll›kl› sunumu ile
bafllad›. Mezuniyetinin hemen ard›ndan mimarl›k bürosu açt›¤›n› belirten Y›lmaz ya-
flad›¤› deneyimleri kat›l›mc›larla paylaflt›. Burcu Durmaz “Ücretli Çal›flan Mimar Ol-
mak” bafll›kl› sunumunda, ücretli çal›flan mimar olmas›n›n temel nedeni üzerinde du-
rarak, mezuniyet sonras› böyle bir statüde çal›flman›n avantajlar›n› aktard›. “fiantiye
ve Sat›nalma Organizasyonu” konulu sunumda Okan Okçu, mimarl›k ve flantiyede ça-
l›flma hayat›n›n nas›l bafllad›¤›n› aktararak, bulundu¤u statüde çal›flman›n avantaj-de-
zavantaj ve koflullar›n› kat›l›mc›larla paylaflt›. fiebnem Yücel “Akademisyen Olmak”
bafll›kl› sunumuna mimarl›k fakültesi ve sonras›nda yaflad›¤› deneyimlerin akademis-
yen olmas›nda nas›l bir rol oynad›¤›na de¤inerek bafllad›. Yurtd›fl›nda ö¤renim gör-
mek ve gerekli flartlar konusunda deneyimlerini paylaflan Yücel, kat›l›mc›lar›n yurt d›-
fl›nda ö¤renim görmek konusunda cesur davranmalar› gerekti¤ini vurgulayarak söz-
lerini noktalad›. “Restorasyon Uygulamalar›” bafll›kl› seminerin son sunumu Salih Se¤-
men taraf›ndan gerçeklefltirildi. Se¤men, ö¤renim ve mimarl›k hayat›na de¤inerek,
korumac› mimar olarak deneyimlerini kat›l›mc›larla paylaflt›.  

08 MAYIS CUMARTES‹ 2010

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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22 May›s günü bafllayan gezi, Fatih Sultan
Mehmet döneminde var olan kal›nt›lar
üzerine 1455’de tekrar infla edilmifl olan
Bozcaada Kalesi'nin D›fl kale ile ‹ç kale'nin
gezilmesi ile bafllad›. Farkl› bir flarap yol-
culu¤u için dünyadaki en iyi 10 adres ara-
s›nda gösterilen Bozcaada'n›n gezilmesine
Corvus fiaraplar› ile devam edildi. Zama-
n›nda kasaban›n ortas›ndan geçen bir de-
re ile adan›n Rum ve Türk mahallesi diye
ikiye ayr›lmas› ile bafllayan ada tarihi hak-
k›nda bilgiler verildi ve efsaneler paylafl›l-
d›. Rum mahallesi ve Türk mahallesinin ge-
zilmesi ile geziye devam edildi. Bozcaa-
da’n›n mimari dokusunu oluflturan flehir merkezindeki iki katl› tafl ve ahflap cumbal›
evler ve ba¤ evleri görüldü. 12 y›lda adayla ilgili toplanan binbeflyüz kadar obje ve
belgeyi “BozcaadaYerel Tarih Araflt›rma Merkezi” isimli müze ile Ayazma Manast›-
r›'n›n gezilmesi ve ada hakk›nda bilgi al›nmas› ard›ndan gezi sona erdi.

BOZCAADA GEZ‹S‹
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Prof. Dr. Gönül Balk›r’›n “Müelliflik Haklar›”
söyleflisi 27 May›s Perflembe günü gerçek-
leflti. Mimarl›k mesle¤inin özgünlü¤üne ve
yaratma gerektirdi¤ine de¤inerek sunuflu-
na bafllayan Balk›r, mimari ürünlerin Fikir
ve Sanat Eserleri ba¤lam›nda koruma al-
t›nda oldu¤u bilgisini verdi. Genel olarak
telif haklar›na de¤inen Balk›r, esere iliflkin
haklar› maddi ve manevi haklar fleklinde s›-
n›flayarak detayl› olarak kat›l›mc›larla pay-
laflt›. Ço¤altma, iflleme gibi haklar› içeren
mali haklardan her birinin sözleflmeler ile
ayr› ayr› tan›mlanabilece¤ini belirtti. Bu
nedenle mimarlar›n yapt›klar› sözleflmeler-
de çok hassas ve detayc› olmalar› gerekli-
li¤ini vurgulayan Balk›r, manevi haklar› ör-
neklerle aç›klad›. Ücretli çal›flan ve kamuda çal›flan mimarlar›n müelliflik haklar›na da
de¤inen Balk›r, tam ruhsat ve basit ruhsat kavramlar›n› ve getirdi¤i haklar› aktard›.
Ayr›ca müelliflik haklar› konusunda aç›lan hukuk ve ceza davalar›na de¤indi. Üyeleri-
miz için çok faydal› bir konunun irdelendi¤i söyleflide, izleyenler karfl›laflt›klar› prob-
lemleri de dan›flma olana¤› buldular.

MÜELL‹FL‹K HAKLARI

GÖNÜL BALKIR
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Yap› ‹fllerinde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Bak›-
m›ndan Proje Teftifli semineri 16 Haziran
2010 Çarflamba günü gerçekleflti. Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan
fiubemize iletilen ve 2010 y›l› Haziran ay›n-
dan itibaren uygulamas›na bafllanacak
olan "Risk Esasl›", "‹flkolu/Sektör Esasl›" ve
"Alan Esasl›" Yap› ‹fllerinde ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Bak›m›ndan Proje Teftifline yö-
nelik olarak haz›rlanan seminerde Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› müfettifllerin-
den Hakan Erdemgil ve Ali Yavuz konufl-
mac› olarak yer ald›. Teftifl uygulamas›
kapsam›nda, inflaat iflyerlerinde yap›lacak

olan teftifllerde, özellikle "Yüksekten Düflme" riskinin de¤erlendirilecek oldu¤u akta-
r›lan seminerde bu konuda al›nmas› gereken önlemler üzerinde duruldu. ‹skeleler,
merdiven-asansör flaftlar›, son kat kenarlar›, balkon kenarlar›, çat› uygulamalar› ve
bunun gibi tehlike arzeden durumlar için iyi ve kötü örnekler üzerinden denetleme-
ler ve al›nmas› gereken önlemler konusunda ayr›nt›l› bilgi verildi. Seminerde ayr›ca
teftifl s›ras›nda geçmiflte oldu¤u gibi eksiklerin giderilmesi için iflyerine süre verilme-
yece¤inin, do¤rudan iflin durdurulmas› ve iflyerlerinin kapat›lmas› yapt›r›m› uygulana-
ca¤›n›n bilgisi de aktar›ld›.

YAPI ‹fiLER‹NDE ‹fi SA⁄LI⁄I VE
GÜVENL‹⁄‹ BAKIMINDAN
PROJE TEFT‹fi‹

S
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R ‹MAR KANUNUNDA YAPILAN

DE⁄‹fi‹KL‹KLER
‹mar Kanunu’nda Yap›lan De¤ifliklikler se-
mineri 8 Haziran Sal› günü Desem’de, Ba-
y›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› ‹mar Mevzuat›
Gelifltirme fiube Müdür Vekili Sevilay Ar-
ma¤an’›n sunumuyla gerçekleflti. Kendisini
tan›tarak söylefliye bafllayan Arma¤an,
Bakanl›kta görevli bulundu¤u fiube ve ça-
l›flmalar› hakk›nda bilgi aktard›. Arma¤an,
düzenli, planl› ve sa¤l›kl› yerleflmeler elde
etmek, kamu yarar›n› gözetmek gibi
amaçlarla oluflturulan ‹mar Kanunu’nun

uygulanmas› sürecinde; merkez-yerel ve di¤er idareler aras›ndaki iletiflim sorunlar›,
yasalara ayk›r› hareketlerin gerekli cezalara çarpt›r›lamamas› ya da cezalar›n cayd›r›-
c› olmamas› gibi nedenlerden dolay› aksakl›klar yafland›¤›n› vurgulad›. Anayasa’n›n
imar mevzuat›na temel oluflturan maddelerini aç›klayan Arma¤an, bir alana iliflkin hâ-
lihaz›r harita yap›m›ndan, bu alanda yap›laflma ve kullan›ma kadar yaflanan süreçleri
içeren 3194 say›l› ‹mar Kanunu’nu ve uygulama sürecini aktard›. Fenni mesuliyet ve
5940 say›l› Kanun kapsam›nda uygulanacak cezai ifllemler hakk›nda bilgiler veren
Arma¤an, yang›n ve s›¤›nak yönetmeliklerindeki çal›flmalara da de¤indi.

08 HAZ‹RAN SALI 2010

DESEM / DEÜ Rektörlük
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23 Eylül 2010 günü bafllayan Halep’teki ge-
zi, fiam’daki Emevi Camisine benzemesi
nedeniyle halk aras›nda Küçük Emevi Ca-
misi olarak bilinen kentin merkezinde en
eski ve ünlü camisi olan Zekeriya Cami-
i (Umeyyed Camii) ile bafllad›. Daha sonra
sokaklar›n›n uzunlu¤u 18 km.’yi bulan Halep
Çarfl›s›’n›n içinden geçerek Deliler Hastane-
si’ne gidildi ve Peygamberimiz’in ayak izi-
nin bulundu¤u Kadem-El-Resul Cami-
si’nden sonra her çeflit giysi, baharat, ip,
hal›-kilim, dokuma ve turistik eflyan›n sat›l-
d›¤› ‹stanbul Kapal› çarfl›n›n benzeri çarfl› El
Sune han› gezildi.

‹kinci gün flehirden 50 m. yükseklikte çok
eskiden bir Hitit Tap›na¤›’n›n oldu¤u bili-
nen daha sonra Yunan Tap›na¤›’na çevrilen
do¤al bir tepenin üstüne kurulmufl Halep
Kalesi ve kalenin içindeki cami, hamam,
medrese ile Seyyid Nesimi ve Süleyman
fiah türbesi gezildi.

Halep’ten sonra içinden Asi nehrinin geçti-
¤i 5. büyük kent olan Hama’ya hareket edil-
di. Asi nehri k›y›s›ndaki Al Jisriye ve Al Ma-
a Moriye Navre su de¤irmenleri görüldü ve
fiam'a geçildi.

fiam Gar›, Emevi Camii, Selahaddin Eyyubi’nin türbesi  ile Hamidiye çarfl›s› gezildik-
ten sonra Antakya'ya geçildi. Antakya'da Antakya Mozaik Müzesi ile Aziz Piyer Klise-
si gezilmesi ve Antakya ve tarihi hakk›nda bilgi al›nmas› ile gezi tamamland›.

fiAM - HALEP - ANTAKYA
GEZ‹S‹
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04 EK‹M PAZARTES‹ 2010

Atatürk Kültür Merkezi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan her y›l düzenlenen Mimarl›k Haftas› Etkinlik-
leri 04 Ekim 2010 Pazartesi günü yap›lan tören ile bafllad›. Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal UIA taraf›ndan Dünya Mimarl›k Günü’nün
temas› olarak seçilen “Daha ‹yi Kentler, Daha ‹yi Yaflamlar: Tasar›mla Sürdürülebilir-
lik” temas›na de¤indi. Teman›n ilk aya¤› olan daha iyi kentler, daha iyi yaflamlar ba¤-
lam›nda Avrupa Kentsel fiart›’n›n özellikle dört maddesinden ve kentlerin sa¤l›klaflt›-
r›lmas›n›n öneminden söz etti. Tasar›mla sürdürülebilirlik konusunda da mimarlar›n
ne denli aktif bir rol oynad›¤›n›n alt›n› çizdi. Topal son olarak etkili¤in gerçeklefltiril-
mesinde eme¤i geçen herkese teflekkür etti.

Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan “Daha ‹yi Kentler, Daha ‹yi Yaflamlar: Tasar›mla Sürdü-
rülebilirlik”  temas› kapsam›nda düzenlenen Fotomaraton’da dereceye giren ve ser-
gilemeye hak kazanan yar›flmac›lara ödülleri seçici kurul üyelerinden Mehmet Kofltu-
mo¤lu taraf›ndan verildi.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, fiube etkinlik alan› olan ‹zmir, Ayd›n, Manisa ve Uflak
kentlerinde mimarl›k eyleminin tan›t›lmas›, özendirilmesi, ödüllendirilmesi; mimarl›¤›n
kamuoyunun gündemine tafl›nmas›, mimarl›k ürünlerinin belgelenmesi ve fiube-üye
iliflkilerinin güçlendirilmesi amac›yla bu y›l ilk kez "‹zmir Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri"
program›n› düzenledi. Program›n gelenekselleflerek önümüzdeki dönemlerde de de-
vam etmesi öngörülmektedir. Bu y›l seçici kurulunda Güngör Kaftanc›, Ali Cengizkan,
Tevfik Tozkoparan, Emre Arolat ve Bo¤açhan Dündaralp'in yer ald›¤› sergi ve ödül
program›na 53 eser baflvuruda bulundu, bunlardan 46 eser sergiye ve ödül progra-
m›na al›nmaya hak kazand›. 

Seçici Kurul de¤erlendirmesi sonucunda; 2010 ‹zmir Mimarl›k Ödülü'ne mimar Özel
K›l›ç'›n Narl›dere Evi de¤er bulundu. 

Yap›n›n iflvereni Ersoy Vural ve Mimar› Özel K›l›ç'a ödül plaketleri Mimarlar Odas› ‹z-
mir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal taraf›ndan verildi.

Meslekte 30. ve 50. y›l›n› geride b›rakan üyelerimiz için plaket töreni de ödül töreni-
nin ard›ndan gerçeklefltirildi. Meslektafllar›m›z plaketlerini Mimarlar Odas› Merkez Yö-
netim Kurulu Üyesi Ali Ekinci, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
Hasan Topal, ‹zmir Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Ak›n Kazanço¤-
lu ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Dal’dan ald›lar. Her y›l oldu¤u gibi bu y›l
da mimarl›k günü kokteyline yo¤un bir ilgi vard›. 
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Atatürk Kültür Merkezi

“Optik ‹llüzyon ve Mimarl›k” temal› atölye
çal›flmas› Serdar Bayram yürütücülü¤ünde
5 Ekim 2010’da gerçekleflti. Mimar Can
Yengül’ün de katk›lar›yla gerçekleflen atöl-
yede mimarl›k e¤itiminde, profesyonel ya-
flamda optik illüzyonun ne oldu¤u ve ne
flekilde karfl›m›za ç›kabilece¤i üzerine bir
söylefli yap›ld›. Kimi zaman gerçe¤in gör-
dü¤ümüz ve/veya gördü¤ümüzü zannetti-
¤imizden daha farkl› olabilece¤ini kan›tlayan iki deney yap›lan atölye çal›flmas›nda
mimari yap›lar üzerinden optik illüzyon irdelendi. Serdar Bayram’›n tasarlam›fl oldu-
¤u 28m2 taban alan›na sahip olan bir ev projesinin kullan›c›lar›n›n evi büyütmek ve her
kattan di¤er katlar› alg›layabilmek istemeleri üzerinden cam ve ayna kullan›m› ile op-
tik illüzyon yarat›lan ev, atölye çal›flmas› s›ras›nda ö¤rencilere aktar›ld›.

OPT‹K ‹LLÜZYON VE M‹MARLIK

SERDAR BAYRAM
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Yaflar Üniversitesi Selçuk Yaflar Kampüsü
gezisi 5 Ekim 2010 Sal› günü Jülide Tutan
Hergül eflli¤inde gerçekleflti. Bir kentsel
dönüflüm uygulamas› olan ve sanayi bina-
lar›ndan e¤itime kazand›r›lan Bornova Ya-
flar Üniversitesi Selçuk Yaflar Kampüsü ta-
sar›m ve planlama süreci yap›n›n mimar›
eflli¤inde gezilerek incelendi. Türkiye'deki
kampüs ve kent içi üniversite örnekleri
ba¤lam›nda, ‹zmir özelinde bu projede ka-
pal› ve aç›k alan düzenlemeleri, varolan binalara yeni fonksiyonlar atan›rken nelerin
öne ç›kt›¤› Jülide Tutan Hergül taraf›ndan aktar›ld›. Tasar›mda etkili olan Bilim Birlik
Baflar› söylemi ve projenin omurgas›n› oluflturan orta yaya allesinin ö¤renciler ile bir-
likte nas›l yaflad›¤› da yap›lan gezi süresince incelendi.

YAfiAR ÜN‹VERS‹TES‹ 
SELÇUK YAfiAR KAMPÜSÜ   

JÜL‹DE TUTAN HERGÜL
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40. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 
A

TÖ
LY

E 06 EK‹M ÇARfiAMBA 2010

Atatürk Kültür Merkezi

“fiehre Yeniden Bakmak, Yeniden Planla-
mak” temal› atölye çal›flmas› Ahmet ‹¤dir-
ligil yürütücülü¤ünde 6 Ekim 2010’da ger-
çekleflti. ‹¤dirligil’in kente dair haz›rlad›¤›
sunum ile bafllayan atölye çal›flmas›nda
görseller üzerinden tart›flma yap›ld›. Mi-
marl›k bölümü üçüncü ve dördüncü s›n›f
ö¤rencilerine yönelik olan atölye çal›flma-
s›nda ‹zmir kent merkezinde belirlenen ro-
ta gezilerek güzergâh üzerindeki sorunlu
alanlar›n ö¤renciler taraf›ndan seçilmesi

istendi. Gezi sonras›nda seçilen Saat Kulesi ve çevresi, Konak üst geçit, Konak ‹ske-
le’deki çim amfi ile k›y› fleridindeki yap›laflma içerinden üç sorun alan› seçilerek üç
grup halinde projeler haz›rland›. Son olarak ö¤renciler haz›rlam›fl olduklar› projeleri
arkadafllar› ile paylaflarak üzerine tart›flt›lar.

fiEHRE YEN‹DEN BAKMAK,
YEN‹DEN PLANLAMAK
AHMET ‹⁄D‹RL‹G‹L

TE
M

A
T‹

K
 S

U
N

U
fi 05 EK‹M SALI 2010

Atatürk Kültür Merkezi

‹lhan Tekeli’nin “Daha ‹yi Kentler, Daha ‹yi
Yaflamlar: Tasar›mla Sürdürülebilirlik” te-
mas›n› irdeledi¤i sunumu 5 Ekim 2010 Sal›
günü gerçekleflti. 

Daha iyi kentler, daha iyi yaflamlar ba¤la-
m›nda Türkiye’deki büyük kentlerde nas›l
bir büyüme ve dönüflüm yafland›¤›n› orta-
ya koyan Tekeli, 1960’larda kente tek tek
eklemlenen ve kentin olanaklar›na gereksi-
nim duyan büyümenin günümüzde yerini

toplu konut, al›flverifl merkezi, organize sanayi bölgesi, üniversite kampüsü, serbest
bölge gibi içine kapal›, d›flar›dan ba¤›ms›z yaflayan birimler flekline dönüfltü¤ünü di-
le getirdi. Bu büyümenin olumsuz taraflar›na de¤inen Tekeli, bu flekilde de¤iflen kent-
lerde yaflam kalitesinin ne flekilde oldu¤unu ve baz›lar›na aç›k olan üçüncü bir kamu-
sal mekân oluflumunu sorgulad›. Tekeli ayr›ca Türkiye’nin yaflad›¤› kentleflme süreci-
nin kent kimli¤i oluflumunu t›kad›¤›n› da sözlerine ekledi.

Tekeli, kapitalist düzendeki tüketim toplumunun sürdürülebilir e¤ilim içerisine ne fle-
kilde girmeye çal›flt›¤›n› ve iyi yaflam›n tüketim duygusu de¤il, bir faaliyet duygusu
oldu¤unu dile getirdi. Sürdürülebilirlik kavram›na çevresel ve sosyo-ekonomik sistem
içerisinden bakan Tekeli, bina tasar›m›nda temelde iki tür sürdürülebilirli¤in gündem-
de oldu¤unu ve çevreye zararl› etkileri en aza indirmeyi öngören ilk türün yan› s›ra
çevredeki sistem üzerinden yeni bir toplum düzeni yarat›labilece¤ini savunan ikinci
bir türün varl›¤›ndan bahsetti. Son olarak planlaman›n sürdürülebilirlik çerçevesinde
nerede oldu¤u ve oynad›¤› rolu aktaran Tekeli’nin söylefli yo¤un bir kat›l›mla izlendi.

DAHA ‹Y‹ KENTLER 
DAHA ‹Y‹ YAfiAMLAR

‹LHAN TEKEL‹
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40. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
Ö

Y
LE

fi
‹06 EK‹M ÇARfiAMBA 2010

Atatürk Kültür Merkezi

Seyhan Özdemir’in Sefer Ça¤lar ile birlikte
kurduklar› ofisini, tasar›ma bak›fl aç›s›n› ve
uygulamalar›n› aktard›¤› sunumu 6 Ekim
2010 Çarflamba günü gerçekleflti. Öncelikle
Autoban’›n kurulufl hikâyesini, çal›flma alan-
lar›n› ve özgeçmiflini k›saca aktaran Özde-
mir, 2003’ten günümüze kadar gerçeklefl-
tirmifl olduklar› uygulamalar üzerinden ta-
sar›ma nas›l yaklaflt›klar›n› iletti. 2004 y›l›n-
da Wallpaper dergisinin seçti¤i dünyan›n
en genç 7 tasar›mc›s›ndan ikisi olduklar› bilgisini veren Özdemir, o y›llarda daha de-
neysel projeler yapt›klar›n› da sözlerini ekledi. 2005 y›l›nda profesyonelleflme aflama-
s›nda önemli bir ad›m att›klar›n› dile getiren Özdemir, profesyonelli¤in yan›nda de-
neysel ifller yapabilmenin daha da önemli olmaya bafllad›¤›na de¤indi. 2006’da mar-
ka kimli¤i tasar›mlar›n›n ön planda oldu¤unu, 2007’de daha büyük ölçeklerde ifller
yapt›klar›n›, 2008’de ilk otel projelerini tasarlad›klar›n› ve 2009’da tasar›mlar›n› hafif-
lefltirdiklerini ileten Özdemir, bu y›l›n mimari projelere bir geçifl olmas› aç›s›ndan öne-
mine de de¤indi ve The House Hotel – Niflantafl› ile Nef 163 projelerini ayr›nt›l› olarak
izleyenlerle paylaflt›. 

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

SEYHAN ÖZDEM‹R

fi
Ö

Y
LE

fi
‹

06 EK‹M ÇARfiAMBA 2010

Atatürk Kültür Merkezi

Mehmet Konuralp’in “Mimarl›kta Rüyalar –
Gerçekler” temal› söyleflisi 6 Ekim 2010
Çarflamba günü gerçekleflti. Eserlerinden
ziyade mimarl›¤›n kendi içindeki rüyalar ve
gerçeklerinden söz eden Konuralp, ilk ola-
rak kendi yapt›¤› bir proje perspektifinin
günümüzdeki yans›mas›n› ve birçok rüya
projenin günümüzdeki hallerini göstererek
mimar›n düflüncesi ile fluan var olan uygu-
lamalar aras›ndaki uçurumdan söz etti.
Kendi projeleri üzerinden rüyalar›n› izleyenlerle paylaflan Konuralp o rüyalar›n ger-
çekleflti¤inde ne denli korunabildi¤ine de¤indi. Adana ‹fl Bankas› projesinde rüyas›na
büyük oranda ulaflabildi¤ini aktaran Konuralp, Göztepe Apartmanlar›’nda hayal ettik-
leri ile binalar›n flu anki halleri aras›ndaki dönüflümün üzerine düflünmenin önemli ol-
du¤unu aktard›. Günümüzde koruma alt›nda al›nan Karayollar› Tesisleri içerisinde yer
alan binalar üzerinden yaflanan de¤iflimi aktaran Konuralp, bu gibi durumlar karfl›s›n-
da toplumu yanl›fl tan›mlam›fl olabilece¤i üzerinden bir geri dönüflüm yapmay› daha
do¤ru buldu¤unu, kendisine tan›nan imza yetkisiyle durumu çözmeden önce bir ke-
re daha düflünülmesi gerekti¤ini savundu.

M‹MARLIKTA RÜYALAR GERÇEKLER

MEHMET KONURALP
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40. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

A
TÖ

LY
E 07 EK‹M PERfiEMBE 2010

Atatürk Kültür Merkezi

“Kentim ve Ben” temal› Çocuk ve Mimarl›k
atölye çal›flmas› Burcu Gülay Taflç› yürütü-
cülü¤ünde 7 Ekim 2010’da gerçekleflti. Ke-
vin Lynch taraf›ndan simgesel elemanlar,
s›n›rlar, yollar, bölgeler ve dü¤üm noktala-
r› olarak aç›klanan kent alg›s›nda ele al›nan
elemanlar›n ö¤renildi¤i atölye çal›flmas› ‹z-
mir kentine dair sorular›n yer ald›¤› anket
çal›flmas› ile bafllad›. Sonras›nda ‹zmir ken-
tine dair memnun olunmayan durumlar ço-
cuklarla tart›fl›larak bunlar›n; çevre ve hava
kirlili¤i, insanlar›n çevreye verdi¤i zararlar,
trafik, oyun ve gösteri alan› yetersizli¤i ve
güvenlik oldu¤u saptand›. Hayallerindeki
kente dair resim çal›flmas› yapan çocuklar,
daha sonra yapt›klar› resimleri arkadafllar›-
na sundular. Çocuk ve Mimarl›k Atölyeleri
sergisini de ilgiyle izleyen çocuklar, en son
olarak ‹zmir Mimarl›k Sergisini dolaflt›lar.

ÇOCUK VE M‹MARLIK

H‹KMET GÖKMEN - BURCU GÜLAY TAfiCI

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹ 07 EK‹M PERfiEMBE 2010

Aytafl Afi Merkez Yönetim Binas› ve Lojistik
Tesisleri gezisi 7 Ekim Perflembe günü Ali
Fethi Gerekli eflli¤inde gerçekleflti. Buca,
Kaynaklar'da lojistik depo binas› ile yöne-
tim binas›n› kapsayan proje gezisinde,
e¤imli arazi yap›s›n›n tasar›ma önemli etki-
si oldu¤u aktar›ld›. Yönetim binas›n›n girifl-
ten uzak ve arka planda oluflturulmas› ile
yo¤un araç trafi¤inin olumsuz etkilerinin
yönetim binas›ndan uzaklaflt›r›lmas›n›n yan›
s›ra yönetim binas›n›n, arazinin yüksek ko-
tuna yerlefltirilmesi ile otoyol cephesinden
binan›n daha etkin bir flekilde alg›lanmas›
planland›¤› da gezi s›ras›nda aktar›ld›. Mi-
mari tasar›m›n yan›nda, tesisin do¤a ile bü-
tünleflmesi ve çal›flanlar›n daha huzurlu bir
ortamda çal›flmas› için düflünülen peyzaj da
gezi kapsam›nda incelendi.

AYTAfi A.fi. MERKEZ 
YÖNET‹M B‹NASI

AL‹ FETH‹ GEREKL‹
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40. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
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fi
‹07 EK‹M PERfiEMBE 2010

Atatürk Kültür Merkezi

Begüm ve Kerem Yazgan “Tasar›m Eylemi-
nin Tasar›m›” temal› sunumunu 7 Ekim 2010
Perflembe günü gerçeklefltirdi. Projelerin-
den ziyade o projeleri nas›l yapt›klar›n› ak-
taraca¤›n› ileten ikili, sürecin önemine de¤i-
nen bir sunufl ile izleyenlerle bulufltu. Üret-
me biçimleri üzerine düflündüklerini ileten
ikili, iki oda ve aralar›ndaki iliflkiyi tan›mla-
yan bir diyagram üzerinden dizaynografiyi
ve mimar›n esnek bir sistemin tasar›mc›s›
oluflunu aktard›. Ankara Bilkent’teki Turun-
cu Ev projesi üzerinden program, zonlama, fonksiyon ve kullan›c› isteklerine göre
flekillenme ile çat› örtüsü alt›nda tüm bu ayr›flmalar› toparlama sürecini izleyenlerle
paylaflan Kerem Yazgan’›n ard›ndan projenin peyzajdaki geliflimini Begüm Yazgan
aktard›. Kavac›k’taki Ofis Binas›’nda iç-d›fl iliflkisinin önemine de¤inen Kerem Yazgan
daha sonra ODTÜ Modsimmer Modelleme ve Simülasyon Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi projesi üzerinden üç boyutlu bir matrisin parçalar›n›n tasar›m sürecini izle-
yenlerle paylaflt›. Ankara Arena Çok Amaçl› Spor Kompleksi’nde katmanlardaki ay-
r›flmayla elde edilen derinli¤i ileten ikili, son olarak Ankara’daki Beyaz Ev ve Deniz-
li’deki Teraspark Sinema projelerinde yaflad›klar› süreci aktard›.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

BEGÜM YAZGAN - KEREM YAZGAN

S
Ö

Y
LE

fi
‹07 EK‹M PERfiEMBE 2010

Atatürk Kültür Merkezi

Kerem Ergino¤lu ve Hasan Çal›fllar’›n Bir
Mimar ve Uygulamalar› kapsam›ndaki sunu-
mu 7 Ekim 2010 Perflembe günü gerçeklefl-
ti. ‹lk olarak yeni projelerinden örnekleri iz-
leyenlerle paylaflan ikili, projelerini düflünsel
geliflim süreciyle aktard›. Çal›fllar ‹fl GYO
projesinde kurumsal kimli¤in tasar›ma etki-
si, kütlenin biçimlenifli, planlama, yeflil alan-
lar›n tasar›m›, bankac›l›k kampüsü ve yeflil
bina ana bafll›klar› üzerinden projeyi ayr›n-
t›lar›yla iletti. Tarsus Amerikan Koleji Yeni Kampüs Tasar›m›n›n davetli yar›flma yoluy-
la elde edildi¤ini ileten Ergino¤lu, projenin tasar›m kriterlerini yönlenme, ana planla-
ma, iklim, günefl, rüzgâr, paneller, yeflil alanlar, bütünlük ve yak›n çevre bafll›klar› al-
t›nda aktard›. Daha sonra Pendik Al›flverifl Merkezi yap›s›n› plan flemas› geliflme afla-
malar› ile aktaran Çal›fllar, al›flverifl merkezlerinde kullan›lan tabelalar›n mimariye ver-
di¤i zarardan da söz etti. Dikmen Konutlar› projesini çevre iliflkileri, araziyi flekillen-
dirme, arazi kademeleri ve yo¤unluk denemeleri ile gösteren Ergino¤lu, maket ile ça-
l›flmay› tercih ettiklerinin bilgisini de verdi. ‹kili son olarak Tuz Ambar› ve Turkcell
Teknoloji Merkezi yap›lar›n› haz›rlad›klar› video gösterimleriyle izleyenlerle paylaflt›.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

KEREM ERG‹NO⁄LU
HASAN ÇALIfiLAR
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40. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 
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‹ 08 EK‹M CUMA 2010

‹zmir Kent Merkezinde Cumhuriyet Dönemi
Mimarl›k Eserleri 8 Ekim 2010 Cuma günü
Feyzal Avc› Özkaban eflli¤inde gezildi. Kül-
tür miras›m›z›n çeflitli nedenlerle tahrip ve
yok olma sürecinin, al›nan tüm önlemlere
karfl›n devam etmekte oldu¤u bunun yan›
s›ra tahrip ve yok olan yap›lar›n büyük ço-
¤unlu¤unun Cumhuriyet Dönemi'nde infla
edilmifl modern mimarl›k ürünleri olmas›
üzerine Mimarlar Odas› Genel Merkezi’nin
bafllatt›¤› çal›flman›n bir aya¤› olarak fiube-
miz de kurdu¤u komisyon ile çal›flmalar›n›

sürdürmektedir. Proje için yürütülen çal›flmalara paralel olarak ‹zmir kentinde bulu-
nan modern mimarl›k ürünlerine dikkati çekmek, bu yap›lar›n korunmas›na dair toplum-
sal fark›ndal›k yaratmak amac›yla da bu gezi düzenlendi.

‹ZM‹R KENT MERKEZ‹NDE CUMHUR‹YET
DÖNEM‹ M‹MARLIK ESERLER‹

FEYZAL AVCI ÖZKABAN

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 08 EK‹M CUMA 2010

Atatürk Kültür Merkezi

Amandus Sattler'in Bir Mimar ve Uygula-
malar› söyleflisi 8 Ekim 2010 Cuma günü
gerçekleflti. Sürdürülebilirlik kavram›ndan
ve enerjinin verimli kullan›lmas› gereklili-
¤inden bahseden  Sattler, yeni bir estetik
ve sürdürülebilirlik peflinde olduklar› proje-
leri izleyenlerle paylaflt›. Camdan bir d›fl
cepheye sahip kilise projelerini ileten Satt-
ler, kiliselerin gittikçe genç nüfusu kaybet-
mesi üzerine herkese aç›k bir kilise yarat-
may› neredeyse tüm cephenin aç›ld›¤› ko-
caman kap›lar›yla sa¤lamay› amaçlad›klar›-
n› aktard›. Kuvvetli tekil bir simge olan ikin-
ci kilise projelerini aktaran Sattler, metal
sektöründe faaliyet gösteren flirketlerin bir

araya geldi¤i bir meslek örgütü için tasarlad›klar›, biçimsel olarak çevresindeki konut-
lar› yans›tan ofis yap›s›n› da gösterdi. Dünyan›n çeflitli bölgelerinde tasarlad›klar›
enerji korunumlu konut, müze, ofis yap›lar›n› izleyenlerle paylaflan Sattler, kat›ld›kla-
r› yar›flma projelerini de aktard›. Audi için tasarlad›klar› showroomlar› ileten Sattler,
bu showroomlar için haz›rlad›klar› el kitapç›¤›n› da gösterdi. Geçti¤imiz y›l sürdürü-
lebilirlik ödülüne lay›k bulunan spor salonu projesini aktaran Sattler, son olarak ofi-
sinden ve çal›flma düzenlerinden söz etti.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

AMANDUS SATTLER
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40. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 
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‹08 EK‹M CUMA 2010

Atatürk Kültür Merkezi

Bir Mimar ve Uygulamalar› kapsam›nda
Jose Maria Sanchez Garcia söyleflisi 8
Ekim 2010 Cuma günü gerçekleflti. Proje-
lerinin yan› s›ra ne gibi sistemlerle çal›flt›k-
lar›n› da ileten Sanchez, projelerini iki grup
halinde aktard›. ‹lk grupta tarihi çevredeki
dönüflüm projelerini gösteren Sanchez,
ikinci grupta ise herhangi bir tarihi girdisi
olmayan yeni projelerini izleyenlerle pay-
laflt›. ‹lk olarak bir sarn›çtan dönüfltürülen
gençlik merkezi projelerini aktaran Sanc-
hez, daha sonra ‹spanya Portekiz s›n›r›na
yak›n konumlanan iki kale projesinin otele dönüflüm süreçlerini tasar›m aflamalar›yla
birlikte aktard›. ‹lk gruptaki son örnek olarak Roma Tap›na¤›’n›n yak›n çevre planla-
mas›n› ileten Sanchez, tüm ilk grup yap›lar›nda var olan yap›laflman›n en büyük girdi
oldu¤unu ve onu okuman›n önemini vurgulad›. ‹kinci grup yap›lar› aras›nda ilk olarak
var olan bir fabrikan›n yönetim binas›n› izleyenlerle paylaflan Sanchez, daha sonra kü-
rek ve kano sporlar› için tasarlad›klar› bir e¤itim merkezini ayr›nt›lar›yla aktard›. Son
olarak do¤al bir peyzaj›n içerisinde yer alan 5.000m2'lik bir yap›y› do¤al peyzaj› zede-
lemeden ve bu denli büyük oldu¤unu hissettirmeden yapma çabalar›n› izleyenlerle
paylaflan Sanchez 'in sunumu ilgiyle izlendi.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

JOSE MAR‹A SANCHEZ I

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹09 EK‹M CUMARTES‹ 2010

Endüstri miras› birikiminin yo¤un oldu¤u
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Bat›’ya yöne-
len ticaretin önemli limanlar›ndan biri
olan, endüstri, ulafl›m, haberleflme, finans,
mimarl›k vb. konularda d›fl dünyada ger-
çekleflen geliflmelere k›sa sürede entegre
olan kentler aras›nda yer alan ‹zmir’in Da-
ra¤ac› olarak bilinen Liman Arkas› bölge-
sinde yer alan dönemin endüstri yap›lar›
gezi kapsam›nda ele al›nd›. Günümüzde
yeniden düzenlenmekte olan bölgedeki
tarihi fabrika, yerleflke ve depo örnekleri
koruma sorunlar›n› da ele alarak incelenir-
ken, Alsancak Gar›, Eski Havagaz› Fabri-
kas›, Eski Elektrik Fabrikas› ve çevresinde-
ki konut alanlar›, Eski Sümerbank Yerleflkesi ve çevresindeki endüstri yap›lar› ile Ad-
nanlar Afi bu kapsamda ziyaret edildi.

ENDÜSTR‹ M‹RASINA DOKUNMAK:
‹ZM‹R L‹MAN ARKASI BÖLGES‹

EMEL KAYIN
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Atatürk Kültür Merkezi

Ali Okan Y›lmaz’›n yürütücülü¤ünde dü-
zenlenen Kentte Mekân Bulmacas› atölye
çal›flmas› 9 Ekim 2010 Cumartesi günü ger-
çekleflti. Kent merkezinde çeflitli mekânlar
ve binalar›n izleri sürülerek hedef noktaya
ilk olarak ulaflmay› amaçlayan Kentte Me-
kân Bulmacas› bu y›l da her y›l oldu¤u gibi
ilgiyle takip edildi. 9 Ekim 2010 Cumartesi
günü bafllang›ç noktas› olan Atatürk Kültür
Merkezi’nden ellerinde ipuçlar› ile oyuna
bafllayan ekipler, her bulmaca ile baflka bir
ipucuna ve her ipucu ile baflka bir bulmaca-

ya yönlendiler. Kenti ve kenti oluflturan mekânlar›, binalar› baflka bir yönden okuma-
lar› beklenen mimarl›k ö¤rencilerinin, kurduklar› 3 kiflilik ekiplerle giz çözme, h›zl› dü-
flünme ve çabuk karar verip hedefe yönelme becerilerini sergilemelerinin yan› s›ra
kente ve mekânlar›na yükledikleri anlamlar› çeflitlendirip geniflletmeleri de hedefle-
nen bulmacada birincili¤i Yusuf Reflat Güner, Metin Edibali, Gökhan Y›ld›r›m’dan olu-
flan ekip kazand›.  ‹kincili¤i Ceren Nizam, Müge Hal›c›, Seçil Bafldere ekibi kazan›rken,
Merve Y›lmaz, Müge Cengiz, Ceren Balkan ekibi üçüncü oldular. Bulmacan›n ödül tö-
reni Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin yeni hizmet binas› ve mimarl›k merkezi olarak
yap›land›raca¤› Eski Tekel binas›nda gerçeklefltirildi.

KENTTE MEKAN BULMACASI

AL‹ OKAN YILMAZ

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹ 10 EK‹M PAZAR 2010

10 Ekim 2010 Pazar günü gerçeklefltirilen
gezi kapsam›nda son y›llarda turizm aç›s›n-
dan oldukça önem kazanan Alaçat› yerle-
flim alan› ve Çeflme gezildi. Alaçat› gele-
neksel dokusu ve bu doku içinde yap›lan
baz› restorasyon uygulamalar› incelenen
gezide bu kapsamda; günümüzde resto-
rasyonu devam eden Alaçat›'n›n en eski
eserlerinden biri olan Ayios Konstantinos
Kilisesi ve restorasyon örnekleri incelendi.
Alaçat› kentsel sit alan›n›n irdelendi¤i gezi-
de Tash Mahal Oteli ve Alaçat› Migros ziya-

ret edildi. Gezinin Çeflme bölümünde Emre Arolat taraf›ndan tasarlanan 7800 Çeflme
Konutlar› ve Oteli ile Özel K›l›ç’›n Mi’marin ve fiahin Tepesi konut uygulama örnekle-
ri görüldü.

ALAÇATI - ÇEfiME

SAL‹H SE⁄MEN
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‹05 -08 EK‹M 2010

Geçti¤imiz y›l düzenlenen k›sa film yar›fl-
mas›nda birincilik ödülü ve mansiyon alan
filmler Mimarl›k Haftas› kapsam›nda göste-
rimdeydi. ‹lgiyle izlenen k›sa filmlerin yan›
s›ra 10. Venedik Bienali'ndeki Ege Tak›ma-
dalar›nda yay›lan flehirleflme konusu temel
al›narak haz›rlanan ve 12 Yunan mimar›n
tak›madalar üzerindeki fikir paylafl›mlar›,
tart›flmalar› görüntülenen “Triton’da Not-
lar”, Macar Mimarl›¤›n›n bafll›ca dört döne-
minin tan›t›ld›¤› “Mimarl›k XX” ve ‹skoç-
ya'n›n yaflayan en büyük iki mimar› Andy
MacMillan ve Isi Metzstein’in, daha önce
görmedikleri görüntüler üzerine do¤açla-
ma konuflmaklar›n› içeren “Slide-in” filmle-
ri gösterildi. 

M‹MARLIK HAFTASI 2010 
F‹LM GÖSTER‹MLER‹

A
Ç

IK
 O

F‹
S05 -08 EK‹M 2010

Geçti¤imiz y›l ilki düzenlenen ve çok ilgi
gören Aç›k Ofis etkinli¤inde mimarl›k ö¤-
rencilerinin gelecekte içinde bulunacaklar›
çal›flma ortam›n› tan›malar›, ileride meslek-
tafllar› olacak kifliler ile birlikte olma f›rsat›
yakalamalar› hedeflenmektedir. Bu kap-
samda 5 Ekim Sal› günü Didem Özdel ve ‹l-
ker Özdel’in kurduklar› diStudio Mimarl›k
Hizmetleri; 7 Ekim Perflembe günü Tantürk
Mimarl›k; 8 Ekim Cuma günü Mehmet Ali
Özdemir ile Özdemir ‹nflaat ve Mimarl›k ve
9 Ekim Cumartesi günü Cenk ‹ldefl, Erkin
Oskay ve Ebru Türkdamar Diktafl ile Mavi
Dizayn ve Aperta Mimarl›k Ofisleri ziyaret
edildi.

AÇIK OF‹S
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Hafta boyunca izlenen sergilerden ‹zmir Mimarl›k Sergisi, fiubemizin bu y›l ilk kez dü-
zenledi¤i sergi ve ödül program› kapsam›nda elde edildi ve ‹zmir, Manisa, Ayd›n, Uflak
kentlerinde son on y›lda infla edilmifl olan yap›lardan bir seçki sundu. Atatürk Kültür
Merkezi zemin kat›nda izleyici ile buluflan serginin önümüzdeki dönemlerde de tek-
rarlanmas› öngörülmektedir. Bu y›l Mimarlar Odas› Genel Merkezi taraf›ndan 12.si dü-
zenlenen Ulusal Mimarl›k Sergisi ise Resim ve Heykel Müzesi’nde aç›ld›. Prof. Dr. Afi-
fe Batur taraf›ndan haz›rlanan, Türk mimarl›k tarihinin önemli isimlerinden biri olan
Emin Onat'›n Cumhuriyet'in kurulufluna tan›kl›k eden yaflam›, mimarl›¤› ve Türk mi-
marl›¤›na olan katk›lar›n› belgeleyen "Emin Onat: Kurucu ve Mimar" sergisi Frans›z
Kültür Merkezi'nde izlenirken, fiubemiz taraf›ndan Yrd. Doç. Dr. Emel Kay›n küratör-
lü¤ünde haz›rlanan Güngör Kaftanc› Mimarl›¤› Sergisi Vas›f Ç›nar Bulvar› Sergi Ala-
n›nda ziyaretçiler ile bulufltu. Bunu ‹lk Düflünen Bir Mimard›r Afiflleri sergisi kent mer-
kezinde Dominik Caddesi yaya aks› üzerinde ilgiyle izlenirken, Hikmet Gökmen ve
Burcu Gülay Taflç› taraf›ndan haz›rlanan Çocuk ve Mimarl›k Atölyeleri sergisi Atatürk
Kültür Merkezi’nin ikinci kat›nda yer ald›. ‹zmir’de yer alan mimarl›k bölümleri bitirme
projeleri bu y›l da Atatürk Kültür Merkezi’nin ikinci kat›nda sergilenirken, her y›l dü-
zenledi¤imiz foto¤raf yar›flmas›n›n 2010 y›l› ödülleri ise Konak Metro ‹stasyonu’nda
izleyiciyle bulufltu.

M‹MARLIK HAFTASI 2010 SERG‹LER‹
05 - 10 EK‹M 2010
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05 EK‹M (MAN‹SA) - 12 EK‹M (UfiAK)

19 EK‹M (SAL‹HL‹) - 23 EK‹M 2010
(MU⁄LA) - 26 EK‹M (TURGUTLU)

19 pilot ilde uygulanan, 4708 say›l› Yap›
Denetim Yasas›, Bakanlar Kurulu karar›yla
1 Ocak 2011 tarihi itibariyle 81 ilin tümünde
uygulanmaya bafllayacakt›r. Bu uygula-
man›n bafllamas›n›n öncesinde Yap› Dene-
tim Yasas› ile ilgili bilgilendirme seminerle-
ri düzenlenmektedir. Uygulama iliflkin ya-
flanacak sürecin her yönüyle aktar›ld›¤› se-
minerlerde Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Alev
A¤r› konuflmac› olarak yer almaktad›r.
Özellikle mimarlar›n yeni süreçte proje ve uygulama aflamas›nda dikkat etmesi gere-
ken noktalar›n vurguland›¤› seminerlerden ilki 5 Ekim 2010’da Manisa’da gerçekleflti-
rilmifltir. 12 Ekim 2010 tarihinde Uflak’ta, 19 Ekim’de Salihli’de, 23 Ekim’de Mu¤la’da ve
26 Ekim’de Turgutlu’da yo¤un kat›l›mla seminerler gerçeklefltirilmifltir.

YAPI DENET‹M KANUNU
B‹LG‹LEND‹RME SEM‹NERLER‹

S
E
M

‹N
E
R

19 EK‹M SALI 2010

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Evren Baflbu¤’un “ego” temal› söyleflisi 19
Ekim 2010 Sal› günü gerçekleflti. Art›k mi-
marl›ktan konuflmak istemedi¤ini ileterek
söylefliye bafllayan Baflbu¤, ortaklar› Cey-
hun Bask›n ve ‹nanç Eray ile tasar›mla u¤-
raflan her insan için önemli bir girdi olan
“ego” bafll›¤›n› seçtiklerini aktard›. Tasa-
r›m sektöründeki insanlar›n kendi egola-
r›yla ilgili problemleri oldu¤una, e¤itimle-
rinin bafl›ndan itibaren çevresel faktörle-
rin etkisiyle egolar›n›n sürekli fliflirilip bo-
flalt›ld›¤›na ve bu durumun yaratt›¤› ego
ile yaflanan kavga haline de¤inen Baflbu¤, kendisinin ve ortaklar›n›n kiflili¤inden yola
ç›karak ö¤renci y›llar›ndan bu yana yaflad›klar› durmadan fliflen, sal›nan ve sönmüfl
ego durumlar›n› izleyenlerle paylaflt›. Egonun yüksek oldu¤u durumlarda baflar›s›zl›k,
egonun düflük oldu¤u durumlarda ise baflar› ile sonlanan hikâyelerini aktaran Bafl-
bu¤, insan psikolojisini y›pratan, çevresine yalanc› bir kabuk ören egonun as›l s›k›nt›-
s›n›n yalanc› kabu¤un varl›¤›na sizin de inanman›z durumu oldu¤una de¤indi. Egoyu
kontrol alt›na alman›n önemine de yer veren Baflbu¤, “kolokyum.com” projesinde bu
durumu ürüne dönüfltürebildiklerini ve ayn› zamanda bir sosyal sorumluluk projesi-
ne imza att›klar›n› aktard›. Baflbu¤ son olarak egosuz bir mimarl›k prati¤i ve hatta
egosuz bir yaflam mümkün olabilir mi sorunsal›na yer verdi.

“EGO”

S
Ö
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‹

EVREN BAfiBU⁄
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Akhisar

Akhisar Koruma Amaçl› ‹mar Plan› ve De-
¤erlendirilmesi paneli 23 Ekim 2010 Cu-
martesi günü Akhisar Belediye Meclis Salo-
nu’nda gerçekleflti. Akhisar Kaymakam›
Mustafa Çek, Akhisar Belediye Baflkan› Sa-
lih H›zl› ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yö-
netim Kurulu Baflkan› Hasan Topal’›n aç›l›fl
konuflmalar›n› yapt›¤› panelin yürütücülü-
¤ünü de fiubemiz Yönetim Kurulu baflkan›
Hasan Topal üstlendi. Y›lmaz Kocatu¤, Fat-
ma Kocab›y›ko¤lu ve Senem Doyduk’un
konuflmac› olarak yer ald›¤› panelde ilk ola-

rak Y›lmaz Kocatu¤ koruma amaçl› imar plan›n›n normal plandan fark›n› ve Akhisar
Koruma Amaçl› ‹mar Plan›n›n haz›rlanmas›ndaki süreci aktard›. Fatma Kocab›y›ko¤lu
bir kültür varl›¤›n› neden korumam›z gereklili¤ine de¤indi¤i sunuflunda Akhisar Mer-
kez Çarfl› ve Dombayc›o¤lu Han›’n›n yeniden ifllevlendirilmesi üzerinde durdu. Son
olarak söz alan Senem Doyduk toplumsal uzlafl› kavram›n› aç›klad› ve koruma çal›fl-
malar›nda kentin bir tak›m araçlar›n› kaybetti¤i gerçe¤i üzerinden bütüncül bir anla-
y›flla koruman›n önemine de¤indi. Forum bölümüyle son bulan panel ilgiyle izlendi.
Paneli Akhisar Belediye Baflkan› Salih H›zl›, Akhisar Kaymakam› Mustafa Çek ve Ma-
nisa Milletvekili fiahin Mengü ilgiyle izledi.

AKH‹SAR KORUMA AMAÇLI ‹MAR
PLANI VE DE⁄ERLEND‹RMES‹
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‹ 26 EK‹M SALI 2010

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Celal Koç’un Bir Mimar ve Uygulamalar›
söyleflisi 26 Ekim 2010 Sal› günü gerçek-
leflti. Meslek hayat› boyunca gerçeklefltirdi-
¤i uygulamalar ve projelerden bir seçki su-
nan Koç ilk olarak TC Emekli Sand›¤› Narl›-
dere Dinlenme ve Bak›mevi’ni ihtiyaç prog-
ram›, alan verileri ile aktard› ve proje içeri-
sinde yer alan Dinç Yafll› Konutlar›n› ayr›n-
t›lar›yla gösterdi. Daha sonra Büyük Efes
Oteli Kongre Merkezi ve Kapal› Aç›k Yüz-
me Havuzlar› Kompleksini uygulama afla-
mas›nda yaflanan deneyimleriyle ileten
Koç, Bodrum’da gerçeklefltirdikleri bir otel
projesini de izleyenlerle paylaflt›. Eskifle-

hir’de yer alan Özdilek Al›flverifl Merkezi ve Otel projesinde tescilli binalar›n dönüfl-
türülmesi ve yeni binalar›n eklemlenmesini ileten Koç, Bal-Göç ‹negöl Kültür Merke-
zi, ‹negöl Belediyesi Cazibe Merkezi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odas› Yenicebat Kam-
püsü, Ertu¤rulkent Ticaret ve Kültür Merkezi, Sönmez Crystal Park Residans, ‹negöl
Belediyesi Al›flverifl Merkezi, Nilüfer Belediyesi Bat›kent Hizmet Alan›, Ulukent Tek-
noloji Araflt›rma Merkezi, Otel Konak Yedekçio¤lu, Mizyal-Zekai A¤ustos Evi, ‹negöl
Küçükçal›k Tekstil Tesisleri, Topuz Otel, Gencay Konutlar› ve Bülent Oktay Evi pro-
jelerini izleyenlerle paylaflt›.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI
CELAL KOÇ
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28 EK‹M SALI 2010

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Avusturya Viyana Teknik Üniversitesi'nden Ardeshir Mahdavi ve Kristina Orehou-
nig'in "Sürdürülebilir Yap› Tasar›m› ve ‹flletmesine Yönelik Yaklafl›mlar" isimli söyle-
flisi 28 Ekim günü fiubemizde gerçekleflti. Mahdavi sunumunda günümüzde, bina ta-
sar›m› ve yap›m› alan›nda çal›flan meslek adamlar›n›n; binalar›n kullan›c›lar›na mem-
nun kalacaklar›, üretkenliklerini destekleyen, sa¤l›kl› yaflam ve çal›flma ortamlar›n› su-
nabilmeleri için, iç mekanda gereken ifllevsel kalite ve fiziksel flartlar nas›l sa¤lanabi-
lir ve binalar belirtilen gereksinimleri karfl›larken; hem kaynak kullan›m›n› hem de ya-
p›m, onar›m ve y›k›m süreçlerinde çevreye olan etkiyi nas›l en aza indirebilirler soru-
lar›na cevap verebilecek bilgiye sahip olmalar› gerekti¤ine de¤indi. Bu sorular›n "bi-
na performans›" (yap› fizi¤i, yap› ekolojisi) ve kullan›c› gereksinimleri iyi anlafl›lma-
dan etkin olarak cevapland›r›lamayaca¤›n› belirten Mahdavi, seminerde bilgi tabanl›
yap› tasar›m›, yap›m› ve iflletimi alanlar›na genel bir bak›fl aç›s› sunarken temel yap›
fizi¤i konular› üzerine bilgi verdi. Bayan Orehounig  ise sunumunda; bina tasar›mla-
r›nda hangi özelliklerin enerji etkinli¤i ve ›s›sal konforu artt›raca¤›, bir yap›n›n nas›l
yerel iklimsel ve ba¤lamsal koflullara uyum sa¤layabilece¤i, gün ›fl›¤› ve günefl ener-
jisinin faydal› kullan›m›n›n nas›l optimize edilebilece¤i, yap› tasar›m›; ›s›tma, so¤utma
ve havaland›rma için mekanik sistemlere olan ihtiyac›n nas›l azalt›labilece¤i konula-
r›nda detayl› bilgi verdi. Mahdavi, sürdürülebilirli¤in tasar›m aflamas›nda bilgisayar
yaz›l›mlar› ile sistematik olarak prati¤e aktar›labilece¤ine örnek olarak bir projeyi bi-
na performans› yaz›l›m›nda modelleyerek aflamalar›n detaylar›n› kat›l›mc›larla pay-
laflt›. 

SÜRDÜRÜLEB‹L‹R YAPI TASARIMI VE
‹fiLETMES‹NE YÖNEL‹K YAKLAfiIMLAR
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28-29 EK‹M 2010

29 Ekim günü sabah 10.00 feribotuyla ha-
reket ettik. Otele eflyalar›m›z› b›rak›p flehir
turuna bafllad›k. Yunanl›lar›n beflinci bü-
yük adas› olan ve Yunan mitolojisinde
adadan eski Yunanca ad› “Khios” olan, ada
halk›n›n “Hora” olarak kulland›¤›, bizim ise
sak›z a¤açlar› bu adada çok oldu¤u için
“Sak›z” ismini kulland›¤›m›z Homeros’un
vatan› diye söz edilen adad›r. 19. yy’da in-
fla edilen, flimdi müze olarak kullan›lan
(Byzantine Museum) ve minaresi çok uzun süredir restorasyonda olan Mecidiye Ca-
mii, Osmanl› – Barok tarz› çok de¤erli Melek Pafla ve Osmanl› Çeflmesi, Katedral, Be-
lediye Saray› ve sokaktaki dokuyu görerek hendekle çevrilmifl kale surlar›na geldik.
‹kinci Armalia olarak bilinen Seramik Köyü’ne gittik. Daha sonra (Pyrgi) Pirgi Köyü’ne
geldik. Tüm adadaki köylerde d›fltan gelen sald›r›lar› önlemek için dar sokaklar yap›l-
m›fl. Sokaklar kald›r›m tafll›, Pirgi’de evlerin ön cephesinde Xysta ad› verilen beyaz ve
siyah geometrik flekillerin s›va üzerine ifllendi¤i el oymac›l›¤› tekni¤ini görüyorsunuz.
13.yy’dan kalma Bizans Kilisesi Ayioi Apostoli Kilisesi’nin duvarlardaki freskleri hala
tüm canl›l›¤›n› korumakta. Daha sonra 14. ve 15. yy’dan kalma ünlü labirent flehir ola-
rak tan›nan Mesta Köyü’nün tünel sokaklar› da gezildi. Gezimiz ‹Ö. 1800’lere dayanan
antik bir köy olan “Emborios” Köyü ile tamamland›.

SAKIZ ADASI
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ARDESH‹R MAHDAV‹ - 
KR‹ST‹NA OREHOUN‹G
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Özel K›l›ç’›n Bir Mimar ve Uygulamalar›
bafll›kl› söyleflisi 4 Kas›m 2010 Perflembe
günü gerçekleflti. Öncelikle k›saca özgeç-
miflinden söz eden K›l›ç daha çok konut
projeleri üzerinde çal›flt›¤›n› aktararak ilk
olarak 2010 ‹zmir Mimarl›k Ödülü’nü kaza-
nan Narl›dere Evi projesini ayr›nt›l› olarak
izleyenlerle paylaflt›. Narl›dere’nin hem do-

¤ayla içiçe hem de flehir merkezine yak›n olmas› bak›m›ndan flansl› bir konumu oldu-
¤unu dile getiren K›l›ç, tek katl› olarak yatayda tasarlanan evin tek noktada düfleyde
geliflen yatak odas› ile desteklendi¤ini aktard›. Vaziyet plan› üzerinden arka ve ön ye-
flil dokuyu zedelemeden gerçeklefltirdikleri planlamay› ileten K›l›ç, malzeme kullan›m›
konusunda da izleyenleri bilgilendirdi. Daha sonra Çeflme’de gerçeklefltirdi¤i konut
projeleri üzerinden binalar›n ilk yap›ld›¤› flekliyle korunmas›/korunamamas› durumla-
r›na de¤indi. Yine Çeflme’de tasarlad›klar› Mimarin konut sitesini izleyenlerle paylaflan
K›l›ç, genifl saçaklar› ile dikkat çeken projenin asl›nda di¤er projelerinden pek de fark-
l› olmad›¤›n› aktard›. Urla’da ve Denizli’deki konut projeleri ile tasarlad›¤› yönetim bi-
nas› projelerini gösteren K›l›ç, Maviflehir’de uygulamas› devam eden rezidans proje-
sini de paylaflt›. Son olarak yeni projelerinden Dalyan’da arka arkaya üç parsel üze-
rindeki üç konut projesini ve bir otel projesini aktaran K›l›ç’›n sunumu ilgiyle izlendi.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

ÖZEL KILIÇ

SEL‹N ÖZERTU⁄RUL Ö⁄ÜTÇÜ
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‹ 24 KASIM ÇARfiAMBA 2010

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Selin Özertu¤rul Ö¤ütçü’nün “Sürdürülebi-
lirlik ve LEED” söyleflisi 24 Kas›m 2010 Çar-
flamba günü gerçekleflti. Ö¤ütçü ilk olarak
yeflil binalar›n sertifikaland›r›lma amaç ve
gerekçelerini aktard›. “Neden Sürdürülebi-
lirlik ve Yeflil Binalar” bafll›¤› alt›nda sektör-
lere göre küresel karbondioksit sal›n›m›n›
ve yeflil binalar›n faydalar›n› ileten Ö¤ütçü,
“Sürdürülebilirlik ama Nas›l” bafll›¤› alt›nda

da belli bafll› sertifikaland›rma sistemlerinden LEED, BREEAM ve GREENSTAR’dan
söz etti. LEED sertifikaland›rma sistemine ayr›nt›lar›yla de¤inen Ö¤ütçü, LEED’in mis-
yonu, kapsad›¤› farkl› yap› tipolojileri ve dört kategorisini izleyenlerle paylaflt›. Arazi
kullan›m›, enerji kullan›m›, materyaller ve kaynak kullan›m›, iç mekân hava kalitesi, ye-
nilikçilik ve bölgesel önecelikler bafll›klar› alt›nda LEED sertifikasyonunun nas›l iflledi-
¤ini aktaran Ö¤ütçü daha sonra LEED sertifikas› alabilmenin proje bütçesini, ifl takvi-
mini ve stratejilerini nas›l etkiledi¤ini iletti. LEED dokumantasyonunun ne kadar kap-
saml› oldu¤unu ve bu dokumantasyonu nelerin etkiledi¤ini de dile getiren Ö¤ütçü
söyleflinin son bölümünde örneklere yer verdi. Örnekler aras›nda Amerika Mary-
land’deki Ulusal Hava Durumu ve ‹klim Tahmin Merkezi, Amerika Kaliforniya’daki EPA
Çevre Koruma Ajans› Merkez Binas›, Alabama’daki Sosyal Güvenlik ‹dare Binas› ve
Ayd›n’daki EYS Ofis ve Fabrika Binas› yer ald›.

SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K VE LEED 
SERT‹F‹KA S‹STEM‹
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01 ARALIK ÇARfiAMBA 2010

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Cadbim Bilgisayar taraf›ndan düzenlenen
“AutoCAD Revit Architecture Suite 2011
CAD’den Yap› Bilgi Sistemine Kolay Geçifl”
semineri 1 Aral›k 2010 tarihinde gerçeklefl-
ti. Genel Müdür Yard›mc›s› Gül Çatak’›n
fiubemiz üyelerine uygulad›klar› indirim
kampanyas› hakk›nda bilgi vermesinin ar-
d›ndan Mimari Ürün Sorumlusu Ümit K›l›ç
AutoCAD Revit Architecture Suite’in para-
metrik yap› bilgi sistemi teknolojisine dayanan ve yap› tasar›m›nda kullan›lan Revit
Architecture ile CAD standard› AutoCAD’i birlikte içeren bir yaz›l›m çözümü oldu¤u
bilgisini verdi. Yap› bilgi sistemi teknolojisinden yaralanmak isteyen AutoCAD kulla-
n›c›lar›n›n AutoCAD al›flkanl›klar›n› hemen terketmek zorunda kalmadan, 3 boyutlu
parametrik tasar›ma geçmelerini kolaylaflt›rd›¤› iletilen seminerde, Revit Architectu-
re’›n dwg format› deste¤i sayesinde iki yaz›l›m aras› veri al›flveriflinin kolay oldu¤u da
belirtildi. Seminerin geri kalan›nda sekiz katl› bir konut blo¤unun uygulama çal›flma-
s›n› yapan K›l›ç, bu uygulama üzerinden plan, kesit, cephe, model, detay ve uygula-
ma paftalar› üzerinde birbiri ile ba¤lant›l› olarak program›n nas›l iflledi¤ini izleyenler-
le paylaflt›. Seminerin ard›ndan düzenlenen kokteylde izleyenler yaz›l›m hakk›nda da-
ha ayr›nt›l› bilgi edinme f›rsat› buldular.

AUTOCAD REVIT ARCHITECTURE
SUITE 2011

S
E
M

‹N
E
R

01 ARALIK ÇARfiAMBA 2010

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

S›¤›nak Yönetmeli¤i’nde 29 Eylül 2010 tarihi
itibariyle Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› tara-
f›ndan de¤ifliklik yap›lmas›yla birlikte, fiube-
miz Bakanl›k ile temasa geçerek yönetmelik
ve yap›lan de¤ifliklikler hakk›nda üyelerimizi
bilgilendirmek amaçl› bir seminer gerçeklefl-
tirme talebini iletmifl ve 30 Kas›m 2010 Sal›
günü S›¤›nak Yönetmeli¤i semineri yo¤un
kat›l›mla gerçekleflmifltir. Bay›nd›rl›k ve ‹skân
Bakanl›¤› Teknik Araflt›rma ve Uygulama Mü-
dürlü¤ü’nden fiube Müdürü Hatice Topsakal
ve Uzman Mimar Melek Kural’›n sunumuyla gerçekleflen seminerde, öncelikle s›¤›nak yö-
netmeli¤inin haz›rlanma gerekçeleri ve yönetmeli¤in kapsam›na iliflkin bilgi aktar›ld›. Yö-
netmelik maddelerinin detayl› olarak incelenmesinin ard›ndan, de¤ifliklik yap›lan madde-
lerin eski ve yeni içerikleri karfl›laflt›r›ld›. Seminer, özellikle üyelerimizin pratikte karfl›lafl-
t›klar› sorunlarla ilgili sorular›n yan›tlanmas› ile tamamland›.

SI⁄INAK YÖNETMEL‹⁄‹



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 40. Dönem Çal›flma Raporu
136

40. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹ 02 ARALIK PERfiEMBE 2010

‹zmir Kiliseleri gezisi 2 Aral›k 2010 Perflem-
be günü ö¤retim görevlisi Dr. Mine Tanaç
Zeren eflli¤inde gerçekleflti. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nden hareket
eden grup ilk olarak Alsancak Gar› karfl›s›n-
da yer alan Saint Jean Kilisesi’ni ziyaret et-
ti. Tanaç kilisede; tarihsel süreçte ‹zmir’de
yaflam›fl ve yapt›klar› kilise yap›lar›yla ken-
tin mimari miras›na katk›da bulunmufl Hris-
tiyan cemaatlere iliflkin kat›l›mc›lara bilgi
aktard›. Hristiyan cemaatler için ‹zmir ve
çevresinin önemine de¤inen Tanaç, genel
olarak kilise yap›lar› ve Saint Jean Kilise-

si’nin yap›m y›l›, plan flemas› ve süslemeleri gibi konulara de¤indi. Kilisede yap›lan du-
a ve ilahi töreni izlendikten sonra Notre Dame Saint Rosary Kilisesi’ne hareket edildi. 

Son olarak Saint Polikarp Kilisesi ziyaret edildi. Saint Policarp’›n hayat›na ve ‹zmirli H›-
ristiyan cemaatler için önemine de¤inen Tanaç, yap›n›n geçirdi¤i tarihsel süreci aç›k-
lad›. ‹zmir’in en eski kilisesi olan yap›n›n ilk kez 1625 y›l›nda infla edildi¤ini, 1688 dep-
reminde zarar gördü¤ünü ve yand›¤›n›, 1690 ve 1691 y›llar›nda yap›n›n tekrar infla edil-
di¤ini,1929 y›l›nda kilisenin flimdiki haliyle yeniden infla edildi¤ini aktard›.

Genel olarak ‹zmir’de bulunan di¤er kiliselere de¤inen Tanaç, ‹zmir’in periferinde yer
alan Karfl›yaka, Bayrakl› ve Bornova’da yerleflen H›ristiyan cemaatler ve kiliseleri hak-
k›nda bilgi aktard›. Kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlayarak geziyi bitirdi.

‹ZM‹R K‹L‹SELER‹

S
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‹ 08 ARALIK ÇARfiAMBA 2010

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Deniz Dokgöz, Ferhat Hac›alibeyo¤lu ve
Orhan Ersan’›n Bir Mimarl›k Ekibi ve Uygu-
lamalar› bafll›kl› söyleflisi 8 Aral›k 2010 Çar-
flamba günü gerçekleflti. Sunumu üç kate-
goride aktaran ekip ilk olarak “‹ki ödül+1
proje” bafll›¤› alt›nda kendilerine birincilik
ödülünü kazand›ran ODTÜ Ö¤renci Merke-
zi Binas› ve ODTÜ Meydan› Mimari Proje
Yar›flmas›’n› aktard›. Projedeki meydan ve

yap› aras›ndaki s›n›r üzerine düflünerek ürettikleri önerilerini sunan Hac›alibeyo¤-
lu’nun ard›ndan Kadirli Belediyesi Hizmet Binas› ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Pro-
je Yar›flmas›’ndaki projelerini Dokgöz aktard›. Kayseri ‹ç Kalesi'nin Korunarak Kültür
ve Sanat Ortam›na Dönüfltürülmesi için ‹ki Kademeli Ulusal Mimarl›k Yar›flmas›’na
gönderdikleri projeyi Hac›albeyo¤lu iletirken, Ersan ATM para çekme üniteleri için
ürettikleri tasar›mlar›n› izleyenlerle paylaflt›. “‹ki yorum+1 uygulama” bafll›¤› alt›nda
Karfl›yaka’da ayn› arsa üzerindeki iki farkl› yorumlar›n› gösteren ekip son olarak Çer-
çelik Çelik Fabrikas› Girifl Ünitesi ve ‹dari Bina Yenilemesi uygulamalar›n› aktard›.

B‹R M‹MARLIK EK‹B‹ VE 
UYGULAMALARI

‹K‹+1
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Emel Göksu’nun “2009 Krizinin Yerel ‹zle-
ri: ‹zmir’de Tafl›nmaz Piyasas›” söyleflisi 22
Aral›k 2010 tarihinde gerçekleflti. “Dünya-
da 2008 Krizi ve Nedenleri”, “Türkiye’de
Durum” ve “2008 Krizinin ‹zmir’de Tafl›n-
maz Piyasas›na Yans›malar›” bafll›klar› al-
t›nda sunumunu gerçeklefltiren Göksu ilk
olarak 1929, 1974 ve 2008 y›llar›nda yafla-
nan küresel ölçekli krizlerden söz etti. Ya-
flanan finansal krizin ortaya ç›k›fl sebeple-
rini ve bu sebepler do¤rultusunda nas›l bir
geliflim içerisinde küresel ölçe¤e tafl›nd›¤›-
n› ayr›nt›lar›yla aktard›. “Türkiye’de Durum” bafll›¤› alt›nda yükselen ülkelerin; mer-
kezlerinin s›cak para ihtiyac› ve di¤er ülkelerin pazarlar›na ihracatç› olarak ba¤›ml›l›k
durumlar›n› aktaran Göksu, 2007’de ç›kan Mortgage Yasas›’ndan da söz etti. “2008
Krizinin ‹zmir’de Tafl›nmaz Piyasas›na Yans›malar›” bafll›¤› alt›nda ise; ‹zmir özelinde-
ki TÜ‹K ve www.reiden.com verilerini iletti. Araflt›rmalar› kapsam›nda yerel gazete-
lerden; hacizli, bireysel olarak sat›fla sunulan ve Hazine arazisi ya da belediyeler bafl-
ta olmak üzere çeflitli kamu kurulufllar›n›n sat›fla sunduklar› tafl›nmazlar üzerinden bir
çal›flma yürüttüklerini izleyenlerle paylaflan Göksu, bu çal›flma kapsam›nda elde ettikle-
ri verileri aktard›.

2009 KR‹Z‹N‹N YEREL ‹ZLER‹:
‹ZM‹R’DE TAfiINMAZ P‹YASASI

EMEL GÖKSU

24 ARALIK CUMA 2010

TCDD Alsancak Gar›

Her y›l oldu¤u gibi yo¤un bir kat›l›mla ger-
çekleflen geleneksel y›lbafl› kokteylimiz, 24
Aral›k Cuma günü Alsancak Gar›’nda ger-
çekleflti. fiubemiz Yönetim Kurulu Baflkan›
Hasan Topal’›n yeni y›la iliflkin iyi temenni-
lerini iletti¤i konuflman›n ard›ndan üyeleri-
miz Aegean Band grubu müzi¤i eflli¤inde
e¤lendi.

YILBAfiI KOKTEYL‹
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‹ 04 OCAK SALI 2011

Frans›z Kültür Merkezi

Ruflen Kelefl’in “Son Dönemin Kentleflme
Politikalar› ve Yerel Yönetimler” söyleflisi 4
0cak 2011 tarihinde Frans›z Kültür Merke-
zi’nde gerçekleflti. Kelefl söylefliye bafllar-
ken öncelikle son dönem kelimesi ile
1980’ler sonras›n› kastetti¤ini ve bu döne-
min de 1980–2000 ve 2000–günümüz ola-
rak iki bölümde incelenebilece¤ini aç›klad›.
Her iki zaman diliminin ortak özelli¤inin h›z-
l› ve düzensiz kentleflmenin yo¤un olarak
yaflanmas› oldu¤unu dile getirdi. Merkezi
idarenin, yap›laflma yasaklar›n›n gevfletil-
mesi ve yasaklar›n delinebilmesinin önünü
açmaya yönelik çaba içinde oldu¤u inanc›-

n› dile getiren Kelefl, K›y› Kanunu’nda yap›lmas› düflünülen de¤iflikliklerin, Kelefl, bi-
reylerin de¤il toplumun yarar›n› gözeten; iklim, peyzaj ve kültürel de¤erleri mekâna
yans›tabilen planlaman›n sa¤l›kl› kentleri oluflturaca¤›n› aç›klad›. Son dönemde yap›-
lan imar plan de¤iflikliklerindeki art›fla da de¤inen Kelefl, imar planlar›nda bu kadar s›k
de¤ifliklik yap›lmas›n›n düflündürücü oldu¤unu dile getirdi. Sonuçta küreselleflmenin
turizm, do¤a, orman arazilerinin kullan›m› gibi konularda ulusal politikalar izlemeyi
güçlefltirdi¤ine de¤inen Kelefl, son dönemde koruma-kullanma, ekoloji-ekonomi, top-
lum-birey ç›karlar›, uzun-k›sa vadeli ç›karlar ve söylem-eylem dengelerinin bozuldu-
¤unu aç›klad›. Tüm sorunlar›n haklar›n›n yan›nda sorumluluklar›n›n da bilincinde,
kentleflme ve etik de¤erlere ba¤l›, ça¤dafl ve laik bir toplumun yurttafllar›n›n yöne-
timler ve uygulamalar üzerinde etkili olmas› ile çözülebilece¤ini belirten Kelefl son
olarak kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlad›.

SON DÖNEM‹N KENTLEfiME
POL‹T‹KALARI VE YEREL YÖNET‹MLER 

P
A

N
E
L 29 OCAK CUMARTES‹ 2011

Salihli Ticaret Odas› Sardes Salonu

Salihli Belediyesi, Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi Salihli Temsilcili¤i ve Mimarlar Odas›
‹zmir fiubesi birlikteli¤inde düzenlenen
“Salihli Revizyon ‹mar Plan› Paneli 29 Ocak
2001 tarihinde Salihli Ticaret Odas› Sardes
Salonu’nda gerçekleflti. Mimarlar Odas› ‹z-
mir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan
Topal, Mimarlar Odas› Salihli Temsilcili¤i
Yönetim Kurulu Baflkan› Sakine Öz ve Mi-
marlar Odas› Salihli Temsilcili¤i Yönetim
Kurulu Sekreter Üye fiefaat Karabulut’un
aç›l›fl konuflmalar› ile bafllayan panel Hasan

Topal’›n yürütücülü¤ünde yap›ld›. fiehir Planc›s› Nevzat U¤urel’in Salihli Revizyon
‹mar Plan›’n› izleyenlerle paylaflmas›n›n ard›ndan, Prof. Dr. Sezai Göksu plan üzerine
öneri ve görüfllerini iletti. 30 Ocak 2011 tarihinde ise temsilciliklerin kat›l›m›yla Bölge
Toplant›s› gerçeklefltirildi.

SAL‹HL‹ REV‹ZYON ‹MAR PLANI PANEL‹



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 40. Dönem Çal›flma Raporu
139

40. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
Ö

Y
LE

fi
‹

17 fiUBAT CUMA 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Setafl Enerji taraf›ndan düzenlenen “Bina-
larda Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Verimlili-
¤i” semineri 17 fiubat Perflembe günü Elek-
trik Mühendisi Bülent Çarfl›bafl› taraf›ndan
fiubemiz seminer salonunda gerçeklefltiril-
di. K›saca özgeçmiflinden söz ederek semi-
nere bafllayan Çarfl›bafl›, öncelikle enerjinin
ne oldu¤u, hangi kaynaklardan elde edildi-
¤i ve enerji kaynaklar›n›n yönetilmesinin
stratejik öneminden bahsetti. Ülkemizde
enerji kaynaklar›n›n kullan›m› üzerine de
bilgi veren Çarfl›bafl›, enerji tasarrufu ile
enerji verimlili¤i kavramlar› ile ne kastedildi¤ini de aç›klad›. 2007 y›l›nda yay›mlanan
ve yürürlü¤e giren “5627 Say›l› Enerji Verimlili¤i Kanunu” gere¤i 1 Ocak 2011 tarihin-
den itibaren yeni yap›lacak projelerde zorunlu olan “Binalarda Enerji Performans Yö-
netmeli¤i” kapsam›nda “Enerji Kimlik Belgesi” düzenleyecek mimarlara ve uzmanlara
yönelik e¤itimler, yasal mevzuatlar, yönetmelikler ve tebli¤lerle ilgili ayr›nt›l› bilgi ve-
rilen seminerde Kyoto Protokolü’nden de söz edildi. Seminerde farkl› fakl› enerji bi-
rimlerin yerine art›k TEP (Ton Eflde¤er Petrol) kullan›laca¤› da iletildi. 

B‹NALARDA ENERJ‹ K‹ML‹K
BELGES‹, ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹ 
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16 fiUBAT PERfiEMBE 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

“Bilirkiflilikle ‹lgili Yeni Düzenlemeler ve So-
runlar” söyleflisi 16 fiubat Çarflamba günü
Prof. Dr. Muhammet Özekes taraf›ndan
gerçeklefltirildi. 2011 y›l› Ekim ay›ndan itiba-
ren  yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun
yürürlü¤e girece¤i bilgisini vererek kanun
ile birlikte bilirkiflilik uygulamalar›nda de¤i-
fliklik olaca¤›n› aç›klayan Özekes, öncelikle
bilirkiflilik nedir, hak-hukuk-adalet kavram-
lar›n›n neresinde yer al›r gibi konular› aç›k-
lad›. Bilirkiflinin görevinin gerçe¤in anlafl›l-
mas›n› sa¤lamak oldu¤unu vurgulayan
Özekes, bilirkiflinin çal›flmalar›nda hukuki
ve hükmü etkileyecek yorumlar yapmama-
s› gerekti¤ini belirtti. Yeni yasa ile bilirkifli-
lik ve uygulamalar›nda yaflanacak de¤iflikliklere iliflkin bilgi aktaran Özekes, hukuki ko-
nularda bilirkifliye baflvurulmas›n›n kanunda aç›kça yasakland›¤›n›, bilirkiflinin görevinin
ve kapsam›n›n aç›kland›¤›n› ifade etti. Bilirkiflilik için resmi liste usulünün getirildi¤ini,
verilecek raporun içeri¤i ve görev süresi konular›n›n yasada aç›kland›¤›n› belirten Öze-
kes, bilirkiflilerin TCK anlam›nda kamu görevlisi kabul edilece¤ini vurgulad›. Bilirkiflile-
rin kusurlu davran›fllar› nedeniyle art›k devlete karfl› dava aç›laca¤›n› ifade eden Öze-
kes, dava sonucunda bilirkiflinin kusurlu bulunmas› durumunda kusurun bilirkifliye rücu
edilece¤ini belirtti.

B‹L‹RK‹fi‹L‹KLE ‹LG‹L‹ YEN‹
DÜZENLEMELER VE SORUNLAR

MUHAMMET ÖZEKES
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23 fiUBAT ÇARfiAMBA 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Yüksel Koç’un “Kamu Alacaklar›n›n Yeniden
Yap›land›r›lmas›” söyleflisi 23 fiubat 2011
Çarflamba günü gerçekleflti. “Baz› Alacakla-
r›n Yeniden Yap›land›r›lmas›na ‹liflkin Aç›kla-
malar” bafll›¤› alt›nda 13.02.2011 tarihinde
kabul edilen ve bas›nda Torba Yasa olarak
yer bulan 6111 Nolu Kanunun içeri¤inden söz
eden Koç, alacakl› idareler ve alacak türleri-
ne de¤indi. Kanun kapsam›nda vergi borçla-
r›n›n durumunu örnekler üzerinden aktaran

Koç, daha sonra kapsama giren idari para cezalar›na iliflkin bilgi aktard›. “Kesinleflmifl
Alacaklar” bafll›¤› alt›nda örnekler üzerinden konuyu ileten Koç, vergi borçlular›n›n bafl-
vuru süresi ve flekline dair de bilgilendirme yapt›. Alacak tutar›n›n tespitini ayr›nt›l› ola-
rak aktaran ve gecikme faizi/zamm› hakk›nda bilgi veren Koç, belli bir döneme iliflkin
olarak TEFE/ÜFE ayl›k de¤iflim oranlar›n›n toplamlar›n›n eksi de¤er olmas› halinde ala-
cak as›llar› üzerinden hesaplanan fer’iler yerine al›nmas› gereken TEFE/ÜFE tutar›n›n s›-
f›r kabul edilece¤inin alt›n› çizdi. “Kesinleflmemifl veya Dava Safhas›nda Bulunan Amme
Alacaklar›”, “‹nceleme ve Tarhiyat Safhas›nda Bulunan ‹fllemlere ‹liflkin Hükümler”, “Mat-
rah ve Vergi Art›r›m›” ile “Stok Beyanlar›na ‹liflkin Hükümler” bafll›klar› alt›nda konu ile
ilgili ayr›nt›l› bilgi veren Koç’un söyleflisi soru-yan›tlarla son buldu.

KAMU ALACAKLARI VERG‹ VE
S‹GORTA AFFI 

YÜKSEL KOÇ

MURAT BAYRAM

S
E
M

‹N
E
R 22 fiUBAT SALI 2011

DESEM / DEÜ Rektörlük

Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i
söyleflisi 22 fiubat 2011 tarihinde Desem
Bordo Salon’da Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakan-
l›¤› Enerji Verimlili¤i Daire Baflkan› Murat
Bayram’›n sunumuyla gerçekleflti. Öncelikle
Enerji Verimlili¤i Daire Baflkanl›¤› ve çal›fl-
malar› hakk›nda bilgi aktaran Bayram, geç-
ti¤imiz y›llarda enerji verimlili¤i ile ilgili ya-
p›lan düzenlemelere de¤indi. Ülkemizde
enerji tüketiminin daha sa¤l›kl› gerçeklefl-
mesi için 2007 y›l›nda Enerji Verimlili¤i Ka-
nunu’nun haz›rland›¤›n›, bu kanunla birlikte

alt mevzuatlar›n ve Enerji Performans› Yönetmeli¤i’nin yay›mland›¤›n› belirtti. Yönet-
meli¤in amac› ve kapsam›na iliflkin bilgi aktaran Bayram, yönetmeli¤in mimari tasar›-
ma çok fazla müdahale etmedi¤ini, di¤er yönetmeliklere ve TSE standartlar›na uygun
tasarlanan yap›lar›n bu yönetmelik kurallar›na do¤rudan uygun olaca¤›n› aç›klad›. Ya-
p›n›n oluflum süreci ak›fl›ndaki tüm aktörlerin görev ve sorumluluklar›n› yönetmelik
aç›s›ndan aç›klayan Bayram, mimarlar›n tasar›m aflamas›ndan bafllayarak enerjinin da-
ha verimli kullan›lmas›na iliflkin çözümler önermesini ve bu önerileri uygulama detay-
lar› ile projelerine yans›tmas›n› önerdi. Enerji kimlik belgesi ve uygulamaya iliflkin ko-
nulara de¤inen Bayram, son olarak kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlad›. 

B‹NALARDA ENERJ‹ PERFORMANSI
YÖNETMEL‹⁄‹ 

S
Ö

Y
LE

fi
‹
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09 MART ÇARfiAMBA 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Tamer Baflbu¤’un Bir Mimar ve Uygulama-
lar› söyleflisi 9 Mart 2011 Çarflamba günü
gerçekleflti. Son dönem çal›flmalar›ndan
bir seçki sunan Baflbu¤ ilk olarak Urla’daki
“Özdemir Evi” projesini izleyenlerle pay-
laflt›. Bu proje üzerinden iflveren/kullan›c›
davran›fl biçimlerinin neler olabilece¤i, ne
tür istekler sunabilecekleri, bu isteklerin
projeye ne denli kat›labilece¤i ve mimar›n
bu duruma olan tavr›n› yans›tan Baflbu¤,
daha sonra ‹stanbul’daki “At›flalan› Residence Al›flverifl ve Depolama Merkezi” proje-
sini aktard›. ‹flvereni binan›n yar›flma yolu ile elde edilmesi yönünde ikna ettikleri pro-
jede imar durumunun rant amaçl› ne denli esnetilebilece¤ini ileten Baflbu¤, yapt›kla-
r› projenin tasar›m aflamalar›n› da izleyenlerle paylaflt›. ‹zmir kent merkezindeki ya-
p›laflma alan› içerisindeki kalm›fl küçük bir parselde arkeolojik buluntulara rastlanma-
s› üzerine bu alan›n “Arkeopark Müze”ye dönüfltürülmesi projesinde alan› çevrele-
yen, koruyan bir duvar meteforundan hareketle elde ettikleri projeyi aktaran Baflbu¤,
daha sonra uygulamas› tamamlanan “DEÜ Ö¤renci Merkezi” projesinin tasar›m ve
uygulama aflamalar›n› iletti. Projenin arazi verileri ›fl›¤›nda yeflille iç içe bir konsept ile
tasarland›¤›n› izleyenlerle paylaflan Baflbu¤ son olarak Uflak kent merkezindeki
“Parkkule” projesinin tasar›m sürecini aktard›.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

S
Ö

Y
LE

fi
‹

03-04 MART 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Tafl›nmaz Kültürel Miras›n Korunmas› e¤i-
timi 3–4 Mart 2011 tarihlerinde Mine Turan
Hamamc›o¤lu’nun sunumuyla gerçekleflti.
‹ki gün süren e¤itimde, öncelikle koruma
yaklafl›mlar›n› biçimlendiren kavramlar ve
ça¤dafl koruma kuram›n›n oluflumu konu-
lar›na de¤inen Hamamc›o¤lu, tarihsel sü-
reçte oluflan koruma yaklafl›mlar›n› uygu-
lanm›fl örnekler üzerinden aktard›. “Koruma, onar›m, bak›m, sa¤l›klaflt›rma, sa¤lam-
laflt›rma, tarih içinde yap›lan ekler, bütünleme, yeni ek” terimlerine de¤inerek örnek
yap›lar üzerinden aç›klayan Hamamc›o¤lu, özellikle tarihi yap›lara yeni ek yap›m› sü-
recinde kullan›lan tekniklere iliflkin ayr›nt›l› bilgi aktard›. Koruma ile ilgili olarak ulus-
lararas› ve ulusal kurulufllara de¤inen Hamamc›o¤lu, yay›mlanan uluslararas› belgeler
ve bu belgelerin uygulamaya nas›l yans›d›¤›n› aç›klad›. Ülkemizdeki yasal çerçeve ve
bu çerçeve kapsam›nda yap›lar›n ve sit alanlar›n›n grupland›r›lmas› hakk›nda bilgi ve-
ren Hamamc›o¤lu, koruma imar planlar›, yapt›r›lmas› ve onaylanmalar› gibi konulara
de¤indi. Hamamc›o¤lu mimari koruma projesinin kapsam› ve ilgili teknikler bafll›¤› al-
t›nda tarihi yap›larda s›kça karfl›lafl›lan problemler ve müdahale yöntemleri üzerinde
durdu.  E¤itim iki restorasyon projesi örne¤inin ayr›nt›l› incelenerek kat›l›mc›lar›n so-
rular›n›n yan›tlanmas›yla tamamland›.  

TAfiINMAZ KÜLTÜREL M‹RASIN
KORUNMASI 

S
E
M

‹N
E
R

TAMER BAfiBU⁄

M‹NE TURAN HAMAMCIO⁄LU
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‹ 10 MART PERfiEMBE 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Yüksel Koç’un “Serbest Meslek Kazanc›”
söyleflisi 10 Mart 2011 Perflembe günü ger-
çekleflti. Serbest meslek faaliyeti ve kazan-
c›n›n tarifi ile söylefliye bafllayan Koç, ör-
nekler üzerinden serbest meslek kazanc›
ve ticari kazanç aras›ndaki fark› aktard›.
Serbest meslek erbab›nda ifle bafllaman›n
belirtileri alt›nda ifle bafllama olarak kabul
edilebilecek durumlar› ileten Koç, ifle bafl-
lama ve bitifl tarihlerinin bildirilmesi gerek-
lili¤ine de de¤indi. Bu bildirimlerin yaz›l›

bildirim esas›na göre yap›lmas›n› da hat›rlatan Koç, serbest meslek kazanç defteri
tasdik zaman›, defter kay›tlar›na iliflkin kurallar, deftere kay›t süreçleri, defter ve ve-
sikalar› muhafazaya iliflkin de bilgi verdi. Asgari ücret tutar› belirlenmifl hâs›lat tutar-
lar›n›n fiilen tahsil edilmesi veya düflük tahsil edilmesi bafll›¤› alt›nda makbuz mecbu-
riyeti üzerine ayr›nt›l› bilgi veren Koç, makbuzun üzerine her türlü flerh düflebilece¤i-
mizi de sözlerine ekledi. Serbest meslek kazanc›n›n tespitinde hâs›lattan indirilecek
giderler, serbest meslek kazanc›nda istisnalar, serbest meslek kazançlar›n›n beyan›
ve beyanname üzerinde yap›lacak indirimler hakk›nda bilgilendirme yapan Koç son
olarak serbest meslek kazançlar›nda geçici vergi konusunu aktard›. Söylefli kat›l›mc›-
lar›n sorular›n›n yan›tlanmas› ile son buldu.

SERBEST M‹MAR KAZANCI VE
GEL‹R VERG‹S‹ BEYANNAMES‹

MÜRSEL ERM‹fi

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 16 MART ÇARfiAMBA 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

“Bilirkiflilik ve Uygulamada Karfl›lafl›lan So-
runlar” söyleflisi 16 Mart Çarflamba günü 6.
Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi Mürsel Er-
mifl taraf›ndan gerçeklefltirildi. 

K›saca özgeçmiflinden bahseden Ermifl ilk
olarak bilirkiflili¤in ve bilirkiflilik seçiminin
önemine de¤indi. Mahkemelere ›fl›k tutabil-
mesi için bilirkiflilerin k›staslar› ve bilgi biri-
kimlerinin öneminden söz eden Ermifl bilir-
kiflilik listelerinin nas›l belirlendi¤ini ve iflle-
yifli aktard›. Bilirkiflilik seçiminde yap›lan

hatalar›n mahkemenin gidiflat›na olan olumsuz etkilerini izleyenlerle paylaflan Ermifl
örnekler üzerinden iflleyiflte yaflanan sorunlar› iletti. Yarg›ya gelen iki bilirkifli raporun-
daki çeliflkili ifadelerin üzerine üçüncü bir bilirkiflilik raporuna gereksinim duyduklar›
bir örnek üzerinden bilirkiflilerin bizzat uygulaman›n içerisinden olmas›n›n önemine
de¤inen Ermifl ayr›ca yeterli bilgi birikimine sahip olunmayan bilirkifliliklerden dolay›
yaflanan sorunlardan da söz etti. 

Kendi deneyimleri üzerinden yaflanan problemleri özetleyen Ermifl daha sonra sözü
izleyicilere b›rakt›. Üyelerimizin yaflad›klar› sorunlar üzerinden durumlar› de¤erlendi-
ren ve sorular› yan›tlayan Ermifl’in sunumu ilgiyle izlendi.

B‹L‹RK‹fi‹L‹K VE UYGULAMADA
KARfiILAfiILAN SORUNLAR

YÜKSEL KOÇ
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23 MART ÇARfiAMBA 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Schneider Electric KNX Otomasyon Siste-
mi (Ak›ll› Binalar) ve Üst Segment Anah-
tar Priz Serileri semineri 23 Mart 2011 tari-
hinde gerçekleflti. Konfor ve enerji verim-
lili¤ine yönelik ihtiyaçlar›n artmas›yla yay-
g›nlaflan KNX otomasyon sistemi hakk›n-
da bilgi veren yetkililer gün geçtikçe
önem kazanan sistemin yeni binalar için
esneklik, konfor ve güvenlik sa¤layan çok
yönlülü¤üne de de¤indi. Sistemin avantaj-
lar›ndan ve temel bileflenlerinden söz
eden yetkililer sistemin kullan›ld›¤› belli bafll› uygulama alanlar› olarak lüks konutlar,
ofis binalar›, halka aç›k binalar, oteller, okullar, hastaneler, AVM ve ma¤azalardaki
kullan›mlar›ndan örnekler gösterdi. KNX ürünlerinin bina içindeki yaflam›n daha kon-
forlu, kolay ve verimli tasarlanmas›n›n yan› s›ra teknolojik ve estetik tasar›m›na da
katk›da bulundu¤unu ileten yetkililer, Schneider Electric ürün yelpazesinden de söz
ettiler. Özellikle See Tool, Unica anahtar-priz serisi ve Unica Wireless RF otomasyon
sisteminden örnekler aktar›lan seminer ilgiyle izlendi.

SCHNE‹DER ELECTR‹C KNX
OTOMASYON S‹STEMLER‹ VE ÜST
SEGMENT ANAHTAR PR‹Z SER‹LER

S
E
M

‹N
E
R

18 MART CUMA 2011

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

Makine Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi,
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi,
Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ortakl›¤›n-
da düzenlenen Binalarda Enerji Kimlik Bel-
gesi Uygulamas› Paneli 18 Mart Cuma gü-
nü Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› Enerji Verimlili¤i
Dairesi Baflkanl›¤› temsilcisinin de kat›l›m›
ile MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merke-
zi’nde gerçekleflti. Mimarlar Odas› ‹zmir
fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal’›n oturum baflkanl›¤›nda, konuflmac›lar
meslek odalar› ad›na sunumlar›n› gerçeklefltirip, EKB ve Binalarda Enerji Performan-
s› yönetmeli¤i süreç ve uygulamas› ile ilgili görüfllerini aktard›lar. Makine Mühendis-
leri Odas› ‹zmir fiubesi ad›na söz alan Makine Mühendisi Güniz Gacaner sunumunda,
enerji performans› yönetmeli¤inin mekanik tesisat alan›na getirdi¤i yeniliklerden ve
BEP-TR isimli hesaplama program›ndan bahsetti. Meslek odalar› ad›na gerçeklefltiri-
len sunumlar›n ard›ndan, Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› Enerji Verimlili¤i Dairesi Baflkan› Murat
Bayram, sunumlarda geçen sorunlar için üretilmekte olan çözümlerden bahsetti ve
salondan gelen sorular› yan›tlad›. Yönetmeli¤in ve program›n eksikliklerinin ve yafla-
n›lan sorunlar›n fark›ndal›¤›ndan söz etti¤i konuflmas›nda Bayram, yaflan›lan sorunla-
r›n meslek odalar›, sektör ve üniversitelerin ortak çal›flma ve görüfl bildirimleriyle çö-
zülebilece¤inden bahsetti.           

ENERJ‹ K‹ML‹K BELGES‹ 
UYGULAMALARI
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

‹lhan P›nar’›n “Levant’taki ‹zmir, ‹zmir’deki
Levantenler” söyleflisi 30 Mart 2011 Çar-
flamba günü gerçekleflti. ‹zmir kentinin ta-
rihsel süreçte kimlerin egemenli¤inde ol-
du¤unu k›saca aktaran P›nar, ‹zmir’in top-
lumsal tarihi ve yaflad›¤› k›r›lmalar hakk›n-
da ayr›nt›l› bilgi verdi. ‹lk olarak 14.yy’a ka-

dar flehrin sosyolojisini ve kasaba özelli¤i gösteren kenti izleyenlerle paylaflan P›nar,
daha sonra ‹zmir’in bir ticaret kenti olmas›ndaki etkenlerden söz etti. Ticaret ile bir-
likte kurumsall›k ve misyonerli¤in de kente girdi¤ini ileten P›nar, 1821’deki Mora ‹sya-
n›’n›n 1830’da ba¤›ms›zl›kla sonuçlanmas› ve buradaki Avrupal› araflt›rmac›, gazeteci,
avukat, doktor vs. ayd›n kiflilerin Mora’n›n olanaklar›n› yetersiz bulmas› üzerine ‹zmir’e
gelifllerini aktard›. Bu dönemde ba¤l› bulunduklar› flehirlerin isimleriyle an›lan bu in-
sanlar›n daha sonralar› Levanten olarak adland›r›ld›¤› süreci anlatan P›nar, Levanten
teriminin; kendilerini Latin ya da Katolik olarak lanse eden bu insanlar›n verdi¤i yan›t-
tan tatmin olmayan Avrupal›’n›n karfl›laflt›¤› her fleyi tan›mlama ve kavramsallaflt›rma
çabas›ndan ileri geldi¤ini de sözlerine ekledi.

LEVANT'TAK‹ ‹ZM‹R, 
‹ZM‹R'DEK‹ LEVANTENLER

‹LHAN PINAR

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹ 26-27 MART 2011

26 Mart Cumartesi günü gerçekleflen gezi-
de ilk olarak Heraklia'ya gidildi.‹lk olarak
Heraklia Mabedleri görüldü ve daha sonra
M.Ö. 3.yüzy›lda infla edilen Atena Tap›na-
¤›'n›n halen ayakta olan k›s›mlar› görüldü
ve daha sonra Bodrum'a geçildi ve Sualt›
Arkeoloji Müzesi olarak kullan›lan Bodrum
Kalesi gezildi. Kale gezisi ard›ndan Turgut
Cansever’in 1992 y›l›nda A¤a Han Mimarl›k
Ödülü’nü alan Demir Tatil Köyü'ne gidildi.
Yap›ya, yeni ve eski malzemenin uyumlu
birlikteli¤ini sa¤lamak üzere yöresel mi-
marinin geleneksel biçimlerini yeniden ta-

sarlayan mimar›n ileri görüfllülü¤ü için ödül verilmifl. Sonuç zarif ve ayn› zamanda ya-
l›nd›r. ‹yi bir iflçilikle üretilmifl ve güzel konumland›r›lm›fl evler, mimari tasar›m, iflçilik
ve ticari arazi gelifltirme alanlar›nda yüksek bir standart oluflturmaktad›r. Tafl duvar-
lar ile yaya yollar›n›n dokular›n›n zengin dili ve yöresel bitki örtüsünün duyarl› bütün-
leflmesi, yerleflme sakinleri için çekici ve hüzünlü bir inziva köflesi, kaç›fl yeri yarat-
maktad›r. Mütevazi ve her biri bafll› bafl›na bir birim oluflturan yap›lar›n dikkatle ha-
z›rlanm›fl vaziyet plan›, yan yana geliflleri pitoresk manzaray› gözetmekte ve peyzaj›
korumaktad›r. Yap› hakk›nda bilgi al›nd›ktan sonra ise köyün tamam› gezildi. Savran
Köyü’nde ö¤le yeme¤i molas› sonras› köyde k›sa gezintinin ard›ndan gezi tamamlan-
d›.

HERAKL‹A - BODRUM GEZ‹S‹
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4-22 N‹SAN 2011

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Foto¤raf sanatç›s› Çetin Ergand’›n panora-
mik foto¤raf tekni¤inin simetri vurgusuna
olan katk›s›ndan yararlanarak, yap›larda var
olan ama alg›lanamayan ihtiflam› görülebilir
hale getirmeyi amaçlad›¤› “Bir Baflkentin
Oluflumu: Avusturyal›, Alman ve ‹sviçreli Mi-
marlar›n ‹zleri Foto¤raf Sergisi” 4 Nisan 2011
tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Mer-
kezi’nde aç›ld›. Goethe-Institut ‹zmir Müdürü
Roland Schmidt ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal’›n aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan izlenen sergi
1930’lu y›llarda Ankara’ya gelen yabanc› mimarlar›n kentin görünümüne olan katk›lar›n› iz-
leyenlere aktard›. Almanya ‹zmir Baflkonsolosu ve çok say›da mimar›n kat›ld›¤› sergi kok-
teyl ile sona erdi.

B‹R BAfiKENT‹N OLUfiUMU: 
AVUSTURYALI, ALMAN VE
‹SV‹ÇREL‹ M‹MARLARIN ‹ZLER‹ S

E
R

G
‹

2 N‹SAN CUMARTES‹ 2011

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

TMMOB 41. Dönem Ola¤anüstü Genel Ku-
rulu’nda al›nan karar gere¤i, Kas›m 2011’de
Ankara’da gerçeklefltirilecek olan TMMOB
Ücretli Mühendis, Mimar, fiehir Planc›lar›
ve ‹flsizlik Kurultay›’na yönelik olarak ‹zmir
‹l Koordinasyon Kurulu taraf›ndan düzen-
lenen ‹zmir Yerel Kurultay› 2 Nisan 2011 ta-
rihinde Tepekule Kongre Merkezi’nde ger-
çekleflti. Düzenleme Kurulu taraf›ndan Ye-
rel Kurultay sürecinde yap›lan toplant›lar
sonras›nda, 4 ana bafll›ktan oluflan bir ça-
l›fltay düzenlendi. Bu bafll›klar flu flekilde
ele al›nd›:

1. Ücretli MMfiP çal›flma yaflam›n› belirleyen yasalar

2. Ücretli MMfiP çal›flma koflullar›

3. Ücretli MMfiP’lar›n özlük haklar›, ifl güvencesi ve kapitalizmin krizinin etkileri

4. Özellefltirmelerin, iflsizli¤in ve güvencesizli¤in MMfiP üzerine etkileri, örgütlenme
ve sendikas›zlaflt›rma.

Yerel Kurultay sürecinde ise bu bafll›klar üzerinden kurultaya aktar›lacak konular ve
önergeler belirlendi. Ferdan Çifti’nin divan baflkanl›¤›nda gerçekleflen yerel kurultay-
da, bafll›klar üzerinden meslek odalar› düzenleme kurulu üyelerinin sunumlar› izlendi
ve önergeler okundu ve oyland›. Çal›fltay konular›na ek olarak, salondan gelen yeni
önergeler de ayn› sistemle okunup oyland›.

TMMOB ÜCRETL‹ MÜHEND‹S,
M‹MAR VE fiEH‹R PLANCILARI
YEREL KURULTAYI

K
U

R
U

LT
A

Y
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‹ 06 N‹SAN ÇARfiAMBA 2011

Mimar Özel K›l›ç’›n tasarlad›¤› 2010 ‹zmir
Mimarl›k Ödülü sahibi “Narl›dere Evi”nin
plaket çakma töreni 6 Nisan 2011 Çarflamba
günü gerçekleflti. Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan To-
pal’›n aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan gerçek-
leflen törende Mimar Özel K›l›ç yap›n›n ta-
sar›m aflamalar›na ve konseptine iliflkin bil-
gi verdi ve bina kat›l›mc›lara detayl› olarak
gezdirildi. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin,
2010 y›l›nda ilk kez düzenledi¤i "‹zmir Mi-
marl›k Sergisi ve Ödülleri" program›n›n Se-

çici Kurulu’nda Güngör Kaftanc›, Ali Cengizkan, Tevfik Tozkoparan, Emre Arolat ve
Bo¤açhan Dündaralp yer alm›flt›. Yap›n›n mimar› Özel K›l›ç ve iflvereni Ersoy Vural’a
ödül plaketleri 2010 Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri kapsam›nda verilmiflti.

NARLIDERE EV‹ PLAKET ÇAKMA
TÖREN‹

A
N

M
A

 T
Ö

R
E
N

‹ 09 N‹SAN CUMARTES‹ 2011

Her y›l fiubemiz taraf›ndan düzenlenen Mi-
mar Sinan’› anma etkinlikleri bu y›l Sinan’›n
423. ölüm y›ldönümü olan 9 Nisan 2011 Cu-
martesi günü Mimar Sinan An›t› önünde
sayg› duruflu ile bafllad›. Sayg› duruflu ve
anma törenine Mimarlar Odas› ‹zmir fiube-
si’nin yan› s›ra ‹nflaat Mühendisleri Odas› ve
Sanatç› ‹nflaat Mühendisleri Grubu (S‹MGE)

da kat›ld›. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal, “Mimar
Sinan’› Sayg›yla An›yoruz” bafll›kl› bas›n bildirisinde mimarl›¤›n toplumlar›n geliflimin-
deki önemine ve Mimar Sinan’›n mimarl›¤›m›zdaki rolüne de¤indi. Topal ayr›ca yap›l-
d›¤› dönemin malzeme ve strüktür anlay›fl›n› yans›tan, mimari tarz› ve kararlar›yla be-
lirli bir düzeye ulaflm›fl az say›daki özgün yap›dan biri olan Atatürk Kapal› Spor Salo-
nu’na mimarisini tamamen de¤ifltiren yeni eklenti ve ilavelerin yap›lmas›n›n, kentimi-
zin mimarl›k de¤erlerine önem verilmedi¤inin belgesi oldu¤unu sözlerine ekledi. 

M‹MAR S‹NAN’I ANMA

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹ 09 N‹SAN CUMARTES‹ 2011

9 Nisan günü gerçekleflen gezi, Spil Da-
¤›’n›n eteklerinde Karaköy semti Çaybafl›
Mevkii’nde kad›n bafl› fleklindeki mitolojide-
ki Niobe efsanesiyle özdefllefltirilmifl A¤la-
yan Kaya ile bafllad›. A¤layan Kaya (Nio-
be)'dan sonra yak›nlar›nda yer alan kare
planl› olan piramidal bir kubbe ile örtülü,

yap›m tarihi belli olmamakla birlikte Saruhan Beyli¤i dönemine tarihlenen (1371) Re-
vak Sultan Türbesi gezildi. Daha sonra Ulu Camii ve Külliyesi gezildi ve Yeni Han'da
ticaret hayat› gözlemlendi. Gezi, Muradiye Külliyesi'nin günümüzde müze olarak kul-
lan›lmakta olan medrese ve imarethane bölümleri gezilmesi ard›ndan sonland›.

MAN‹SA GEZ‹S‹
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Kemeralt› Hanlar› gezisi Prof. Dr. Bozkurt
Ersoy eflli¤inde 27 Nisan 2011 Çarflamba
günü gerçekleflti. Gezi öncesinde Çetin
Emeç Sanat Galerisi’nde Kemeralt› Hanlar›
üzerine bir sunum gerçeklefltiren Ersoy,
Çakalo¤lu, Abdurrahman, Musevit, Esir,
Cambaz, Selvili, Mirkelamo¤lu, Büyük Ka-
raosmano¤lu, Girid, Arab, Küçük ve Büyük
Salepçio¤lu, Abac›o¤lu, Küçük Karaosma-
no¤lu, Büyük Demir ve K›zlara¤as› Hanlar›-
n›n plan flemalar› ile eski foto¤raflar›n› izle-
yenlerle paylaflt›. K›zlara¤as› Han›’n›n restorasyon öncesi, restorasyon s›ras›nda ve
günümüz görüntüleri üzerinden yap›n›n nas›l bir dönüflüm süreci yaflad›¤›n› aktaran
Bozkurt’un sunumunun ard›ndan ilk olarak K›zlara¤as› Han› ve Çakalo¤lu Han gezil-
di. Ard›ndan sadece duvarlar› ayakta kalabilmifl olan Cambaz Han, Abdurrahman Han
ve sonras›nda orta aks› iki katl› ve volta döflemeli olan Musevit Han ziyaret edildi. Esir
Han› da görüldükten sonra Cambaz Han gibi orta k›sm›n k›rma çat› ile örtüldü¤ü Ke-
ten Han gezildi. Büyük Demir Han›’n›n görülmesinin ard›ndan Fevzipafla Bulvar›’na
cephe veren Selvili Han, Mirkelamo¤lu Han› ile ayakta kalabilmifl ve halen kullan›l›r ol-
mas›na karfl›n büyük mekânsal tahribatlar yaflam›fl Büyük Karaosmano¤lu Han› ziya-
ret edildi. Fazl›o¤lu, Sulu ve Arab Hanlar› görüldükten sonra Konak Belediyesi tara-
f›ndan restore edilen Abac›o¤lu Han› gezildi. Son olarak Kemahl›o¤lu ve Salepçio¤lu
Hanlar›’n›n görüldü¤ü gezi kat›l›mc›lar taraf›ndan büyük be¤eni ile karfl›land›. 

‹ZM‹R KEMERALTI HANLARI

S
E
M

P
O

Z
Y

U
M30 N‹SAN CUMARTES‹ 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan
düzenlenen Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar›
Sempozyumu’nun üçüncüsü 30 Nisan 2011
Cumartesi günü ‹zmir Sanat Büyük Sa-
lon’da gerçekleflti.

“Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar›nda Son ‹ki
Y›l” bafll›kl› ilk oturumda Hasan Topal otu-
rum baflkanl›¤› görevini üstlenirken, Ervin Garip, Ferhat Hac›alibeyo¤lu ve Ramazan
Avc› konuflmac› olarak yer ald›. Ervin Garip sunuflunda kentsel tasar›m yar›flmalar›na
a¤›rl›k verip, yar›flma projelerinin uygulanma sorununa de¤inirken; Ferhat Hac›alibe-
yo¤lu geçmifl ve son y›llarda aç›lan yar›flmalar›n amaçlar›, jüri raporlar› ve flartname-
lerinden kesitler sunarak aradaki farka dikkat çekti. “Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar›nda
‹zmir ve Çevresi” bafll›kl› ikinci oturum, Abdi Güzer’in yürütücülü¤ünde gerçekleflti. 

Tamer Baflbu¤’un yöneticili¤ini üstlendi¤i Forum bölümünde ise, Merih Feza Y›ld›r›m
ve Ebru Türkdamar Diktafl konuflmac› olarak yer ald›. Yar›flmalar›n mimarl›k ortam›-
n› yans›tmas› aç›s›ndan çok önemli bir noktada yer ald›¤›n›n vurguland›¤› Forum bö-
lümünde, jüri listesi oluflturmak için yöntem önerileri tart›fl›ld›. Yar›flmac›lar›n jüriden
beklentileri ile Mimarlar Odas›’n›n jüriden beklentilerinin farkl› oldu¤unun da alt› çizi-
len oturumda, önümüzdeki senelerde devam etmesi öngörülen sempozyumun o y›l
yap›lan yar›flmalar›n daha spesifik ele al›nabilece¤i, atölyeler ve sergi ile desteklenen
farkl› bir formatta,  bir festival ortam›nda ele al›nabilece¤i vurguland›. 

ULUSAL M‹MARLIK YARIfiMALARI
SEMPOZYUMU 3
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‹ 04 MAYIS ÇARfiAMBA 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Clarissa Mendez Ersoy ve fiebnem Yücel
Young’›n “Portfolyo Haz›rlama Teknikleri”
semineri 04 May›s 2011 Çarflamba günü
gerçekleflti. Di¤er meslek gruplar› için ye-
terli bir tan›t›m yöntemi olan CV’nin biz mi-
marlar için yeterli olamad›¤›n›, kendimizi
anlatmak için grafik bir yönteme ihtiyaç
duydu¤umuzu aktararak sunufluna baflla-

yan Mendez Ersoy, portfolyo haz›rl›¤› öncelikle bir liste haz›rlanmas› ve sonras›ndaki
aflamalar› ayr›nt›l› olarak izleyenlerle paylaflt›. Storyboard, dokümantasyon, strüktür,
format, çizim / diyagramlar›n seçilmesi veya tekrar haz›rlanmas› ve son olarak mizan-
paj aflamalar›n› örnekler üzerinden ileten Mendez Ersoy, portfolyonun hangi proje ile
bafllad›¤› ve hangi proje ile bitti¤inin öneminin alt›n› çizdi. Storyboard aflamas›n›n
portfolyoyu haz›rlamaya yard›mc› bir yol haritas› oldu¤unu ve sonras›ndaki dokü-
mantasyon aflamas›nda tüm verilerin dijital formata çevrilmesi gereklili¤ini hat›rlatan
Mendez Ersoy, taratma ile foto¤raf çekimi aras›ndaki farklar› da aktard›. Strüktür afla-
mas›nda grid oluflturman›n öneminden söz eden Mendez Ersoy, var olan verilerin ge-
rekli görüldü¤ünde portfolyo için tekrar haz›rlanabilece¤ine ve bu aç›dan portfolyo-
nun eksikliklerimizi gidermemize olanak sa¤layan bir araç oldu¤una da dikkat çekti.
Mizanpaj aflamas›nda projemizi en iyi anlatacak flekilde düzenlememizin ve gereksiz
arka planlardan kaç›nmam›z›n önemine de de¤inilen seminer ilgiyle izlendi. 

PORTFOLYO HAZIRLAMA
TEKN‹KLER‹

M‹MARLIK MESLE⁄‹N‹N ‹LK
YILLARI

CLAR‹SSA MENDEZ ERSOY
fiEBNEM YÜCEL YOUNG

S
E
M

‹N
E
R 11 -12 MAYIS 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Mimarl›k Mesle¤inin ‹lk Y›llar› semineri 11
May›s 2011 tarihinde gerçekleflti. Seminerin
ilk sunumunu gerçeklefltiren Mimarlar Oda-
s› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Ha-
san Topal öncelikle mimarl›k ve mimarl›k
mesle¤ine de¤indi. Bir meslek örgütü ola-
rak Mimarlar Odas›’n›n kurulufl amaçlar› ve
yasal dayanaklar› hakk›nda bilgi aktaran
Topal, meslek eti¤i konusunu ele alarak su-
numunu tamamlad›. Ali Okan Y›lmaz “Mi-
marl›k Bürosu Açmak” bafll›kl› sunumunda,

mezuniyetinin hemen ard›ndan mimarl›k bürosu açt›¤›n› belirterek yaflad›¤› deneyim-
leri kat›l›mc›larla paylaflt›. Burcu Durmaz “Ücretli Çal›flan Mimar Olmak” bafll›kl› sunu-
munda, ücretli çal›flan mimar olmas›n›n temel nedeni üzerinde durarak, mezuniyet
sonras› böyle bir statüde çal›flman›n avantajlar›n› aktard›. Ayr›ca serbest mimarl›k bü-
rosu açmadan önce ne kadar çok tecrübe ve bilgi edinilirse o kadar baflar›l› olaca¤›
inanc›n› vurgulad›. fiebnem Yücel Young “Akademisyen Olmak” bafll›kl› sunumunu,
akademisyenli¤e dair mitler, akademisyenler ne ifl yapar ve neden akademisyen olu-
nur konular› üzerine gerçeklefltirdi. Ülkemizde akademisyenlerin yaflad›¤› güçlüklere
de de¤inen Yücel Young, akademisyenlerin meslek prati¤i içinde de aktif olarak yer
almas› gerekti¤ini böylece daha sa¤l›kl› bir e¤itim verebilmelerinin mümkün olaca¤›-
n› vurgulad›. Kat›l›mc›lar›n›n sorular›n›n yan›tlanmas›n›n ard›ndan etkinlik sona erdi.



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 40. Dönem Çal›flma Raporu
149

40. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
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19 may›s günü bafllayan geziye ‹lhan Ko-
man’›n do¤du¤u evden baflland›. Ard›ndan
sivil mimari özellikleri olan eski evler, res-
tore edilmifl ve edilmekte olan konaklar,
cami, sinegog ve kiliseler görüldü. S›ras›y-
la; ‹kiz evler, ‹talyan Kilisesi, Türk Oca¤› Bi-
nas›, Edirne Merkez Sinagogu gezildi. Ya-
p›lar›n gezilmesine Koza Fabrikas›, Müzik
Okulu, Edirne Kalesi sur duvarlar› ve Make-
donya Kulesi ile devam edildi. Ertesi gün
Saint-Helena ve Konstantin Kilisesi, Ek-
mekçio¤lu Ahmet Pafla Kervansaray› ge-
zildi. Selimiye Camii ve Arkeoloji ve Etnog-
rafya müzesi gezildi. Tarihi Dr. Bahaeddin Ö¤ütmen Kona¤› ve tarihi Dr. Bahaeddin
Ö¤ütmen Kona¤›, Edirne Kona¤›, restorasyonu devam eden Mustafa Necati ‹lkö¤re-
tim Okulu, Trakya Üniversitesi Rektörlük Yerleflkesi, Lozan Fidanl›¤› ve Lozan An›t›
gezildi. Edirne Darüflflifas› ile Sultan II. Bayezid Külliyesi’ndeki flimdi sa¤l›k müzesine
dönüfltürülen flifahane gezilmesi ile 3 günlük gezi tamamland›.

ED‹RNE GEZ‹S‹

S
Ö
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‹25 MAYIS ÇARfiAMBA 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Enerji Etkin Yap›lar ve Ayd›nlatma söylefli-
si 25 May›s Çarflamba günü fiubemiz semi-
ner salonunda Ö¤retim Görevlisi Z. Tu¤çe
Kazanasmaz taraf›ndan gerçeklefltirildi.
Sunumuna “Enerji sorunu” kavram›  ve bu
soruna iliflkin günümüze kadar yaflanan sü-
rece de¤inerek bafllayan Kazanasmaz,ül-
kemizin enerji tüketimine ve talebine iliflkin verileri kat›l›mc›larla paylaflt›. 2008 y›l›n-
da konut ve ticari binalardaki enerji tüketiminin, toplam tüketimin %36’s›n› oluflturdu-
¤unu vurgulayan Kazanasmaz, enerjinin verimli kullan›lmas› için izlenecek yöntemle-
ri aktard›. Kazanasmaz, verimli ve etkin enerji kullan›m› için sistemlerin kurulufl yük-
lerinin ve kullan›m sürelerinin minimize edilmesi gerekti¤ini belirterek, yap›larda al›n-
mas› gereken tedbirleri ve enerji etkin tasar›m de¤iflkenlerini örneklerle aç›klad›. Ya-
p›n›n; kullan›c›n›n iklimsel konfor koflullar›n› sa¤lamak için do¤al kaynaklardan maksi-
mum yararlanaca¤› flekilde tasarlanmas› gerekti¤ini vurgulayan Kazanasmaz, yer se-
çimi, yap›n›n konumlanmas›, biçimi, bina kabu¤unun termofiziksel özellikleri, malze-
me seçimi ve mekan organizasyonunun tasar›m›nda enerji verimlili¤i aç›s›ndan dikkat
edilmesi gereken hususlara de¤indi. Enerji etkin ayd›nlatma sistemi tasar›m süreci ve
bu süreci etkileyen tasar›m kriterlerini de aç›klayan Kazanasmaz , kat›l›mc›lar›n soru-
lar›n› yan›tlayarak söyleflini tamamlad›.

ENERJ‹ ETK‹N YAPILAR VE 
AYDINLATMA
TU⁄ÇE KAZANASMAZ
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Yeni Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu semineri 26 May›s Perflembe günü fiubemiz
seminer salonunda fiubemiz hukuk dan›flman› Avukat Özgür Güreflçi ve mali dan›fl-
man› yeminli mali müflavir Yüksel Koç taraf›ndan gerçeklefltirildi. 

Borçlar Kanunda yap›lan de¤iflikliklerin gerekçelerine de¤inerek seminere bafllayan
Yüksel Koç, yeni yap›lacak olan de¤iflikliklerle 1926 y›l›nda haz›rlanan kanunun günü-
müzün ihtiyaçlar› do¤rultusunda revize edildi¤ini, yaz›m dilinin Türkçelefltirilerek da-
ha anlafl›l›r hale getirildi¤ini ve Avrupa Birli¤i ülkeleri ile daha uyumlu hale getirildi¤i-
ni belirtti. Mimarlar› daha çok ilgilendirecek iki k›s›m bulundu¤unu belirten Koç, bun-
lar›n eser sözleflmesi ve hizmet sözleflmesi ile ilgili bilgileri içeren bölümler oldu¤unu
vurgulad›. E-mail yoluyla yap›lacak sözleflmelerin düzenlendi¤ini ve e-imzan›n da ar-
t›k kanunen kullan›labilir olaca¤›n› aç›klad›. Avukat Özgür Güreflçi ise hukuki aç›dan
kanunu ele alarak yap›lan de¤ifliklikleri k›saca özetledi. Özellikle flirketlerin kurulufl
flartlar›na ve kurulufl belgelerine iliflkin yeni düzenlemeler getirildi¤ine de¤inen Gü-
reflçi, mevcut flirketler ve yeni kurulacak flirketler aç›s›ndan önemli maddelere iliflkin
bilgi aktard›. En önemli de¤iflikliklerden birinin anonim ve limited flirketlerin kurulma-
s› için gerekli minimum ortak say›s›nda yap›ld›¤›n› aktaran Güreflçi, yeni kanun ile bir
tek kiflinin de anonim veya limited flirket kurabilece¤ini aç›klad›. Güreflçi ve Koç kat›-
l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlayarak semineri tamamlad›. 

YEN‹ T‹CARET KANUNU VE
BORÇLAR KANUNU

Avustralya ‹zlenimleri söyleflisi 1 Haziran
Çarflamba günü fiubemiz seminer salonun-
da yüksek mimar Füsun Erdo¤anlar Bengi-
su ve profesör doktor Murat Bengisu tara-
f›ndan gerçeklefltirildi. 28 Kas›m - 6 Aral›k
2010 tarihleri aras›nda bir konferansa kat›l-
mak amac›yla Güney Avustralya eyaletinin
baflkenti olan Adeleaid kentine gezi yap-
t›klar›n› aktararak sunuma bafllayan Murat
Bengisu, Güney Avustralya ve Adelaeid
kentinin tarihçesi hakk›nda k›saca bilgi ak-
tard›. Füsun Bengisu ise bölgede görülen
mimari stilleri izleyenlerle paylaflt›. Bölge-
de “Renaissance Revival”, “Queen Anne”,

“Gothic Revival”, “Italianate” gibi stillerde yap›lar bulundu¤una de¤inen Bengisu,
Adeleaid kentinin sembolü olan mimari yap›lar hakk›nda bilgi verdi. Bengisu ayr›ca
Adeleaid’da bulunan konut stillerini de örneklerle aç›klad›. Gezilerinin son bölümün-
de görme f›rsat› bulduklar› Sydney Opera Binas› ve Sydney Liman Köprüsü’ne iliflkin
bilgiler veren Bengisu, kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlayarak söylefliyi tamamlad›. 

AVUSTRALYA ‹ZLEN‹MLER‹

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 01 HAZ‹RAN ÇARfiAMBA 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

FÜSUN ERDO⁄ANLAR BENG‹SU
MURAT BENG‹SU
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Bilirkiflilik Uygulamalar› ve De¤erlendirme-
si semineri 15 Haziran 2011 Çarflamba günü
gerçekleflti. Emekli hakim Galip Dinçer
Cengiz ve avukat Sevil Cengiz'in konuflma-
c› olarak yer ald›¤› seminerde bilirkiflilik uy-
gulamalar›nda yaflanan sorunlar, bilirkiflilik
raporu haz›rlanmas› ve de¤erleme konular›
ele al›nd›. Konuflmac›lar›n mahkemelerde
görülmekte olan davalar›n, mimarl›k mesle-
¤inin uygulama alanlar›n› ilgilendiren k›s›m-
lar›nda kendi uzmanl›¤›, bilgisi ve deneyimi
çerçevesinde yaz›l› ya da sözlü raporlar› ile yarg› makamlar›n›n karar vermelerine tek-
nik anlamda yard›mc› olan mimarlar bilirkifli olarak pek çok konuda hizmet vermekte
oldu¤una de¤inildi. Örnek dosyalar üzerinden bilirkiflilik uygulamalar›n kat›l›mc›larla
birlikte tart›fl›ld›¤› seminer ilgiyle izlendi.

B‹L‹RK‹fi‹L‹K UYGULAMASI VE
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

GAL‹P D‹NÇER CENG‹Z - SEV‹L CENG‹Z

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹02/07 TEMMUZ 2011

2 Temmuz günü bafllayan gezi ilk olarak
ücretsiz gezme imkan› olan Kars Müzesi ile
bafllad›. Müzede kal›nt›lar görüldükten son-
ra, Kars’a 48 km uzakl›kta bulunan, ad›n›
Roma, ‹ran ve Eti tanr›lar›ndan ald›¤› söyle-
nen Arpaçay Nehri kenar›nda MÖ 350 –
300 y›llar›nda kale kenti olarak kurulmufl,
10. yüzy›lda Ba¤rat o¤ullar› sülalesinden
Ermeni hükümdarlara baflkentlik yapm›fl ve
Ermeni, H›ristiyan inan›fl›nca kutsal say›lan
Daha sonra 12 Havariler (Kümbet Camii)
Kilisesi, Evliya Camii, Hasan Harakani Tür-
besi, 3. Murat’›n yapt›rd›¤› Tafl Köprü, Kars
Kalesi’nden sonra tarihi konaklarla dolu sokaklara girildi ve Balt›k mimarisi ile yap›l-
m›fl Defterdarl›k, Kafkas Üniversitesi Konservatuar›, Butik Otel görüldü. Ertesi gün
Ardahan'a, fiavflat Karagöl’e gildildi. Ayder Yaylas›'ndan sonra Uzungöl ve Sürme-
ne'ye geçildi. Alt›ndere Vadisinde Karada¤’›n eteklerinde Sümele Manast›r›’na ç›k›ld›
ve Hamsi köyde yemek molas› ard›ndan Zigana Tünelini geçerek Gümüflhaneden,
Torul ilçesinde dikit ve sark›tlar›yla görülmeye de¤er Karaca Ma¤aras›n› gezip ç›k›fl-
ta pestil ve köme al›flverifl yap›ld›. Son gün Trabzon’dayd›k. Kent merkezinde gezi-
nin ard›ndan külliyeler, tarihi cami ve türbeler ve Sera Gölü gezilerek 6 günlük gezi
tamamland›.

KARS - DO⁄U KARADEN‹Z - 
YAYLALAR
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‹ 20 - 21 A⁄USTOS 2011

20-21 A¤ustos'ta Sak›z Adas›’na düzenle-
nen gezide ilk olarak 19. yy da infla edilen
ve flimdi müze olarak kullan›lan (Byzantine
Museum) Mecidiye Camii, Osmanl›-Barok
tarz› çok de¤erli Melek Pafla ve Osmanl›
çeflmesi, sokaktaki doku, hendekle çevril-
mifl kale surlar› gezildi. Ö¤le yeme¤imizi
güzelim deniz mahsulleri ile yapt›ktan son-
ra Sak›z’›n meflhur reçel, likör ve sak›z al›fl-
veriflleri yap›ld›. Flippos P. Argentisnis’in
flahsi koleksiyonunun parçalar›ndan oluflan
Sak›z Adas› Kütüphanesi “Korais” hafta so-
nu nedeniyle kapal›yd›. Adan›n topografisi

ve tarihi olaylar›n resmedildi¤i tablolar›n yan› s›ra, soylu ailelere ait portreler, madal-
yalar ve kristal eflyalar, tar›m aletleri, kuzey köylerden aletler ve yerel giysilerle, na-
k›fl dantel koleksiyonlar›n sergilendi¤i, 50 binden fazla eflsiz de¤ere sahip kitab›n bu-
lundu¤u binay› görüldü. Ertesi gün sabah kahvalt› sonras› binalar›n d›fl duvarlar›
“xysta” ad› verilen beyaz ve siyah geometrik desenlerle süslü Pirgi köyüne gidildi. 13.
yy dan kalma Bizans Kilisesi “Agiyi Apostoli”, Armalia’daki (Seramik Köyü) imalatha-
neleri, Taksiarhis Kiliseleri'nin oldu¤u Mesta Köyü gezildi. En son Emborios Köyü’nde
verilen molan›n ard›ndan gezi tamamland›.

SAKIZ ADASI

S
U

N
U

M 16 EYLÜL CUMA 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

8-18 Eylül tarihleri aras›nda düzenlenen ‹z-
mir Enternasyonal Fuar›'nda bu y›l partner
ülke Avusturya; farkl› sektörlerden firma-
larla ‹zmir'i ziyareti etti. Fuar kapsam›nda
gerçeklefltirilen farkl› organizasyonlarda
yer alan firmalardan mimarl›k firmalar› Ba-

umschlager Eberle ve Chalabi Architekten&Partner mimarl›k gruplar› ad›na Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi'nde 16 Eylül Cuma günü söylefli gerçeklefltirildi. Avusturya Bafl-
konsoloslu¤u Ticaret Ofisi ile ortaklafla gerçeklefltirilen etkinlikte Baumschlager
Eberle mimarl›k grubu ad›na mimar Fritz Grubhofer tasar›mlar›n› anlatt› ve mimarl›k
ofisi hakk›nda bilgi verdi. 8 flehirde ofisleri olan mimarl›k firmas›n›n bugüne kadar
Avusturya’da Nordwesthaus isimli kültür merkezi, Malmö'de Kongre Merkezi ve Otel
Projesi, Viyana'da konut projesi gibi örnekleri aktaran Grubhofer, ofislerindeki çal›fl-
ma düzeni ve yönetim yap›s› hakk›nda bilgi verdi. Chalabi Architekten mimarl›k gru-
bu ad›na Jaafar Chalabi ise gerçeklefltirdi¤i sunumunda yar›flma projeleri ve uygulan-
m›fl projelerinden örnekler paylaflt›. Bir yar›flma projesi olan Sheikh Zayed Ö¤renme
Merkezi'nin çöl ikliminde tasarlanan ve iklimin tasar›m sürecinde oynad›¤› role dikkat
eken Chalabi, yap›n›n bir merkez etraf›nda ald›¤› spiral formu ve inflaat› 2011 y›l›nda
tamamlanan projenin uygulama sürecini aktard›. Dubai'deki ofis kulesi hakk›nda bilgi
veren Chalabi, kulenin tasar›m sürecinde gerçeklefltirilen kristal, kaplama, mücevher,
rüzgar, dalga, bumerang gibi 9 flemay› ve tasar›m sürecinin aflamalar›n› aktard›.

AVUSTURYA VE YEN‹L‹KÇ‹ M‹MAR‹

FR‹TZ GRUBHOFER - JAAFAR CHALABI
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‹3 EK‹M PAZARTES‹ 2011

Atatürk Kültür Merkezi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan her
y›l düzenlenen Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri
03 Ekim 2011 Pazartesi günü yap›lan tören
ile bafllad›. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal UIA
taraf›ndan Dünya Mimarl›k Günü’nün te-
mas› olarak seçilen “‹nsan Hakk› Olarak Mi-
marl›k” temas›na de¤indi. Hasan Topal ko-
nuflmas›nda insanlar›n, sa¤l›kl›, güvenlikli,
nitelikli mekânlarda ve yap›larda, bu yap›-
lar›n oluflturdu¤u mimarl›k düzeyi yüksek
kentlerde yaflama hakk› en öncelikli ve ev-
rensel insan hakk› olarak kabul edilmekte
oldu¤una de¤indi. Birleflmifl Milletler ‹nsan
Haklar› Evrensel Bildirgesi ve Avrupa
Kentsel fiart›'n›n mimarl›¤›n bir insan hakk›
oldu¤una dikkati çekmekte oldu¤undan
bahseden ve yap› ve kentsel mekân›n, sa¤-
l›kl› yaflam için belirleyici koflul oldu¤unu
vurgulayan Topal son olarak etkinli¤in ger-
çeklefltirilmesinde eme¤i geçen herkese
teflekkür etti.

Meslekte 30. ve 50. y›l›n› geride b›rakan
üyelerimiz için plaket töreni gerçeklefltiril-
di. Meslektafllar›m›z plaketlerini ‹zmir Bü-
yükflehir Belediye Baflkan› Aziz Kocao¤lu,
Konak Belediye Baflkan› Hakan Tartan, Mi-
marlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu Üye-
si Ali Ekinci, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal ve
Mimarlar Odas› Genel Sekreteri Necip Mut-
lu'dan ald›lar. Aç›l›fl konuflmas› ve meslek-
te 30 ve 50. y›l plaket töreni ard›ndan; 10
Eylül Cumartesi günü “‹nsan Hakk› Olarak
Mimarl›k”  temas› kapsam›nda düzenlenen
Fotomaraton’da dereceye giren ve sergi-
lemeye hak kazanan yar›flmac›lara da seçi-
ci kurul üyelerinden Güzin Tezel taraf›ndan
ödülleri verildi. Meslekte 30 ve 50. y›l pla-
ket töreni ve Fotomaraton Ödül töreni ar-
d›ndan her y›l oldu¤u gibi bu y›l da düzen-
lenen mimarl›k günü kokteyli ile Atatürk
Kültür Merkezi zemin kat ve ikinci kat›nda
bulunan sergiler ile Resim ve Heykel Müze-
si'nde gerçeklefltirilen Emre Arolat Mimar-
l›k EAA-An/Moment sergisi aç›l›fl› yo¤un
bir kat›l›mla gerçeklefltirildi.

PLAKET TÖREN‹ - ÖDÜL TÖREN‹ -
VE KOKTEYL
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Atatürk Kültür Merkezi

“Kordon: Kentsel Vitrine Yeniden Bakmak”
atölyesi Koray Velibeyo¤lu ve Ülkü ‹ncekö-
se yürütücülü¤ünde 4 Ekim 2011’de ger-
çekleflti. fiehir ve Bölge Planc›s› Yasemin
Uzakgözen’in de katk›lar›yla gerçekleflen
atölyede Kordon’un tarihsel süreçte geçir-
di¤i de¤iflimlerden bahsedildi ve Kor-
don'un kent içindeki konumu üzerinde tar-
t›fl›ld›. Bir kentsel vitrin olma özelli¤i tafl›-
yan Kordon'un tarihsel süreçte geçirdi¤i
de¤iflimler ile oluflan karakteri üzerine du-

rulan atölyede, flehir planlamada kullan›lan “akupunktur” yöntemi ile bir alan›n dönü-
flümü/iyilefltirmesi üzerine o alan›n "kent hakk›" çerçevesinde kamusal kullan›m ola-
naklar›n› artt›r›p çeflitlendirecek küçük ölçekli müdahale önerileri düflünüldü. Atölye
yürütücüleri ve kat›l›mc›lar›n›n Kordon’daki gezilerinde elde ettikleri gözlemlerin ar-
d›ndan kat›l›mc›lar fikirlerini tart›flt›lar. Kordon'da Cumhuriyet Meydan›'ndan Gün-
do¤du Meydan›'na kadar seçilen alan boyunca "kent kutucuklar›", toplanma mekân-
lar›, seyir teraslar› ve kent iskelesi tasarlayan kat›l›mc›lar, sonuç ürünlerini bir poster-
de birlefltirdiler.

KORDON:
KENTSEL V‹TR‹NE YEN‹DEN BAKMAK

KORAY VEL‹BEYO⁄LU - ÜLKÜ ‹NCEKÖSE

A
TÖ
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E 04-05-06 EK‹M 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Yeni Hizmet Binas›

Özlem Berber, Sinan Omacan ve ‹lker Öz-
del yürütücülü¤ünde gerçeklefltirilen “atöl-
yedepoda" çal›flmalar›na 4 Ekim Sal› günü
bafllad›. Uzun süredir kullan›lmayan ve ya-
k›nda Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi olarak
faaliyete geçmesi için çal›flmalar yürütülen
Alsancak Tekel Tütün Depolar›'nda, yap›n›n
üzerinde tafl›d›¤› izleri araflt›rma, keflfetme,
belgeleme ve sergilemeye dayal› çal›flma-
lar›n› 6 Ekim Perflembe günü bir sergi ile
tamamland›. Yap›n›n sahip oldu¤u potansi-

yellerin aç›¤a ç›kar›lmas›n› hedefleyen çal›flmalarda, kayna¤› yap›n›n kendisi olan
farkl› hayallerin ve okumalar›n pefline düflülerek; ›fl›k-gölge etkisini araflt›ran deney-
ler, yerlefltirme çal›flmalar› ve mekâna yönelik hafif müdahale önerileri ile yap›lan ke-
fliflerle, yap›n›n karakteri ve tafl›d›¤› izler vurguland›. Foto¤raf, video gibi teknikler
kullan›larak oluflturulan çal›flmalar kurulan blog üzerinden paylafl›lma karar› al›n›rken,
haz›rlanan poster sunumlar› yap› içinde sergiye dönüfltürüldü.

ATÖLYEDEPODA

ÖZLEM BERBER - S‹NAN OMACAN
‹LKER ÖZDEL
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Atatürk Kültür Merkezi

Sait Ali Köknar yürütücülü¤ünde “Sallan-
ma Hakk›” atölyesi Atatürk Kültür Merke-
zi’nde 4 Ekim Sal› günü bafllad›. ‹ki gün sü-
ren atölyenin ilk gününde kat›l›mc›lar; ta-
sar›m yöntemleri hakk›nda k›sa bilgilendir-
melerin ard›ndan tasarlanacak olan sal›n-
cak için yer seçimi yapt›lar ve ilk tasar›m-
lar flekillendirildi. Sallanma hakk›, sal›ncak
kurmak/hayal kurmak, kamusal bir yap›ya
sal›ncak dahil etmek sloganlar› ve tabu,
gölge, dürtü, periyot, kasvet, yal›n gibi
kavramlar›n tart›fl›lmas› ile fikir çal›flmalar› tamamland›. Atölyenin ikinci gününde de-
vam eden çal›flmalarla, Resim ve Heykel Müzesi ile Atatürk Kültür Merkezi içinde be-
lirlenen noktalara sal›ncaklar kuruldu. Gün boyu insanlar›n sal›ncaklara olan tepkileri
foto¤rafland› ve videolar çekildi. Atölye çal›flmas› insanlar›n sal›ncaklara olan tepki-
lerini anlatan ve kat›l›mc›lar›n farkl› mekânlarda hayal ettikleri sal›ncaklar›n illüstras-
yonlar›n›n poster sunumlar› ile tamamland›.

SALLANMA HAKKI

SA‹T AL‹ KÖKNAR
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‹04 EK‹M SALI 2011

"Mimarlar Yap›lar›n› Gezdiriyor" kapsam›n-
da 4 Ekim Sal› günü Salih Se¤men eflli¤in-
de Anadolu Apartman› gezildi. Gezi bo-
yunca yap›lan bilgilendirmelerde; iki efl
bloktan oluflan apartman›n›n toplam on al-
t› daireden oluflmakta oldu¤u, yap›n›n ‹z-
mir’de infla edilen ilk apartman oldu¤u bil-
gisi aktar›ld›. Yap›ld›¤› dönemden bu yana
ifllevini koruyan apartman›n günümüzde
de konut olarak kullan›ld›¤› ve yap›n›n; res-
torasyon sonras›nda zemin katlar› ticari
kullan›ma ayr›lacak, üst katlar› ise rezidans
olarak hizmet verece¤i aktar›ld›. Yap›n›n üst katlar›nda herhangi bir plan flemas› de-
¤iflikli¤i yap›lmayaca¤›, sadece asansör eklenece¤i ve gerekli güçlendirmeler yap›la-
rak kullan›ma sunulaca¤› aktar›ld›. Yap›n›n yap›ld›¤› dönemden günümüze geçirdi¤i
süreç hakk›nda detayl› bilgi verilen gezide, restorasyon çal›flmalar› uygulamalar› ince-
lendi.

ANADOLU APARTMANI

SAL‹H SE⁄MEN
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‹ 04 - 05 - 06 EK‹M 2011

Atatürk Kültür Merkezi

Yönetmen ‹mre Azem'in filmi "Ekümeno-
polis", Mimarl›k Haftas› kapsam›nda göste-
rimdeydi. ‹stanbul'a bütüncül bir yaklafl›m›
amaçlayan, de¤iflim kadar de¤iflimin alt›n-
daki dinamikleri de sorgulayan filmde y›k›l-
m›fl gecekondu mahallelerinden gökdelen-
lerin tepelerine, Marmaray'›n derinliklerin-
den 3. köprünün güzergah›na kent içinde
yolculu¤a ç›kard›. Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi Ö¤renci Üyeleri Yaz Okul Komisyonu
taraf›ndan 2 y›ld›r düzenlenen Baykufllar
Toplan›yor etkinlikleri kapsam›nda gerçek-

lefltirilen atölye çal›flmalar› ve di¤er etkinliklerin anlat›ld›¤›, ayn› zamanda atölye so-
nuç ürünleri olarak haz›rlanan k›sa filmler ve sunumlar› içeren film gösterimleri Mimar-
l›k Haftas›'nda izleyicilerle bulufltu.

EKÜMENOPOL‹S / 
BAYKUfiLAR TOPLANIYOR

TE
M

A
T‹

K
 S

U
N

U
fi 04 EK‹M SALI 2011

Atatürk Kültür Merkezi

U¤ur Tanyeli’nin “‹nsan Hakk› Olarak Mi-
marl›k/Özgürleflme ‹mkan› Olarak Mimar-
l›k” temal› sunuflu 4 ekim 2011 Sal› akflam›
gerçekleflti.

Öncelikle teman›n zorlu¤undan ve konu-
nun hukuk ve siyasete iliflkin oluflundan
bahseden Tanyeli, ‹nsan Haklar› Evrensel
Bildirgesi, Amerikan Ba¤›ms›zl›k Bildirgesi

gibi yasal metinlerden al›nt›larla bafllad›¤› konuflmas›nda, bu metinlerin mimarl›k ve
mekân üretimi ile do¤rudan iliflkili maddeleri olmad›¤›na dikkat çekti.

‹nsan haklar›n› sadece metinlerde anlat›ld›¤›, yaz›ld›¤› ya da söylemlerde oldu¤u gibi
de¤il, daha elefltirel ele almak gerekti¤ine de¤inen U¤ur Tanyeli, insan haklar› konu-
sunun sürekli olarak üretim gerektiren bir mücadele oldu¤undan bahsetti. ‹nsan hak-
k› olarak mimarl›k denildi¤inde de uluslararas› bildirgelerde ya da metinlerde böyle
bir ayr›m›n olmad›¤›, bizler için yeni ve güncel olan bu kavram›n mimarlar taraf›ndan
politik-ideolojik düflüncelerden ar›narak ele al›nmas› gerekti¤inden bahseden Tanye-
li, haklar›n mekânlarda tan›ml› oldu¤unu ve makro ve mikro ölçekte fiziksel olarak
karfl›l›k bulmalar›n›n mekânda vuku buldu¤undan bahsetti. 

Bildirgelerde bahsi geçen "bar›nma hakk›" ibaresi  için, daha iyi bar›nma koflullar›n›
üretmek mi yoksa do¤al bar›nma özgürlü¤ü mü söz konusu olmal›d›r diye soran Tan-
yeli, insan haklar› metinleri ve bildirgelerinin salt "insan" olarak tan›mlanan insan için,
s›f›r noktas›ndaki kimlikten, tan›mdan, komünden ya da birimden uzak var edilen so-
yutlamalar oldu¤unu ve  bizlerin "Mimarl›k ve ‹nsan Haklar›" çerçevesinde bu metin-
leri ele ald›¤›m›zda mimarl›¤›n özne oldu¤u durumlarda metinleri yorumlayabilece¤i-
mizi söyledi.

Tanyeli'nin sunumu yo¤un bir kat›l›mla izlendi.

‹NSAN HAKKI OLARAK M‹MARLIK

U⁄UR TANYEL‹
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Resim Heykel Müzesi

Fark›na varmad›¤›m›z kent engellerini de-
neyimlemek ve böyle engelleri olmayan
çevreler yarat›lmas›na katk› sa¤layacak ta-
sar›mc›lar› bilinçlendirmeyi amaçlayan
"Engelli Kent" atölyesi, fiebnem Yücel yü-
rütücülü¤ünde 5 Ekim günü gerçekleflti.
Atölye çal›flmas›n›n gerçekleflece¤i mekân
olarak flehrin tamam›n› seçen kat›l›mc›lar,
üçlü ekiplere ayr›ld›lar. Kat›l›mc›lar, kendi-
lerine verilen bir rotada, kendilerine söyle-
nen flekillerde, flehrin bir noktas›ndan di¤erine ulafl›p, kendilerinden istenen aktivite-
leri yerine getirirken (sokakta dolaflmak, otobüse binmek, bir yerde oturup çay iç-
mek, al›flverifl yapmak, vb.) yaflad›klar›n›, gördüklerini kayda ald›lar. Her ekipteki ö¤-
rencilerden biri tüm rotay› tekerlekli sandalyede tamamlad› ve bunu yaparken kentin
tan›d›k mekânlar›n›n alg›s›n›n kendisi için nas›l de¤iflti¤ini foto¤raflarla belgeledi.
Ekipteki di¤er kat›l›mc› bütün rotay› video filme ald› ve tüm deneyimi, tüm ekip ele-
manlar›n›n yorumlar›yla birlikte kay›t alt›na ald›. Rota boyunca yaflad›klar› deneyim-
leri anlatan kat›l›mc›lar, kay›tlar›n› video enstalasyonu ve foto¤raf sergisi haline geti-
rerek, kat›l›mc›lar›n yorumlar› ile birlikte birer sunuma dönüfltürdüler.

ENGELL‹ KENT

fiEBNEM YÜCEL YOUNG

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹

05 EK‹M ÇARfiAMBA 2011

‹zmir Karfl›yaka/Ulukent'te yer alan 35. So-
kak konut projesi, mimar› Mehmet Kütük-
çüo¤lu eflli¤inde yo¤un bir kat›l›mla gezil-
di. Gezide, konutlar›n yerleflim plan› sat›fl
ofisindeki maket üzerinden aktar›ld› ve to-
pografya ile iliflkiler ve çevrede yer alan di-
¤er yerleflimlere göre konumlanma strate-
jiler kat›l›mc›lara aktar›ld›. Bir hat üzerinde
mafsall› k›r›klanma oluflturarak  konumlan-
d›r›lan konut projelerinin; tasarlanan yerle-
flim plan› içinde yer alan farkl› plan tipolojilerine sahip örnek dairelerinin de gezildi¤i
teknik gezi kapsam›nda, projenin "beton baza" olarak tan›mlanan trafik ak›fl›, otopark
ve teknik sistemlerinçözüldü¤ü k›s›mlar›n uygulamas› tamamlanan bölümleri de ge-
zildi. Yap›m›na devam edilen projenin konut birimlerinin hafif çelik strüktür uygula-
mas› ile gerçeklefltirildi¤inin gözlemlendi¤i gezide flantiye uygulamalar›n›n farkl› afla-
malar› da görüldü.

35. SOKAK

MEHMET KÜTÜKÇÜO⁄LU
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‹ 05 EK‹M ÇARfiAMBA 2011

Atatürk Kültür Merkezi

Hüseyin Yanar söyleflisi 5 Ekim Çarflamba
günü gerçekleflti. Yap›lar›ndan ziyade çiz-
gilerden ve yaz›lardan bahsetti¤i söylefli-
sinde Yanar; makalelerinden 11 tanesinin
seçkisi ile oluflturulan kitab›n›n bask› süreç-
lerini de anlatt›. Mimarl›¤› tek tip de¤il, çok
tip insanlar yetifltiren bir olgu olarak tan›m-
layan Yanar, mimarl›kta s›n›rlardan ve mi-
marl›k e¤itiminde sadece mimarlar›n de¤il,
ressamlar›n, müzisyenlerin, yazarlar›n, ti-
yatro sanatç›lar›n›n da olabilece¤i çok tipli

bir e¤itim süreci olmas› gerekti¤inden bahsetti. Yaz›lar›nda asl›nda hedef kitlesinin
ö¤renciler oldu¤unu söyleyen Yanar, Türkiye'deki mimarl›¤› Finlandiya mimarl›¤› ile
karfl›laflt›rarak aradaki farklardan ve benzerliklerden bahsetti. Finlandiya'da mimarl›k
ile ilgili olarak; Fin Mimarl›k Müzesi, Fin Mimarl›k Sergisi ve Fin Mimarl›k Dergisi olmak
üzere üç ana organ oldu¤unu belirten Yanar, yap› yapmak için mimar olma zorunlu-
lu¤u olmad›¤›n›, s›radan insanlar›n da yap› yapabilece¤ini aktard›. Fin Mimarl›¤›'nda iki
önemli kavram olan rasyonelizm ve modernizmin ön plana ç›kt›¤›n›, Aalto'nun ve ku-
fla¤›n›n yaratt›¤› mimarl›¤›n etkilerinin hala devam etti¤ini paylaflt›. 

Ç‹ZG‹LER VE YAZILAR 
ARASINDAK‹ Ç‹ZG‹LER

HÜSEY‹N YANAR

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 05 EK‹M ÇARfiAMBA 2011

Atatürk Kültür Merkezi

Mehmet Kütükçüo¤lu sunumunda ‹zmir'de
çal›fl›lan iki projeyi aktard›. ‹zmir/Ulukent'te
yap›m›na bafllanan 35. Sokak ve yar›flma
projesi ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Opera
Binas› projelerinin süreçleri aktar›ld›. 35. so-
kak projesinde çevrede lineer düzende ‹z-
ban, sanayi yerleflimleri ve üniversite yap›-
laflmalar›ndan, çevredeki yerleflimlerin arazi
s›n›rlar›n›n çeperlerine göre konumland›¤›n›
aktaran Kütükçüo¤lu, projenin çeper etkisi-

ni tamamen kesip da¤›tan k›r›kl› hatta mafsall› yerleflim plan›n› ve mafsallarda sosyal
nirengi noktalar›n›n yerlefltirildi¤i hatt›n beton baza olarak çal›flaca¤›n› aktard›. Yar›fl-
ma projesi olan ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Opera Binas› Projesi'nde ise yap›n›n de-
niz, konumland›¤› alanda kara ve deniz ulafl›m› ile iliflkilerinin önemi ve kurgudaki
yönlendirmelerinden bahsetti. Opera Binas›’n›n farkl› fonksiyonlara farkl› ve efl za-
manl› olarak efllik edebilecek mekânlar›n tasarland›¤›n›, konumland›¤› yak›n çevresin-
deki konut dokusu ve kent aras›nda ara bulucu kama görevi özelli¤inden bahsetti.
Projelerinin geliflimlerini diyagramlar ve modellemelerle aktaran Kütükçüo¤lu'nun su-
numu ilgiyle izlendi.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

MEHMET KÜTÜKÇÜO⁄LU
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Resim Heykel Müzesi

"Kentte Mimarl›¤› Aramak" atölyesi Hüse-
yin Yanar yürütücülü¤ünde gerçeklefltiril-
di. Atölye, Görünmez Kentler (Invisible Ci-
ties) isimli kitab›n üzerinden ilerleyen tar-
t›flmalar›n ard›ndan; çevredeki mimarl›¤›n
gözlemlerinin bireysel olarak aktar›lmas›
ve kat›l›mc›lar›n kendi mimarl›klar›n› ara-
malar› ile devam etti. Kat›l›mc›lar kendileri-
ni en iyi anlatt›klar›n› düflündükleri kav-
ramlar üzerinden tart›flmalara yapt›lar. Bir
k›sm› gruplar halinde, bir k›sm› ise bireysel
olarak çal›flan kat›l›mc›lar s›n›r, mekân, gölge, ›fl›k gibi kavramsal tart›flmalar›n ard›n-
dan, kifli bafl›na düflen 4’er metrelik eskizleri ile çal›flmalar›n› gerçeklefltirdiler. Kas›tl›
olarak  4 metre eskiz s›n›rlamas› ile devam eden çal›flmalar, mimarl›¤›n bu çal›flmada
4 metre olarak s›n›rlar› çizilmifl eskizlere nas›l yans›t›labilece¤inin tart›fl›lmas› ard›n-
dan  Resim ve Heykel Müzesi içindeki atölye alan›nda eskizler ve iplerle örülerek olufl-
turulan objelerin uygulamas› ile son buldu.

KENTTE M‹MARLI⁄I ARAMAK

HÜSEY‹N YANAR

A
TÖ

LY
E06 - 07 EK‹M 2011

Atatürk Kültür Merkezi

Psikoco¤rafyalar (Kendi Haritalar›m›z)
atölyesi, Bilge Demirtafl yürütücülü¤ünde
6-7 Ekim tarihlerinde gerçeklefltirildi. Atöl-
yenin ilk gününde 'psikoco¤rafya' tan›m›-
n›n genel bir tarihsel çerçevesi çizildi ve
önceki çal›flmalar›n kay›tlar› ve eskiz çal›fl-
malar› sunuldu. Sunumdan sonra uygula-
ma alan› olan Kemeralt› bölgesinde ne tür
bir yöntem uygulanabilece¤i konuflularak
'oyun' kurallar› belirlendi. Kay›t cihazlar› ve
di¤er araçlarla çeflitli etkilere (afektlere) maruz kalarak oluflturacaklar› 'kendi harita-
lar›n›' kaydedecek ikifler kiflilik 5 grup bölgeye gitti. Her iki kiflilik grupta iki farkl› ka-
y›t imkan› vard›; bir kifli video kayd› yaparken di¤eri eskiz çiziyor ya da biri foto¤raf
çekerken bir di¤eri ses kaydediyordu. ‹kinci günde, kaydedilen rotalar ve haritalar
sunuldu. Bu haritalar gruplar aras›nda de¤ifl tokufl edildi ve kat›l›mc›lardan tekrar bir
harita ç›karmalar› istendi. Atölye, kay›tlar›n de¤erlendirilmesi ve çal›flmalara internet-
te devam edilmesi karar› ile sonuçland›.

PS‹KOCO⁄RAFYALAR

B‹LGE DEM‹RTAfi
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DERYA AKDURAK
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‹ 06 EK‹M PERfiEMBE 2011

Mimarlar Yap›lar›n› Gezdiriyor kapsam›nda
Eski Merkez Bankas› Binas› Key Butik Otel
gezisi Derya Akdurak eflli¤inde 6 Ekim Per-
flembe günü gerçekleflti. Gezi s›ras›nda ya-
p› hakk›nda k›saca bilgi veren Akdurak, T.C.
Merkez Bankas› ‹zmir fiube Binas›'n›n Do-
¤an Tekeli, Ergun Onaran ve Orhan Bolak'›n
1950 y›l›nda kat›ld›klar› proje yar›flmas› so-
nucunda elde edildi¤ini belirtti. Bu özelli¤i
sebebiyle tescillenerek koruma alt›na al›nan
yap›, günümüzde butik otel olarak kullan›l-
mak üzere restore edildi ve düzenlendi. Ya-

p›n›n geçirdi¤i yenileme aflamalar› ve düzenlemelerin aktar›ld›¤› gezi yo¤un kat›l›mla
gerçekleflti.

ESK‹ MERKEZ BANKASI B‹NASI 
KEY OTEL fiANT‹YES‹

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹ 06 EK‹M PERfiEMBE 2011

Teknik geziler kapsam›nda "Kentin K›y›s›n-
da ve ‹çinde Olmak: ‹nciralt›" gezisi Emel
Kay›n eflli¤inde 6 Ekim Perflembe günü ger-
çeklefltirildi. ‹zmir kentinin yirminci yüzy›l›n
ortas›ndan bugüne uzanan geliflme sürecin-
de "kentliler için plaj", "çiftçiler için tar›m
alan›", "sporcular için konaklama mekân›",
"ö¤renciler için bar›nak", "sol hareket için
kale", "sanatç›lar için s›¤›nak", "yoksullar ve
giderek yoksullaflan orta s›n›f için ulafl›labi-

lecek en yak›n deniz" gibi kimliklerle katmanlanm›fl güçlü bir belle¤i yap›land›rd›¤›
halde, günümüzde kendisini iri yap›laflma tasar›lar›n›n bask›s›yla karfl› karfl›ya bulan
‹nciralt›’n›n yeniden keflfedilmesine yönelik bir deneyim olarak gerçekleflen gezi, ‹nci-
ralt›’nda tarihsel süreçte yaflanan de¤ifliklikler ve do¤an›n zaman içinde farkl› dönem-
lerde dönüflerek betonlaflmas›n›n gözlemlenmesiyle son buldu.

KENT‹N KIYISINDA VE 
‹Ç‹NDE OLMAK: ‹NC‹RALTI
EMEL KAYIN
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Atatürk Kültür Merkezi

Bir Mimar ve Uygulamalar› söyleflisi kapsa-
m›nda 6 Ekim Perflembe gününün ilk söyle-
flisinde William Alsop çal›flmalar›n› ve de-
neyimlerini aktard›. 

Tasar›m sürecinde sadece iki boyutlu re-
simler, karalamalar ve fikir aflamas›nda olan
çizgilerin sonuç olarak nas›l yap›ya dönüfl-
tü¤ünü gösteren Alsop çal›flmalar›n› illüs-
trasyonlar ve modellemelerin oldu¤u vi-
deolar ile aktard›. Projelerinde ilk aflama-
dan itibaren tüm fikirlerin t›pk› bir sis bulu-
tu gibi kar›fl›k flekillendi¤ini, daha sonra
bunlar›n yap› içinde birer çekirdek, havaland›rma mekanizmas›, birim olarak çözüm-
lendi¤ini anlatt›. Bir duvar üzerinde tüm fikirlerin karmafl›k ama kendi içinde bir dü-
zende flekillendi¤ini, daha sonra bu kompozisyonun yap›ya dönüflüm sürecini akta-
ran Alsop; Toronto'daki üniversite yap›s›, Çin'deki müze yap›lar›, Abu Dhabi'deki Re-
em Adas› gibi projelerde tasar›m yaklafl›mlar›ndan bahsetti. Alsop, "Rüya olmadan
bina sadece binad›r, e¤er o bina tutku ve hayallerle tasarlanm›fl ve çizilmiflse iflte bu
mimarl›kt›r" diye konufltu.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

WILLIAM ALSOP

S
Ö

Y
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fi
‹06 EK‹M PERfiEMBE 2011

Atatürk Kültür Merkezi

Foster + Partners grubundan Zak Ayash, 6
Ekim Perflembe gününün ikinci söyleflisin-
de yap›lan projeleri detaylar› ile aktard›.
Kentsel planlamadan kap› kolu gibi farkl›
ölçekte tasar›m problemlerini ele ald›klar›
ofislerinde iflleyifl düzeninden de bahseden
Ayash, öne ç›kan projelerini aktard›. Sürdü-
rülebilir mimarl›¤›n ofisleri taraf›ndan nas›l
yorumland›¤›na ve yap›lar tasarlan›rken ele
al›n›fl flekline de de¤inen Ayash, karbon
emisyonunu en aza indirgeyebilecek bir yaklafl›mla yap›lar› tasarlad›klar›n› söyledi.
Beijing'teki havaalan› projesinde ülkeye ilk girifl mekân› olma niteli¤i tafl›yan havaala-
n›n›n gücü simgelemesinden ve çat› tasar›m›nda ejderha benzetmesinin hem gücü
hem de havaland›rmaya katk›s›, do¤al ›fl›k ve  görsel katk›s›ndan; Reichstag- Alman-
ya'daki belediye binas›n›n yeni demokrat Almanya'y› yans›tmas› ve kent içinde bir
landmark olmas›ndan, buna benzer di¤er landmark niteli¤indeki projelerinden Swiss
Re'nin form ve ifllev aç›s›ndan kurgulanma aflamalar›ndan bahsetti. Yapt›klar› ifllerle
ald›klar› ödüllerden de bahseden Ayash, iyi mimarl›k için iyi iflveren olmas› gerekti¤i-
ni vurgulad›. Ayash'›n sunumu yo¤un kat›l›mla izlendi.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

FOSTER&PARTNERS, ZAK AYASH
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Dominik Caddesi / Alsancak

Hikmet Gökmen yürütücülü¤ünde "Çocuk ve
Mimarl›k" atölyesi, Konak Belediyesi iflbirli¤i
ile Dominik Caddesi/Alsancak'ta gerçekleflti.
Gazi ‹lkö¤retim Okulu 4 ve 5. s›n›f ö¤rencile-
rinden oluflan kat›l›mc›lar, "Çocuklar için Sa¤-
l›kl› Kent" temal› tart›flmalardan sonra hayal-
lerindeki mimarl›¤›n resimlerini yapt›lar. Sa¤-

l›kl› çevre nas›l olmal›d›r sorusuna cevap arayan çocuklar, hayallerindeki sa¤l›kl› çevreye
dair resim yapt›lar ve maketlerle çal›flmalar›n› tamamlad›lar.

ÇOCUK VE M‹MARLIK

H‹KMET S‹VR‹ GÖKMEN
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Z
‹ 07 EK‹M CUMA 2011

‹lhan P›nar eflli¤inde 7 ekim Cuma günü Ki-
reçlikaya- Dibekbafl› gezisi gerçeklefltirildi.
Agora kaz› alan› önünden bafllayan gezide
Dibekbafl› Camisi ziyaret edildi. Dibekbafl›
ad›n›n bugün meydandaki bakkal›n ekmek
dolab›n›n alt›ndaki dibek tafl›n›n ad›n›n za-
man içinde halk›n dilinde u¤rad›¤› dönüflü-
mün sonucu ortaya ç›kt›¤› anlat›ld›. Dibek-
bafl›'ndan sonra Patl›can Yokuflu ve Yang›n

Yokuflu'na geçildi ve semt hakk›nda tarihçesinden bafllayarak bilgi verildi. Gezi, Na-
mazgâh Yokuflu'ndan afla¤› inilerek tamamland›.

K‹REÇL‹KAYA - D‹BEKBAfiI

‹LHAN PINAR

A
TÖ

LY
E 07 - 08 EK‹M 2011

Resim Heykel Müzesi

Gökçeçiçek Savafl›r yönetiminde MELEZ-
mekânlar atölyesi çal›flmalar›na 7 Ekim gü-
nü bafllad›. fiehir planc›s› Ayflegül Alt›nörs
Ç›rak'›n da katk›da bulundu¤u iki gün sü-
ren atölyenin ilk gününde ö¤renciler kav-
ramlar› tart›flt›lar ve çal›flma yapacaklar›

bölge hakk›nda bilgi ald›lar. Daha sonra Basmane-Agora güzergâh›ndaki kentsel do-
kuyu, çok katmanl› kent kültürünü ve zengin mekânsal deneyimleri deflifre etmek için
bölge gezilerek foto¤raf, video ve ses kayd› ile çal›flmalar kaydedildi. Atölyenin ikin-
ci gününde kat›l›mc›lar Agora- Basmane yöresindeki gözlemler ve foto¤raflar üzerin-
den kolajlar›n› haz›rlad›lar ve çal›flmalar›n› tamamlad›lar. Atölye kapsam›nda "kavram
ça¤r›fl›m oyunu" yöntemi ile tart›fl›lan otoy›k›m, yeniden üretim, öngörü, imkans›z›n
tahmini, günlük tarih, senkronizasyon, aral›k, eflzamanl›l›k, belirsizlik, gerilimin hazz›,
ask›da zaman, çarp›k zaman, yerçekimi ve tempo kavramlar› ile fotomontaj tekni¤in-
de haz›rlanan posterler bir sunuma dönüfltürülüp tart›fl›ld›. 

MELEZMEKÂNLAR

GÖKÇEÇ‹ÇEK SAVAfiIR
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Ayd›n Boysan söyleflisi 7 Ekim cuma günü
Dominik Caddesi-Alsancak'ta gerçekleflti.
Konak Belediyesi ile ortaklafla gerçekleflti-
rilen söyleflide yönetmen Haluk Ifl›k'›n soru-
lar›n› yan›tlayan Boysan, ilk defa sokakta
bir söylefli gerçeklefltirdi¤ini iletti. 

Mimarl›k hayat›nda yaflad›¤› deneyimler-
den bahseden Boysan, bafllarda köfle ya-
zarl›¤› olarak bafllayan yazarl›k sürecini de
paylaflt› ve komfluluk, örgütlenme konula-
r›nda hayat deneyimlerinden bahsetti. Tür-
kiye'de Mimarlar Odas›'n›n kurucular›ndan olan Boysan, Mimarlar Odas›'n›n bir cetvel
görevi gördü¤ünü vurgulad› ve flehirlerde kurulan oda ve benzeri örgütlenmelerin o
flehrin çehresine ve toplumuna yans›tt›klar›n›n önemine dikkat çekti. Boysan bir bu-
çuk milyon metrekare yap›s›n›n oldu¤unu paylaflt›¤› söyleflide, kent siluetlerinin h›zla
de¤iflen durumunu analiz etti ve kentlerin sosyal yap›s›n›n mimarl›kla de¤iflti¤ine dik-
kat çekti. Konak Belediye Baflkan› Hakan Tartan da söylefliye kat›ld› ve Ayd›n Boy-
san'a teflekkürlerini iletti. 

S
Ö

Y
LE

fi
‹

07 EK‹M CUMA 2011

Dominik Caddesi / Alsancak
ZAMAN GEÇERKEN

AYDIN BOYSAN

Kemeralt› gezisi Hidayet Karakufl eflli¤inde
8 Ekim Cumartesi günü gerçeklefltirildi.
Saat Kulesi önünde bulufluldu ve Kemeral-
t›'n›n tarihi hakk›nda genel bilgilendirme
yap›ld›. Tarihsel yap›lardan Meserret Oteli,
‹smet ‹nönü An› Evi, Yeni fiükran Oteli ile
Salepçio¤lu Camisi ile Bafldurak Camileri
ziyaret edildi. fiad›rvanalt› bölgesine gidil-
dikten sonra Kestanepazar› ziyaret edildi.
Anafartalar Caddesi'nde Kemahl› Han›,
Arabac›o¤lu Han›, Tuna Han, Piyaleo¤lu
Han›, Arap Han› gibi han yap›lar› ziyaret edildi. Gezi, K›zlara¤as› Han›'nda sonland›.

TE
K

N
‹K

 G
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Z
‹

08 EK‹M CUMARTES‹ 2011KEMERALTI

H‹DAYET KARAKUfi
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A
TÖ

LY
E 08 EK‹M CUMARTES‹ 2011

Resim Heykel Müzesi

Mimarl›¤›n geleneksel temsil araçlar›ndan
biri olan maketin, neyi ve nas›l temsil etti-
¤ini sorgulamaya yönelik düzenlenen "Ba-
r›nak Maket Atölyesi" Clarissa Mendez Er-
soy ve Ufuk Ersoy yürütücülü¤ünde 8 Ekim
Cumartesi günü gerçekleflti. Atölye kapsa-
m›nda maketin temsiliyet ve gerçe¤i sap-
t›rma kapasitesi sorgulanarak elefltirel bir
maket haz›rlamay› amaçlayan kat›l›mc›lar,

Ali Çetinkaya Bulvar›/Alsancak bölgesinde cephe analizleri yapt›lar ve araziyi göz-
lemlediler. Mekânlar›n mevcut durumlar›n› gözlemleyen kat›l›mc›lar, arazi çal›flmalar›
ard›ndan atölye mekân›nda tasarlanan altl›k üzerinde mevcut yap›laflmay› yeniden
yorumlayarak yeni maket teknikleri ile yorumlar›n› flekillendirdiler. Kat›l›mc›lar mev-
cut kentsel ölçekteki maketlerin ve dolu/bofl analizlerinin günlük yaflam ve bar›nma
kavramlar› aç›s›ndan yetersizli¤ini gösteren elefltirel bir maket çal›flmas› gerçeklefltir-
diler. Poliüretan köpük, maket ç›tas›, eski gazete ve dergilerin sayfalar›, toplu i¤neler,
oluklu mukavva gibi farkl› malzemelerin bir arada kullan›larak tamamlanan maket
sergilenmeye karar verildi.

BARINAK MAKET ATÖLYES‹

A
TÖ

LY
E 07 - 08 - 09 EK‹M 2011

Cenk Hasan Dereli ile "hayattayolculuk"
atölyesi 7 Ekim günü çal›flmalar›na ‹z-
ban'da bafllad›. Atölyede kat›l›mc›lar sek-
sen kilometrelik yeni ‹ZBAN hatt›n›n geçifl
yapt›¤› çok genifl kentsel alan› tararken,
günün farkl› saatlerinde tafl›d›¤› hayatlar›
ve üzerinde kurdu¤u yaflant›y› gözleyip,
belgeleyerek; bu karfl›laflman›n tasar›mc›la-
r›n akl›nda k›flk›rtt›¤› hayalleri ortaya koy-
may›; süreci ve süreç boyunca üretilen tüm

malzemelerden bir seçkiyi dergi/fanzin format›nda basit bir yay›na dönüfltürmeyi
amaçlad›lar. Bu ilk çal›flma ile hedeflenen yolculukla yarat›c› düflüncenin karfl›laflma-
s›n› sa¤lay›p, yap›labilecek tespitler üzerinden, yolculu¤un kendisine, yolculara, du-
raklara, geçilen alanlara, k›saca hayal gücü ile ça¤r›fl›ma girebilecek tüm potansiyel-
lere dair bir hayal egzersizi gerçeklefltirdiler. Tespit edilenlerin ayn› çerçevedeki ye-
ni çal›flmalara altl›k oluflturaca¤›n› hedefleyen atölye çal›flmas› boyunca ‹zban güzer-
gah›nda atölye için video ve ses kay›tlar› al›nd›. Foto¤raflar çekildi ve ‹zban hatt› üze-
rinde analizler tamamland›.

“hayattayolculuk”

CENK HASAN DEREL‹

CLARISSA MENDEZ ERSOY
UFUK ERSOY
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Kent merkezinde çeflitli mekânlar ve bina-
lar›n izleri sürülerek hedef noktaya ilk ola-
rak ulaflmay› hedefleyen Kentte Mekân
Bulmacas› bu y›l da her y›l oldu¤u gibi il-
giyle takip edildi. 8 Ekim 2011 Cumartesi
günü bafllang›ç noktas› olan Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi’nden ellerinde ipuçlar›
ile oyuna bafllayan ekipler, her bulmaca ile
baflka bir ipucuna ve her ipucu ile baflka
bir bulmacaya yönlendiler. Kenti ve kenti
oluflturan mekânlar›, binalar› baflka bir
yönden okumalar› beklenen mimarl›k ö¤rencilerinin, kurduklar› 3 kiflilik ekiplerle giz
çözme, h›zl› düflünme ve çabuk karar verip hedefe yönelme becerilerini sergilemele-
rinin yan› s›ra kente ve mekânlar›na yükledikleri anlamlar› çeflitlendirip geniflletmele-
ri de hedeflenen bulmacada birincili¤i Ceren Nizam, Seçil fiengül Bafldere ve Ali Te-
kin ekibi kazand›. ‹kincili¤i Bengisu Özpirinçci, Asl› Çilek ve Cansu Yan›k kazan›rken,
üçüncülük Mehmet Akif Çetiner, Server Zafer Masalc› ve Gözde Akman'›n oldu.

KENTTE MEKAN BULMACASI

AL‹ OKAN YILMAZ

04 - 05 - 07 - 08 EK‹M 2011

‹lk kez 2009 y›l›nda gerçeklefltirilen "Aç›k
Ofis" etkinli¤inde, mimarl›k ö¤rencilerinin
gelecekte içinde bulunacaklar› çal›flma or-
tam›n› tan›malar›, ileride meslektafllar› ola-
cak kifliler ile tan›flma f›rsat› yakalamalar›
hedeflenmektedir. Bu kapsamda 4 Ekim
Sal› günü Berna Küçük ve Ahmet Küçük'ün
kurduklar› M‹TA Mimarl›k; 5 Ekim Çarflam-
ba günü fieref Aldemir'in kurdu¤u EYO Mi-
marl›k; 7 Ekim Cuma günü Adnan Turan'›n
kurdu¤u META Mimarl›k ve 8 Ekim cumar-
tesi günü Etem Ülkütafl'›n kurdu¤u ETM
Mimarl›k ofisi ziyaret edildi.

AÇIK OF‹S
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Teknik geziler kapsam›nda Orfis Ofis mo-
bilyalar› showroom alan› mimar Nail Ege-
men Yerce eflli¤inde 9 Ekim Pazar günü
gezildi. ‹zmir P›narbafl›'nda ahflap ofis mo-
bilyalar› üretimi gerçeklefltiren fabrikan›n
sat›fl bölümüne dönüflümünde, mekân için-
de yap›lan düzenlemeleri aktaran Yerce, iç
mekân düzenlemesinde teflhir ürünlerinin
yerleflim düzeni aflamalar›n› aktard›. Yerce,
showroomda gerçeklefltirdi¤i sunumda

mobilya sat›fl bölümünün eskiden outlet deposu olarak kullan›lan k›sm› için yap›lan
son düzenlemeleri de paylaflt›. Eski outlet deposunun önceki durumda sahip oldu¤u
flerit bant fleklindeki pencereler ve ›fl›k patlamalar›n›n mekâna ilk girenlerde yarata-
bilece¤i alg›y› de¤ifltirmek ve mekâna giriflte bu etkiyi da¤›tmak için tasarlanan bö-
lücü duvar›n aflamalar›n› aktard›¤› sunumunda Yerce, tüm depo içindeki düzenleme-
lerde kullan›lan malzemelerin brüt flekilde kullan›ld›¤›ndan bahsetti. 

B‹R DÖNÜfiÜM PROJES‹: ÜRET‹M
YER‹NDEN SHOWROOM’A

K
O

N
S
E
R 08 EK‹M CUMARTES‹ 2011

Dominik Caddesi / Alsancak

Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsam›nda
Grup Omnitone Konseri yo¤un kat›l›mla 8
Ekim Cumartesi günü Dominik Cadde-
si'nde gerçekleflti.

GRUP OMN‹TONE

NA‹L EGEMEN YERCE
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Hafta boyunca izlenen sergilerden EAA-
Emre Arolat Mimarl›k An/Moment Sergisi,
bilindik retrospektif mimarl›k sergilerinin
aksine henüz geçmiflte kalmam›fl, dolay›-
s›yla mesafe kazan›lmam›fl, ofisin halen u¤-
raflmakta oldu¤u yak›n zamana dair üreti-
min yer ald›¤›, EAA’n›n gündemindeki pro-
jeler, konular, olaylar, kifliler üzerinde oyna-
ma yap›lmam›fl gerçek dokümanlar›yla yer
buldu ve ofisin “yak›n geçmifl zaman”a da-
ir belle¤ini görünür ve içinde dolafl›labilir
k›ld›. Sergi, Resim ve Heykel Müzesi'nde iz-
leyicilerle bulufltu. Ulusal Mimari Ödülü sa-
hibi ve son zamanlar›n öne ç›kan mimarla-
r›ndan biri olan Carlos Ferrater’in Botanik
Bahçe (Barselona), Çoklu ‹stasyon (Zara-
goza) ve Olimpik Köy (Barselona) projele-
rinin paylafl›ld›¤› "Carlos Ferrater-Peyzaj
ve Geometri Sergisi", Atatürk Kültür Mer-
kezi zemin katta izleyenlerle bulufltu. ‹stan-
bullu mimarlar›n eserlerinden oluflan ve mi-
mari teorisyen ve elefltirmen Gökhan Kara-
kufl küratörlü¤ünde gerçeklefltirilen "Mi-
maride Görünmeyen: Ça¤dafl Türk Mima-
risinde Görsellefltirme" seçkisi, Frans›z
Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerle bulufltu.
Çizginin gücünü, anlam›n› ve zenginli¤ini
yans›tan  tasar›mlardan derlenen "Simü-
lakrlar ve ... Çizgi ile Düflünmek/Çizgide
Düflünmek" eskiz seçkisi, kent merkezinde
yaya aks› üzerinde Dominik Caddesi/Al-
sancak'ta izleyiciyle bulufltu. Bunu ‹lk Dü-
flünen Bir Mimard›r afiflleri sergisi yine  Do-
minik Caddesi üzerinde ilgiyle izlendi. Vas›f
Ç›nar Bulvar› Sergi alan›nda fiubemiz tara-
f›ndan Yrd. Doç. Dr. Emel Kay›n küratörlü-
¤ünde haz›rlanan "Modern ve Bellek: Sili-
nen ‹zler" sergisi ziyaretçilerle bulufltu.
“Avrupa'da Sürdürülebilir Mimarl›k” sergi-
si ile "K›rsal› Kavramak: Adagide" sergisi
Atatürk Kültür Merkezi'nin ikinci kat›nda
yer ald›. ‹zmir'de yer alan mimarl›k bölüm-
leri bitirme projeleri ile birlikte "Nesne Has-
tanesi: Object Hospital" sergisi Atatürk
Kültür Merkezi ikinci kat›nda sergilenirken,
her y›l düzenledi¤imiz foto¤raf yar›flmas›-
n›n 2011 y›l› ödülleri ise Konak Metro ‹stas-
yonu'nda izleyiciyle bulufltu.

M‹MARLIK HAFTASI 2011 SERG‹LER‹
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HAKAN ERDEMG‹L
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‹ 28 - 30 EK‹M 2011

28 Ekim sabah› 1,5 saatlik deniz yolculu¤u
ard›ndan On ‹ki Adalar’›n en büyü¤ü, yüz-
lerce y›l Akdeniz’de hem kültürel, hem de
ticari aç›dan önemli bir merkez olan Ro-
dos'a var›ld›. ‹lk olarak Mandraki Liman›n-
da bulunan dünyan›n 7.harikas› aras›nda
yer alan Rodos Heykeli ard›ndan adan›n
Eski ve Yeni fiehir olmak üzere ikiye ayr›l-
m›fl olan flehir merkezinde ayn› meydanda
bulunan Katedral, Adliye Binas›, Deniz
Kuvvetleri Binas›, Postane ve Devlet Tiyat-
rosu binalar› görüldü. Adadaki iki camiden

biri olan Murat Reis Camii görülmesinin ard›ndan Kale gezildi ve kalenin tarihi hak-
k›nda bilgi al›nd›. Ö¤le yeme¤i molas› için beyaz badanal› kübik evleri, sardunyalarla
bezenmifl çivit mavisi pencereleri, darac›k ve k›vr›ml› sokaklar›, flehrin tepesinde an-
tik kalesi ile Lindos'a geçildi. Dönüfl yolunda ise milattan önceki zamanlardan kalma
Antik Tiyatro, antik Yunan zaman›ndan kalma Akropolis, Apollon tap›na¤› ve stadyu-
mu görüldü. ‹kinci gün Simi adas›na geçildi ve Simi Adas›'n›n gezilmesi ard›ndan
Marmaris'e dönüldü. Marmaris'te Azmak bölgesinde tekne gezisi ve verilen moladan
sonra gezi sona erdi.

RODOS GEZ‹S‹

‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹25 EK‹M SALI 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

‹nflaat mühendisi ve Bafl ‹fl Müfettifli Hakan
Erdemgil'in "‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i" semi-
neri 25 Ekim Sal› günü fiubemizde gerçek-
leflti. Erdemgil sunumunda; 2008 y›l›ndan
günümüze inflaat sektöründe gerçekleflen
ölümcül ve ölümcül olmayan ifl kazalar› ve
çeflitlerinin istatistiklerini paylaflt› ve yap›la-
r›n inflaat sürecinde gerçekleflen sorunlar-
dan, güvenlikle ilgili ana bafll›klardan, ifl ya-
sas› ve yeni yönetmeliklerden bahsetti. Ya-
p› ifllerinde iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i konu-

sunda yönetmeliklere de¤inen Erdemgil, yap› ifllerinde sorumlu olan aktörlerin gö-
revlerinden ve uygulama aflmas›nda sorumluluklar›ndan bahsetti. Yap› ifllerinde so-
rumlu aktörlerden iflverenlerin, proje sorumlusu, haz›rl›k koordinatörü ve uygulama
koordinatörlerinin atanmalar› hakk›nda bilgi verildi ve sorumluluklar› anlat›ld›.  Yap›
inflaat›nda sa¤l›kl› bir saha için aflamalar› aktaran Erdemgil, iflçiler için y›lda bir sa¤l›k
raporu al›nmas› gerekti¤inden, iflverenin iflçilere ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda
e¤itim vermesi zorunlulu¤undan, her 10 personel için bir ilkyard›m sertifikas› sahibi
iflçi çal›flt›rma zorunlulu¤undan, çevre güvenli¤i, kaz› iflleri organizasyonu, ifl ekip-
manlar›, kiflisel koruyucu donan›mlardan bahsetti. Türkiye ve yurtd›fl›ndan iskele ku-
rulumu ve ifl güvenli¤ine dair videolar da paylaflan Erdemgil, son olarak cezai ve hu-
kuki sorumluluklardan da bahseden Erdemgil, yarg›ya yans›yan baz› ifl kazalar›nda
yarg›tay kararlar›n›n flekillenme sürecini ve kararlar› paylaflt›. 

S
E
M
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03 KASIM PERfiEMBE 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Heykelt›rafl Eda Kaytan'›n "Gran Canaria
ve Kum Heykel Sanat›" isimli söyleflisi 3
Kas›m Perflembe günü fiubemizde gerçek-
leflti. Kanarya adalar› hakk›nda bilgi veren
Kaytan, adalar›n yerleflimi, bölgenin eko-
nomik ve co¤rafi yap›s› bilgilendirmeleri-
nin ard›ndan adalarda dikkat çeken önem-
li yap›lar› tan›tt›. Ada merkezi Las Palmas
ve adadaki hayat› anlatan Kaytan, edebiyat binas›, tiyatro ve opera binas› ile adaya
özgü "Renkli Evler" bölgesini tan›tt›. Adada geleneksel mimari örneklerinden tafl ör-
me tekni¤i kullan›larak infla edilmifl cumbal› ev tiplerinin oldu¤unu anlatan Kaytan,
güncel mimari örnekleri say›lan yap›lar ile yerleflim alan› içinde meydanlarda soyut ve
figüratif çal›flma ürünü olan heykelleri anlatt›. Daha sonra kum heykeller hakk›nda bil-
gi veren Kaytan, heykellerin yap›m aflamalar›n› aktard›. Kum heykellerin tamamlan-
mas›nda son aflama olarak üzerine tutkall› su at›ld›¤› ve bu flekilde heykellerin alt›-ye-
di ay bozulmadan sergilenebildi¤i belirtildi. Yap›lan çal›flmalar›n görsellerinin ve vide-
olar›n›n paylafl›lmas›n›n ard›ndan kat›l›mc›lar›n›n sorular›n›n cevaplanmas› ile söylefli
tamamland›.

GRAN CANAR‹A VE 
KUM HEYKEL SANATI
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Yüksel Koç’un “Mükelleflik Haklar›" söyle-
flisi, 2 Kas›m 2011 Çarflamba günü fiube-
mizde gerçekleflti. Koç, Türk Gelir ‹daresi
taraf›ndan yay›nlanan Mükelleflik Haklar›
Bildirgesi'nde yer alan mükelleflik haklar›-
n›n maddelerinden bahsetti¤i söyleflide;
cezada indirim talebi, uzlaflma talebi, dava
açma hakk›, temyiz hakk›, temsil hakk›,
eflit muamele görme hakk› ve müflteri
memnuniyetinden bahsetti. Mükelleflerin
haklar› konusunda bilgilendirme çal›flma-
lar› olarak, Gelirler Vergi Dairesi taraf›n-
dan oluflturulan iletiflim a¤›nda mail adreslerini ekleyen mükelleflerin taraflar›na gün-
cel bilgilerin düzenli olarak ücretsiz flekilde gönderildi¤ini söyleyen Koç, mükellefle-
rin herhangi bir durumda dilekçe ile vergi dairelerine baflvurular›nda yaflayacaklar›
süreçten de bahsetti. Vergi konular›nda yer alan düzenlemelere de de¤inen Koç,
mahremiyet hakk›, vergi borcunun veya vergi alaca¤›n›n ortadan kalkmas›, bilgi ver-
me, uzlaflma ve cezalarda indirim hakk›, itiraz ve izahat hakk›, piflmanl›k hakk›, dü-
zeltme talebi hakk›, flikayet yolu ile müracaat hakk›, tecil-taksitlendirme hakk› ile
özelge uygulamas› konusunda bilgi verdi. Mükelleflerin vergi konusunda dan›flmak
istedikleri konular› Gelirler Vergi Dairesi taraf›ndan Bilgi Edinme Hakk› Kanunu çer-
çevesinde verilen hizmet kapsam›nda internet sitesi üzerinden eriflilen form ile dan›-
flabilecekleri ve 15 gün içerisinde yan›t alabileceklerinin hat›rlat›ld›¤› söylefli, kat›l›m-
c›lar›n sorular›n›n yan›tlanmas› ile son buldu.

MÜKELLEF HAKLARI
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M‹MARLIK VE E⁄‹T‹M KURULTAYI VI16 - 17 - 18 KASIM 2011

DESEM / Alsancak 

‹lki 2001 y›l›nda gerçeklefltirilmifl olan Mimarl›k ve E¤itim Kurultaylar›n›n alt›nc›s› 16-
18 Kas›m 2011 tarihleri aras›nda Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli E¤itim Merkez (DE-
SEM)’de gerçekleflti. Mimarl›k Eyleminin Geliflimi ve Çeflitlenmesi temas› ile gerçekle-
flen kurultay›n mimarl›k ortam›n› ve mimarl›k e¤itimini sorgulamaya, ulusal ve ulusla-
raras› sorunlar›n› tespit ederek derinlemesine ele almaya ve çözümler üretmeye ça-
l›flm›flt›r. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi ev sahipli¤inde ve Mimarlar Oda-
s› Genel Merkezi taraf›ndan düzenleniyor.

MEK VI boyunca gerçekleflen sunumlarda; Mimarl›k ve E¤itiminde Uluslararas› Bak›fl-
lar isimli sunumda dünyada mimarl›k meslek kabulu ve süreçkleri hakk›nda bilgiler
aktaran yabanc› konular ile, Kanun Hükmünde Kararnameler Sürecinde Yap›lanmalar,
Mesle¤e Kabul Kurulu, Mimarl›kta Güncel E¤ilimler bafll›kl› oturumlarda mimarl›k
mesle¤inin nabz›n› tutan geliflmeler kat›l›mc›larla paylafl›ld›. Konuflmac›lar yapt›klar›
sunufllar›nda son iki y›ll›k çal›flmalar, anketler ve analizlerini aktard›lar. Ö¤renci Foru-
mu'nda mimarl›k ö¤rencileri de söz ald› ve görüfllerini aktard›. Forum olarak düzen-
lenen 13. oturumda salondaki kat›l›mc›lar›n kurultay sürecinde tart›fl›lan ve konuflulan
konularla ilgili görüfllerinin al›nd›¤› forum’da, sonuç bildirisinde yer almas›n› istedikleri
maddeler ve katk›lar dinlendi. Kurultay bildirisinin kuramsal tart›flmalar› hayat›n kendisi
ile buluflturmas› hedefi ile haz›rlanaca¤›n›n belirtilmesi ile kurultay sonuçland›.
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EMEL KAYIN
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Emel Kay›n'›n 23 Kas›m Çarflamba günü
"Kentin K›y›s›nda ve ‹çinde Olmak:‹nciral-
t›" isimli söyleflisi fiubemizde gerçekleflti.
‹nciralt›'n› akademik de¤il edebi yorumla
yazd›¤› kitab›ndan bahseden Kay›n, ‹nci-
ralt›'n›n son çeyrek yüzy›lda geçirdi¤i sü-
reçleri aktard›. Kay›n, ‹nciralt› denilince
akla gelen yeflil alanlar, tar›m arazileri ve
seralar›n bulundu¤u alan›n asl›nda bir
kentsel boflluk oldu¤una ve kent belle-
¤inde yer etmifl bu bofllu¤un görseller ve
canl› tan›klarla geçirdi¤i süreçleri söylefli-
sinde paylaflt›. Kitab›nda ‹nciralt› bölgesi ile ilk karfl›laflmas›, yurt ve okul aras›ndaki
yolculukta ‹zmir keflifleri ve canl› tan›klar›n ifadeleri ile nas›l bir dönüflüm geçirdi¤ini
aktard›¤›ndan bahseden Kay›n, söylefli s›ras›nda kitap içinde yer alan hikayelerin bir
k›sm›n› kat›l›mc›larla paylaflt›. Kay›n, 1940'lardan günümüze ‹nciralt›’nda infla edilen
yap›lardan da bahsetti. Bu yap›lardan R›za Aflkan'›n projesi olan bin kiflilik 68 konut-
lu devre mülk tipi sosyal tesisler, kent plaj› ve gazino ile kamp kurulan alanlardan
bahsetti. 1970'ler ve sonras›nda körfez kirlili¤i ile plaj alanlar›n›n iptal edilmesine kar-
fl›n, ‹nciralt›’n›n halk için hala vazgeçilmez bir aç›k alan oldu¤una de¤inen Kay›n, ‹n-
ciralt›'n›n günümüzde kurgulan›p planlan›rken geçmiflinden ba¤›ms›z tan›mlanamaya-
ca¤›na dikkat çekti. Kay›n'›n kat›l›mc›lar›n kitaplar›n› imzalamas› ile söylefli son buldu.

KENT‹N KIYISINDA VE ‹Ç‹NDE
OLMAK: ‹NC‹RALTI
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

‹nflaat Mühendisi Ahmet Unustas›'n›n sunu-
mu ile gerçekleflen "Aquafloor Özellikleri
ve Kullan›m alanlar›" söyleflisi 30 Kas›m
Çarflamba günü fiubemizde yo¤un kat›l›m-
la gerçekleflti. Türkiye'de Serfleks taraf›n-
dan üretilen ve suya karfl› %100 dayan›ml›
yer kaplama malzemesi olan Aquafloor
hakk›nda bilgilendirme yapan Unustas›,
öncelikle laminat parkenin üretim süreçleri
ve tarihçesi hakk›nda genel bilgi verdi. Sadece parke üretimi de¤il, ayn› zamanda PVC
rulo, PVC karo gibi farkl› endüstriyel yer kaplama malzemeleri de ürettiklerini aktaran
Unustas›,  Aquafloor ürününün Serfleks firmas›n›n Ar-Ge çal›flmalar› ile laminat parke
gibi bir malzemeyi daha iyi sonuç verecek yeni bir ürün gelifltirme çabalar› ile su ile
genleflme, ses, derzlerinin aç›lmas›, yüzey çizikleri, solmalar gibi problemlere yol açma-
yacak flekilde çözüm üretmeye çal›flmas› hedefleri do¤rultusunda gelifltirildi¤inden
bahsetti. Ürün üretiminde kalite belgeleri ve standartlara çok dikkat ettiklerini belirten
Unustas›, üretilen malzemelerin kesinlikle güvenlik testlerinden geçti¤ini ve sertifikal›
oldu¤unu belirtti. Laminat parke uygulamalar›nda farkl› malzemeler ile birlikte kullan›l-
d›¤›nda patlama gibi problemler yaflanmas›na karfl› çözüm önerileri gelifltirdiklerini be-
lirten Unustas›, kat›l›mc›lar›n uygulama ve ürün özellikleri ile ilgili sorular›n› yan›tlad›.
Söylefli, yo¤un kat›l›ml› kokteyl ile son buldu.

AQUAFLOOR ÖZELL‹KLER‹ VE
KULLANIM ALANLARI
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15 ARALIK PERfiEMBE 2011

Frans›z Kültür Merkezi

27.11.2007 tarihli ve 2007 / 12937 say›l› Ba-
kanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan
Binalar›n Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda
Yönetmelikte 2009 y›l›nda bir tak›m de¤i-

fliklikler yap›lm›flt›r. Yap›lan  de¤iflikliklerin mimari tasar›ma ve projelere yans›malar›n›
üyelerimize, T.C. Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› Mesleki Düzenleme ve ‹zleme Dairesi
Baflkanl›¤› fiube Müdürü Sevilay Arma¤an taraf›ndan 15 Aral›k Perflembe günü ger-
çekleflen e¤itim seminerinde aktarm›flt›r. Frans›z Kültür Merkezi'nde gerçekleflen e¤i-
timde; kat alan›, emsal hesab›, korunumlu merdiven ve kaç›fl merdiveni tan›mlar›ndan
bahseden Arma¤an, bina yüksekli¤inde uyulmas› gereken kurallar, mevcut yap›larda
uygulanmas› gereken kurallar ve tehlikeli maddelerin depolanmas› ve kullan›lmas› ko-
nular›nda bilgi verdi. Yang›n yönetmeli¤i kapsam›nda aranan koflullarda acil durum
yönlendirmeleri, ayd›nlatmalar›n özellikleri ve süreleri, azami görülebilirlik uzakl›¤›, ka-
ç›fl güvenli¤i esaslar› ve kaç›fl yollar›ndan bahseden Arma¤an sunumunda yang›n gü-
venlik holü ve koridor mesafeleri gibi uygulama detaylar›ndan bahsetti. Mimarlar ta-
raf›ndan yap›lan tasar›mlar›n yang›n yönetmeli¤ine uygun yap›ld›¤›nda ve gerekli ön-
lemlerin tasar›m aflamas›ndan itibaren al›nd›¤›nda ç›kacak yang›nlar›n en az hasarla
atlat›labilece¤ine dikkat çeken Arma¤an, sunumunun ard›ndan kat›l›mc›lar›n sorular›-
n› cevaplad›. Sorular›n cevaplanmas› ile e¤itim semineri son buldu.

B‹NALARIN YANGINDAN 
KORUNMASI HAKKINDA
YÖNETMEL‹KTE DE⁄‹fi‹KL‹K
YAPILMASINA DA‹R YÖNETMEL‹K

BELGE DÜZEN‹07 ARALIK ÇARfiAMBA 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi'ne mali ve vergi-
sel konularda dan›flmanl›k hizmeti veren Ye-
minli Mali Müflavir-Eski Bafl Hesap Uzman›
Yüksel Koç'un sunumu ile gerçekleflen Belge
Düzeni semineri 7 Aral›k Çarflamba günü fiu-
bemizde gerçekleflti. Koç sunumunda serbest
meslek kazanc›n›n tarifi, serbest meslek erba-
b›n›n tutaca¤› defter ile deftere ifllemlerin gü-
nü gününe kaydedilmesi zorunlulu¤undan
bahsetti. Serbest meslek erbab›n›n binek

araçlar›n› envantere kaydettirilmesinin uygun olabilece¤ini belirten Koç, serbest meslek
makbuzu, makbuzlar›n düzenlenme zamanlar›n›n önemini vurgulad›. Stopaj'›n ne anlama
geldi¤ini aç›klayan Koç, ücretlerde serbest meslek gelirlerinde ve sonraki y›llara devredi-
len taahhüt ifllerinde ödemeler s›ras›nda bu ödemelerin belirli bir k›smi ödemeyi yapanlar-
ca tutulduktan sonra kifliler ad›na vergi dairelerine yat›r›lan miktar oldu¤unu anlatt›. Sto-
paj ile ilgili olarak bir örnek üzerinden konuyu aktaran Koç'un sunumu, kat›l›mc›lar›n soru-
lar›n›n cevaplanmas› ile sonland›.
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16 ARALIK CUMA 2011

Akhisar Belediye Meclis Salonu

Akhisar ‹mar Plan› Sempozyumu 16 Aral›k
2011'de Akhisar Belediye Meclis Salo-
nu'nda gerçekleflti.  Mimarlar Odas› Akhi-
sar Temsilcili¤i taraf›ndan gerçeklefltirilen
panele Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Bafl-
kan› Hasan Topal, Mimarlar Odas› Akhisar
Temsilcili¤i Baflkan› Fatma Kocab›y›ko¤u,
Akhisar Belediyesi Çevre ve fiehircilik Mü-
dürü Mehmet Yumuko¤lu, Prof. Dr. Sezai
Göksu, Doç. Dr. Mert Çubukçu ve Yard. Dç Dr. Senem doyduk konuflmac› olarak ka-
t›ld›. 3 oturumdan oluflan panelde Akhisar'›n planlama sorunlar› ve planlama çerçe-
vesi tart›fl›ld›.

AKH‹SAR ‹MAR PLANI 
SEMPOZYUMU

23 ARALIK CUMA 2011

Alsancak Gar›

Her y›l oldu¤u gibi yo¤un bir kat›l›mla ger-
çekleflen geleneksel y›lbafl› kokteylimiz, 23
Aral›k Cuma günü Alsancak Gar›’nda ger-
çekleflti. Daha önce düzenlenen kokteyller-
imizde be¤enilen Blue Note grubu yeni y›l-
da da tüm konuklar› e¤lendirdi.

YEN‹ YIL KOKTEYL‹

K
O

K
TE

Y
L

S
Ö

Y
LE

fi
‹

21 ARALIK ÇARfiAMBA 2011

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

fiair ve yazar olan, Türkçe Ö¤retmeni Hi-
dayet Karakufl'un "Kemeralt› fiiirleri" isim-
li söyleflisi 21 Aral›k Çarflamba günü fiube-
mizde gerçekleflti. Karakufl, fliir ve yap› ta-
sar›m›n›n asl›nda benzer oldu¤undan bah-
sedilebilece¤ini, bir yap›n›n da en bafltan
her noktas› düflünülerek tasarland›¤›nda
nas›l sa¤l›kl› ve keyifli olabilece¤i gibi, fliirin de benzer flekilde tüm yap›s›n›n bir tasa-
r›m sorunu oldu¤unu söyledi. fiair gözüyle yap›lara nas›l bakt›¤›n› aktaran Karakufl,
çevremizdeki yap›lar›n bizlere fliir yazd›rabilecek kadar iyi tasarlanmas›, bizi heye-
canland›rmas› gerekti¤inden bahsetti. Karakufl, 1978'lerde ilk defa Kemeralt›'nda
gezmeye bafllad›¤›n›, daha sonra zaman içinde acemi olarak fliirlerine Kemeralt›'n›n
sokaklar›n›, insan manzaralar›n›, durumlar›n› yans›tmaya bafllad›¤›n› aktard›. Daha
sonra bu fliirleri "Kemeralt› fiiirleri" kitab›nda topland›¤›n› ve 1979'da ilk bas›m›n ger-
çekleflti¤ini söyledi. Söylefli boyunca K›rlang›ç, Çocuk, Zenne, ‹flsiz Turnalar, Ölçüle-
rinden Taflan gibi fliirlerini okuyan ve bu fliirlerin yaz›ld›klar› hikayeleri kat›l›mc›larla
paylaflan Karakufl, söylefli sonunda kat›l›mc›lar için kitaplar›n› imzalad›. 

KEMERALTI fi‹‹RLER‹

H‹DAYET KARAKUfi
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I – AÇILAN DAVALAR

Bu dönem kentsel ve çevresel konularda karfl›lafl›lan en önemli  sorun, yerel belediye
meclislerinin yetkisindeki bir çok konuda Bakanl›klar›n, üst ölçekli plan görünümü al-
t›nda yerel yönetimlerin yetkilerine el atarak, uygulamaya dönük imar planlar›n›
1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan› biçiminde onaylamas› olmufltur. Bakanl›klarca ger-
çeklefltirilen bu tür planlar, daha önce var olan kentsel yap›ya uygun düflmedi¤inden,
olas› sorunlar› daha da yo¤unlaflt›rma e¤ilimindedir. ‹flin ilginç yan›, Oda’m›zca ask›
süresi içinde yap›lan itirazlar› görmezden gelen, yan›t vermeyi bile gereksiz bulan Ba-
kanl›klar›n, kendi yapt›klar› planlar› aç›lan davalar sonuçlanmadan önce s›k s›k de¤ifl-
tirmeleridir. Mimarlar Odas› açt›¤› davalar nedeniyle geliflmeleri engelleme suçlama-
s›yla kamuoyu önünde siyasal iktidar›n ve ayn› düflüncedeki yay›n organlar›n›n eleflti-
rileriyle çok s›k karfl›laflmaktad›r. Ancak yapt›¤› planlar› aç›lan davalar sonuçlanmadan
de¤ifltiren bakanl›klar, kendi yanl›fllar›n› düzenleme çabalar› içinde olmufllard›. Gecik-
meler, planlardaki yanl›fllardan ileri gelmektedir. Bu uygulaman›n en somut örnekleri,
afla¤›da de¤inece¤imiz, ‹nciralt›, Balçova ve Nemrut liman› planlar›d›r.

Di¤er önemli sorunlar, köylerdeki, k›rsal alanlardaki yap›laflmalar ve  k›y›larda yürütü-
len maden arama ve iflletme giriflimleridir. Genellikle Bakanl›klar düzeyinde gerçeklefl-
tirilen planlar, k›rsal yaflam dengelerini bozmakta, ormanlara, akarsulara, su havzalar›-
na geri dönüflü olmayan zararlar vermektedir. Belediyelerin, çöp depolama, kat› at›k-
lar› dökme alanlar› nedeniyle o yörede yaflayan halkla uyumsuzluklar içine düfltükleri
de gözlenmektedir. Kurumlar aras› uyumsuzluklarda ileri gelen bu tür uyuflmazl›klar
zamanla azalaca¤›na, daha da artmaktad›r.

12 Haziran 2011 günü yap›lan Milletvekili Genel seçimlerinden önce yürürlü¤e konulan,
seçimlerden sonra yeniden de¤ifltirilen 646 ve 648 say›l› KHK’lerle  yeni kurulan Çev-
re, Orman ve fiehircilik Bakanl›¤›’na tek parsel ölçe¤indeki planlar› onaylay›p, yap› ve
iskan ruhsatlar›n› verme yetkilerinin tan›nmas›ndan sonra, “yerinden yönetim” ilkesi-
nin varl›¤›ndan söz edilemeyece¤i aç›kt›r. Ayn› düzenleme ile  3194 say›l› yasan›n 27
nci maddesinde yap›lan de¤ifliklik ve ek madde 4’ le getirilen iflleyiflle,  mer’a, yaylak
ve k›fllaklar sak›ncal› biçimde yap›laflmaya aç›lacakt›r. Orman Yasas›’n›n 2/b maddesi-
ne gore orman niteli¤ini yitiren alanlar›n sat›fllar›na bafllanaca¤› da duyurulmufltur. Bü-
tün bu geliflmeler birlikte ele al›nd›¤›nda, k›rsaldaki sorunlar›n daha da artaca¤› göz-
lenmektedir.
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Çevre, Orman ve fiehircilik Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri hakk›nda Kanun Hükmün-
de Kararname’de, meslek odalar›n›n Anayasal yetkilerine el at›lm›flt›r. KHK’nin Bakanl›-
¤›n görevlerine iliflkin 2. maddesinin “a”  f›kras›nda yer alan, “meslek mensuplar›n›n ka-
y›tl› olduklar› meslek odalar›n›n mevzuat›n›, norm ve standartlar›n› haz›rlamak, gelifltir-
mek, uygulanmas›n› sa¤lamak, ilgililerin kay›tlar›n› tutmak”

“Yerleflme ve yap›laflmaya yönelik mimarl›k, mühendislik, müteahhitlik ve müflavirlik
hizmetlerine iliflkin düzenlemeleri yapmak, uygulamalar› denetlemek ve izlemek,”

“..Bakanl›¤›n görev alan›na giren konularla ilgili olarak mimarl›k ve mühendislik meslek
kurulufllar›na iliflkin mevzuat düzenlemelerini yapmak ve denetlemek” biçimindeki dü-
zenlemelerle birlikte 12. ve 27. maddelerdeki yetkiler, Anayasa’n›n 135. maddesi ile
uyumlu bulunmamaktad›r. Bu düzenlemelerle Bakanl›¤›n, meslek odalar›n›n ifllevlerini
üstlenme kararl›l›¤› içinde oldu¤unu göstermektedir.

Hukuksal alanda art arda yap›lan de¤iflimler, önümüzdeki dönemde, gerek bireysel ge-
rekse örgütsel davalar›n yo¤unlaflaca¤› izlenimini vermektedir. Mimarlar Odas› Genel
Merkezi ad›na flube hukuk dan›flman›m›zca aç›l›p izlenen ve henüz kesin sonuca ulafl-
mayan davalar›, aç›l›fllar›ndan bafllayarak geçirdi¤i yarg›sal aflamalar› ve son durumla-
r›n› afla¤›da özetlemekteyiz. Davalar›n aç›lma gerekçeleri ve uyuflmazl›klar›n konusunu
Çal›flma Raporu’nun di¤er bölümlerinde ayr›nt›l› olarak verildi¤inden tekrara düflülme-
mesi için bu konulara de¤inmemekteyiz. 

A – DAVALAR

1 – Allianoi Davalar› :

Allianoi ören yerinin Yortanl› Baraj› sular› alt›nda kalmas›n› önlemek amac›yla Arkeolo-
ji ve Arkeologlar Derne¤i, Ça¤dafl Hukukçular Dene¤i, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal
Tarih Vakf›, Truva Folklor Araflt›rmalar› Derne¤i, ‹zmir Turist Rehberleri Odas› gibi ku-
rulufllarca ve çevresel konulara duyarl› yurttafllarca 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 davalarda, önceleri olumlu sonuçlar al›namam›flt›. ‹zmir 2.,
3., ve 4., ‹dare Mahkemelerinde aç›lan davalar reddedilmiflti. 

27.10.2006 günlü Resmi Gazete’de yay›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 karar yaln›z
Allianoi’nin de¤il, daha birçok ören yerinin, özellikle benzer koflullarda bulunan Hasan
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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, sürmek-
te olan bu davalar›n di¤er geliflmelere emsal oluflturman›n ötesinde pratik bir yarar›
kalmam›flt›r. 

Sit alanlar›n›n de¤erlendirilmesini Bakanl›k’lara b›rakan yasalar›n de¤iflmesinden son-
ra, hukuksal koruman›n etkinli¤i büyük ölçüde azalm›fl olmaktad›r.

2– 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 bulunuyordu. 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 geçen yeni bir k›y› kenar çizgisi saptanm›flt›r. K›y› Yasa-
s›’n› bu yolla bertaraf eden iflleme dayand›r›lan yeni bir imar plan›n›n onaylanmas› ile
azma¤›n her iki k›y›s› yap›laflmaya aç›lm›flt›r. Bu olgular›n kan›t ve belgeleriyle birlikte
ö¤renilmesi üzerine 06.04.2004’te, birisi k›y› kenar çizgisinin iptali amac›yla ‹zmir 3.
‹dare Mahkemesi’nde, di¤eri hukuka ayk›r› imar plan›n›n iptali amac›yla Dan›fltay 6.Da-
iresi’nde iki dava aç›lm›flt›r.

Bu davalar afla¤›da özetlenen süreçlerden geçmifltir. 

K›y› Kenar Çizgisi:

‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi’ndeki dava, yürütmenin durdurulmas›ndan sonra hukuka ay-
k›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 incele-
mesi için Dan›fltay 6. Dairesi’ne gönderilmifltir. Dan›fltay 6. Dairesi, ‹zmir 3. ‹dare Mah-
kemesinin iptal karar›n›n 2007/3388 E. Say›l› ve 08.08.2007 günlü kararla hiç bir ge-
rekçe göstermeden yürütülmesinin durdurulmas›n› kararlaflt›rm›flt›r. Oldukça tart›fl-
mal› geçen bir dönemden sonra Dan›fltay 6. Dairesi 2007/3388 E – 2007/5344 K. sa-
y›l› ve 21.09.2007 günlü oybirli¤i ile al›nan bir kararla davac› Mimarlar Odas›’n›n bu da-
vay› açmak için “kiflisel ve meflru bir iliflkisi olmad›¤›” görüflüyle ehliyet yönünden  da-
vay› 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. 

‹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›
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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 yönün-
den bir de¤erlendirme yap›lmak üzere dava dosyas›n› yeniden Dan›fltay 6. Dairesi’ne
göndermifltir. 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, Dai-
re’nin iki üyesi “temyize konu idare mahkemesi karar›n›n onanmas› gerekti¤i oyu ile”
karara kat›lmam›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 ye-
niden Dan›fltay 6.Dairesi’ne itiraz edilmifltir. Bu itiraz üzerine karar›n düzeltilmesi ko-
nusunda henüz bir karar verilmemifltir. 

‹mar Plan›:

Hukuka ayk›r› k›y› kenar çizgisini temel alan imar plan›n›n iptali amac›yla Dan›fltay 6.
Dairesi’nde aç›lan 2004/1995 E. say›l› dava, k›y› kenar çizgisi konusundaki geliflmeler
gözetilmeden reddedilmifltir. 

Bu karar taraf›m›zdan temyiz edilmifltir. Temyiz incelemesi Dan›fltay ‹dari Dava Daire-
leri Genel Kurulu’nda yap›lacakt›r. Temyiz istemimiz konusunda henüz bir karar veril-
memifltir.

Yukar›da yarg›lama sürecinin bir özetini verdi¤imiz k›y› kenar çizgisi konusundaki
uyuflmazl›k sonlanmadan Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu’nun imar plan›n›n iptali
amac›yla açt›¤›m›z ve 6. Daire’ce reddedilen bu davay› sonland›ramayaca¤› anlafl›l-
maktad›r. Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu’nda 2007/100 E. Say› ile görülmekte
olan bu dava dosyas›na  k›y› kenar çizgisi uyuflmazl›¤›nda ortaya ç›kan de¤ifliklikler ile-
tilmektedir. 

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. Aradan geçen 7 y›ldan fazla bir zaman
içinde dava konusu imar plan›n›n uygulanmas› sürmektedir. Özellikle k›y› kenar çizgi-
sinin saptanmas› konusunda Dan›fltay 6. Dairesi’nin verdi¤i yanl›fl kararlar, dava konu-
su alanda hukuka ayk›r› yap›laflmalar›n sürdürülmesine neden olmufltur. Bu durum ka-
musal zararlar› artt›rmaktad›r. Yarg›n›n h›zl› ve do¤ru ifllemesinin önemini vurgulamak
aç›s›ndan bu davalar somut örnekler olmaktad›r. 

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

‹zmir – Çeflme ‹lçesi, Alaçat› Kültür Turizm Koruma ve Geliflim

Bölgeleri 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› 2006 y›l›nda Kültür ve Turizm Bakanl›-
¤›’nca onaylanarak yürürlü¤e konulmufltur. Daha önce de¤inilen ve dava konusu yap›-
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lan Alaçat›’daki yasaya ayk›r› imar uygulamalar›, sözü edilen 1/25.000’lik Çevre Düze-
ni Plan› ile “Port Alaçat› Özel Proje Alan›” ad› alt›nda kal›c› duruma getirilmifltir. Çefl-
me ilçesinin yaln›z bir bölümünü kapsad›¤› için nokta ölçe¤inde kalan planda, K›y› Ya-
sas›’na ve Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yasas›’na, ‹mar Yasas›’na ‹mar Yasas›’na
ve genel olarak flehircilik ve imar hukukuna ayk›r› düflen pek çok yön bulundu¤u sap-
tand›¤› için, Dan›fltay 6. Dairesi’nde iptal davas› aç›lm›flt›r. Yürütmenin durdurulmas› is-
temini içeren davada fiehir Planc›lar› Odas›, Peyzaj Mimarlar› Odas› da, bizim yan›m›z-
da davac› konumunda yer alm›fllard›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 ‹da-
ri Dava Daireleri Kurulu henüz bir karar vermemifltir. Her üç davac›y› da, Oda avukat›-
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’nun bu
güne kadar herhangi bir karar vermedi¤ini belirtmekle yetiniyoruz. 

4-   Uflak Davalar› : 

Uflak Belediyesi’ne karfl› imar planlar›n›n iptali istemiyle Manisa ‹dare Mahkemesi’inde
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 keflif
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
günlü dilekçesi ile karar› temyiz etmifltir. Dan›fltay’dan henüz temyiz sonucu gelme-
mifltir.

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’nde 2011/527 E . Say› ile görülmekte olan temyiz inceleme-
sinin sonucu henüz gelmemifltir.
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5- Nemrut Liman› Davalar›

Birinci Dava: Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›,  ‹zmir ili, Alia¤a ilçesi, Nemrut Körfezi (Li-
man ve Geri Hizmet Alan›) 1/5000 ölçekli naz›m  imar plan› de¤iflikli¤i  ile 1/25.000 öl-
çekli  ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› de¤iflikli¤inin 3194 say›l› yasan›n 9. mad-
desi ile 3621 say›l› K›y› Kanunu’nun 7. maddesi  uyar›nca 06.03.2009 günü onaylanma-
s›na  iliflkin ifllemin iptali ve yürütülmesinin durdurulmas› istemiyle Dan›fltay 6.Daire-
si’nde 02.09.2009 günü aç›lan dava 2009/10857 E say›s›n› alm›flt›r. Dan›fltay 6. Daire-
si 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 istenmesini, yürütmenin durdurulmas› talebinin al›-
nacak 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.

Dan›fltay 6. Dairesi’nin son karar› beklenmektedir.

‹kinci Dava : Henüz ilk dava devam ederken, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› “‹zmir Kent-
sel Bölge Naz›m ‹mar Plan› K›smi Revizyonu (Alia¤a – Nemrut Körfezi – Liman ve Li-
man Gerisi Hizmet Alan›) 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli planlar› de¤ifltirmifl ve ilan etmifl-
tir. Bu planlara yöneltilen itirazlara bir yan›t verilmedi¤i için, Dan›fltay 6. Dairesi’nde,
yürütmenin durdurulmas› istemini de içeren 04.11.2010 günlü dilekçemizle yeni bir da-
va aç›lm›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. Dava bu aflamada beklemektedir. “

6- ‹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, üç
dava aç›lm›flt›r. Bir dava için de sürelerin dolmas› beklenmektedir. Bu süreci afla¤›da
özetliyoruz: 

Birinci Dava: Kültür ve Turizm Bakanl›¤› 1/25.000 ölçekli ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merke-
zi Çevre Düzeni Revizyonu’nu 2009 y›l›nda onam›fl, ask›ya ç›kar›lmas› üzerine davac›
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TMMOB Mimarlar 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›fl-
t›r. 2010/12147 E. Say›l› dosya ile devam eden davada TMMOB Mimarlar Odas›, fiehir
Plancilar› Odas› ile birlikte davac› konumunda bulunmaktad›rlar. Her iki davac›y›  Oda
hukuk dan›flman›m›z›n temsil  etti¤i dava devam etmektedir.

‹kinci Dava: Kültür ve Turizm Bakanl›¤› 1/25.000 ölçekli ‹zmir -‹nciralt› Turizm Merke-
zi Çevre Düzeni Revizyonu’nu 2009 y›l›nda bir kez  daha onam›fl, plan›n ask›ya ç›kar›l-
mas› ve itiraz›n›n reddedilmesi üzerine TMMOB Mimarlar Odas› bu iflleme karfl› yeni bir
dava açm›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 ye-
terli¤i haiz bir flehir planc›s› taraf›ndan haz›rlanmad›¤› gerekçesiyle ifllemin iptaline ka-
rar verilmifltir. 

Üçüncü Dava: Kültür ve Turizm Bakanl›¤› 1/25.000 ölçekli ‹zmir ‹nciralt› Turizm Mer-
kezi Çevre Düzeni Revizyonu’nu 2011 y›l› Nisan ay›nda yeniden onam›fl, plan›n ask›ya
ç›kar›lmas› üzerine TMMOB Mimarlar Odas› 26.05.2011 günlü dilekçesi ile an›lan plana
itiraz etmifl, itiraza 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. Dava henüz bir karara ba¤lanma-
m›flt›r.

Dördüncü Dava Haz›rl›¤›: Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ayn› alan› kapsayan 1/25.000 öl-
çekli ‹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. ‹tiraz üzerine bu güne kadar herhangi bir yan›t veril-
medi¤i için dava dilekçemizde yer alan  gerekçelerle bu plan›n da iptali için dava aç›l-
m›flt›r.

7.  ‹zmir, ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kapl›calar› Kesimi 1/25000 ölçekli
Çevre Düzeni  Plan› Davalar›:

Birinci Dava: Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ‹zmir, ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii Balçova
Kapl›calar› Kesimi 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. Bu dava devam et-
mektedir.

‹kinci Dava: Kültür ve Turizm Bakanl›¤› 1/25.000 ölçekli ‹zmir -‹nciralt› Turizm Merke-
zi Balçova Kapl›calar› Kesimi Çevre Düzeni Revizyonu’nu 2009 y›l›nda bir kez daha
onam›fl, plan›n ask›ya ç›kar›lmas› üzerine TMMOB Mimarlar Odas›’n›n bu iflleme
26.10.2009 günlü itiraz›n›n yan›ts›z b›rak›lmas› nedeniyle yeni bir dava açm›flt›r. Dan›fl-
tay 6. Dairesi’nde görülen bu dava sonucunda 2010/793 E. – 2011/2417 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›¤› ‹zmir –‹nciralt› Turizm Merkezi Balçova
Kapl›calar› Kesimi 1/25.000 ölçekli  Çevre Düzeni Plan›’n› yeniden de¤ifltirmifl ve
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02.06.2011 günü ask›ya ç›karm›flt›r. Mimarlar Odas›’n›n 30.06.2011 günlü dilekçesi ile bu
iflleme karfl› yapt›¤› itiraza herhangi bir yan›t verilmemifltir. Yürütmenin durudulmas›
istemini de içeren 15.09.2011 günlü dilekçemiz ile bu plan›n iptali için Dan›fltay 6. Da-
iresi’nde dava aç›lm›flt›r. Daval›n›n savunmas› ve Mahkeme’nin ara karar› henüz bize
ulaflmam›flt›r. 

8 –  Kufladas› Davalar› :

Birinci Dava : Kufladas› Belediye Meclisi 06.05.2010 günlü oturumunda ald›¤› bir ka-
rarla 662 ada, 4 numaral› parsele iliflkin 1/5000 ölçekli naz›m imar plan› de¤ifltirilmifl-
tir. An›lan karar 1/100.000 ölçekli Ayd›n, Mu¤la, Denizli çevre düzeni plan›na ayk›r› bu-
lundu¤u gibi, 0.50 emsal, 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 dava de-
vam etmektedir. Keflif ve bilirkifli incelemesi yap›lmas› yolundaki taleplerimiz ve dava-
n›n özü konular›nda henüz herhangi bir karar verilmemifltir. 

‹kinci Dava : Yukar›da belirtilen tafl›nmazla ilgili 1/1000 ölçekli imar plan› de¤iflikli¤ine
karfl› da dava açm›fl bulunmaktay›z. Ayd›n ‹dare Mahkemesi’ndeki 2010/1862 E. say›l›
bu davada yukar›daki aç›klamalar›m›za koflut olarak henüz herhangi bir karar verilme-
di¤ini belirtiriz. 

9) Di¤er Davalar :

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 parselde-
ki uygulama imar plan› de¤iflikli¤i ile gabarisinin hmax : 96.00’ya yükseltilmesi  hakk›n-
daki ifllemin iptali amac›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› aç›lm›flt›r. Yürütmenin durdurulmas› istemi ile aç›lan bu davada ta-
fl›nmaz sahibi Sevkon Gayrimenkul ‹nfl.Tur.Paz.San.ve Tic.A.fiirketi’nin daval›lar›n ya-
n›nda davaya kat›lmas›na karar verilmifltir. ‹zmir 1. ‹dare Mahkemesi, tafl›nmaz›n  bulun-
du¤u yerde, keflif ve bilirkifli incelemesi yap›lmas›na karar vermifltir.  Keflfin uyguland›-
¤› 02.10.2009 gününden sonra üç kiflilik bilirkifli kurulunun verdikleri raporda “36 kat
yap›laflmay› öngören plan de¤iflimi ayr›cal›kl› koflullar› nedeniyle kent bütünündeki
plan uygulamalar› 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 pla-
n› de¤iflikli¤ini iptal etmifltir. 

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 temyiz olunan karar›n onan-
mas›na 22.10.2010 günü karar verilmifltir. Bu defa daval›lar karar düzeltme isteminde
bulunmufllard›r. Karar düzeltme konusunda henüz son karar verilmemifltir. 
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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  zaman içinde arsalar› üzerindeki yap›y› hemen y›km›fllard›r. Keflif 02.12.2011
günü tafl›nmaz›n bulundu¤u yerde yap›lm›flt›r. Ancak orada herhangi bir yap› bulun-
mad›¤› için dava dosyas› içindeki belgelerle, tafl›nmaza iliflkin daha once verilmifl olan
raporlar ve foto¤raflar incelenmifltir.

II – D‹⁄ER ÇALIfiMALAR 

fiubemize ba¤l› birimler ve temsilcilikler, gereksinim duyduklar› konularda hukuk da-
n›flman›m›zdan sözlü veya yaz›l› görüfl alm›fllard›r. Üyelerimiz, gereksinim duyduklar›
durumlarda Hukuk Dan›flman›m›z ile iletiflin kurarak,  gerekli bilgileri ve dan›flmanl›k
katk›lar›n› almaktad›rlar. Bu uygulama devam etmifltir. Hukuksal çal›flmalar›m›z, önce-
ki dönemlerde oldu¤u gibi, geçti¤imiz çal›flma döneminde de hukuk dan›flman›m›z Av.
Güney Dinç taraf›ndan yürütülmektedir.
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ULUSAL VE YEREL BASINDA

M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹

GAZETELER

TAR‹H HABER BAfiLI⁄I GAZETE

02.02.2010 Meslek Odalar›nda fiimdi Hizmet Vakti Milliyet Ege

11.02.2010 Kentin Geliflimi Engelleniyor-"Eksikler Giderilsin" Milliyet Ege

11.02.2010 ‹ptale Yat›r›mc› ‹syan›-“Eksikler Giderilir” Haber Türk Egeli

12.02.2010 Çakmur Senaryolar›-Dilek Gappi Milliyet Ege

12.02.2010 Akci¤erlere ‹kinci Dava Cumhuriyet Ege

10.03. 2010 ‹zmir'in Omurgas› Kay›yor-Elefltiri Zemini Yarat›lmal› ‹zmirli

18.05.2010 Alaçat›'da Hukuk Direniyor Cumhuriyet Ege

09.06.2010 Sevil’in Basmane Gökdelen’ine ‹ptal Milliyet Ege

10.06.2010 Sevil Ailesi'nin Gökdelen Projesine de ‹ptal Haber Ekspres

18.06.2010 Alsancak-Kahramanlar Plan›'na ‹tiraz Var Milliyet Ege

20.07.2010 Baykufllar Toplan›yor-Nedim Bubik Hürriyet Ege

17.08.2010 Deprem Ac›s› Taze Nutuklar ‹se Bayat Milliyet Ege

25.09.2010 Allionai Tepkisi Koruma Kurulu Önüne Kum Döktüler Ça¤dafl Gazetesi

01.10.2010 Balçova'ya Yarg› ‹htar› Cumhuriyet Ege

15.10.2010 Teflekkür Yerine Elefltiri Cumhuriyet Ege

19.10.2010 ‹zmir Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri Aç›kland› Arkitera

21.10.2010 Mühendis ve Mimar Odalar› Nalbanto¤lu'nu Elefltirdi Yeni As›r
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21.10.2010 CHP'lilere CHP'li Belediyelerden Dert Yand›lar Milliyet Ege

27.10.2010 Üniversite Birinci S›n›fta Mimarlar Odas›'na Üye Oldular Haber Ekspres

27.10.2010 Boyayal›m m›, Saklayal›m m›-Mimarlar: Geçici Çözüm Olmaz Haber Türk Egeli

27.11.2010 Sinan'›n Torunlar›ndan Sürrealist Camiler Radikal

21.01.2011 Tabiat› Korumama Yasas›-Hasan Topal Cumhuriyet Ege

22.01.2011 "Ucube" Platform Kurdurdu Evrensel

22.01.2011 Kars'taki ‹nsanl›k An›t›'na Destek Eylemi Haber Ekspres

22.01.2011 Sanatç›lar: Tafltan Korkan Tafl Kesilir Milliyet Ege

05.02.2011 Alaçat›'da "K›y› Çizgisi" Krizi Milliyet Ege

06.02.2011 Alaçat›’da “K›y› Çizgisi” Krizi Posta ‹zmir Ege

09.02.2011 Mimari Sayg› Daveti Yap›ld› Yenigün

11.02.2011 ‹ptale Yat›r›mc› ‹syan›-"Eksikler Giderilir" Haber Türk Egeli

15.02.2011 Alsancak'ta Gecekondu Etkisi Cumhuriyet Ege

22.02.2011 fiirince'de Çirkin Ayr›mc›l›k Cumhuriyet Ege

05.04.2011 Karma Sergiyi Mimarlar Özel Kokteylle Kapatt› Milliyet Ege

24.04.2011 Mimarlar Odas› Harbi Hotan’›n Eserine Sayg› ‹stiyor Haber Ekspres

27.04.2011 ‹nciralt›’nda ‹nce Oyun-Dilek Gappi Milliyet Ege

01.05.2011 Adaylar Bölge Ay›r›m› Yapmadan Çal›fl›yorlar Ege Telgraf

01.05.2011 Çocuklar Kent Mimarisini Tan›yor Ege’de Bugün

02.05.2011 Ç›lg›nl›k Alaçat›'dan Bafllad› Cumhuriyet Ege

02.05.2011 Çocuk Dostu Kent, Çocuk Dostu Sokak Gazetem Ege

02.05.2011 Yar›n›n Büyüklerine Çevre Bilinci Afl›lad›lar Milliyet Ege

02.05.2011 Çocuk Dostu Sokak Hürriyet Ege

02.05.2011 Çocuk ve Mimarl›k Atölyesi Aç›ld› Haber Ekspres

02.05.2011 Mimarl›k ile Çevre ‹liflkisini Kuruyorlar Ege Telgraf

02.05.2011 Çocuklara Çevre Bilinci Afl›lad›lar Posta Ege

02.05.2011 Çocuk Dostu Kent, Çocuk Dostu Sokak Yenigün

02.05.2011 ‹zmir’in Önü T›kanmas›n Sabah ‹zmir Ege

25.05.2011 Hasan Topal “Tüp Geçit Gereksiz” Cumhuriyet Ege

25.05.2011 Proje Büyük Sorunlar Yaratabilir Ege Telgraf

26.05.2011 ‹zmir’de Tüp Geçit Gereksiz Posta Ege

26.05.2011 Tüp Geçit Sorun Yarat›r Yenigün
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26.05.2011 ‹zmir'in Tüp Geçide ‹htiyac› Yok Milliyet Ege

27.05.2011 Endifleler Yeniye Tafl›nd›! Cumhuriyet Ege

28.05.2011 Tramvay Tart›fl›ld› Sonuç: Faydal› Haber Türk Egeli

29.05.2011 Mimarlar Odas› ‹zmir’in Henüz Aç›klanmayan 
Projesine ‹tiraz Etti Anadoluda Vakit

30.05.2011 Odalardan Plana ‹tiraz Cumhuriyet Ege

01.06.2011 ‹zmir Ç›lg›nl›¤a Sürükleniyor Cumhuriyet Ege

03.06.2011 ‹fladamlar› Projeleri Be¤endi 
(Tepki Gösterenler: Hasan Topal Aç›klamas›) Yeni As›r

03.07.2011 Tüp Geçit Gereksiz Haber Ekspres

11.07.2011 ‹nciralt› Planlar›na ‹tirazlar Pefl pefle Ege’de Son Söz

12.07.2011 ‹nciralt› Planlar›na ‹tiraz Bonbard›man› Posta Ege

12.07.2011 ‹nciralt› Plan›na ‹tiraz Eden Edene Hürriyet Ege

12.07.2011 ‹nciralt› Plan›na 25 ‹tiraz Yap›ld› Milliyet Ege

13.07.2011 ‹nciralt› Plan›na 25 ‹tiraz Daha Haber Ekspres

15.07.2011 ‹zmir'i ‹deoloji Koruyor Cumhuriyet Ege

29.07.2011 Bu Gemi Böyle Yürümez Ege’de Bugün

29.07.2011 Geminin Yafll› Olmas› Kaza Nedeni De¤il Hürriyet Ege

29.07.2011 TMMOB: Deniz Ulafl›m› Yap›land›r›lmal› Günlük Evrensel

31.07.2011 Batan Gemi Tart›flmalar› Bitmiyor Star Ege

08.08.2011 Oda Baflkanlar› ‹le Kent Dönüflümünü Konufltu Haber Ekspres

08.08.2011 Kentsel Dönüflümü Tart›flt›lar Yenigün

08.08.2011 Kentsel Dönüflüm Tart›fl›ld› Gazetem Ege

08.08.2011 Çeflme’nin Çehresi De¤iflecek Haber Ekspres

08.08.2011 Çeflme’nin Çehresini De¤ifltirecek Proje Net Habercilik

09.08.2011 Çeflme ‹çin Ortak Proje Haz›rl›¤› Ege Telgraf

09.08.2011 Çeflme Sahili ‹çin ‹flbirli¤i Ege’de Bugün

09.08.2011 Çeflme’ye Cannes Modeli Milliyet Ege

09.08.2011 Çeflme Estetik Olacak Posta Ege

09.08.2011 Çeflme’ye Koruma Amaçl› ‹flbirli¤i ‹çin 
Proje Yap›lacak Ticaret

09.08.2011 Çeflme’nin Çehresi De¤iflecek Türkiye ‹zmir

09.08.2011 Çeflme'nin Yüzü De¤ifliyor Milliyet Ege

09.08.2011 Çeflme'ye, Monaco Modeli Haber Türk Egeli
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09.08.2011 Çeflme'ye Mimari Kimlik Kazand›r›lacak Proje Bafll›yorHaber Ekspres

09.08.2011 Çeflme'nin Çehresini De¤ifltirmek ‹çin Topland›lar Yeni As›r

10.08.2011 Çeflme Yeni Bir Mimari Kimlik Kazanacak Dünya

10.08.2011 Çeflme'ye Kimlik Aran›yor Cumhuriyet Ege

10.08.2011 Mimarlar Odas› ve Federasyon’dan Cevap-  
Cemal Tükel Hürriyet ‹zmir

10.08.2011 Y›l›n Her Ay›nda Çeflme Gazetem Ege

11.08.2011 Çeflme’nin Çehresi Sahille De¤iflecek Yeni fiafak ‹zmir

19.08.2011 Cumhuriyet Dönemi Y›k›l›yor Cumhuriyet Ege

19.08.2011 Mimarl›k Eseri Olan Yap›lar Y›k›lmas›n Ege Telgraf

19.08.2011 Gelece¤imiz Yok Ediliyor Günlük Evrensel

19.08.2011 ‹zmir’li Mimarlardan Y›k›mlara K›nama Milliyet Ege

19.08.2011 Mimari Eserlere Rant Darbesi Ege’de Bugün

19.08.2011 Mimari de¤eri Olan Binalar Rant ‹çin Y›k›l›yor Haber Ekspres

29.08.2011 Çeflme’nin Yeni Mimari Kimli¤i ‹çin ‹lk Eylem Plan› Dünya

30.08.2011 Çeflme'nin Yüzüne Estetik Operasyon Milliyet Ege

30.08.2011 Çeflme Projesinin ‹lk Eylem Plan› Hürriyet Ege

30.08.2011 Çeflme'nin Mimari Çehresi De¤iflecek Yeni As›r

30.08.2011 Çeflme Sahili ‹çin Ortak Proje Haz›rland› Ege’nin Sesi

30.08.2011 Çeflme’nin Mimarisi ‹çin ‹lk Eylem Plan› Haz›r Haber Ekspres

30.08.2011 Çeflme’nin Çehresi De¤iflecek Sabah Ege

31.08.2011 Çeflme'nin Cephesi De¤iflecek Cumhuriyet Ege

04.09.2011 Çeflme'nin Çehresini De¤ifltirecek Projenin 
‹lk Eylem Plan› Haz›r Bizim Anadolu

05.09.2011 ‹nciralt› Yine Mahkemelik Milliyet Ege

05.09.2011 Mimarlar Odas›'ndan ‹nciralt› Plan›na Dava Yeni As›r

05.09.2011 Mimarlar Odas›, ‹nciralt› Plan› ‹çin ‹ptal Davas› Açt› Haber Türk Egeli

05.09.2011 Expo ‹le Plan›n ‹lgisi Yok Milliyet Ege

06.09.2011 Özsaruhan Evi Y›k›ld› Mimdap

09.09.2011 ‹nciralt› Dayatmay› Sorguluyor Cumhuriyet Ege

09.09.2011 ‹zmir’in Kent Kimli¤ini Koruduk Milliyet Ege

10.09.2011 Biz Olmasak Böyle Kalmazd› Posta Ege

11.09.2011 Mimarlar Odas› ve Odalar Dava Açmasayd› 
‹zmir Neler Yitirecekti? YeniGün
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13.09.2011 Odalar Dava Açmasayd›-Hasan Topal Sabah Egeli

13.09.2011 Odalar Dava Aç›yor Ama-Deniz Sipahi Hürriyet Ege

14.09.2011 ‹stemezükçüler ve Rantiyeciler-Serdar K›z›k Cumhuriyet Ege

14.09.2011 Ya Odalar Olmasayd› Cumhuriyet Ege

16.09.2011 Kentsel Dönüflümde Expo Araç Olabilir Hürriyet Ege

16.09.2011 Expo Kent Yenilensin Posta Ege

23.09.2011 Tünelde Meflruiyet Yok! Cumhuriyet Ege

27.09.2011 Foto¤raf Yar›flmas› Ödülleri Da¤›t›lacak Ege Telgraf

29.09.2011 Ne Olacak Bu Rezalet-Turist Çirkinli¤i 
Görmemeli Sabah Egeli

29.09.2011 Kordon'daki Viyadük Ayaklar› Bafla Dert Sabah Egeli

30.09.2011 Yalvar›r›m Dava Açmay›n Dedirten 
On Neden-Herfley S›radan Olurdu Haber Türk Egeli

02.10.2011 Herfley S›radan Olurdu-Hasan Topal Star Ege

03.10.2011 Mimaride Görünmeyenler Cumhuriyet Ege

04.10.2011 Mimarlar›n 30. Y›l Plaketi Kocao¤lu’ndan Ege’de Son Söz

05.10.2011 Mimarl›kta 30 ve 50.Y›l› Dolduranlara Plaket Haber Türk Egeli

05.10.2011 Egeray Torbal› Do¤ru Konak Tüneli Yanl›fl Haber Ekspres

05.10.2011 Egeray, Konak Tüneli Gibi De¤il, 
Mutlaka Desteklenmeli Haber Ekspres

05.10.2011 Do¤ru Projelere Dava Aç›lmaz Milliyet Ege

05.10.2011 Keyfiyetten Dava Açm›yoruz Hürriyet Ege

05.10.2011 Mimarlar›n 30. Y›l Plaketi Baflkan Kocao¤lu'ndanYenigün

05.10.2011 Daha ‹yi Kentler, Daha ‹yi Yaflamlar Gazetem Ege

05.10.2011 Buras› da 12 Eylül'ün Eseri Ege Telgraf

05.10.2011 Bu Site de 12 Eylül'den Kalma Ege Telgraf

05.10.2011 Mimarlardan Büyükflehir'e Övgü Ege Telgraf

05.10.2011 Mimarlara Onur Plaketi Verildi Türkiye ‹zmir

05.10.2011 Mimarl›k Haftas› Törenle Bafllad› Ege’de Bugün

05.10.2011 Akla, Bilime, Hukuka Uyulsun Dava Aç›lmaz Posta Ege

06.10.2011 Konak Tüneli’ne Odalardan Tepki Yeni As›r

08.10.2011 Mimarl›k Ö¤rencileri Projelerini Sunuyor Ege Telgraf

09.10.2011 Mimar-Yazar Boysan ‹zmirlilerle Söyleflti Posta Ege

13.10.2011 Mimarlar Haftas›’nda Boysan Keyfi Ege’de Son Söz

14.10.2011 Mimarl›k Haftas›'nda Boysan Keyfi Gazetem Ege
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14.10.2011 Usta Mimar ‹zmir'deydi Yenigün

14.10.2011 Kentsel Dönüflüm: Planl› Darbe Cumhuriyet Ege

14.10.2011 Mimarlar Haftas›’nda Ayd›n Boysan Keyfi Ege Telgraf

14.10.2011 Etkinlikler ve Sergilerle Dolu Bir Sonbahar Ege’de Bugün

16.10.2011 Mimarlar Haftas›’nda Boysan Keyfi Tünayd›n

17.10.2011 Ayd›n Boysan'la Söyleflmek-Haluk Ifl›k Cumhuriyet Ege

17.10.2011 Ayd›n Boysan Söylefliye Kat›ld› Haber Türk Egeli

17.10.2011 Expo Yoksul Bölgede Yap›lmal› Haber Ekspres

17.10.2011 ‹flah Olmaz Muhalifler-Ayfle Gökçe Susam Milliyet Ege

19.10.2011 Gelin Stad›n Temelini At›n Elinizi Öpece¤im-
Mimarlar Kocao¤lu'na Destek Hürriyet Ege

19.10.2011 Arazi Rant›nda Stat Kand›rmacas› Var Milliyet Ege

19.10.2011 Mimarlardan Büyükflehir’e Destek Cumhuriyet Ege

22.10.2011 ‹zmir'e Denizden Bakmal› Gazetem Ege

22.10.2011 TMMOB ‹zmir’in Sorunlar›n› Tart›flt› Yenigün

22.10.2011 Konak Tüneli’ne Sahte Elefltirisi Ege’de Bugün

22.10.2011 ‹zmir’e Mühendis Teflhisi Posta Ege

22.10.2011 Mimar ve Mühendisler Kent Sorunlar›n› Tart›flt› Yeni As›r

24.10.2011 Odalar Plans›zl›ktan Yak›n›yor Cumhuriyet Ege

24.10.2011 Meslek Odalar› Ses Verdi-U¤ur ‹flven Milliyet Ege

24.10.2011 ‹mar Aff› Güvenli Kentleflmede Büyük Engel Sabah Egeli

24.10.2011 ‹zmir TMMOB’un Gündeminde Ege Telgraf

24.10.2011 ‹zmir Olas› Bir Depreme Haz›r m›?-
Hasan Topal “Önemli Olan Bilinç” Ege’de Son Söz

25.10.2011 Gözler Yenileme Projesine Çevrili Hürriyet Ege

25.10.2011 Tehlike Kap›da Milliyet Ege

25.10.2011 Güvenli Gelecek Onay Bekliyor Posta Ege

29.10.2011 ‹zmirlilerin Depremde Kurtulma Olas›l›¤› 50-50 Haber Ekspres

10.2011 “Bir Kentte Mimari Önemsenmiyorsa, 
Turizm fiehri ‹dealinden Söz Edilemez” ‹zmir Life Dergisi

01.11.2011 Kale Formülü Yeni As›r

07.11.2011 ‹zmir’in  Cumba Evleri Korumaya Al›nmal› Haber Ekspres

28.11.2011 Denetim Tamam, S›ra Dönüflümde Ege’de Bugün

28.11.2011 ‹zmir Güvenli Bir Kent Ama Zaaflar› Var Ege’de Bugün
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TELEV‹ZYONLAR

TAR‹H TELEV‹ZYON HABER BAfiLI⁄I

09.04.2010 SKY TV-Ana Haber Mimar Sinan ‹zmir’de An›ld›

13.07.2010 TRT Haber Halk Plajlar› Azal›yor

04.07.2010 SKY TV Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri 2010

Avrupa Kentsel fiart›

04.07.2010 Yeni As›r TV Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri 2010

Yeflilova Höyü¤ü Ziyaretçi Merkezi 
MPY Sonuçlar›

04.07.2010 Ege TV Paris=Eyfel, ‹zmir=(?)

16.09.2010 SKY TV Konak Pier’in Çat›s›ndaki 
Gecekondu Y›k›lmal›

20.10.2010 Kanal 35 Mühendislerden CHP’ye Elefltiri

20.10.2010 Sky TV CHP Mimar ve Mühendislerle Bulufltu

25.10.2010 TRT Haber Yolda Yürürken Dikkat!

04.01.2011 SKY TV Kent ve Siyaset Tabiat› ve 
Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanunu

10.04.2011 SKY TV Mimar Sinan ‹zmir’de An›ld›

28.04.2011 Kanal 35-Ana Haber Mimarlar Odas› Kentsel Dönüflümde 
‹nsan Ö¤esini Ön Planda Tutuyor

05.09.2011 Yeni As›r TV ‹nciralt› Plan› Yarg›da

04.10.2011 Ege TV Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri 2011

04.10.2011 SKY TV Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri 2011

04.10.2011 Yeni As›r TV Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri 2011

05.10.2011 Halk TV “‹nsan Hakk› Olarak Mimarl›k” Temas›

19.10.2011 SKY TV ‹zmir’e Mimar Gözüyle Bakmak
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Toplumlar›n tarihlerini infla ederken de¤erlendirdi¤i, öne ç›kan adlar ve olaylar vard›r.
Toplumsal var oluflun ve bir ortakl›k bilincinin simgeleri olan bu de¤erler , bazen da-
ha yaflad›klar› ça¤da, bazen de ça¤lar›n› aflan zaman içinde üstlendikleri rolle toplum-
sal haf›zaya yerleflir ve onu temsil ederler.

Büyük Usta Mimar Sinan, bu simge kifliliklerden biridir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun en
güçlü döneminin ve do¤al olarak en zengin hükümdarlar›n›n ve yöneticilerinin mimar
olarak çok say›da, büyük ve an›tsal yap› tasarlad› ve infla etti. Hala bulunduklar› kent-
leri biçimlendiren, kentsel yaflam›m›za yön veren bu yap›tlar›n mimari kaliteleri, bilim-
sel çal›flmalar›n öncelikli araflt›rma konular› içinde yer almaktad›r.

Sinan’›n Osmanl› kentlerinin oluflumlar›n› yönlendiren ola¤anüstü yap›tlar›, geleneksel
kültürümüzün somut belgeleri olarak, ölümünden 422 y›l sonra bile bugünkü mimarl›-
¤›m›za esin kayna¤› oluflturmay› sürdürmektedir. Ancak ne yaz›k ki, örneklerinden bü-
yük ölçüde salt kopyalama amac›yla yararlan›lmakta, Sinan’›n ak›lc› mimari anlay›fl›n›n
özünü oluflturan araflt›rma, ö¤renme, anlama, ça¤dafl bir mimari yaratma, sürekli ola-
rak kendini aflma çabalar›, kentsel geliflmemizde ve mimari uygulamalarda ço¤unluk-
la izlenememektedir.

Sinan’›n yaflad›¤› y›llardan bu güne ola¤anüstü biçimde geliflen küresel teknolojiden,
bilgi birikiminden, ilerleme ve geliflme tutkusundan yoksun bir tasar›m ve çevre anla-
y›fl›, kentlerimizi toplumdan kopuk, yaflanmas› zor, yer ald›¤› ortama sayg›s›z, ça¤dafl
estetikten yoksun, salt rant hesaplar›yla gerçeklefltirilmifl kimliksiz, yap› y›¤›nlar›na dö-
nüfltürmüfltür.

Oysa Sinan’›n ö¤retisi kopyalamay› de¤il, anlamay›, yorumlamay›, gelifltirmeyi ve iler-
lemeyi vurgular. Onun yap›tlar›nda izlenen eflsiz ölçülendirme, orant›land›rma, strük-
türel yal›nl›k, çevre sayg›s›, tüme uyum ve mekansal bütünlük çabalar›, büyük ustan›n
tüm yaflam› boyunca dikkatle araflt›rd›¤› çeflitli ülkeler ve Anadolu halk kültürlerinden
edinilmifl mimari duyarl›l›klar› belgeler. Ulusal yap› kültürümüzü yüceltip zenginleflti-
ren bu ve benzer duyarl›l›k günümüzde ,kentlerimizde art›k pek ender olarak izlene-
bilmektedir.

Sinan’›n varl›¤› ile küresel ölçekte zenginleflen ulusal mimarl›k, kent ve çevre kültürü-
müzün, ondan befl yüz y›l sonra cahil, popülist ve vahfli bir rant anlay›fl›yla yok edilme-
sine göz yummaya hakk›m›z olmamal›d›r. Mimar ve flehircilerimizin oldu¤u kadar, hal-
k›m›z›n da Sinan’dan hâlâ ö¤renebilecekleri çok fley bulunmaktad›r. Onun meslek, çev-
re ve insan sevgisiyle oluflturdu¤u, araflt›rarak, ö¤renerek, kendini yenileyerek mü-
kemmele eriflme  ilkesi, ancak toplumsal kültürümüzün uyulmas› gereken vazgeçilmez
ana kurallar› olarak benimsendi¤i zaman kentlerimizde daha ak›lc›, daha insanc›l, top-
lumla daha uyumlu ve yaflayanlar› mutlu eden nitelikli yaflam çevreleri oluflturulabile-
cektir.

Alçak gönüllülük, sa¤duyu, mant›k, ak›l, yarat›c› zekan›n birlikteli¤inin simgesi olan,
Anadolu’nun yerel kültürü ile Grek, Roma, Bizans uygarl›klar›n› özümseyerek, sentez-
leyerek, güçlü bir klasik mimari yaratan büyük bilge ve usta Mimar Sinan’›, kültürümü-
ze yapm›fl oldu¤u ve dünya uygarl›k tarihine de iz b›rakan katk›lar› için dünyadan ay-
r›l›fl›n›n 422. y›l›nda sayg› ile an›yoruz. 

M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ YÖNET‹M KURULU

8 N‹SAN 2010

(Prof. Dr. Afife Batur ve Prof. Dr. Y›ld›r›m Yavuz, Prof. Dr. Orhan fiahinler, taraf›ndan Mimarlar Odas› ad›na haz›rlanan
metinlerden derlenmifltir.) 

Ölümünün 422. Y›l›nda Mimar Sinan'› An›yoruz 
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Uygarl›k tarihi ayn› zamanda eme-
¤in tarihidir. Eme¤in sayg›nl›k ka-
zand›¤› oranda insanl›k uygarlaflma
yolunda önemli ad›mlar atabilmeyi
baflarabilmifltir. Bugün gelinen afla-
may› do¤ru anlamak ve de¤erlen-
direbilmek için eme¤in tarihsel sü-
reç içersindeki rolünü iyi anlamak
gerekiyor.

Her fley “emek”le bafllad›. Mega-
ron’dan bugüne uzanan mekânsal
de¤iflimin özünde “emek” vard›r.
Bar›naklar, mahalleler, kentler, met-
ropoller ve nihayet küresel mekân-

lar eme¤in üzerinde flekillenir. Kölecilik, Feodalite, ve Kapitalizm emek sömürüsüne
göre flekillendiler. Buna koflut olarak özgürlük, eflitlik, bar›fl, adalet, hukuk, sosyal ka-
zan›mlar ve eme¤in insanl›¤a kazand›rd›¤› tüm “evrensel de¤erler” olarak insanl›¤›n
övünç kayna¤›n› oluflturmaktad›r. 

Nihayet Küresel Kapitalizm tüm varl›¤›n› emek sömürüsüne borçludur. Krizini aflmak
için eme¤in ve toplumsall›¤›n var etti¤i kamusall›¤› talan etmektedir. Bugün eme¤in
istismar›, tüm teknolojik ve bilimsel geliflmiflliklere karfl›n daha kapsaml› ve organize
bir nitelik kazanm›flt›r. Yarat›lan “tüketim toplumu” kapsam›nda art›k emekçi, bir tüke-
tim nesnesi olarak da önemli bir konuma gelmifltir. Bu durumu meflrulaflt›rmak ve sür-
dürebilmek için “eme¤i yok sayan” de¤erlendirmeler üzerinden “emek istismar›”n›n
yap›lmas› gündemdedir. 

Uygarlaflmaya karfl›t bir geliflim gösteren kapitalizm, günümüzde 2. Dünya savafl›ndan
sonraki en büyük krizini yaflamaktad›r. Her fleyi “meta” olarak gören bir anlay›fl do¤al
olarak kesintiye u¤ram›flt›r. Bu süreçte art›k, neo-liberal politikalarla kapitalizmin var-
l›¤›n› sürdüremeyece¤i anlafl›lm›flt›r. Ve bu nedenle kapitalizmin güçlü merkezleri kimi
kamusal ve sosyal araçlara baflvurma gere¤ini duymaktad›rlar.

Ülkemiz yönetimleri bu süreci dahi anlamaktan çok uzaktalar. Hala neo-liberal politi-
kalar›n kötü bir kopyas›n›n savunuculu¤unu görev edinmeye ve bayraktarl›¤›n› yap-
maya devam etmektedirler.

Gündemde olan Anayasa de¤ifliklikleri ise; emekçilerin hak arama ve örgütlenmeleri-
nin önündeki engelleri kald›rmad›¤› gibi, çal›flma koflullar›n› daha da kötüye götürebi-
lecek ve yetersiz olan ifl güvencelerini de tamamen ortadan kald›rabilecek niteliktedir.
Bu çerçevede kamu çal›flanlar›n›n sendikalaflmas› göstermelik bir flekilde gündeme
getirilmektedir. 

1 May›s’ta da Emek ve Emekçilerle Beraberiz..!
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Kamunun tasfiyesi sürecinde hukuka ayk›r› olarak uygulanmakta olan 4-C uygulama-
lar› için iktidar yasal güvenceler oluflturma çabas›ndad›r. ‹flçiler lehine göstermelik ve
içi bofl kimi söylemlerle bu uygulamalar meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. 

Bin bir emek ve özveriyle yarat›lan “kamu varl›klar›” kapitalizmin krizini ötelemek ve
kimi çevrelere rant sa¤lamak amac›yla sat›fla sunulmaktad›r. Bu varl›klar›n sat›fl›; hem
y›llar›n birikimi eme¤in yok edilmesi hem de emekçilerin iflsizleflmesi anlam›na gel-
mektedir.

Bu çerçevede kamu varl›klar›m›z› ve kentsel alan› “rant alan›” olarak gören anlay›fllar
“rant odakl›” kentsel politikalar› uygulamaya çal›flmaktad›rlar. Bu anlay›fla ba¤l› olarak
“kentsel dönüflüm” kararlar› gündeme gelmektedir. Bu kararlar, y›llar›n toplumsal biri-
kimi olan eme¤i yok etme ve emekçileri iflsiz b›rakmas›n›n yan›nda yaflam alanlar›ndan
da sürgün edilmelerine neden olmaktad›r.

Kentsel mekânda “vars›l-yoksul” ayr›flmas›n› daha da derinlefltiren, kültürel zenginli¤i-
mizi ve toplumsal bar›fl› ortadan kald›ran “rant”a dayal› ve/veya “floven” nitelikteki uy-
gulamalar emekçiler ve toplumsal süreçler aç›s›ndan var olan kaosu daha da derinlefl-
tirmektedir.

Gerçekte gereksinimimiz olan, eme¤in hak etti¤i sayg›nl›¤› kazand›¤›, bar›fl ve esenli-
¤in egemen oldu¤u bir gelece¤in birlikte infla edilmesidir.

12 Eylül faflizmi ile yüzleflmeden ve 1977 y›l›nda gerçekleflen “1 May›s Katliam›”n›n so-
rumlular› aç›¤a ç›kar›larak cezaland›r›lmadan “demokratik geliflme”den söz edileme-
yece¤i bir gerçektir. AKP iktidar›n›n “demokratik aç›l›m” söylemi gerçek bir demokra-
si beklentisinden uzakt›r. Gerçek bir demokrasi gereksinimi yerine kendi iktidar›n› de-
rinlefltirme çabas›ndan baflka bir fley de¤ildir.

Gündem emek eksenli politikalar› zorunlu k›lmaktad›r. Tekel iflçilerinin onurlu direnifli
yeni bir süreci bafllatm›flt›r. 12 Eylül ölü topra¤› toplumsal muhalefetin üzerinden kalk-
m›flt›r. Art›k toplum kendine daha fazla güvenmeye ve hak aramaya bafllam›flt›r. Bir
avuç emekçi dayan›flman›n mufltusunu vermifltir…

Mimarlar Odas›, 56 y›ll›k geçmifli ile emek ve demokrasinin yan›nda yer alm›flt›r. “Ka-
mu ve toplum yarar›na” bir mimarl›k çabas› ve “Mimarlar Odas› toplum hizmetinde” fli-
ar› bu birlikteli¤in ve dayan›flman›n kayna¤›n› oluflturmaktad›r. fiüphesiz, gelecek, bu
dayan›flman›n daha da pekiflece¤i y›llar olacakt›r.

1 May›s 2010 ‹flçi Bayram› ile dayan›flman›n daha da yükselece¤i inanc›yla; tüm emek-
çilerin bayram›n› kutlar›z. 

TMMOB M‹MARLAR ODASI MERKEZ YÖNET‹M KURULU

27 N‹SAN 2010
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Son günlerde, Merkezi Hükümetin Bakanlar›ndan, Yerel Belediye Baflkanlar›ndan ve
baz› köfle yazarlar›ndan Mimarlar Odas›na yönelik haks›z ve belleksiz elefltiriler yap›l-
d›¤› izlenmektedir.

Mimarlar Odas›’n›n, akl› ve bilimi esas alan kentleflme politikalar›n› savunarak, yap›l› çev-
remizin nitelikli geliflmesi ve kentimizin do¤al ve kültürel miras›n› yok ederek de¤il koru-
yarak kente kazand›r›lmas›n› baflard›¤›  de¤erlerden bir kaç›n› hat›rlatacak olursak;

Konak Meydan›nda seksenbin metrekare (2 futbol sahas› büyüklü¤ünde) bir al›flverifl
merkezi Galleria yap›lamam›fl, Konak Meydan› kamusal bir aç›k alan, kentsel alan ola-
rak kalabilmifltir.

Erytrai (Ild›r›) antik kentinin, s›radan 3. s›n›f yazl›k kooperatif binalar› ile yok edilmesi-
nin önüne geçilmifl, Erytrai antik kenti önemli bir kültür miras› olarak varl›¤›n› sürdü-
rebilmifltir.

Güzelyal›da eski Trleybüs depolama alan›, ticaret ve konut yap›lar› ile doldurularak sa-
t›l›p kamunun elinden ç›kar›lmas› önlenmifltir, kentin bu bölgesinde Ahmet Adnan
Saygun Konser Salonu gibi nitelikli bir kamusal kültürel mekan olarak kente kazand›-
r›lmas›na olanak yarat›lm›flt›r.

Çankaya’da eski ‹zmir ‹tfaiye Binas› ticaret amaçl› yap› yap›lmak  amac›yla y›k›lmak ve
sat›lmak istenirken, korunarak Ahmet Pirifltina Kent Arflivi ve Müzesi gibi Türkiye de
öncü bir kültürel alan›n kente kazand›r›lmas› sa¤lanm›flt›r.

Kentin merkezinden, ‹zmir Çeflme Otoyolunun devam› olarak otoyol (kaz›kl›yol) geçi-
rilip, Konak gümrük yap›lar›n›n (Pier) ve pasaport iskelesinin y›k›lmas› ifllevsizlefltiril-
mesi, pasaport liman›n büyük oranda doldurulmas› hedeflenirken, 

Mimarlar Odas›n›n Müdahalesiyle kent tarihi ve belle¤i aç›s›ndan çok önemli olan k›y›-
n›n ve k›y› yap›lar›n›n korunmas›, kent merkezinin h›zl› trafi¤e ezdirilmemesi, yok edil-
memesi,  kentlinin denizle iliflkisinin kopart›lmamas› sa¤lanm›flt›r.

Balçova Termal Kapl›ca alan›n›n çevresi ve do¤al peyzaj›n›  oluflturan Teleferik yamaç-
lar›, 12 Eylül darbe döneminde yap›lm›fl kooperatif binalar›n›n üst s›n›r›na kadar yap›-
laflmaya aç›lmak istenirken, bölgenin do¤al peyzaj› ve bitki dokusunu yok ederek ter-
mal turizm potansiyelini de yok edilmesinin önüne geçilmifl, Teleferik bölgesinin do-
¤al  peyzaj› ve bitki dokusu ve Balçova’n›n termal turizm potansiyelinin korunabilme-
si sa¤lanm›flt›r.

‹zmir kentinin gündemine gelen Expo vb. her büyük proje için potansiyel alan olarak
görülen ve turizm ad› alt›nda konut, ticaret vb. ifllevlerin yer alaca¤› flekilde yap›lafl-
maya aç›lmak istenen ‹nciralt› bölgesi, bugüne bir de¤er olarak kalabilmifl s›radan, ni-
teliksiz yap›larla doldurulamam›flt›r. Bugün turizm için bir potansiyel alan olarak kala-
bilmiflse bu da Mimarlar Odas›’n›n çabas›yla olmufltur.

Ayr›ca s›ralanan örneklerin yan› s›ra bir çok kentsel sorunda, Oda’n›n açm›fl oldu¤u da-
valar sonunda yarg› kararlar›yla büyük yanl›fllar›n önüne geçilmifl, idarelerin ve beledi-
yelerin flehircilik bilimi, planlama ilkeleri ve kamu yarar›na uygun planlama ve düzen-
lemeler yapmalar›na destek olunmufltur.

Özetle, ‹zmir kentinin sahip oldu¤u dünya ölçe¤inde ayr›cal›kl› do¤al, kültürel ve mi-
mari miras›n› koruyarak, daha nitelikli ve yaflanabilir bir kent olabilmesi için yukar›da
özetlenen kentsel, kamusal kazan›m ve katk›lar için Belediye Baflkanlar› ve Bakanlar
ve baz› köfle yazarlar› elefltiri de¤il Mimarlar Odas›na ancak teflekkür etmelidir.

HASAN TOPAL

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›

13 EK‹M 2010

Mimarlar Odas› Çabas›yla ‹zmir’in Kazand›klar›
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‹zmir körfezi denizinin fiziksel ve meteorolojik flartlar› deniz ulafl›m›na çok uygundur.
Karfl›yaka ‹lçesi ve Konak ‹lçelerinin iskeleleri aras› uzakl›¤› 17 km. (karayolu) civar›n-
da oldu¤u halde bu iki ilçemizin deniz yoluyla uzakl›¤› 3,9 km.’dir. Ayr›ca ayn› düflün-
ce ile Bostanl› Üçkuyular için karayoluyla 33 km, olurken, deniz yoluyla gidilecek olur-
sa 4,5 km’dir. Deniz ulafl›m›nda, alt yap› oluflturma, tafl›tlar›n bak›m, onar›m ve yol-
cu/yük tafl›ma maliyetleri bak›m›ndan da hava, kara ve demiryolu tafl›mac›l›¤›na k›yas-
la çok daha ucuzdur. Deniz ulafl›m›n›n yolcular›na getirece¤i di¤er art›lar ise, deniz tra-
fi¤inde,  kara trafi¤i yolculu¤unun verdi¤i stres, yorgunluk ve zaman israf›n›n olmama-
s›d›r

‹zmir Büyükflehir Belediyesi, 9 Mart 2000 tarihinde Türkiye Denizcilik ‹flletmeleri‘nden
vapurlar› devir ald›ktan sonra, ‹zdeniz A.fi.‘ni kurarak bu flirket kapsam›nda toplam 7
adet vapur ve 3 adet arabal› vapur ve Turyol firmas›ndan kiralanm›fl oldu¤u 14 adet
yolcu motoru ile Bostanl›, Karfl›yaka, Bayrakl›, Alsancak, Pasaport, Konak, Gözetepe
ve Üçkuyular iskelelerinde yolcu ve araç tafl›mac›l›¤› yapmaktad›r.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi flirketi olan ‹ZDEN‹Z‘e ait olan vapur ve feribotlar›n yafl
ortalamas› 38,5‘ tur. Ekonomik ömürlerini tamamlam›fl olan bu yafll› filonun yenilenme-
si için y›llard›r gerçeklefltirilmesi beklenen vapur ve feribot ihalesi hakk›nda uzman
odalara, kurum ve kurulufllara bilgi verilmemekte, kamuoyu ile sa¤l›kl› bilgi paylafl›-
m›nda bulunulmamaktad›r. Bilakis vapurlar›n yurt d›fl›ndan al›naca¤›, gövdelerinin ka-
tamaran (çift gövdeli) olaca¤›, hatta baz› farkl› pahal› kompozit malzemelerin tercih
edilece¤i gibi bilgileri bas›ndan ve denizcilik çevresinden duymaktay›z...

Halen gemi infla sanayinde siparifl al›nan gemi say›s›nda dünyada beflincili¤e ulaflan ül-
kemiz; mega yat inflas›nda da siparifl baz›nda ilk beflte bulunmaktad›r. ‹zmir Büyükfle-
hir Belediyesinin ‹haleye ç›kaca¤› körfez hatt› vapurlar›n› tasarlayabilecek, infla edebi-
lecek iflçi, mühendis ve tersanelere sahibiz. Ama maalesef Ege Bölgemizde de¤il...
Çünkü halen Ege Bölgemizde sivil bir tersanemiz bulunmamaktad›r. Belki de ihaleye
ç›k›lmas› düflünülen vapurlar Ege‘de bir tersanenin kurulabilmesi ad›na da bir f›rsat
olabilir.

‹zmir Körfezimizde amatör denizcilik geliflememifl ‹zmirlilerin teknelerini denize indi-
rebilecekleri rampa yerleri ve indirdikten sonra güvenle ba¤layabilecekleri ba¤lama
yerleri halen bulunmamaktad›r. 

Kurulmas› düflünülen marinalar, tekne ba¤lama yerleri, yeni iskeleler için ve daha da
önemlisi ‹zmir Körfezi’nin k›y›lar›n›n nas›l kullan›lmas› gerekti¤ine dair bir Körfez K›y›
Master Plan› haz›rlanmam›flt›r...

‹zmir Körfezi deniz ulafl›m›nda ‹zmirliler için çok büyük bir flanst›r... Y›llard›r kirlilik
problemi nedeni ile ‹zmirlilerin küstü¤ü ve yeni yeni bar›flmaya bafllad›¤› Do¤al Kör-
fez‘in bizlere sundu¤u deniz ulaflt›rmas›n› gerek çevresel anlamda gerekse kara yolun-
da yaflanan emniyet riskleri nedeniyle çok daha ucuz ve emniyetli olmas› sebebi için
tercih edilir hale getirilmesi gerekirken ‹zdeniz taraf›ndan yap›lan tarife de¤ifliklikleri
ile kentin sosyal hayat› dikkate al›nmadan Alsancak ‹skelesi‘nden yap›lan vapur sefer-
leri saat 21: 00‘de sonland›r›lm›fl ve deniz tafl›mac›l›¤› tamamen Konak-Karfl›yaka-Pa-
saport rotalar›na aktar›lm›flt›r. Kentin 24 saat tercih edebilece¤i bir ulafl›m modu ol-
mas› gereken deniz ulafl›m› daha da az tercih edilebilecek bir hale getirilmifltir. Bu de-
¤ifliklik ‹zmirlileri Kentin önemli sosyal yaflam alanlar›ndan olan Alsancak bölgesinden
kopartacak sonuçlar do¤uracakt›r. ‹zmirlileri daha çok soka¤a ç›karacak politikalar›
uygulamas› gereken Büyükflehir Belediyesi‘nin bir flirketi olan ‹ZDEN‹Z taraf›ndan uy-
gulamaya konulan yeni tarifeden bir an önce vazgeçilmeli eski tarifeye dönülmelidir.

Vapuruma Dokunma
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Bir di¤er önemli konu ise, halen iskelelerden vapurlara ve yolcu motorlar›na inip-bin-
me süreçleri, engelli vatandafllar›m›z›n kullanamayacaklar› haldedir.

Tüm vatandafllar›m›z›n engelli-engelsiz ve genç-yafll› ulafl›m haklar›n› ellerinden alama-
y›z. Bu nedenle yeni ihaleye ç›k›lacak olan gemilerin yanaflma ve kalk›fl süreçlerinin ve
kurulmas› düflünülen iskeleler ile mevcut iskelelerin gerek engelli gerekse yafll› vatan-
dafllar›m›z›n da kolayl›kla ve s›k›lmadan kullanabilecekleri flekilde oluflturulmas› ve di-
¤er teknik konularda da uzman meslek odalar›n›n kurum ve kurulufllar›n düflünce ve
görüfllerinin al›nmas› gerekti¤ini alt›n› çizerek vurguluyoruz.

‹zmir Körfezi‘nin gelece¤i, ‹zmir‘in gelece¤inin önemli bir belirleyenidir. Bu gelece¤i
belirleyebilmek, ancak ve ancak Körfez‘i de¤erlendirebilen, Körfez‘e bir gelecek çize-
bilen, uzun vadeli bir stratejiyi hayata geçirebilen, temel yönlendirici mekanizmas› eko-
nomik ç›kar gruplar›n›n bask›lar›na de¤il bilimsel temellere dayanan ve kentlilerin ta-
leplerine yan›t veren bir irade ile mümkündür. 

Bu tür bir iradeyi gerçeklefltirmek için TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu‘na ba¤l›
meslek odalar› flimdiye dek oldu¤u gibi flimdiden sonra da karar al›c›lara destek ver-
meye devam edecektir.

Kamuoyuna sayg› ile duyurulur...

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

13 EK‹M 2010

‹ZBAN Siyasi Çekiflme ve Ç›karlara Alet Edilmeden, Sistemdeki Teknik Ar›za ve Eksik-
likler Bir An Önce Giderilmelidir

‹zmir Kent içi rayl› sistemi için önemli gördü¤ümüz 80 km uzunlu¤undaki Alia¤a –
Menderes banliyö tren hatt› uzun bir haz›rl›k dönemi sonunda bitme aflamas›na gel-
mifltir. 5 Aral›k 2010 tarihi itibariyle banliyö hatt›nda “yolculu deneme seferlerine” bafl-
lanm›flt›r. Bu süre içerisinde de çeflitli ar›zalar›n d›fl›nda birisi ölümle sonuçlanan üç ka-
za meydana gelmifltir.

Banliyö hatt›n›n tren, katener, sinyalizasyon sisteminin üç ayr› ihale ile üç ayr› firmaya
yapt›r›lm›fl olmas› sorunlu bir çözümdür. Bu tür sistemlerinin tamam›n›n anahtar tesli-
mi bir ihale yöntemiyle tek bir firmaya verilmesi sistemin teslim al›nmas› ve olas› ar›-
zalar›n giderilmesi aç›s›ndan daha uygun bir yöntemdir.

Önemli bir bölümü flehir içinde yo¤un yerleflim bölgelerinden geçen bu tür hatlarda
en az 6 ay süreyle tam programl› ve insans›z ve sonra kademeli olarak insanl› deneme
seferleri yap›lmas› gerekirken yolculu deneme seferleri ad› alt›nda seferlere bafllan-
m›flt›r. Özellikle insans›z deneme seferleri rayl› sistemlerde sonuçlar›n›n büyük titizlik-
le analiz edilmesi ve yolculu iflletmeye almadan önce son idari ve mühendislik çal›fl-
malar›n›n yap›ld›¤› aflamad›r. 

‹ZBAN Siyasi Çekiflme ve Ç›karlara Alet Edilmeden,
Sistemdeki Teknik Ar›za ve Eksiklikler Bir An Önce
Giderilmelidir
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Hat üzerinde baz› hemzemin geçitler trafi¤e kapat›lm›fl, baz›lar› hâlihaz›rda trafi¤e aç›k
durumdad›r. Kapat›lan hemzemin geçitler yayalar›n kullan›m›na müsait aç›kl›klar içer-
di¤inden bu bölgeler kaza riski içermektedir. Çal›fl›r durumdaki hemzemin geçitlerde
ise otomatik bariyerler bulunmamakta bu bölgelerde görevli personel trafik ak›fl›n›
kontrol etmektedir.

Hat boyunca var olan veya infla edilen “Demiryolu Koruma Duvarlar›”n›n (ihata-duvar-
lar›) süreklilik tafl›mad›¤› noktalar veya bölgeler (genifl aç›kl›klar) oldukça fazlad›r. Aç›k
olan yerler ifl, sa¤l›k, okul, çarfl›, vb. amaçlarla karfl›ya geçmek isteyen yayalar›n demir-
yoluna her girifllerinde kaza riski tafl›maktad›r.

Kent ulafl›m› için çok önemli bir yükü üstlenmesi beklenen banliyö hatt›yla ilgili olarak
afla¤›da maddeler halinde belirtilen eksikliklerin bir an önce giderilmesini kamuoyunun
dikkatine sunuyoruz.

Banliyö hatt›n›n iflletmecili¤ini üstlenen ‹ZBAN flirketi ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ile
Devlet Demiryollar›n›n ortakl›¤›nda kurulan bir flirkettir. Bu flirket hali haz›rda biri Ulafl-
t›rma Bakanl›¤› taraf›ndan, di¤eri ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan atanm›fl iki
Genel Müdür taraf›ndan yönetilmektedir. Bu bürokratlar›n tek ve as›l iflleri ‹ZBAN Mü-
dürlü¤ü olmay›p aslen baflka yerlerde görevlidirler.  Bu iki bafll› yönetim tarz›ndan der-
hal vazgeçilmeli, ‹ZBAN yönetimi için konusunda uzman tek bir Genel Müdür aslen gö-
revlendirilmelidir.

Bu tür sistemlerde sinyalizasyon önemlidir. Sinyalizasyon sisteminde oluflabilecek bir
hata tren çarp›flmalar› vs dâhil birçok kazaya sebebiyet verebilir Bu nedenle sistemde
var olan sinyalizasyon hatalar› derhal giderilmeli, herhangi bir faciaya neden olabile-
cek bu konu ihmal edilmemeli, gerekirse sinyalizasyon hatalar›n›n giderilmesi için se-
ferler derhal ertelenmelidir.

Trafi¤e kapat›lm›fl hemzemin geçitler derhal, insanlar›n geçmesine olanak vermeyecek
flekilde tamamen kapat›lmad›r. 

Mevcut hemzemin geçitler son derece güvenliksizdir. Bu geçitlerin derhal tam otoma-
tik sensörlü (uzaktan treni alg›layacak) bariyerlerle donat›lmal›d›r.

Bu tür banliyö hatlar›nda en fazla 500 m’de bir yer alt› ya da yer üstü yaya geçitleri
bulunmas› gerekmektedir. Önceden kapat›lm›fl ve vatandafllar›m›z›n yo¤un olarak kul-
land›¤› bölgelerde 250–300 m’de bir adet olacak flekilde mutlaka üste geçit yap›m›
için çal›flmalara bafllanmal›d›r.

‹ZBAN bak›m atölyelerinin yap›m› derhal tamamlanmal›, Acilen idari ve teknik kadro-
daki eksiklikler tespit edilerek Rayl› Sistemin gerektirdi¤i kadar say›da bak›m onar›m
görevlisi teknik kadroya e¤itimleri tamamlat›larak görev verilmelidir.

Trenleri ar›za an›nda, en fazla 15 dakikada kurtaracak, acil yard›m sistemi gelifltirilme-
lidir.

Rayl› sistemi teflvik edecek flekilde istasyonlarda ücretsiz, güvenli ve bak›ml› otopark-
lar, bisiklet ve motosiklet park yerleri düzenlenmelidir.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu 

24 ARALIK 2010
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Son günlerde ‹zmir Alsancak Atatürk kapal› Spor Salonu binas›nda yap›lan imalatlar
ve ilave inflaat çal›flmalar› endifleyle izlenmektedir.

Atatürk Kapal› Spor Salonu, ‹zmir Atatürk Stadyumu’nu da tasarlam›fl olan Mimar Har-
bi Hotan’›n eseridir. Yap›m tekni¤i ve malzeme kullan›m› ile o y›llar ve sonras›nda ge-
nellikle tip projelerle gerçeklefltirilen s›radan spor salonlar›ndan farkl› bir mimari ifade-
ye sahiptir.

1960’l› y›llar›n teknolojisi ile çelik karkas sisteminde infla edilmifl, rampalar›n kuvvetlen-
dirdi¤i simetrik cephe düzenine karfl›n e¤imli çat› formu ve aç›l› yan beden duvarlar›-
n›n oluflturdu¤u dinamik etki nedeniyle ‹zmir’de benzerine rastlanmayan bir mimari
dile sahiptir.

2003 – 2004 y›llar›nda yenileme çal›flmalar› yap›lan, Universiade oyunlar› aflamas›nda
onar›m› yap›lan yap›ya bugünlerde çok kapsaml› ve yap›n›n kimli¤ine uygun olmayan
müdahale ve eklentiler yap›ld›¤› izlenmektedir.

Özellikle klima tesisat üniteleri ve flaftlar›n›n d›fl cepheye al›nmas›, arka cephedeki se-
yirci rampalar›n›n k›r›lmas›, görsel etkiyi güçlendiren aç›l› yan beden duvarlar›n›n bir
bölümünün y›k›lmas› ile yap› kimliksiz bir hale getirilmektedir. Yap›lan uygulamalar›n
bir gecekondu görüntüsü oluflturmas›, Atatürk Kapal› Spor Salonu’nun mimarisine ve
müellifine sayg›s›zl›k boyutundad›r.

Avrupa Kentsel fiart›nda; “Kentlerimizi bilgi, kültür ve sanat yuvalar› haline getirme
amac›m›zda kentlerin mimari güzelliklerini dikkate almad›¤›m›z takdirde sayg›nl›ktan
yoksun kalaca¤›m›z›n fark›nday›z, kentlerimizle ve onlar›n kültürü ile oldu¤u kadar mi-
marileri ile de gurur duymak arzusunday›z.” fleklinde kent politikalar› önerilirken ‹z-
mir’de gurur duyulacak kimlikli bir mimarl›k eseri yozlaflt›r›lmaktad›r.

Bir yandan ‹zmir’in tan›t›lmas›, kent turizminin gelifltirilmesi aray›fllar› sürerken, di¤er
yandan kentin sahip oldu¤u de¤erlerin yozlaflt›r›lmas›, bozulmas› ve yok edilmesi üzü-
cü bir çeliflkidir.

Bu tür yap›lara yap›lacak yeni ilavelerin daha titiz ve duyarl›l›kla yap›lmas›, yap›n›n mi-
mari ifadesini yok edecek uygulamalardan ve eklerden kaç›n›lmas›, bütün kurum ve
kurulufllar›n ‹mar Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uymalar› zorunludur.

‹lgilileri ve sorumlular›, Atatürk Kapal› Spor Salonu’nun mimarisine uygun olmayan ek-
lentileri kald›rmalar›, k›r›lan yüzeyleri ve rampalar› yeniden eski haline uygun flekilde
tamamlamalar› ve d›fl cephede yap›n›n görünürlü¤ünü bozan klima ve tesisat eleman-
lar›n› kald›r›lmalar› konusunda uyar›yor ve mimarl›k eserlerine sayg›ya davet ediyoruz.

HASAN TOPAL

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›

8 fiUBAT 2011

‹zmir'in Mimarl›k De¤erlerine Sayg›ya Davet
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3 fiubat 2011 tarihinde Ankara OST‹M‘de bir ifl merkezi ile ‹vedik OSB‘de yer alan iflyer-
lerinde meydana gelen, 18 çal›flan›n ölümüne ve onlarca kiflinin yaralanmas›na yol açan pat-
lamalarda yaflam›n› kaybedenlerin yak›nlar›na baflsa¤l›¤›, yaral›lara acil flifalar diliyor,
kamuoyunun üzüntüsünü paylafl›yoruz.

Meslek Odalar›m›z ve sendikalar›m›z; bu kazalarla birlikte, son y›llarda ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤i önlemlerinin al›nmamas› ve yeterli denetimlerin yap›lmamas›ndan kaynaklanan bu "ifl
cinayetleri" ile ilgili, y›llardan beri ciddi uyar›larda bulunmakta, sürekli olarak çal›flma
yaflam›na iliflkin yap›sal sorunlar ve yanl›fl uygulamalara iflaret etmekte, yarg›ya baflvur-
makta fakat siyasal iktidar bildi¤ini yapmaya devam etmektedir.

Son mevzuat düzenlemeleri sorunludur

Örne¤in, ‹fl Yasas›n›n 78. maddesinde iflyerlerinin kurulmas› aflamas›nda iflyeri koflullar›n›n
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerine uygun olmas›n› teflvik eden uygulama, 2008 y›l›nda 5763
say›l›, "Torba Yasa" ile de¤ifltirilmifl ve 04.12.2009 tarihli "‹flletme Belgesi Al›nmas›
Hakk›nda Yönetmelik"le ortadan kald›r›lm›flt›r. Böylece 50‘den az iflçi çal›flt›ran iflyerlerinin
‹flletme Belgesi almas› zorunlulu¤u ile Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›‘n›n (ÇSGB)
iflyerlerine yönelik denetimi ve yol göstericili¤i yok edilmifltir. Bu nedenle bugün Türkiye‘
de imalat sektöründe çal›flan 600.000 iflletme denetim d›fl›d›r, bu rakam ‹zmir için 40.000
iflletmedir.

15.08.2009 tarihli "‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri
Hakk›nda Yönetmelik" ise 50 ve üzerinde iflçinin çal›flt›¤› iflyerlerinde geçerlidir. Ancak
09.12.2009 tarihli "‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri
Hakk›nda Yönetmeli¤in Uygulanmas›na Dair Tebli¤" ile ana iflverenleri, iflyerlerini küçük
parçalara ay›rarak yükümlülüklerinden kurtarmaya yönelik bir düzenleme yap›lm›flt›r.

Denetimler yetersiz

‹flyeri denetimleri ve dolay›s›yla ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemleri Türkiye‘deki sanayi ifllet-
melerinin ancak yüzde 1,6‘s›nda geçerlidir. 700-800 civar›ndaki ‹fl Müfettifllerinin say›s› çok
yetersizdir. Bu say› örne¤in; Ülkemizle eflde¤er iflyeri say›s›na sahip Almanya‘ da 3900
civar›ndad›r. Çal›flma yaflam›yla ilgili mevzuat yaln›zca bafll›ca "sanayi ve ticaret" ifllerini
kapsamakta, tar›m sektörünün tamam›, hizmet sektörünün bir bölümü ile KOB‹‘lerin çok
büyük bir bölümü kapsam d›fl›nda b›rak›lmaktad›r. Özetle, bugün Türkiye‘ de 10 milyon
kifliyi bulan kay›t d›fl› istihdam› teflvik eder tarzda bir ‘ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i‘ politikas› söz
konusudur. ‹flte bu nedenle, Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) ve Uluslararas› Çal›flma Örgütü
(ILO) verilerine göre Türkiye; ifl kazalar›nda Dünya‘ da üçüncü, Avrupa‘ da birinci s›radad›r.

Di¤er yandan TMMOB Makina Mühendisleri Odas› uzmanl›k alanlar›na giren konulardan biri
olan bas›nçl› kaplar ve bu kapsamdaki endüstriyel oksijen tüpleri ile ilgili sorunlar, insan
yaflam›n› hiçe sayan rantç› yaklafl›mlar, yasal boflluklar ve ilgili meslek odalar› taraf›ndan
yap›lmas› gereken mesleki denetimlere engel oluflturulmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Kâr
güdüsüyle hareket edildi¤i için ilk tasarruf edilen konu periyodik denetimler olmaktad›r. Bu
tip yo¤un risk bar›nd›ran iflletmeler kamu kurum ve kurulufllar› ile ilgili meslek odalar›
taraf›ndan mutlaka denetime tabi tutulmal›d›r.

Küçük ve orta ölçekli iflletmeler ile çal›flanlar› kuflatan bu sorunlar› aflmak; çal›flma
yaflam›n›n insanca, ifl güvenceli, örgütlü, toplu sözleflme ve grev haklar› ve iflçi ve ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤ine dayal› bir istihdam› esas alan, ifl kazalar›n› en aza indirecek flekilde örgütlen-
mesi pekâlâ olanakl›d›r.

Ucuz iflgücü ve ucuz maliyete dayal› esnek, güvencesiz çal›flman›n artmas›, özellefltirme,
sendikas›zlaflt›rma, tafleronlaflt›rman›n yayg›nlaflmas›, denetimlerin yetersizli¤i ve/veya
yoklu¤u giderilmedi¤i; Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i, Türk Tabipleri Birli¤i,
sendikalar ve üniversitelerin görüflleri kamu ve özel sektörce dikkate al›nmad›¤› müddetçe
ne yaz›k ki benzeri olaylar sürecektir.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

14 fiUBAT 2011 

Hükümetin ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Politikalar›
OST‹M ve ‹VED‹K Patlayarak ‹flas Etmifltir
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TMMOB, 16 Aral›k 2010 tarih ve 27787 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e
giren Yap› Müteahhitlerinin Kay›tlar› ile fiantiye fiefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakk›n-
da Yönetmeli¤in baz› maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulmas› istemiyle Dan›fl-
tay’a baflvurdu. TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc› konuya iliflkin ola-
rak 16 fiubat 2011 tarihinde bir bas›n aç›klamas› yapt›.

16 Aral›k 2010 tarih ve 27787 say›l› Resmi Gazete‘de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Ya-
p› Müteahhitlerinin Kay›tlar› ile fiantiye fiefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakk›nda Yö-
netmeli¤in baz› maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulmas› istemiyle Dan›fltay‘a
baflvurduk.

Bilindi¤i üzere; ülkemizde yap› üretim süreci uzun y›llard›r, geleneksel müteahhitlik
anlay›fl› ile sürdürülmekte ve mühendisler, mimarlar yap› üretim faaliyetinden uzak tu-
tulmaktad›rlar.

Konu ile ilgili yasa ve yöneltmelikler düzenlenirken yap› üretim sürecinin "tasar›m"
"uygulama" ve "uygulaman›n denetlenmesi" safhalar›n›n bütünselli¤i sürekli göz ard›
edilmifltir. Bu eksik yaklafl›m sonucunda özellikle binan›n infla edildi¤i "uygulama saf-
has›" zincirin en zay›f halkas› olarak ortada b›rak›lm›flt›r. 

Yap› üretim sürecinin as›l öznesi; binan›n infla edilmesi sorumlulu¤unu yüklenen mü-
teahhitlerdir. Bu gerçek herkesçe bilindi¤i halde, "müteahhitlik" faaliyetlerinin düzen-
lenmesinden sürekli kaç›n›lm›fl, bunun yerine ikincil bir faaliyet olan "yap› denetimi" fa-
aliyeti öne ç›kar›lm›flt›r. 

Yap› üretim faaliyeti mimar ve mühendisler olmadan sürdürülürken, bu aflamadaki
teknik hizmet bofllu¤u, yap› denetim faaliyetinde görev alan mimar ve mühendislerce
doldurulmaya çal›fl›lm›flt›r. Üstelik bu anlay›fl, her gün biraz daha yaklaflt›¤› bilinen y›-
k›c› bir depremin tehdidine ra¤men devam ettirilmifltir.  

Bu politikan›n nedeninin, ülkenin olanaks›zl›klar›ndan kaynaklanmad›¤› kesindir. Çün-
kü bir yanda üniversitelerden her y›l binlerce mühendis ve mimar mezun olup, gördük-
leri e¤itim do¤rultusunda hizmet vermek için boflta beklerken, di¤er yanda bol para-
n›n harcand›¤›, bol makyajl› binlerce bina, mimar ve mühendis katk›s› olmadan yüksel-
mektedir. 

Asl›nda bu çarp›kl›k yasa koyucu taraf›ndan fark edilerek 17 Aral›k 2009‘da ‹mar Ka-
nunu‘nun 44. maddesinin 1. f›kras›n›n (e) bendi de¤ifltirilmifltir. Bu de¤ifliklik ile "yap›
müteahhitlerinin sahip olmalar› gereken asgari e¤itim, ifl tecrübesi, teknik donan›m,
mali durum ve personel flartlar› ile niteliklerine iliflkin usul ve esaslar›n" yönetmelikle
belirlenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Ancak, 16 Aral›k 2010 tarihli Resmi Gazete‘de yay›mla-
nan "Yap› Müteahhitlerinin Kay›tlar› ile fiantiye fiefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakk›n-
da Yönetmelik", yap›lar›n bundan sonra bir müteahhitçe yap›lmas› zorunlulu¤unu ge-
tirmekle birlikte, müteahhitlikle ilgili kriterlerinin hiçbiri yönetmelikte yer almam›flt›r. 

Söz konusu yönetmeli¤in 10. maddesinde "flantiye flefli¤i" düzenlenmektedir. Ancak
flantiye flefi; flantiyede sürekli bulunmas› gerekmeyen, 5 ayr› müteahhidin 5 ayr› infla-
at›nda ayn› anda görev alabilen, mühendis veya mimar olmas›na bile gerek duyulma-
yan, sonuç olarak kâ¤›t üzerinde imzas› al›nan, "olmasa da olur" biçimindeki bir ele-
man haline indirgenmifltir. Ayr›ca, ifl güvenli¤inden sorumlu mühendis görevi de flan-

"Yap› Müteahhitleri ile fiantiye fieflerinin Kay›tlar› ve
Yetki Belgeli Ustalar Hakk›nda Yönetmelik" Yarg›ya
Tafl›nd›
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tiye fleflerine yüklenmifl ve son günlerde s›k s›k karfl›m›za ç›kan ifl kazalar›nda görüldü-
¤ü gibi zaten sorunlu olan ifl güvenli¤i alan› bir kez daha ihmal edilmifltir.

Tüm bunlar›n, mevcut özel yap› müteahhitlerini "üzmemek" için yap›ld›¤› aç›kt›r. Bay›n-
d›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›, görünür biçimde çifte standart uygulamaktad›r.  Kamu yap›la-
r›n›n inflas›n› yüklenen müteahhitlere, flantiye flefinin alt›nda görev yapan mimar, elek-
trik, makine ve inflaat mühendisli¤i vb. uzmanl›k dallar›ndan oluflan bir teknik kadro flart
koflulurken, özel yap› müteahhitlerinden ayn› teknik kadro istenmemektedir. Yine ben-
zer biçimde, s›rf "denetim faaliyeti" için yap› denetim kurulufllar›na sayfalar dolusu ku-
rallar getirip, çeflitli uzmanl›klarda mühendis ve mimar istihdam› istenirken; Binay› biz-
zat infla etme sorumlulu¤unu yüklenen özel yap› müteahhitlerinden ise bu düzeyde bir
teknik eleman kadrosu yerine, formalite gere¤i tek bir flantiye flefi istenmektedir.  

Bu yönetmelikte ayr›ca 2. derecedeki teknik elemanlar›n yetkileri, mühendis ve mimar-
lar›n mevcut yetkilerini paylaflacak biçimde geniflletilmifl ve 5 kat› ve 2000 m2‘yi geç-
meyen yap›larda teknik ö¤retmenlerin, 1500 m2‘yi geçmeyenlerde ise teknikerlerin
flantiye flefli¤i yapabilmesine olanak tan›nm›flt›r.

Böyle bir uygulama; yap›daki teknik hizmet niteli¤inin, var olan›n gerisine düflürülmesi
demektir. Oysa ülkemizde binlerce mimar ve mühendis, kendi istihdam alan›nda çal›fl-
mak üzere boflta beklemektedir. 

Bu durumda yap›lmas› gereken; mevcut müteahhitlik sistemini korumak olmamal›d›r.
Do¤ru olan; yap› üretim faaliyetindeki teknik hizmet pay›n›n ciddi biçimde artt›r›lmas›-
d›r. 

Bu ba¤lamda; özel yap›larda da müteahhitlik kurumsallaflmal› ve kamu inflaatlar›nda ol-
du¤u gibi mühendis, mimar ve teknikerlerin de istihdam edilece¤i bir statüye kavufltu-
rulmal›d›r.  

Bu nedenlerle; söz konusu yönetmeli¤in, 1, 2, ve 5‘inci maddeleri ile 10. maddesinin 1, 2,
5, 14 ve 15 f›kralar›n›n ve 12. f›kras›nda geçen "binan›n kullan›m amac›na uygun olarak"
ibaresi ile mühendis veya mimar aras›ndaki "veya" ibaresinin iptali ve yürütmesinin
durdurulmas› istemiyle yarg›ya baflvurduk.

Mehmet So¤anc›

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› 

16 fiUBAT 2011
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Yaflam›n her alan›nda kad›n› ve erke¤i birbirinden ay›rarak, kad›n› sosyal yaflamda
eksikli ve tecrit edilmifl insan s›n›f›na sokmaya yönelik, topluma yavafl yavafl zerk
edilen muhafazakar anlay›fl› ve zihniyeti kabul etmiyoruz, etmeyece¤iz. 

ÖSYM’nin 27 Mart’ta gerçeklefltirdi¤i YGS s›nav›nda,  ‹stanbul Eyüp’te bulunan
Silahtara¤a okulunda ve tespit edilen 6 okulda daha s›nava giren ö¤rencilerin
tamam›n›n k›z ö¤rencilerden olufltu¤u görülmüfltür. 

Bunun üzerine ÖSYM taraf›ndan, ö¤rencilerin s›nava girecekleri yerlerin belirlen-
mesinde mezuniyet y›l› ve cinsiyete göre de¤erlendirme yap›ld›¤› ve bu durumda k›z
adaylar›n, ilk s›nav yeri tercihlerine atanma hususunda daha avantajl› oldu¤u
aç›klanm›flt›r. 

Üniversite s›nav› “mutlak eflitlik” koflullar›nda gerçekleflmesi gereken bir s›navd›r. Bu
s›navda yaln›zca engelli ö¤rencilere ve tutuklulara özel koflullar uygulanmaktad›r.
Bunlar›n d›fl›nda, “adil” ve “mutlak eflitlik” koflullar›nda yap›lmas› gereken bir s›nav›n,
her ne gerekçe ile olursa olsun, keyfi müdahalelerle, eflitli¤in bir kesim ad›na bozularak
gerçeklefltirilmesi kabul edilemez. K›z ve erkek ö¤renciler için “eflitsiz durum” yaratan
bu yöntemin k›z ö¤renciler lehine oldu¤u sav›yla sözde “pozitif ayr›mc›l›k” ilkesini
ÖSYM’nin kendinden menkul bir flekilde iflletmesine hakk› ve hukuku yoktur. 

S›nav yerlefltirilmesinde “cinsiyet ayr›m›” parametresi ilk kez bu derece “görünür”
k›l›nm›flt›r. ÖSYM taraf›ndan, geçmifl y›llarda bu kritere göre yerlefltirme yap›lm›fl
oldu¤u söylense bile, hiçbir zaman sadece k›z ö¤rencilerin s›nava girdi¤i okullar
oluflturulmam›flt›r. Bu y›lki uygulama ile s›nav›n güvenilirli¤i konusunda da ciddi
kuflkular do¤uracak soru iflaretleri oluflmufltur. Bu okullarda, hangi okullardan mezun
ö¤rencilerin s›nava girdikleri, gözetmenlerin hangi okullardan geldikleri, bu okullarda
s›nava giren ö¤rencilerin s›nav baflar› durumlar› ve baflka kaç okulda daha bu tip
uygulanman›n yap›ld›¤›n›n ÖSYM taraf›ndan aç›klanmas› gerekmektedir. 

Bilindi¤i üzere geçen y›l gerçekleflen Anayasa Referandumunda Anayasa’n›n “Kanun
Önünde Eflitlik Maddesinde de¤iflikli¤e gidilmifltir. Anayasa'n›n ''Kanun Önünde
Eflitlik'' bafll›kl› 10. maddesinde 'Kad›nlar ve erkekler eflit haklara sahiptir. Devlet, bu
eflitli¤in yaflama geçmesini sa¤lamakla yükümlüdür.'' fleklindeki 2. f›kras›na, ''Bu mak-
satla al›nacak tedbirler, eflitlik ilkesine ayk›r› olarak yorumlanamaz. (…) ” fleklinde ek
yap›lm›flt›r.

Siyasi iktidar, bundan sonraki uygulamalar›n› bu maddeye dayand›rarak “her türlü cin-
siyet ayr›mc› uygulamas›n›” ve muhafazakarlaflt›rma politikas›n› eflitlik ilkesine hizmet
eden “pozitif ayr›mc›l›k” kisvesi alt›nda dayatmaya ve kabul ettirmeye mi haz›rlan-
maktad›r? 

E¤er ÖSYM’nin böylesi bir tasarruf yetkisi var ise baflka hangi kurumlar toplumsal
yaflam›n içinde, bireysel hak ve özgürlüklerimiz noktas›nda bu yetkilere sahip olacak
ve düzenleme yapacakt›r? 

Pozitif Ayr›mc›l›k Görüntüsü Alt›nda
Muhafazakarlaflt›rma Oyunlar›
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Bu uygulamada, k›z ö¤rencilerle erkek ö¤rencilerin mekânsal olarak ayr›larak,
muhafazakar, ahlakç› anlay›fl›n, topluma ince bir mesaj verilerek devam›nda gelecek
uygulamalar için bir çeflit ön kamuoyu yoklamas› yap›ld›¤› görülmektedir. Kitlelerin
karfl› argüman üretemeyecekleri, karfl› argüman üretebilecek bir grup ayd›n›n ise
kitlelere ulaflmadan kolayca bertaraf edilebilecekleri hesaplar›ndan hareket edilerek,
toplumu topyekun dönüfltürme amac›na yönelik bu planlar tutmayacakt›r.  

Biz kad›nlar, farkl› binalarda s›navlara girmek de¤il; e¤itimde, istihdamda toplumsal
yaflamda eflit yer almak, mecliste 275 kad›n milletvekili ile gerçek pozitif ayr›mc›l›¤›
yaflamak istiyoruz. Haklar› için, “toplumsal cinsiyet eflitli¤i” ve “pozitif ayr›mc›l›k” için
mücadele eden kad›nlar, siyasi iktidar›n pozitif ayr›mc›l›k görüntüsü alt›ndaki
muhafazakarlaflt›rma oyunlar›n› bozacaklard›r. 

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Kad›n Çal›flma Grubu 

31 MART 2011
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Uygarl›k ve insanl›k tarihi boyunca olufl-
turulan kültür, ço¤unlukla mimarl›k
eserleriyle günümüze yans›maktad›r.
Mimarl›k, bir ça¤›n ve toplumun dina-
mizminin en görünen ve izleri kolay si-
linmeyen ürünüdür. Yarat›lan düzeyli
mimari eserler, yaflan›lan ça¤›n ötesine
geçerek, kendinden sonra gelenleri de
etkileyen ve toplumlar›n kültürel biriki-
mini gelece¤e tafl›yan ö¤elerdir ayn› za-
manda.

Mimar Sinan, yüzy›la yaklaflan yaflam›
boyunca tasarlay›p gerçeklefltirdi¤i
kentsel odak alan› olan külliyeler, dini
yap›lar (camiler, mescidler) konaklama
yap›lar› (kervansaraylar, hanlar) su yap›-
lar› (su kemerleri, bendler) ulaflt›rma ya-
p›lar› (köprüler) ile dünya mimarl›k tari-
hine esin kayna¤› olmufl ve olmaya de-
vam eden güçlü bir tarihsel kültür elçisi-
dir toplumumuzun.

Yaflad›¤› ça¤da Balkanlar’dan Kafkas-
ya’ya, Ortado¤u’dan Kuzey Afrika’ya ta-
rih boyunca uygarl›¤›n havzas› olmufl

genifl bir co¤rafyan›n ve Anadolu’nun, geçmifl yap› sanat›n›n yorumu Sinan’›n eserle-
rinde yap›ld›klar› kentleri de biçimlendiren özgün örnekler olarak yans›maktad›r günü-
müze.

Döneminin en güçlü ve zengin imparatorlu¤unun gereksinimi olan yap›lar› gerçeklefl-
tirirken, sanat ve zanaat›, estetik ve anlaml› bir etki yaratacak biçimde bir araya geti-
rerek oluflturdu¤u yap›lar›n›n güçlü an›tsal ifadesi mimari dehas›n›n bir ürünüdür.

Sinan’›n mimarl›¤›nda izlenen ölçülendirme, orant›land›rma, strüktürel yal›nl›k, çevre-
ye duyarl›l›k, uyum ve mekansal bütünlük çabalar› günümüz mimarlar›na, yüzy›llar ön-
cesinden al›nmas› gereken bir ders niteli¤indedir.

Ancak Mimar Sinan’›n ak›lc› mimari anlay›fl›n› oluflturan, araflt›rma, ö¤renme, anlama,
yorumlayarak ça¤dafl bir mimari yaratma, kendini sürekli olarak yenileme çabas› ve
duyarl›l›k ne yaz›k ki günümüzde kentsel geliflmemiz ve mimarl›¤›m›zda ço¤unlukla
görülememektedir.

Mimar Sinan’›n yaflad›¤› yüzy›ldan bugüne ola¤anüstü flekilde geliflen yap› teknolojisi
ve bilgisinden, kaliteli mekan, nitelikli mimari hedefinden, do¤aya ve çevreye sayg›l›
tasar›m anlay›fl›ndan yoksun olarak büyüyen kentlerimiz yaflanmas› zor, bulundu¤u
ortama duyars›z, ça¤dafl estetikten uzak, kimliksiz, plans›z ve tasar›ms›z birer yerlefl-
me halini alm›flt›r.

Mimar Sinan'› Sayg›yla An›yoruz
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Son y›llarda küreselleflme ve globalleflme söylemlerine dayanan ve üreten, istihdam
yaratan ekonomi politikalar› yerine, arsa ve arazi rant›na odaklanm›fl neoliberal politi-
kalar kentlerimizi çözülemez sorunlar yuma¤› haline getirmekte, kentlinin beklentisini
karfl›layamayan yerleflim alanlar›na dönüfltürmektedir. Kentsel donat›lar› yeterli olma-
yan, yaflayanlar›n mutlulu¤una katk›da bulunmayan niteliksiz kentsel mekanlar ve ço-
¤unlukla niteliksiz yap›lar, üzerinde yaflad›¤›m›z co¤rafyan›n tarihine, sahip oldu¤u-
muz yap› ve mimarl›k kültürüne de sayg›s›zl›kt›r ayn› zamanda.

Di¤er yandan, yap›ld›klar› dönemin malzeme ve strüktür anlay›fl›n› yans›tan, mimari
tarz› ve kararlar›yla belirli bir düzeye ulaflm›fl az say›daki özgün yap›lardan biri olan
Atatürk Kapal› Spor Salonu’na mimarisini tamamen de¤ifltiren yeni eklenti ve ilavele-
rin yap›lmas›, kentimizin mimarl›k de¤erlerine önem verilmedi¤inin belgesidir. Kentin
mimar belle¤ini oluflturan yap›lardan birini daha yok eden bir uygulamad›r.

Çok özetle yapt›¤›m›z bu tespitler kapsam›nda büyük usta Mimar Sinan’› anarken,
merkezi idare ve yerel yönetimlerde karar vericilerden mimarinin kültürün bir ifadesi
oldu¤u anlay›fl›n› benimsemelerini ve kentlerimizde gurur duyulacak bir mimarinin ge-
liflmesi için mimarl›k politikas› oluflturulmas›n› bekledi¤imizi özellikle belirtmek isteriz.

Anadolu’nun zengin kültürünü oluflturan geçmifl uygarl›klar›n eserlerini kavrayarak ve
yorumlayarak çok güçlü bir mimarl›k yaratan büyük usta ve bilge Mimar Sinan’› kültü-
rümüze ve dünya uygarl›k tarihine esin kayna¤› olan katk›lar› için ölümünün 423. y›l›n-
da sayg›yla an›yoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

9 N‹SAN 2011
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"Türkiye, önemli bir tarihsel süreçten geçmektedir. 24 Ocak 1980 kararlar›ndan bu ya-
na uygulanan neo-liberal dönüflüm program›, AKP iktidar›yla doru¤una ulaflm›flt›r. Öy-
le ki ekonomide, toplumsal dokuda, siyasal süreçlerde, çal›flma yaflam› ile temel hak
ve özgürlüklerde gerçekleflen tahribat ile AKP‘nin dikta özlemi el ele gitmektedir. Hü-
kümetin tüm ekonomik program, siyasi icraat ve operasyonlar› bu yöndedir. AKP ikti-
dar›,  kamu idari yap›s› ve siyasi üstyap› ile ekonomik sosyal yap›y› kamuyu piyasaya
hizmet eder hale getirmifl; sosyal devlet ve kalk›nma paradigmas›na son ve en güçlü
darbeleri indirmifltir. 

"Büyüme" sorunlar›, büyük d›fl ticaret aç›klar›, ülke borç ve faiz ödemelerinin yüksek-
li¤i, gelir da¤›l›m›nda oluflan uçurum, çal›flanlar üzerindeki haks›z vergi art›fllar›, kamu
yat›r›mlar›n›n azalt›lmas›, özellefltirmeler, verimlilik art›fllar›na karfl›n istihdamda yafla-
nan gerileme, yayg›nlaflan iflsizlik ve yoksulluk, güvencesiz çal›flma biçimlerinin yay-
g›nlaflmas›; inflaat, sanayi, tar›m, do¤a, çevre, enerji, maden, sa¤l›k, e¤itim, ulafl›m, iflçi
sa¤l›¤› ve güvenli¤i ve hizmet sektörlerindeki olumsuz geliflmeler Türkiye‘yi sarm›fl
bulunmaktad›r. 

Bütün bu geliflmeler, mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤› uygulamalar› ve e¤itimin-
de de büyük tahribata yol açm›fl ve nitelikli iflgücü olan mühendis, mimar ve flehir
planc›lar›n›n iflsizlik oran›n› art›rm›flt›r. Mühendisli¤in sanayi, tar›m, kent ve toplum ya-
flam›na yönelik, bilimsel teknik temellerdeki kamusal-toplumsal hizmet niteli¤i afl›nd›-
r›lm›flt›r. Sanayi, çal›flma yaflam›, iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i, yap› denetimi, imar, tar›m, g›-
da, madencilik, orman, su kaynaklar›, enerji, çevre ve kentleflme ile ilgili yasalar ve yö-
netmelikler, anayasal mesleki kurulufllar olan mühendis, mimar flehir planc›lar› odala-
r›n›n önerilerinin aksi do¤rultuda düzenlenmektedir. 

Örgütümüz TMMOB ve ülkemizin di¤er yüz ak› meslek kurulufllar›n›n kamu ve toplum
yarar› do¤rultusundaki fonksiyonlar› ile idari, örgütsel, mali yap› ve seçim sistemlerini
de¤ifltirmeye yönelik yasa ve uygulama haz›rl›klar› iktidar›n gündemindedir. AKP ikti-
dar› dönemindeki serbestlefltirme, ticarilefltirme yönündeki yasa ve mevzuat de¤iflik-
likleri ile tüm toplumu ve ilerici meslek kurulufllar›n› otoriter bir yap› içinde teslim ala-
rak dönüfltürme çabalar›, örgütümüzün de kap›s›na gelmifl dayanm›flt›r. Kamusal ala-
n› büyük oranda tasfiye eden AKP‘nin alternatif örgütlenme formu olan iktidar yanda-
fl› "sivil toplum kuruluflu" yap›lar›, hedeflenen neo liberal tekelci otoriter projeksiyon-
la uyumludur. 

Haklar›m›z, Gelece¤imiz, Halk›m›z, Ülkemiz"  ‹çin!
15 May›s’ta Ankara’da S›hhiye Meydan›nday›z
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AKP iktidar›n›n yasama ve yarg›n›n yan› s›ra di¤er devlet organlar›, güvenlik güçleri,
üniversiteler, bilim kurumlar› ve medyay› bask› ve zor yöntemleriyle hakimiyeti alt›na
alma çabalar› ‹slami ideolojinin yayg›nlaflt›r›lmas›n› da amaçlamakta, yaz›lmam›fl kitap-
lar toplat›larak ileri demokrasiden örnekler verilmektedir.  Mühendisler kendi uzmanl›k
alanlar›nda ifl yapamaz hale getirilmekte; kamu sa¤l›¤› ve güvenli¤i ifl sahibinin insaf›-
na b›rak›lmaktad›r. Kamu eliyle yürütülmesi gereken hizmetlerde h›zla tafleronlaflma
süreci yaflanmaktad›r. 

Tarihsiz, isimsiz ve imzas›z flikâyet dilekçeleri" ile keyfi ve hukuksuz olarak    "Devlet
Denetleme Kurulu‘na TMMOB ve ba¤l› Odalar› inceleme ve soruflturma yapt›rtarak
as›ls›z suçlamalarla Birli¤imiz y›prat›lmaya ve sald›r›lar karfl›s›nda savunmas›z hale ha-
z›r hale getirilmeye çal›fl›lmaktad›r.

fiifreli, kopyal› s›navlarla gelece¤imiz çocuklar›m›z›n ö¤rencilerimizin umutlar› yok
edilmekte haklar› gasp edilmektedir ancak sorumlu olmas› gerekenler hesap verme-
mektedir. Baflta Cumhurbaflkan› ve Baflbakan olmak üzere ülkeyi yönetenler sorumlu
olmas› gereken ÖSYM Baflkan›n›n aç›klamalar›ndan kolayca tatmin olmaktad›rlar. 

‹çinde bulundu¤umuz koflullar›n etkili bir mücadele verilmesini gerektirdi¤inden hare-
ketle TMMOB 15 May›s’ta Ankara’da ‘’Haklar›m›z Gelece¤imiz, Halk›m›z ve Ülkemiz ‹çin
TMMOB Mitingi‘’ düzenleme karar› alm›flt›r. 

Bizler AKP Hükümeti eliyle yürütülen s›n›rs›z sömürü, bask› ve zorbal›¤›n ülkemizi h›z-
la sürükledi¤i karanl›¤a dur demek için, Meslektafllar›m›z ailelerimiz, çocuklar›m›z ve
dostlar›m›zla birlikte 15 May›s 2011 Pazar Günü Ankara’da S›hhiye Meydan›’nday›z.

Tüm meslektafllar›m›z›, dost emek ve meslek örgütlerini ülkenin bu gidiflinden rahats›z
olan tüm yurttafllar›m›z› 15 May›s’ta Ankara’da TMMOB ile birlikte S›hhiye Meydan›’nda
olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

03 MAYIS 2011
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Son günlerde, ‹stanbul bo-
¤az kanal› ve 3. Köprü ge-
çifllerinden sonda, ‹zmir
körfezinde ‹nciralt› ile Çi¤-
li,Bostanl› aras›nda Tüp Ge-
çit yap›lmas› önermeleri
gündeme getirilmeye bafl-

land›. Ulaflt›rma Bakan›n›n yeniden ortaya att›¤› tüp geçit projesiyle, 1990’ l› y›llarda
körfezde, iki ucunda iki kule bulunan (birisi otel, birisi ifl merkezi) bir landmark olarak
önerilen asma köprü, bu kez seçimler nedeniyle tüp geçit olarak yeniden gündeme ta-
fl›n›yor.

‹zmir'in kent içi ulafl›m sorunlar›n› çözmek için ilgililerin ve yetkililerin akl›na kent içi
ulafl›m›n bir planlama ( imar ve ulafl›m planlamas› ) konusu oldu¤u gelmiyor anlafl›lan.

‹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 bölgele-
rinde yer almakta ve giderek liman arkas› ve Bayrakl› bölgelerine geliflme aflamas›n-
dad›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
benimsendi¤inde ki metropoliten kentin eriflece¤i aflama budur ve metropoliten iliflki-
ler bu geliflmeyi destekler niteliktedir. Merkezi ifl alanlar› ile konut alanlar› iliflkisi kufl-
kusuz ulafl›m-eriflim taleplerinin de en fazla oldu¤u zonlar› ve koridorlar› oluflturmak-
tad›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 rasyonelli¤i-
nin 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 geçe-
ce¤i alanlar, özellikle yaban hayat› aç›s›ndan, uluslararas› öneme sahip sulak alanlar-
dan olan Ramsar kapsam›ndaki alan›n devam›, tamamlay›c›s› niteli¤inde olmas› nede-
niyle Birinci Derece Do¤al Sit Alan› olarak tescil edilmifl alanlard›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.

‹zmir'de Tüp Geçit Önerisi Gereksizdir
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Ba¤lant› kavflaklar›yla birlikte yaklafl›k 11 km. uzunlu¤undaki tüp geçit’in ciddi bir fizi-
bilitesi ve yap›labilirlik etüdü de bulunmamaktad›r.                                                      

Sonuç olarak önerilen ‹zmir körfezi Tüp Geçit projesi yada otoray veya köprü,  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 po-
tansiyeli olan bir projedir. Bu anlamda do¤al sit alanlar›n› olumsuz etkileyecek, her iki
k›y›daki do¤al yaflam ortamlar›, önerilen otoyolun ve tüp geçit ba¤lant›lar›n›n getire-
ce¤i bask› alt›nda bu özelliklerini kaybedeceklerdir. Proje bu nitelikleri ile, kent içi ula-
fl›m sorunlar›n›n çözümüne katk› olamayacak, aksine kentte daha büyük sorunlar ya-
ratabilecektir.

‹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. Kald› ki kent içi ulafl›m sorunlar›n›n, otomobil yerine insan› esas alarak, top-
lu ulafl›m sistemlerinin gelifltirilmesi politikalar› d›fl›nda çözülebilmesi, henüz dünyada
hiçbir büyük kentte baflar›lamam›flt›r.                               

HASAN TOPAL

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›

24 MAYIS 2011
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Karar vericilerin öncelikle kent planlar›n›n kararlar›na uygun, planlara sayg›l› projeler
gelifltirmesi gerekiyor. Bu kapsamda ülkemizin ve kentimizin ç›lg›n de¤il, akl› ve bilimi
esas alan ve kent planlar›n›n önerisi olan projelerin uygulanmas›na ihtiyac› vard›r. 

‹zmir için öncelikli ve önemli olan;

‹zmir’in Ankara ve ‹stanbul’a h›zl› tren ulafl›m›n›n sa¤lanmas›,

• ‹zmir kent içi ulafl›m› için metro hatlar›n›n kent naz›m plan› ve ulafl›m master plan›-
n›n öngörüleri, kararlar› kapsam›nda gelifltirilmesi,

• ‹zmir naz›m plan›n›n stratejilerinden olan, ‹zmir banliyö sisteminin (‹ZBAN) Efes, Ber-
gama ve Sardes gibi üç önemli uygarl›k merkezine ulaflt›r›lmas›,

• ‹zmir’in mevcut sa¤l›ks›z, güvensiz ve afet risklerine karfl› duyars›z olan yap› stoku-
nun sa¤l›kl› güvenli hale getirilmesi, kentsel sa¤l›klaflt›rma, yenileme program ve pro-
jeleri ‹zmir Naz›m‹mar Plan› kararlar›ndan olup, süratle uygulamaya geçirilmesi,

• Y›llard›r 5 y›ll›k kalk›nma planlar›nda yer alan Kuzey Ege Konteyner Liman›’n›n ger-
çeklefltirilmesi,

• ‹zmir Liman›n›n düzenlenmesiyle bir bölümünün kruvaziyer liman› olarak gelifltiril-
mesi,

Sabuncubeli tünelinin gerçeklefltirilmesi,

• Naz›m plan›nda önerisi olan körfez içi ve d›fl›ndaki yat limanlar›n›n gerçeklefltirilme-
si,

• ‹zmir’in ve Ege Bölgesi’nin turizm altyap›s›n›n iyilefltirilmesi,  bu kapsamda yatak ka-
pasitesinin art›r›lmas›, 

‹zmir için önemli, do¤ru ve y›llard›r uygulanmas› beklenilen projeler ve programlard›r. 

Ancak, ‹nciralt› – Çi¤li aras› körfez geçifli köprü tüneli ve kordon yolu tart›flmalar› s›ra-
s›nda h›zl› yolun kent içinden geçifline, kordon yoluna alternatif olarak önerilen Konak
– Mürselpafla tüneli, yine y›llar önce gündeme gelen ve bilim insanlar›n›n elefltirilerini
alan, Efes Antik kanal› projeleri, Çevre Bakanl›¤›nca onaylanan 1/100000 ölçekli Çev-
re Düzeni Planlar›nda ‹zmir Büyükflehir Belediyesince onaylanan 1/25000 ölçekli ‹zmir
Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Planlar›nda yer almamaktad›r. Her iki üst ölçekli plan bir y›l
önce onanm›fl olup güncel planlard›r. Her iki plan›n da analiz ve bulgular› bu projeleri
gerekli, önemli ve ak›lc› bulmam›flt›r. Bu projelerde ›srarc› olunmamal›d›r.

Ülkenin, bölgenin ve kentin önceliklerinin saptanmas›, kaynaklar›n verimli ve rasyonel
kullan›lmas› ve planl› geliflme, planl› kentleflme anlay›fl›n›n bütün karar vericiler ve si-
yasetçiler taraf›ndan benimsenebilmesi en önemli projedir.
HASAN TOPAL

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›

02 HAZ‹RAN 2011

"Ç›lg›n Projelere De¤il, Ak›lc›, Bilimsel ve Plana
Uygun Projelere ‹htiyaç Vard›r" 



225
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 40. Dönem Çal›flma Raporu

BASIN AÇIKLAMALARI

‹zmir'in Deniz Ulafl›m› Yeniden Planlanmal›d›r!

‹zmir’de 25 Temmuz 2011  tarihinde Konak –Karfl›yaka seferini yapmakta olan ‹hsan Al-
yanak  isimli flehir hatlar› vapuru mendire¤e çarpm›fl ve ciddi olarak hasar alm›flt›r.
Çarpma sonucu su almaya bafllayan gemi Konak iskelesine dönüp yolcular›n› boflalt-
t›ktan sonra batm›flt›r.

Kazada herhangi bir can kayb› ve yaralanma yaflanmamas› sevindiricidir. Tüm ‹zmir
halk›na geçmifl olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

Bas›nda yer alan baz› yanl›fl bilgilere aç›kl›k getirmek üzere öncelikle baz› teknik ko-
nular›n alt›n› çizmek istiyoruz:

Bir geminin yafll› olmas› de¤il, bak›ms›z olmas› kaza sebebi olabilir.  Kazan›n nedeni
konusunda bilirkifli raporunu beklemek gerekiyor. Ancak, dümen kilitlenmesi olarak
aç›klanan ve bu flekliyle bas›nda yer alan kazan›n olufl sebebi;  geminin son anda ma-
nevra yapmas› ve geri dönüp yolcular› indirmesi dikkate al›nd›¤›nda ikna edici görün-
memektedir. Bu tür gemilerde ana dümen, yard›mc› dümen ve acil durum dümeni ol-
mak üzere üç adet dümen sistemi bulunmaktad›r. Bu üçlü dümen sistemine ra¤men
vapurun mendire¤e çarpmas› olas›l›¤› çok düflüktür. Bu kadar kontrollü ve yedekli bir
dümen sistemine ra¤men kaza nedeni olarak “dümen kilitlenmesi” tespit edilse bile bu
durum gemilerin bak›mlar›n›n yeterince yap›lmad›¤› sonucunu do¤urur. Bunun d›fl›n-
da kaza nedeni olarak geriye yaln›zca kaptan hatas› kalmaktad›r. 

Bu kaza ‹zmir'in deniz ulafl›m› konusunda y›lard›r içinde bulundu¤u durumu de¤erlen-
dirmek için önümüze önemli bir f›rsat koymufltur. Bilindi¤i üzere deniz ulafl›m› dünya-
n›n en ucuz ulafl›m›d›r. Birçok ülkede ulafl›m›n maliyeti ve kalitesi aç›s›ndan halk, de-
niz ulafl›m›na özendirilmektedir. Bu vapur kazas› ‹zmir’i denizden uzaklaflt›rmak yeri-
ne, deniz yolunu daha bilinçli, planl› ve etkin kullanmas› gerekti¤ini hat›rlatmal›d›r. 

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu olarak bu konuda daha önce yay›mlad›¤›m›z ra-
por ve yapt›¤›m›z bas›n aç›klamalar› tamamen sonuçsuz kalm›flt›r. 

Bilindi¤i üzere ‹zmir körfezinde kent içi ulafl›m› ‹zmir Büyükflehir Belediyesine ba¤l› ‹z-
deniz fiirketi taraf›ndan yürütülmektedir.  ‹zmir deniz ulafl›m›nda iki farkl› sistem kul-
lan›lmaktad›r. Birinci sistemde flehir hatlar›nda kullan›lan ve ço¤u yafll› say›labilecek  6
adet vapur ve arabal› vapur filosu bulunmaktad›r.  ‹kinci sistemde ise ‹stanbul menfle-
li bir  firmadan kiral›k olarak çal›flan tekneler görev almaktad›r. Kiralama 2000 y›l›n-
dan bu yana  geçerli olup  mil bafl›na ödeme kofluluyla yap›lm›flt›r. Bu iki sistemde
farkl› iki tipte gemi görev yapmaktad›r. Her iki tipteki gemilerin ayn› iskeleleri kullan-
mas› nedeniyle iskelelerde farkl› indirme ve bindirme sistemleri bulunmaktad›r. 

‹zmir körfez içi kent ulafl›m›n›n sorunlar›:

1. ‹zmir körfez içi kent ulafl›m seferleri yetersizdir. Sefer say›lar› ve tarifeleri sürekli de-
¤iflmekte ya da kald›r›lmaktad›r.  Bu durum halk› deniz ulafl›m›ndan uzaklaflt›rmakta
ve so¤utmaktad›r. 
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2. ‹zmir'in birçok soka¤›nda "Vapuruma dokunma" pankartlar› hala as›l› durmakta, ye-
rel yönetimler bu hayk›r›fl karfl›s›nda hiçbir fley yapmamaktad›r.

3. ‹zdeniz'e ba¤l› 6 adet geminin yafl› ilerlemifl, bak›m masraflar›n›n artm›fl olmas› ne-
deniyle çok a¤›r seferlerde kullan›lmas› ekonomik ve teknik nedenlerden dolay› uygun
de¤ildir.

4. Ulafl›mda kullan›lan iskelelerdeki yolcu indirme bindirme sistemleri yetersizdir. Bu
iskeleler engelli, yafll› ve çocuklar›n kullan›m›na uygun de¤ildir. 

5. Deniz iflletmesi idari kadrolar›nda yeterli say›da denizcili¤i bilen, kalifiye eleman bu-
lunmamaktad›r.

TMMOB ‹zmir ‹KK’n›n deniz ulafl›m› hakk›nda önerleri: 

1. Deniz Ulafl›m› ‹BB ulafl›m master plan›ndaki veriler ele al›narak yeniden planlanmal›-
d›r. 

2. Kalifiye elemana ihtiyaç duyulan deniz ulafl›m›nda özellikle idari kadrolarda denizci-
li¤i bilen uzman kiflilerin yer almas› sa¤lanmal›d›r. 

3. Planlama yap›l›rken mevcut k›s›tl› talepler de¤il, halk›m›z›n daha çok deniz ulafl›m›n-
dan faydalanaca¤› flekilde talep yaratma hedeflenmeli ve buna uygun olarak sefer sa-
y›lar› art›r›lmal›d›r.

4. Körfezde bulunan iskele say›lar›, yerleflim bölgeleri, bu plan çerçevesinde ele al›n-
mal›, say›lar› art›r›lmal›, engelli, yafll›, çocuk bütün vatandafllar›m›z›n rahat ve güvenli
kullanabilece¤i ergonomik hale getirilmelidir. 

5. Ulafl›m amaçl› kullan›lacak tekneler yeni yap›lacak iskelelere uyumlu olarak projelen-
dirilmeli, sat›n alma bu plana göre yap›lmal›d›r.

6. Kentin ulafl›m plan›nda tüm vatandafllar›m›z›n k›y›lar›m›za ve iskelelerimize rahatl›k-
la ulafl›m›n› sa¤layacak düzenlemeler yap›lmal›d›r.

7. ‹zmir halk›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda modern ve verimli sevk sistemleri ile dona-
t›lm›fl daha üstün manevra kabiliyetine sahip ve daha süratli gemilerin temin edilmesi
amac›yla yap›lacak olan ihale ve projelendirme aflamalar›nda, uzman görüfllerine ve ‹z-
mirlilerin düflüncelerine de yer verilerek kent siluetiyle uyumlu, uygun yolcu tafl›ma ka-
pasitelerine sahip, düflük C0Ç emisyonuna sahip, temiz ve yenilenebilir enerjiyle çal›-
flan, yafll› ve engelli vatandafllar›n deniz ulafl›m›nda en üst düzeyde yararlanmas›n›
sa¤layacak teknelerin yerel uzmanlarca tasarlanarak yerel iflçilerle yap›lmas› sa¤lan-
mal›d›r.

8. Restoran tekneleri, deniz taksi, e¤itim gemileri vb. alternatif tipte tekneler hatta ko-
nulmal›d›r.

9. Talebin yo¤un oldu¤u saatlerde (rush hours) yüksek yolcu kapasiteli teknelerin, ta-
lebin az oldu¤u saatlerde ise düflük kapasiteli teknelerin sefere konulmas›yla ilgili ça-
l›flmalar yap›lmal›d›r.

10. Otobüs- metro- banliyö ve vapur seferlerine, birbirini takip eden ve ‹zmirlilere seç-
me hakk› tan›yan bir düzenleme getirilmelidir.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

28 TEMMUZ 2011
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Meslek Odalar›n›n "Özerk ve Kamusal" Kimli¤ini Yok
Sayan 644 Say›l› KHK ‹ptal Edilmelidir

Meslek Odalar›n›n "Özerk ve Kamusal" Kimli¤ini Yok Sayan 644 Say›l› KHK ‹ptal Edil-
melidir

Son y›llarda, "kamu ve toplum yarar›na" çal›flmalar›n› sürdüren meslek Odalar›na kar-
fl› iktidar ve kimi çevreler, "ifllevsizlefltirme, etkisizlefltirme, sindirme ve tasfiye" çaba-
lar›n› sistematik biçimde sürdürmektedirler. Son olarak 4 Temmuz 2011 tarihinde ç›ka-
r›lan 644 say›l› Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan Çevre ve fiehircilik Ba-
kanl›¤›'na verilen yetkiler, Odalar›n "özerk ve kamusal kimli¤ini" yok sayan düzenle-
meler, ayn› sürecin devam› olarak gündeme getirilmektedir…

Geçmiflte de Meslek Odalar›na yönelik olarak kimi çevreler taraf›ndan müdahaleler
sözkonusu olmufltur. 2002 y›l›ndan sonra AKP iktidarlar› döneminde "ileri demokrasi"
söylemi alt›nda anti demokratik giriflimler kayg› verici düzeye ulaflm›flt›r. Ancak, bu
düzenleme ile Meslek Odalar›, bu kez çok daha farkl› bir boyutta "otoriter bir uygula-
ma" ile karfl› karfl›ya bulunmaktad›rlar.

Odalar›n demokratik ve mesleki haklar›n› kullanmas›na tahammülsüzlü¤ün as›l nede-
ninin, akarsular, göller, k›y›lar, su havzalar›, ormanlar, tar›m arazileri gibi do¤al kaynak-
lar›n; kamu arazileri, okullar, hastaneler, devlet binalar› gibi kamusal varl›klar›n; kent
meydanlar›, dokusu, donat› alanlar› ve tarihî yap›lar gibi kentsel de¤erlerin ya¤malan-
mas›n›n yan› s›ra, bin y›ld›r yaflanan mahalleler, yerleflik kültürler ve sosyal dokular›n
yok edilmesi karfl›s›nda bu de¤erleri, kamusal haklar› ve demokrasiyi savunan duyarl›
kesimlerin "engel" olarak görülmesi oldu¤unu, kamuoyumuz yak›ndan bilmektedir.

Bu süreçte, anayasa'n›n "eflitlik" ilkesine ayk›r› olarak, "yandafl" kurum ve kurulufllara
her türlü destek verilirken, çal›flmalar›n› "kamu ve toplum yarar›" do¤rultusunda yürü-
ten meslek kurulufllar›na, sendikalar ve sivil-demokratik örgütlere yönelik, demokratik
hukuk devleti anlay›fl› ile ba¤daflmayan, bu sayg›n kurulufllar› "itibars›zlaflt›rmay› ve
gözden düflürmeyi" amaçlayan çok yönlü giriflimler söz konusu olabilmektedir.

Cumhurbaflkan› taraf›ndan 24 Mart 2008'de Devlet Denetleme Kurulu'na verilen bir
talimatla meslek kurulufllar› hakk›nda yap›lan araflt›rma ve inceleme sonucunda haz›r-
lanan rapor, bu giriflimlerin somut bir örne¤idir. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tara-
f›ndan bu raporda, bask›n›n yo¤un oldu¤u 1980'li y›llarda dahi uygulanamayan kimi
talepler ve k›s›tlamalar gündeme getirilmifltir. Bu raporla, demokratik ülkelerde uygu-
lanmakta olan "meslek örgütlerinin kendi geliflimlerini belirleme haklar›" görmezden
gelinerek, Odalar›n dönüfltürülmesi adeta dikte edilmifltir.

Özellikle, TMMOB ve ba¤l› Odalar›n "özerk ve kamusal kimli¤inin" yok edilmesi ama-
c›n› güden çal›flmalar ve düzenlemeler, bu kez Anayasa'n›n 91. Maddesi'ne ayk›r› bir
biçimde, hiçbir ivedilik ve zorunluluk söz konusu olmad›¤› halde, s›n›rlar› ve kapsam›
belirsiz bir yetki yasas› ç›kar›larak, Bakanlar Kurulu'nun tasarrufu olan yetki yasas›na
da ayk›r› KHK'ler ile gerçeklefltirilmektedir. 

Bu ba¤lamda, 12 Haziran 2011 tarihindeki genel seçimlerden çok k›sa bir süre önce, 8
Haziran 2011 tarihli Resmî Gazete'de yay›mlanan 636 say›l› Çevre, Orman ve fiehircilik
Bakanl›¤›'n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda KHK ile TMMOB ve ba¤l› Odalar›n "özerk
ve kamusal kimli¤inin" yok edilmesi amac›n› güden düzenlemeler getirilmifltir. Ancak
hemen ard›ndan henüz kurulmayan bu yeni bakanl›¤›n ikiye ayr›lmas›na ba¤l› olarak 4
Temmuz 2011 tarihinde 636 say›l› KHK yürürlükten kald›r›lm›fl ve yerine 644 say›l› Çev-
re ve fiehircilik Bakanl›¤›'n›n Teflkilat ve Görevleri hakk›nda KHK ç›kart›lm›flt›r.
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644 say›l› KHK'ye göre Odalar, Bakanl›¤›n adeta bir hizmet birimi haline getirilmekte-
dir. Anayasa'ya göre Meslek Odalar› ile Bakanl›k aras›nda ancak bir "vesayet" iliflkisi
olabilirken, KHK'de "hiyerarflik" bir iliflki söz konusudur. Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›'na
"mimarl›k ve mühendislik meslek kurulufllar›na iliflkin mevzuat› haz›rlamak ve bunlar›
denetlemek" görev ve yetkisi verilerek, Meslek Odalar›n›n "özerk" yap›lar› ortadan kal-
d›r›larak, "ba¤l› kurulufl" statüsü getirilmeye çal›fl›lmaktad›r.

Anayasa'n›n 135. maddesi ve 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanu-
nu'na göre, kurulufl amaçlar›na iliflkin her türlü karar› alma görev ve yetkisi kendi üye-
leri taraf›ndan oluflturulan genel kurullar›nda olan Meslek Odalar›n›n üyelerinin iradele-
rini yok saymay› öngören düzenlemeler getirilmifltir. Bakanl›k bünyesinde kurulan Mes-
leki Hizmetler Genel Müdürlü¤ü'ne, Odalar›n asli iflleri olan üye kay›t ve sicillerinin tu-
tulmas›, mesleki norm ve standartlar›n belirlenmesi görevi dahi verilmifltir. Bu düzenle-
melerle Odalar›n asli iflleri ellerinden al›nmakta ve ifllevsiz b›rak›lmaktad›r. 

Uygar ülke ölçütleri ve demokrasi ile ba¤daflmayan, hukuka, Anayasa'ya ve ilgili yasa-
lara aç›kça ayk›r› olan geliflmeler, küresel sömürü, rant ve ç›kar politikalar›n›n yaflama
geçirilmesi için duyarl› tüm kesimlerin ve toplumun sindirilmesi anlam›na gelmektedir.

Sonuç olarak, 644 say›l› KHK'nin, yetersiz olan mesleki haklar› daha da geriye götüren,
ancak ve ancak "diktatoryal" rejimlerde görülebilecek nitelikleri nedeniyle yürürlükten
kald›r›lmas› zorunludur.

Mimarlar Odas› olarak, di¤er Meslek Odalar› ile birlikte ve TMMOB koordinatörlü¤ün-
de, KHK'nin iptal edilerek bu hukuksuzlu¤un giderilmesi için hukuki giriflimler dahil ol-
mak üzere her alanda çabalar›m›z› yo¤unlaflt›rarak, etkinlik ve kampanyalar düzenle-
yece¤iz.

Bizler bu nedenle, mesleki ve demokratik haklar›n korunmas› ve sa¤lanmas›, mimarl›k
ve kent de¤erlerinin korunmas› ve gelifltirilmesi, bilimin rehberli¤inde kamu ve toplum
yarar›n›n gözetilmesi yönündeki çabalar›m›z›, meslektafllar›m›z, duyarl› tüm kesimler
ve yurttafllar›m›zla birlikte sürdürmeye kararl› oldu¤umuzu bir kez daha yineliyoruz. 

Meslek Odalar›, meslek ortam›n›n ve demokrasinin olmazsa olmaz güvenceleridir. On-
lara sahip ç›kmak, yaflam›m›za ve gelece¤imize sahip ç›kmak demektir…

De¤erli kamuoyumuza sayg›yla duyurulur.

Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu

26 TEMMUZ 2011
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Kent Kimli¤i ve Kültürü 

Kent, ilk insan yerleflmelerinden günümüze, yaflam›n gere¤i zamana ve mekana ba¤l›
olarak, bireye ve topluma iliflkin, ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel, co¤rafi iliflkilerin
flekillendirdi¤i bu ba¤lamda karmafl›k evrimsel sürecin ve geliflmenin tan›mlad›¤› bir
aland›r.

Kentin kimli¤i kavram›, yap›lar›n›n ve do¤al çevresinin, kentte yaflayan tüm insan et-
kinlikleri ile birlikte bir bütün olarak oluflturdu¤u de¤erler toplam› olarak tan›mlanabi-
lir. Kimlik zamana ve mekana ba¤l› olarak oluflmakta ve de¤iflmektedir ve zaman›n de-
¤iflik katmanlar›n›n üst üste binmesiyle, sürekli etkileflim içinde çok boyutlu ama çok
h›zl› de¤iflim göstermeyen mekansal bir oluflumdur.

Kifliler yaflad›klar› mekana de¤erler yükledikleri ve oraya ba¤land›klar›nda ve bu de-
¤erler için baz› fedakarl›klarda bulunmaya bafllad›klar›nda oras›n›n anlaml› bir kimli¤i
oluflur. Kuflkusuz bu ba¤l›l›klar›n oluflmas›nda güzel tasarlanm›fl bir mimari, nitelikli
kentsel çevre do¤ayla kurulan baflar›l› bir iliflkinin çok önemli katk›s› olmaktad›r.

Kentleflmenin, çok boyutlu geliflimine karfl›n, oluflumuna müdahale edebilen, parça
parça gerçekleflmesine katk›da bulunabilen ve olumlu yönlerde gelifltirmeye aç›k bir
süreç olmas›, kentin kültürünün ve kimli¤inin de desteklenebilir, gelifltirilebilir, koruna-
bilir olmas›n› ortaya koymaktad›r.

Son günlerde ‹zmir’de 1950’liy›llar›n mimarl›k ve tasar›m anlay›fl›n›n baflar›l› örnekleri
olarak kabul edilen ve kent kimli¤ine olumlu katk›s› olan iki önemli yap› y›k›lm›flt›r.

Biri Alsancak Kapal› Spor Salonu, di¤eri Karfl›yaka’da Yal›’da bulunan iki katl› bir ko-
nut yap›s›. Her iki yap› da kentimizde, Cumhuriyet dönemi modernist yaflam anlay›fl›-
n›n mimarl›k alan›ndaki temsilcileridir. Mimar Harbi Hotan’›n Kapal› Spor Salonu, Mimar
Ziya Nebio¤lu’nun konut binalar›n›n y›k›lm›fl olmas›, ‹zmir’in kent kimli¤i ve mimarl›k
kültürü ba¤lam›nda iki önemli de¤erinin yok edilmesidir. Yap›lmas› gereken, özenle,
hassasiyetle yap›lar› ve an› de¤eri olan di¤er mekanlar›n korunmas› ve yaflat›lmas›d›r.

Di¤er yandan kentin sahip oldu¤u de¤erlerinin, tek tek yap›lar›n›n yan› s›ra çok küçük
odak alanlar›n›n, hatta bir küçük iflletmenin de kentin kimli¤ine, kültürüne katk›s› ola-
bilmektedir. Örne¤in; 1914 y›l›nda aç›lan kafe “Les Deux Magots” da Paris kentine
önemli bir de¤er, bir kimlik katmaktad›r.

Saint Germain Des Pres Meydan›’nda bulunan kafe’nin ay›rt edici özelli¤i tarihselli¤i-
nin ötesinde Frans›z ayd›nlar›n›n ve sanatç›lar›n›n bir buluflma, tart›flma mekan› olma-
s›d›r. 1930’lar, ‹kinci Dünya Savafl› y›llar›, Cezayir Savafl› y›llar› ve sonras›nda Jean Pa-
ul Sartre ve Simone de Beauvoir’in felsefe alan›nda, siyaset alan›nda, sanat alan›nda
sürekli yaz›lar›n› yazd›klar›, hergün u¤rad›klar› mekan olarak bilinmektedir.

Sonraki y›llarda, Bertold Brecht, Picasso ve Hemingway gibi yazar ve sanatç›lar da iki-
liye kat›lm›fllar, bir anlamda politika, sanat, edebiyat ve kültür alan›nda Paris’te ve gi-
derek bütün dünyada bir “Saint Germain mitosu‘’ nun do¤mas›na yol açm›fllard›r. Öy-
le ki, 1933 y›l›ndan günümüze her y›l bir yazara “Deux Magots Edebiyat Ödülü” veril-
mektedir.

‹lk bak›flta s›radan bir bulvar kafesi gibi görülen mekan›n, an› ve yaflanm›fll›klar de¤eri aç›s›n-
dan bütün di¤er mekanlar› k›skand›racak flekilde ve kentin kimli¤ine de katk›da bulunan bir
kimli¤i oluflturmufltur. Salt yaflanm›fll›klar ve an› de¤eriyle küçük bir mekan dünyada tan›n-
maktad›r.
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Bizim kentlerimizde de bize ait de¤erler aç›s›ndan benzer örneklere sahip kent parça-
lar› ve mekanlar vard›r. Alsancak’ta 1990’larda aç›lan ve Ege Denizi’nin iki k›y›s›ndaki
mutfak kültürünü yans›tan sunumuyla “Miko Cafe” ‹zmir ölçe¤inde bir anlamda ma-
gots’nun ifllevini üstlenen bir mekand›r.

Ünlü flair ve düflün adam› Can Yücel’in ölümünden önce s›k s›k bulundu¤u, fliir, edebi-
yat, felsefe, sanat sohbetlerinin ve tart›flmalar›n›n yap›ld›¤› bir kültürel odak alan olan
kafe yaflanm›fll›klara tan›kl›k ederek önemli bir misyonu yerine getirmifltir.

2003 y›l›nda Baflkan Ahmet Pirifltina döneminde kafe’nin bulundu¤u soka¤a “Can Yü-
cel” ad› verilmifl, izleyen y›llarda Konak Belediyesi taraf›ndan flairin bir büstü de kon-
mufltur.

fiair Can Yücel’in yan› s›ra ülkemizin önemli sanat, edebiyat, siyaset ve kültür insanla-
r›n›n ‹zmir’de bir araya geldikleri mekan olan Miko’nun yaflat›lmas› ve süreklili¤inin
sa¤lanmas›, ‹zmir’in kent kimli¤ine ve kültürüne mütevazi ancak önemli bir katk› ola-
rak görülmelidir.

Kentimizin sahip oldu¤u tek tek yap›lar, yap› gruplar› ya da kent parçalar›n›n veya ya-
flanm›fll›klara tan›kl›k eden mekanlar›n tarihsel bir süreklilik izlemeseler de kentin bel-
le¤ini, kimli¤ini, kültürünü ve de¤erlerini oluflturduklar› bir gerçektir. Ve bu kentsel
zenginliklerin korunarak yaflat›lmas›na yönelik içten ve samimi  çabalar›n kentin yafla-
m›na, kültürüne olumlu katk›s› yads›namaz.

HASAN TOPAL

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› 

A⁄USTOS 2011
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Hukuk D›fl› Viyadükler Y›k›ls›n
Uzun y›llar ‹zmir Kent gündeminde önemli tart›flmalara neden olan ‹zmir  - Çeflme Otoyo-
lu’nun devam› olarak ‹kiztepeler – Konak – Halkap›nar ‹zmir kent içi geçifli projesi “Kordon-
yolu” ile ilgili imar planlar›, flehircilik bilimine, planlama ilkelerine ve kentin kimli¤ine ayk›r›
olmas› nedenleriyle yarg› taraf›ndan iptal edilmifltir. Kentin merkezinden ve deniz dolduru-
larak çok izli yol yap›lmas› hukuken olanakl› de¤ildir.

Ancak, yarg› sürecindeki esnekliklerden yararlan›larak oldu bitti ile deniz doldurulmufl, Hal-
kap›nar – Alsancak Liman› aras›ndaki viyadükler infla edilmifltir. Yaklafl›k 10 y›ld›r kentin gi-
rifl alanlar›nda, turizm rotalar›nda yar›m kalm›fl viyadükler ve ayaklar› olanca çirkinlikleri ile
durmaktad›rlar. ‹zmir kent içi ulafl›m sisteminin bir parças› olmayan bu viyadüklerin ve vi-
yadük ayaklar›n›n yarg› kararlar› do¤rultusunda y›k›lmas› ve bu kentsel çirkinliklerin orta-
dan kald›r›lmas› zorunludur.

Yarg› karar› ile yap›lmas›na ve tamamlanmas›na olanak kalmayan Kordonyolu’nun, iptali so-
nucunda, Alsancak – Liman caddesi – Halkap›nar aras›nda yar›m kalm›fl olan viyadüklerin
ve viyadük ayaklar›n›n, daha az kamu zarar› ile çözülebilmesi aray›fllar› kapsam›nda, yar›m
kalan viyadüklerin Alsancak Liman›na ba¤lant›s›n›n sa¤lanmas›n› ve di¤er viyadük ayaklar›-
n›n y›k›lmas›n› öngören Naz›m ‹mar Plan› ve Uygulama ‹mar Plan› ‹zmir Büyükflehir Beledi-
ye Meclisince karara ba¤lanm›fl, çok uzun süredir ortada duran kent sorunlar›na bir çözüm
yolu gelifltirilmifltir.

‹zmirdeki bu ak›lc› ve olumlu geliflme sonucu haz›rlanan imar planlar›, Alsancak Liman›’n›n
özellefltirme kapsam›nda olmas› nedeniyle Baflbakanl›k Özellefltirme ‹daresi taraf›ndan,
özellefltirme mevzuat›na s›¤›n›larak uygun bulunmam›flt›r. Özetle, Baflbakanl›k Özellefltirme
‹daresi’nin ‹zmir’in bu büyük kentsel sorununun ve kentin girifl koridorlar›ndaki hukuk d›fl›
çirkinliklerin sürmesini istedi¤i ortaya ç›kmaktad›r.

Önerilen imar planlar› ile, Alsancak Liman›’n›n ulafl›m sorunu da çözülmekte, Limandan ç›-
kan t›rlar›n kent içi trafi¤ini kesmeden en k›sa yoldan çevre yoluna ulaflabilmesi sa¤lanabil-
mektedir. Özellefltirme ‹daresi’nin alm›fl oldu¤u karara bak›ld›¤›nda bu sorunlardan ve ‹zmir
Liman›n›n ulafl›m gereksinimlerinden bihaber oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Ülkemizde planlama alan›n›n çok otoriteli bir yap›ya ve mevzuata dönüfltürülmesindeki çar-
p›kl›k bu somut olayda bir kez daha kendini göstermektedir. Kent planlar›n›n, yap›lmas› ve
onaylama yetkisinin çeflitli kurumlara da¤›t›lm›fl olmas›n›n, kent sorunlar›n›n çözümünü na-
s›l engelledi¤i, planlaman›n bütünlü¤ü ilkesini nas›l zedeledi¤i de çarp›c› bir flekilde kan›t-
lanmaktad›r bu olayla.

Sonuç:

Kent içi ulafl›m sorunlar›n›n, yasalara ve kent de¤erlerine ayk›r› olarak yaln›zca karayolu ile
çözülemeyece¤i, bu anlay›fl ve politikalardan vazgeçilmesi gerekti¤i bilinmelidir.

‹zmir Liman›’ndan, yük tafl›yan t›rlar›n ve turist otobüslerinin çevre yoluna en k›sa yoldan ve
kent içi trafi¤ini en az etkileyecek flekilde ulafl›m›n› sa¤layacak bir çözüm önerisi olan, ya-
r›m kalm›fl viyadüklerin limana ba¤lant›s›n› öngören ‹mar Planlar› en k›sa zamanda Özellefl-
tirme ‹daresince benimsenmeli ve yetkileri ba¤lam›nda h›zla gere¤i yap›lmal›d›r.

Di¤er viyadük ayaklar› da y›k›l›p, ortadan kald›r›larak ‹zmir’in Turizm Liman› önündeki hu-
kuk d›fl› kentsel çirkinliklerin temizlenmesi sa¤lanmal› ve yarg› karar›n›n gere¤i yerine geti-
rilmelidir.

‹zmir’in  planl›, güvenli ve kaliteli kentsel mekanlara sahip bir kent olabilmesi ba¤lam›nda
viyadük sorunlar›n›n h›zla çözülmesi konusunda baflta Özellefltirme ‹daresi olmak üzere bü-
tün kurumlara sorumluluklar›n› biran önce yerine getirmeleri gere¤ini hat›rlat›yor, geliflme-
leri kamuoyuna duyuruyoruz.

Sayg›lar›m›zla

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

23 TEMMUZ 2011
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Son günlerde ‹zmir Alsancak Atatürk kapal› Spor Salonu binas› yeni yap› alanlar› ka-
zanmak amac›yla tamamen y›k›lm›fl, Karfl›yaka yal›s›nda modern dönem sivil mimarl›k
örne¤i konut yap›s› da yerine apartman yap›lmak üzere rant amac›yla y›k›lm›flt›r. Ken-
timiz mimarl›k kültürüne ve de¤erlerine birer sald›r› olan bu y›k›mlar mimarlar ve kent-
liler taraf›ndan endifle ve kayg›yla izlenmektedir. 

Atatürk Kapal› Spor Salonu, ‹zmir Atatürk Stadyumu’nu da tasarlam›fl olan, ‹zmirin
önemli mimarlar›ndan Mimar Harbi Hotan’›n eseridir. Yap›m tekni¤i ve malzeme kulla-
n›m› ile o y›llar ve sonras›nda genellikle tip projelerle gerçeklefltirilen s›radan spor sa-
lonlar›ndan farkl› bir mimari ifadeye sahiptir.

1960’l› y›llar›n teknolojisi ile çelik karkas sisteminde infla edilmifl, rampalar›n kuvvetlen-
dirdi¤i simetrik cephe düzenine karfl›n e¤imli çat› formu ve aç›l› yan beden duvarlar›-
n›n oluflturdu¤u dinamik etki nedeniyle ‹zmir’de ve bölgemizde benzerine rastlanma-
yan bir mimari dile sahiptir.

2003 – 2004 y›llar›nda Universiade oyunlar› için yenileme ve onar›m çal›flmalar› yap›-
lan  ve spor faaliyetlerinde kullan›lmakta olan kapal› spor salonu, 2009 y›l›nda baflvu-
rumuza ra¤men Koruma Kurulunca tescil edilmemifl, Konak Belediyesine, Büyükflehir
Belediyesine ve Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü¤üne yapm›fl oldu¤umuz bütün uyar›lar›m›-
za, giriflimlerimize ra¤men görüldü¤ü gibi art›k yok, y›k›lm›fl, yok edilmifltir. 

Yine bu günlerde Karfl›yaka yal›s›nda bulunan ve ‹zmir de 1950’li y›llarda yap›lm›fl ve
günümüze ulaflm›fl en dikkate de¤er yap›lardan biri olan sivil mimarl›k örne¤i konut
yap›s› da y›k›lmaktad›r. Mimar Ziya Nebio¤lu’nun eseri olan bu konut yap›s›, plan fle-
mas›nda oldu¤u kadar kütle kompozisyonu ile de F.L.Wright’tan önemli esinler tafl›-
yan, dönemin modernist dilinin yal›n örneklerinden biridir.

Genifl bahçe içinde, zemin kat asimetrik bir düzende boflalt›larak ön-arka bahçe ara-
s›nda mekansal ak›fl ve görsel bütünlük sa¤lanan yap›, yap›ld›¤› dönemde varl›kl› ke-
simin bahçeli ev olgusuna yaklafl›m›n› simgelemesi nedeniylede ‹zmir için önemli bir
mimarl›k eseridir.

Mimarlar Odas›n›n baflvurusu ile Koruma Kurulu taraf›ndan kültür varl›¤› olarak tescil
edilen ve koruma alt›na al›nan yap›, sahiplerinin baflvurusu ile baz› mimarlar›n haz›rla-
d›klar› bilimsel raporlar üzerine tescilden düflürülmüfltür. Bu karara karfl› aç›lan iptal
davas› sürmekteyken yap› sahipleri taraf›ndan yerine apartman yapmak üzere y›k›l-
maktad›r, bir mimarl›k de¤eri daha rant u¤runa yok edilmektedir. 

Kentlerin mimarl›k-kültür miras›n›n yaln›zca tarihi yap›lar olmad›¤›n›, yap›ld›¤› döne-
min yap› malzemesi, tasar›m yaklafl›m›, mekan kurgusu ve mimari tarzlar› ile gelece¤e
bilgi ileten modern yap›lar›-günümüz yap›lar›n› da kapsad›¤›n›, bu anlamda ça¤dafl
koruma anlay›fl ve bilincinin kentin bütün mimarl›k miras›n›n korunmas›n› içerdi¤ini ka-
rar vericilere ve yerel yönetimlere özellikle hat›rlat›yoruz.

‹zmir'in Kültür-Mimarl›k De¤erlerini Yok Etmeyin
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Do¤al, kültürel, tarihi ve mimarl›k de¤erleri yok edilen kentin, gelece¤inin de yok edil-
di¤i bilinmelidir.

Kentleflme politikalar› için yerel yönetimlere rehber niteli¤inde olan ‘’Avrupa Kentsel
fiart›”nda kentlerin belleklerde kal›c› olabilmesinde ve yans›t›lmas›nda, sahip oldukla-
r› yap›lar›n›n mimari düzeylerinin önemi vurgulanarak, yaflayanlar›n mutlu olaca¤› bir
kent için;

‘’Kentlerimizle ve onlar›n kültürü ile oldu¤u kadar mimarileri ile de gurur duymak ar-
zusunday›z. 

‘’Mekansal geliflmemizde mimarl›k boyutunu daha fazla dikkate almak, karar vericiler-
de ve kentlilerde canl› bir mimarl›k kültürünün geliflmesini teflvik etmek istiyoruz.’’

‘’Kentlerimizi bilgi, kültür ve sanat yuvalar› haline getirme amac›m›zda, kentlerin mi-
mari güzelliklerini dikkate almad›¤›m›z takdirde sayg›nl›ktan yoksun kalaca¤›m›z›n far-
k›nday›z.’’ 

denmektedir.

Uygar dünya mimarl›¤a ve kentlerin mimarisine bu duyarl›l›kla yaklafl›p, politikalar›n›
olufltururken, bizim kentimizde nitelikli mimarl›k eseri yap›lar›n rant amac›yla y›k›l›yor
olmas› kabul edilemez uygulamalard›r.

Ranta dayal› kentleflme anlay›fl› ve bu anlay›fla göz yumulmas›, kentlerimizi çirkin, kim-
liksiz, tek düze yap›larla doldurarak, büyük kentsel sorunlarla karfl› karfl›ya b›rakmak-
ta, yaflayanlar› mutlu etmeyen, her türlü estetikten yoksun, sorunlu yerleflmelere ve
yap› y›¤›nlar›na dönüfltürmektedir.

Bir yandan ‹zmir’in tan›t›lmas›, kent turizminin gelifltirilmesi aray›fllar› sürerken, di¤er
yandan kentin sahip oldu¤u de¤erlerin yozlaflt›r›lmas›, bozulmas› ve yok edilmesi üzü-
cü bir çeliflkidir.

‹zmir’de birer kültür de¤eri olan tarihi ve modern bütün mimarl›k miras›n›n ve kent de-
¤erlerinin korunmas› yaln›zca mimarlar›n, Mimarlar Odas›’n›n de¤il, yerel yönetimler,
Koruma Kurullar› ve bütün kurumlar›n ve de kentlilerin as›l sorumlulu¤udur.

Baflta yerel yönetimler olmak üzere, Koruma Kurullar› ve di¤er kurumlar› ‹zmir’in kim-
likli, özgün, nitelikli mimarl›k de¤erlerine sahip ç›kmaya, yapm›fl olduklar› büyük yan-
l›fltan dönmeye ça¤›r›yoruz.

Bütün kentlilerimizi ‹zmir’in kimli¤inin ve mimarl›k de¤erlerinin korunmas› konusunda
duyarl› olmaya davet etti¤imizi kamuoyuna sayg›yla duyuruyoruz. 

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu 

18 A⁄USTOS 2011
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, ‹zmir kent merkezi ve yak›n çevresinde, bütünü gözeten
bir planlama anlay›fl›ndan  yoksun olarak  gündeme getirilen bir çok projeye elefltiri-
lerde bulunmufl, sonuç alamay›nca da projelerin yap›m›na dayanak oluflturan ‹mar
Planlar›n› ‹dare Mahkemelerinde dava konusu yaparak iptal ettirmifltir.

‹dare Mahkemelerince verilen iptal kararlar› gerekçelerinin tamam›nda, bu projelerin
planlama ilkelerine, flehircilik bilimine ve kamu yarar›na aç›kça ayk›r› olduklar› tespit
edilmifltir. 

Ço¤unlukla iptal edilen projelerin sahipleri, yandafllar› ve  bu projelerden kiflisel ç›kar›
bulunanlar taraf›ndan, meslek odalar›na  dava açmalar› nedeniyle haks›z elefltiriler ve
suçlamalarda bulunulmakta, yarg› kararlar›n›n üstü örtülerek,  kamuoyunun alg›s› yön-
lendirilmektedir. 

Mimarlar Odas› dava açarak, itiraz ederek afla¤›da özetlenen projeleri iptal ettirmemifl
olsayd›, gerçekleflecek projelerle ‹zmir birçok de¤erini yitirecek, kamu alanlar› birileri-
nin rant tesislerine dönüflecek, gurur duydu¤umuz ‹zmir kent kimli¤inden biraz daha
uzaklaflm›fl, daha s›radan  bir kent olacakt›;

• 1990 l› y›llarda, Konak meydan›nda 80.000 m2 (seksenbin m2) Galleria
ad›nda bir al›flverifl merkezi yap›lacak, bir anlamda konak meydan› sat›lacak, tarihi Ke-
meralt› Çarfl›s› rekabet gücünü yitirecekti. Aç›lan dava sonucunda galleria imar plan›
iptal edildi, 2001 y›l›nda Konak Meydan› düzenlenerek bir kent meydan› olarak kamu-
sal kullan›ma kazand›r›lm›fl oldu.

• Kordondan ve pasaporttan ( gümrük binalar›n›n bir bölümü de y›k›larak )
‹zmir – Çeflme otoyolu kent içi geçifli yap›lacakt›. Kordon ve Pasaport 2x3 izli h›zl› tra-
fik yoluyla, otoyolla denizden kopar›lm›fl olacakt›. Aç›lan dava sonunda kentin merke-
zinden otoyol geçirilemedi, yap›lm›fl olan dolgu 2000 y›l›nda kentsel aç›k alan – yeflil
alan ve yaya alan› olarak düzenlendi.

• ‹zmir Metrosu Bahri Baba Park›ndan yüzeye ç›kacak, viyadük olarak Konak
Meydan› üzerinden ve Fevzipafla Bulvar› üzerinden geçecek, Basmane Gar Binas›n›n
çat›s› y›k›larak üzerinden geçirilecek hilal viyadü¤üne ba¤lanacakt›. ‹tirazlar ve tart›fl-
malar sonucunda,  iki y›l gecikmeyle Metro yer alt›na al›nd›, kentin tarihi merkezi, ken-
tin meydan› ve en önemli bulvar› viyadük ve ayaklar›ndan oluflacak çirkin görünüm-
den, görsel kirlilikten kurtar›lm›fl oldu.

• Üçkuyularda eski troleybüs depolar›n›n bulundu¤u Belediye arsas›nda, kat
karfl›l›¤› inflaat yöntemiyle, alt katlar› al›flverifl merkezi, cep sinemas› ve üstte ise 3
adet yüksek katl› konut blo¤u olan rant tesisi yap›lm›fl olacakt›. ‹tirazlar üzerine proje
gerçeklefltirilemedi. 2002 y›l›nda düzenlenen mimari proje yar›flmas›yla  bu arsada, ül-
kemizin en nitelikli konser salonu olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi yap›lm›fl
kent kamusal ve mimari bir de¤er kazanm›fl oldu.

• Erythrai ( Ild›r› ) Antik Kenti’nin büyük bölümü, onaylanm›fl olan imar plan›
ile Arkeolojik alandan ç›kart›lm›fl, s›radan yazl›k kooperatif konutlar› yap›lmas› amaç-
lanm›flt›r. Aç›lan dava sonucunda, Yazl›k Kooperatifin imar plan› mahkeme taraf›ndan
iptal edilmifl, Erythrai Antik Kentinin yokedilmesi önlenmifl, antik kentin  kültür miras›
olarak korunmas› sa¤lanm›fl oldu.

• Çankayada bulunan, Belediyeye ait Eski itfaiye binas›n›n bulundu¤u alan
sat›lacak, itfaiye  binas› y›k›lacak, yerine ticaret ve konut ifllevleri olan yüksek katl› ya-
p› yap›lacakt›. ‹tirazlar sonucunda ve yap›n›n tescili sa¤lanarak itfaiye binas›n›n y›k›l-

Mimarlar Odas› ve Odalar Dava Açmasayd› ‹zmir 
Neler Yitirecekti
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mas› ve arsas›n›n sat›fl› önlendi. 2003 y›l›nda Eski ‹tfaiye Binas›n›n restorasyonu yap›-
larak, Ahmet Pirifltina Kent Arflivi – Müzesi’ne dönüfltürüldü ve kent önemli bir de¤er
kazanm›fl oldu.

• Bayram yerinde eski Pazar yerinin bulundu¤u arsa sat›lacak, yerine ticaret
merkezi yap›lacakt›. ‹tirazlar sonucunda sat›fl iptal edildi. 2003 y›l›nda bu arsaya,  Se-
lahattin Akçiçek Kültür Merkezi ve Nikah Salonu yap›larak alan›n kamusal ifllevi sürdü-
rüldü.

• Belediyeye ait olan Alsancak Eski Havagaz› Fabrikas›n›n donan›mlar› sökü-
lerek, bulundu¤u alan sat›fla ç›kar›lm›fl, ‹fl ve al›flverifl merkezi yap›lmas› amaçlanm›flt›.
‹tirazlar sonunda ve fabrikan›n Endüstri Arkeolojisi olarak tescili sonucunda sat›lama-
d›. 2007 y›l›nda restorasyonu yap›larak Kent günümüzdeki kamusal kültürel – sosyal
alan› kazanm›fl oldu.

• Balçova Teleferik yamaçlar›nda, 12 Eylül darbe döneminde ruhsatland›r›lan
konutlar›n her iki yan›nda a¤açl›k alanlar yap›laflmaya aç›lacak, teleferik yamaçlar›n›n
yeflil - do¤al dokusu yok edilecekti. Dava aç›l›nca imar plan› iptal edildi, teleferik ya-
maçlar› yap›laflmadan kurtuldu, kentin bu bölgedeki önemli peyzaj›n› oluflturan orman
ve a¤açlar›n korunmas› sa¤land›.

• Çi¤lide Maviflehir’in bat›s›nda  bulunan sulak alanlar  “ Ball› Takas ” yönte-
miyle takas edilerek yap›laflmaya aç›lacakt›. ‹tirazlar sonunda imar planlar› iptal edildi,
alan kufl cennetinin devam› niteli¤inde olmas› nedeniyle 1.derece do¤al sit alan› olarak
tescil edildi. Birilerinin haks›z rant sa¤lamas› önlenmifl oldu.

• ‹nciralt› – Bahçeleraras› kesiminde yaklafl›k 30 bin kifli nüfus içerecek flekil-
de Ticaret ve Konut amaçl› yap›laflma öngören imar plan› onaylanm›flt›. ‹tirazlar sonun-
da, alan›n 1.derece do¤al sit olarak tescil edilmesiyle plan geçersiz kalm›flt›r.

‹zmirde uzun y›llar tart›fl›lan bu projelerin iptal ettirilmesi sonunda, yerlerine yap›lan
kamusal nitelikli düzenleme ve yap›lar›n kentin yarar›na oldu¤unu kentlilerin belle¤ine
an›msatmakta fayda görülmektedir.

HASAN TOPAL

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›

EYLÜL 2011
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Bas›nda yap›laca¤› ve temellerinin at›ld›¤› belirtilen Konak – Yeflildere tünelinin,
ifllenmifl oldu¤u imar planlar›n› gerek Konak meydan›nda gerekse Yeflillik caddesin-
deki ba¤lant› çözümlerini içeren projelerini ilgili kurumlardan takip ettik.

‹zmir Büyükflehir Belediyesince, ayr›nt›l› araflt›rmalar sonunda 2009 y›l›nda ‹zmir
Ulafl›m Master Plan›n› haz›rlanm›fl ve onanm›flt›r.

Ulafl›m master plan›nda, rayl› sistem koridorlar›, kent içi karayolu ba¤lant›lar›, deniz
ulafl›m› noktalar› belirlenmifl ve öncelikler halinde s›ralanm›flt›r. 

Tünelin plan kararlar› ve projeleri hakk›nda bilgimiz olmamas›na ra¤men, ‹zmir ulafl›m
master plan›nda yer almayan söz konusu tünelin ‹zmir kenti kent içi ulafl›m, eriflim pro-
jeleri içinde yer almad›¤›, bu ba¤lamda kent için ulafl›m için önceli¤inin bulunmad›¤›
bilinmektedir.

Bu tünele harcanacak önemli miktardaki kamu kayna¤›n›n kentin daha acil olan toplu
ulafl›m projelerinde metroda kullan›lmas› daha ak›lc› bir yat›r›m olacakt›r. 

Bu tünele harcanacak kaynakla, metronun Buca hatt›, Bornova hatt› tamamlanabilir,
bir baflka ifadeyle Buca ve Bornova’n›n toplu ulafl›m sorunu tamamen çözülebilir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

5 EK‹M 2011

‹zmir Konak Tüneli Hakk›nda 
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De¤erli bas›n mensuplar›,

Son günlerde AKP‘nin ‹zmir için öngördü¤ü projelerden olan Konak Tüneli üzerinden
yürütülen tart›flmalar baflta TMMOB‘ye ba¤l› odalar›m›z olmak üzere meslek odalar›n›
suçlamaya ve linç kampanyas›na dönüflmüfl durumdad›r.

Odalar›m›z›n uzmanl›k alanlar› üzerinden yapt›¤› kamusal denetim ve bunun üzerin-
den kente iliflkin plan ve projelere yapt›¤› itirazlar hep birilerini rahats›z etmifltir. An-
cak son gelinen nokta da sürecin odalar›m›z› linç kampanyas›na dönüflmesi aç›k bir
haks›zl›kt›r kabul edilemez. Bu ayn› zamanda demokrasi alg›m›z›n ne kadar geliflmifl
oldu¤unun da bir göstergesidir. Bu bask›ya boyun e¤meyece¤iz.

Bitmeyen yar›m kalm›fl yat›r›mlar›n sorumlusu odalar de¤il, planlama ilkelerine ve ka-
mu yarar›na uygun projeler gelifltirip uygulamayan, ben yapt›m oldu mant›¤›yla hare-
ket eden, projeleri kentliyle paylaflma, tart›flma gere¤i duymayan, ‹zmir‘i modern bir
kent gibi de¤il, kasaba gibi alg›layan siyasi karar al›c›lar ve yöneticilerdir.

Mühendis Mimar ve fiehir Planc›lar› olarak bizler eksik ve sak›ncal› gördü¤ümüz plan
ve projeler için elefltirilerimizi yasal süresi içinde yapt›k, önerilerimizi sunduk. Ancak
çözüm alamay›nca da dava açmak zorunda kald›k. Açt›¤›m›z davalarda da plan ve
projelerin planlama ilkelerine, flehircilik kurallar›na, bilime ve kamu yarar›na ayk›r› ol-
duklar› tespit edildi.

E¤er bizler söylendi¤i gibi baz› plan ve projelere davalar açmam›fl olsayd›k, bugün
Kordonun denizle ba¤lant›s›n› kesen saçma bir Kordon Yolumuz, Kona¤›n göbe¤in-
de bir Galeriam›z olacakt›. Birçok de¤erimizi de yitirmifl olacakt›k Zaman›nda müda-
hil olunamad›¤› içinde ‹zmir o güzelim yal›lar› yerine, Çin Seddi gibi binalarla denizden
ayr›lm›flt›r. ‹zmir bunu hak etmemektedir.

‹zmir‘de Ahmet Adnan SAYGUN Sanat Merkezi ve Tarihi Havagaz› Fabrikas› gibi ran-
ta teslim olmayan projelerin say›s› art›r›lmal›d›r.

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Tart›flmay› bafllatan konu olan Konak Tüneli ile ilgili olarak yapt›¤›m›z de¤erlendirme-
leri içeren raporu bugün sizlerle paylaflaca¤›z.

Ancak sat›rbafllar› ile Söz konusu Konak-Yeflildere Tüneli konusundaki görüfllerimizi
aktarman›n yararl› olaca¤› düflüncesindeyiz.

Konak Tüneli projesi, Genel Seçimler öncesinde AKP‘nin bir seçim vaadi olarak gel-
mifltir. Tünelin ilk proje güzergah› Konak‘tan Mürselpafla Caddesine do¤ru uzanmak-
tad›r. Ancak, hiçbir somutlu¤u olmayan bu düflünce aflamas›ndaki proje, maliyeti ge-
rekçe gösterilerek aniden de¤ifltirilmifltir. Yeni güzergah olarak ta Konak Bahribaba
Park› ve Yeflildere caddesi olarak ifade edilmektedir.

Tünel karar›, ‹zmir‘in yürürlükteki naz›m imar planlar›nda ve 2009 y›l›nda haz›rlan›p
onanan Ulafl›m Ana Plan›‘nda bulunmamaktad›r.

Tünel hakk›nda ‹zmir‘i yöneten yerel yönetim baflta olmak üzere ‹zmir Kamuoyunun
bilgisi yoktur ve kamuoyunda yeterince tart›fl›lmam›flt›r. Bu nedenle ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi taraf›ndan haz›rlanan Uçanyol ad› verilen proje ile çak›flmas› nedeniyle ‹z-
mir Büyükflehir Belediye Baflkan› projeyi ulaflt›rma bakanl›¤›na devretti¤ini aç›klam›fl-
t›r.

TMMOB ‹zmir ‹KK'dan Konak Tüneli ile ‹lgili
Tart›flmalara Yan›t 
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Tünel projesi, ça¤dafl planlama yaklafl›mlar›n›n aksine özel otomobil kullan›m›n› artt›-
r›c› niteliktedir. Tam tersine toplu tafl›ma sistemlerinin kent merkezlerinde yayg›nlaflt›-
r›lmas› gereklidir.

Bu tünele harcanacak önemli bir kayna¤›n, naz›m planlarda ve ulafl›m ana plan›nda ön-
görülmeyen, fizibilitesi yap›lmam›fl bir yat›r›ma harcanmas› yerine, Ulafl›m Ana Plan›
kararlar›na uygun olarak, ulafl›m sorunlar›n›n ça¤dafl çözümü olan rayl› sistem yat›r›m-
lar›na yönlendirmek daha uygun olacakt›r. Alsancak - Fahrettin Altay hatt›, kent mer-
kezinin ulafl›m sorunlar›n› ve trafik yo¤unlu¤unu azaltmak için rasyonel bir çözümdür.
Ayr›ca bu tünele harcanacak kaynakla, metronun Buca Hatt› ve Bornova Hatt› tamam-
lanabilir baflka bir ifadeyle Buca ve Bornova‘n›n toplu ulafl›m sorunu çözülebilir.

Tünelin geçti¤i güzergah, Kadifekale heyelan bölgesi yak›nlar›d›r. 1.derece deprem
bölgesi olan ‹zmir‘de bu türden projelerin mutlaka zemin etüdü yap›larak projelendi-
rilmesi gereklidir. Bas›na yans›d›¤› kadar›yla, projenin uygulamaya bafllamas›yla zemin
sondajlar›n›n birlikte yap›laca¤› söylenmektedir. Sadece sondaj yeterli olmamakla bir-
likte, etütler s›ras›nda önemli bir bulgu ç›karsa Tünel Projesi yar›m kalabilecektir.

Tünel güzergah›n›n bafllad›¤› bölge 3.derece arkeolojik sit alan›d›r. Koruma Bölge Ku-
rulu görüflü al›nmas› zorunludur. Bildi¤imiz kadar›yla bu yönde bir resmi giriflim bulun-
mamaktad›r.

Tünel güzergah› ‹zmir tarihi kent merkezi yay›lma alan›n› kapsamaktad›r. 8500 y›ll›k
tarihi olan ‹zmir‘de güzergah üzerinde arkeolojik aç›dan evrensel de¤eri bulunan bir si-
te bulunmas› halinde ne yap›lacakt›r?

Bu tünel Ulaflt›rma Bakanl›¤›‘n›n henüz 6 ay önce haz›rlad›¤› "Türkiye Ulafl›m ve ‹leti-
flim Stratejisi, Hedef 2023"raporuna tümüyle ayk›r›d›r. Raporun ve projenin sahibi ay-
n› Bakanl›k oldu¤una göre, Bakanl›¤›n samimiyeti tart›fl›lmal›d›r.

Hiçbir plana, programa, fizibiliteye dayanmayan, ben yapt›m oldu mant›¤›yla yap›lma-
ya çal›fl›lan bu tünel bu haliyle bir gecekondudur

Odalar›m›za haks›z ve ac›mas›zca sald›r›p karalama ve linç kampanyas› yürüten kesim-
ler öncelikle bu tespitlerimizi dikkate almal› ve bu sorulara yan›t aramal›d›r.

Türk Mühendis Mimar Odalar› Birli¤i ve Ba¤l› odalar› olarak bir kez daha ifade diyoruz.

Her zaman diyalogdan yanay›z ve ‹zmir ad›na yap›lacak ifllere akl›n, bilimin önderli¤in-
de meslek alanlar›m›z uzmanl›klar› üzerinden katk› koymaya haz›r›z.

Hükümeti ve yerel yöneticileri ‹zmir ad›na, flehircilik kurallar›na, bilimsel temellere, plan
ve programlara, dayanan, halk›n yarar›na olan, sorun de¤il çözüm üreten, kentliyle
paylafl›lan projeler üretmeye ça¤›r›yoruz.

Odalar›m›za yöneltilen ve linç giriflimine dönüflen karalama, küçük düflürme amaçl›
söylem ve eylemleri reddediyoruz. Bunlara iliflkin hukuki ve demokratik tepki haklar›-
m›z› sakl› tutuyoruz.

Odalar›m›z bu giriflimlere boyun e¤meyecek, uzmanl›k alanlar› üzerinden kente iliflkin
görüfllerini ifade etmeye, halk›n yarar›na ve gelecek kuflaklara yaflanabilir bir ‹zmir b›-
rakman›n sorumlulu¤unu kamusal denetim görevi üzerinden yerine getirmeye devam
edecektir.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

05 EK‹M 2011
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‹zmir, Karfl›yaka Maviflehir’in arkas›nda Dudayev Bulvar› ile Anadolu Caddesi aras›nda
bulunan ve ‹zmir Kent planlar›nda Spor Alan› olarak belirlenmifl yaklafl›k 10 hektar bü-
yüklü¤ünde bir alan, imar plan› de¤ifltirilerek rant amac›yla yap›laflmaya aç›lmaya ça-
l›fl›l›yor.

Bu yap›l›rken de bir derenin üzeri kapat›larak ve bir derenin de yata¤› de¤ifltirilerek
spor alan› ticaret merkezi arsas›na dönüfltürülmek isteniyor.

Bu süreçte yasad›fl› geliflmeler izleniyor, 

Kent planlar›nda spor alan› olarak ayr›lm›fl bir kamusal alan›n büyük bölümü rant tesi-
si arsas›na dönüfltürülmek isteniyor.

Kent planlar› uyar›nca, Maviflehir bölgesinin yüksek konut ve yap› yo¤unlu¤unun ihti-
yac› olarak, planlarda ayr›lm›fl olan ve imar kanunu uyar›nca Emlak Bankas›nca kamu-
ya terk edilmesi gereken ve kamunun olan alan, TOK‹ arac›l›¤›yla sat›larak kamu elin-
den ç›kar›l›yor, yani sat›larak rant alan›na dönüfltürülüyor.

‹mar kanununa ayk›r› olarak bir dere yata¤›n›n üstü kapat›l›yor, bir dereninde yata¤›
de¤ifltiriliyor, sel felaketlerine davetiye ç›kar›l›yor.

Büyük arazi rantlar› yarat›l›rken topluma da “stad” aldatmacas› sunuluyor. Stad yap›-
lacaksa, planlarda Örnekköy’de ayr›lan spor alan›nda yap›lmal›d›r.

Kentin Naz›m Planlar›, planlama ilkelerine ve flehircilik bilimine ayk›r› olarak de¤ifltiril-
mek isteniyor.

Ancak bilinmelidir ki;

Planlarda, kamusal kullan›m karar› bulundu¤u bilinerek, al›nan arazilerin plan de¤iflik-
li¤i yöntemiyle rant tesisine dönüfltürülmesi bir mülkiyet hakk› de¤ildir.

Planlama çal›flmalar›nda derelerin üstü kapat›lamaz, derenin yata¤› de¤ifltirilemez. Siz
kapatsan›z da, yata¤›n› de¤ifltirseniz de, bir gün gelir do¤a bedelini herkese ödetir.
1996 y›l›nda bu derelerin menbas›nda olan sel felaketinde 60’a yak›n insan›m›z›n ya-
flam›n› kaybetti¤i unutulmamakl›d›r.

Semt spor alan› ölçe¤indeki alanlara stadyum yap›lamaz, yap›lmamal›d›r.

Sonuç

Baflta TOK‹ olmak üzere bütün kurum ve kifliler ‹zmir kent planlar›na ve kamu yarar›-
na sayg›l› olmak zorundad›r. Bu konuda ‹zmir Büyükflehir Belediyesinin tutumu do¤-
rudur ve yasal oland›r, destekliyoruz.

Çeflitli bürokratik süreçlerle, kentin spor alanlar›n›n sat›larak ve plan de¤iflikli¤iyle rant
tesisine dönüfltürülmesinin yasal olmayaca¤›n› hat›rlat›yor ve yasal olmayan her türlü
planlama giriflimine karfl› gerekli duyarl›l›¤›n gösterilmesi gerekti¤ini kentlilerimize
sayg›yla duyuruyoruz.

HASAN TOPAL

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›

18 EK‹M 2011

Rant Endiflesi
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Bar›fl içinde, kardeflçe bir arada yaflama umudumuz bugün Hakkari‘den gelen haber-
le bir kez daha dinamitlendi, gencecik insanlar›n ölümüyle yüre¤imiz bir kez daha
yand›. Ölen canlar›m›z›n ailelerine baflsa¤l›¤›, yaral›lara acil flifalar diliyoruz.

Silahl› sald›r›dan, patlayan may›ndan, aç›kças› yaflanan bu kirli savafltan gelen ölüm
haberlerine art›k tahammülümüz kalmad›. Biz art›k "baflsa¤l›¤› dilemek" istemiyoruz.

Bugün gelinen noktada, y›llard›r oynanan senaryoyu tekrarlamak yerine hepimizin
olaylara sa¤duyuyla yaklaflmas› gerekiyor. Toplumu kamplara bölecek, Türkiye‘yi bir
iç savafla sürükleyecek, ayn› topraklar üzerinde y›llard›r birlikte yaflayan halklar› bir-
birine düflman edecek aç›klamalardan, yaklafl›mlardan hepimizin kaç›nmas› gerekiyor.

On y›llard›r süren ve on binlerce insan›m›z›n ölümüne neden olan bu savaflta tarihin
bir kez daha tekrarlanmas›na, fliddetin ve silahlar›n hayat›m›za egemen olmas›na izin
vermemek hepimizin sorumlulu¤udur.

fiimdi, fliddeti öne ç›karan anlay›fla karfl› bar›fl›n ç›¤l›¤›n› yükseltme zaman›d›r.

Biz, bar›fl›n ancak demokrasi ortam›nda sa¤lanabilece¤ine inan›yor ve fliddet
ortam›ndan medet umanlar› bir kez daha uyar›yoruz. Bir arada kardeflçe yaflam›
savunmak, sa¤duyulu demokratik yaklafl›mlar› egemen k›lmak tarihin bize yükledi¤i
görev olarak önümüzde duruyor.

Baflta Meclis ve Hükümet olmak üzere tüm siyasi partileri, emek ve meslek örgütleri-
ni, sorunlar›m›z›n çözümü yönünde bar›fl› esas alan tüm demokrasi güçlerini ve
demokratik Türkiye özlemi tafl›yan herkesi "silahlar sussun, akan kan dursun" diye
yüksek sesle söz söylemeye, bar›fl› egemen k›lmak için çaba göstermeye ça¤›r›yoruz.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i

Türk Tabipleri Birli¤i

19 EK‹M 2011  

Art›k Yeter!

Van'da Yaflanan Deprem, Toplumumuz ‹çin "Güvenli Yaflam Alanlar›" Olmad›¤›n› bir
Kez Daha Aç›kça Göstermifltir 

23.10.2011 Pazar günü, ö¤le saatlerinde merkez üssü Van’a ba¤l› Tabanl› Köyü olan ve
Richter ölçe¤ine göre 7.2 büyüklü¤ünde bir deprem, baflta Van il merkezi olmak
üzere, Ercifl ilçesi ve ilçeye ba¤l› bir çok yerleflim merkezinde yüzlerce binay› yerle bir
etmifltir.

Pek çok vatandafl›m›z›n ölümüne neden olan do¤a olay›n›n, do¤al olmayan y›k›m›
karfl›s›nda öncelikle tüm halk›m›za bafl sa¤l›¤› diliyor, yaral›lar›m›za acil flifalar temen-
ni ediyoruz.

1999 Büyük Marmara depreminin toplumumuz üzerinde yaratt›¤› travma henüz
atlat›lmadan, ülkemiz yine, yeni bir depremle derinden sars›ld›. Toplum olarak bu zor
günlerimizin birlik ve dayan›flma ile afl›laca¤›na inan›yoruz. 

Van'da Yaflanan Deprem, Toplumumuz ‹çin "Güvenli
Yaflam Alanlar›" Olmad›¤›n› bir Kez Daha Aç›kça
Göstermifltir 
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Bizler; ülkemizde yaflanan önceki depremlerin y›k›m›n›n aras›ndan, kamu yönetiminin
ciddi zihniyet ve yap›sal bir dönüflüm geçirece¤ini ümit etmifltik. Ancak, yaflad›¤›m›z
Van depremi sonras›nda da gördük ki, kamu yönetimi deprem olgusunu bir bütünsel-
lik içerisinde ele alarak, kentlerimizin afetlere haz›rlanmas› ve ortaya ç›kabilecek zarar-
lar›n en aza indirilebilmesi için yeni yöntemler gelifltirememifltir.

Deprem sonras› yine bildik görüntüler, yine yetkililerin bildik bas›n demeçleri, oysa
halk›m›z›n deprem sonras› verilen “ac›n›z› paylafl›yoruz” demeçlerinden çok, deprem
öncesi depremin afet olmas›n›n önüne geçecek ciddi tedbirlere ve mevzuata ihtiyac›
vard›r.

Mimarlar Odas› olarak;

• Karar süreçlerinde bilimin rehberli¤inde kamu ve toplum yarar›n›n esas al›nmas›
ve toplum kat›l›m›n›n flart olmas› gerekti¤ini,

• Çok otoriteli planlama süreçlerine son verilmesini,

• Kentsel dönüflüm ad› alt›nda yeni ya¤ma uygulamalar› yerine, afetlere karfl› 
kentlerimizin haz›rlanmas›n›n sa¤lanmas›n›,

• Yap›laflma ile ilgili mevzuat›m›z›n, bir bütünsellik içerisinde yeniden ele 
al›nmas›n›,

• ‹vedi gereksinimimiz olan yaflam çevrelerimizin sa¤l›kl› ve güvenli hale 
getirilmesi, yap› stokumuzun iyilefltirilmesini,

• Kamu yönetiminin afet olgusunu bütünsel olarak görmesini ve bu do¤rultuda 
ele almas›n›,

• Yap› denetim sisteminin, kamusal bir hizmet olarak ele al›nmas›n› ve her tür ticari
kayg›dan uzak yeniden örgütlenmesini,

• Yaflam alanlar›m›z›n pazarlanacak bir meta olarak görülmemesini, 

• Afetlere yönelik planlama süreçlerinin, yoksullu¤un ve eflitsizli¤in azalt›lmas› 
hedefi ile ele al›nmas›n›,

• Sa¤l›ks›z ve güvensiz yerleflmelerde yaflaman›n kader olmad›¤›n›,

Kamuoyumuzla pek çok defa paylaflmam›za karfl›n bu konular›n tamam›nda, geçen
sürede yetkililerin olumlu bir yaklafl›m›n› görmek mümkün olmam›flt›r. Buna karfl›n
uygulanmakta olan “ya¤ma-talan politikalar›” ile her geçen gün kentlerimiz afetlere
daha aç›k hale gelmektedir.

Kamu yönetiminden sa¤l›kl› ve güvenli bir yaflam çevresi talep etmek, kent, kültür,
demokrasi ve mimarl›k ortam› için gerekli oldu¤u kadar, afetler karfl›s›nda temel
yaklafl›m›m›z› da oluflturmaktad›r. Bu ba¤lamda “sa¤l›kl› ve güvenli bir çevrede yaflama
hakk›” toplumsal bir talep haline gelmedikçe, ülkemizde depremlerin yol açt›¤› y›k›mlar
kaç›n›lmaz olacakt›r. 

De¤erli kamuoyumuza sayg›yla duyurulur.

Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu

24 EK‹M 2011
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‹zmir Büyük fiehir Belediyesinde yürütülen denetimler sonucunda gerçeklefltirilen
operasyonlar kapsam›nda belediye yetkili ve çal›flanlar› yan› s›ra, sendika temsilcileri
gözalt›na al›nm›flt›r. Gözalt›na al›nanlar aras›nda baflta Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›m›z olmak üzere TMMOB
üyesi 6 mühendis, mimar arkadafl›m›z da gözalt›na al›nm›flt›r.

Y›llard›r birlikte çal›flt›¤›m›z, çal›flmalar›nda kamu yarar›n›, kamu mal›n› korumak için
çok büyük hassasiyet gösterdi¤ine inand›¤›m›z meslektafllar›m›z›n, kamu mal›n› zarara
u¤ratma nedeniyle soruflturulmak üzere gözalt›na al›nmalar› taraf›m›zdan anlafl›lama-
maktad›r.

Öte yandan kamu yarar› aç›s›ndan her türlü kamusal denetimi savunan bizler, ‹zmir
Büyük fiehir Belediyesi‘ne yönelik olarak, seçim döneminden bu yana sürdürülen
operasyonlar›n hükümetin güdümünde keyfi bir uygulama ve bir siyasi bask› arac›na
dönüflmüfl oldu¤unu düflünüyoruz. Yap›lan uygulamalar Belediye çal›flanlar› üzerinde
yaratt›¤› psikolojik etkiler nedeniyle sadece Büyükflehir Belediyesi de¤il di¤er ilçe
belediyelerini de, ifl yapamaz, üretemez konuma sürüklemifltir.

Ayr›ca bu operasyonlar da dahil olmak üzere son günlerde iyice artan sabaha karfl›
bask›nlar, flaibeli gözalt›lar, yeri yurdu kurumsal kimli¤i bilinen kiflilerin tutuklanmas›,
cezaya dönüflmüfl uzun süreli tutukluluk süreleri, özel yetkili mahkemelerin uygula-
malar› ülkemizde adalet ve yarg› sistemine olan güveni temelden sarsm›fl, vatan-
dafl›m›z›n bu ülkede adalet ve yarg› sistemine güveni kalmam›flt›r.

Bu güvenin yeniden tesisi için özsel yetkili mahkemeler bir an önce kald›r›lmal›, her
türlü keyfi gözalt›lar, cezaya dönüflen uzun tutukluluk sürelerine son verilmelidir. ‹zmir
büyükflehir Belediyesi‘nde süren soruflturmalar bir an önce sonuçland›r›lmal›,
namusuyla görevini yerine getiren üyelerimizin de içerisinde bulundu¤u belediye
çal›flanlar›n›n bir an önce görevlerine dönmeleri sa¤lanmal›d›r.

TMMOB olarak bu soruflturma sürecini üyelerimiz ad›na takip ediyoruz.

Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

25 KASIM 2011

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ne Yap›lan Operasyonlar
Siyasi Bask› Arac›na Dönüflmüfltür Kabul Edilemez
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Gemi Mühendisleri odam›z uzmanl›k alan›na giren bir konuda yapt›¤› aç›klama ile
Kamusal Görevini yerine getirmektedir. Bu nedenle Oda Baflkan›m›z›n flahs›na yönelik
olarak yap›lan beyanatlar demokrasi kurallar›na uygun de¤ildir, kabul etmiyoruz.

Bilindi¤i üzere ‹zmir Büyük fiehir Belediyesi 15 adet gemi al›m› ile ilgili olarak ihaleye
ç›km›fl, geçti¤imiz gün içerisinde de ihale belirli bir süre ertelenmiflti. Erteleme haber-
lerinin bas›n organlar›nda yer almas›yla birlikte ihale flartnamesine iliflkin
de¤erlendirmeler de bas›na yans›m›flt›r. Konuyla ilgili olarak uzman odam›z Gemi
Mühendisleri Odas› da ihale flartnamesine iliflkin görüfllerini ve kayg›lar›n› bas›n
arac›l›¤›yla kamuoyuyla paylaflm›flt›r. 

Kamusal bir görevi yerine getirmekten baflka bir amaç tafl›mayan bu aç›klama
nedeniyle ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›n›n, Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiube
Baflkan›m›z›n flahs›na yönelik olarak küçük düflürücü ve karalay›c› beyanatlar› bir tele-
vizyon kanal›nda ve yaz›l› bas›nda yer alm›flt›r. 

Öncelikle TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu olarak, Gemi Mühendisleri Odam›z›n
‹BB'nin Gemi ihalesi nedeniyle haz›rlam›fl oldu¤u rapor ve bas›n aç›klamas›nda an›lan
ihaleye iliflkin olarak belirtilen görüfl ve kayg›lara kat›ld›¤›m›z› kamuoyunun bilgisine
sunuyoruz. 

Bununla birlikte Kentimiz için önemli bir yat›r›m hakk›nda uzman odam›z›n görüfl
belirtmesi en temel demokrasi kural› ve meslek odam›z›n anayasal bir görevidir.
Kentin yöneticileri belirtilen görüfllere kat›lmayabilir ancak bu kayg›lara daha önce
oldu¤u gibi sayg› duymal›, çal›flmalar›nda dikkate almal›d›r. Yap›lan elefltiriler,
aç›klanan görüfller karfl›s›nda Oda baflkanlar›n›n flahs›na yönelik, suçlay›c›, küçük
düflürücü aç›klamada bulunmak en temel demokrasi kural›n› hiçe saymakt›r bu kabul
edilemez. Gemi Mühendisleri Odam›z›n yan›nda oldu¤umuzu kamuoyuna duyuruy-
oruz.

Sayg›lar›m›zla

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu 

08 ARALIK 2011

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Gemi
Mühendisleri Odam›z›n Yan›ndad›r 
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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›, “‹zmir Büyükflehir Belediyesi Opera Binas› Mima-
ri Proje Yar›flmas›“ “Bornova Belediyesi Yeflilova Höyü¤ü Ziyaretçi Merkezi Mimari
Proje Yar›flmas›” Çeflme K›y› Düzenlemesi Yar›flmas›”n›n aç›lmas› sa¤lanm›flt›r. Uflak
Temsilcili¤imiz de bu dönem “Terminal Kompleksi Mimari Proje Yar›flmas›”n›n aç›lma-
s›nda büyük rol oynam›flt›r. 

Kentteki planlama süreçleri aktif olarak izlenmifl, öneriler iletilmifl, düzeltme yoluna gi-
dilmeyen konularda hukuki yollara baflvurulmufltur. Konak Belediyesi “Kemeralt› Ko-
ruma Amaçl› ‹mar Plan›” toplant›lar›na ve ‹zmir Kent Konseyi çal›flmalar›na kat›l›nm›fl-
t›r. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Yüksek Yap›lar toplant›lar›na kat›l›nm›flt›r. TMMOB ‹KK
çal›flmalar›na kat›l›nm›fl, bu çal›flmalar kapsam›nda gerçeklefltirilen "Asansör Sempoz-
yumu"  etkinli¤inin düzenlenmesinde görev al›nm›flt›r.
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Tarih : 05.02.2010

Say› : 04-10-106

Torbal› Belediye Baflkanl›¤›’na

Üyelerimizin Odam›za iletti¤i bilgilere göre; yap› ruhsat› al›nmas›na yönelik onay iflle-
mi s›ras›nda Belediye Meclis karar› gerekçe gösterilerek proje müelliflerinden “Kay›t
ücreti” ad› alt›nda bir bedel istendi¤i bildirilmektedir.

‹lgili  mevzuatlara göre; proje müellifi mimar ve mühendislerden sicil belgesi istenme-
si yönetmelik gere¤ince zorunlu oldu¤u, bu belgeyi ileten müelliften ayr›ca kay›t üc-
reti al›nmayaca¤› konusunda ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’n›n 15.06.2007 ta-
rih M.35.0.‹BB.O.13.03-310-900-10.02-3801 say›l› yaz›s› bilgi ve gere¤i için ekte iletil-
mektedir. 

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar - Sekreter Üye

Ek: ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’n›n 15.06.2007 tarih M.35.0.‹BB.O.13.03-310-
900- 10.02-3801 say›l› yaz›s›
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‹zmir: 10.02.2010

Say›: 04–10–128

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na

Konu: Yeni fuar projeleri hakk›nda

‹zmir kentinin önemli ifllevlerinden olan fuar kavram›n›n bütün dünyada oldu¤u gibi,
yeni fuarc›l›k anlay›fl›yla tasarlanm›fl ve yeni mekanlarda sürdürülme amac› ve çabas›
olumlu bir kentsel geliflme politikas›d›r.

Makro ölçekteki bu politikalar›n, kentin mekansal geliflmesinde mimarl›k boyutunu da
gözeterek – öne ç›kararak uygulamaya konmas›, tasar›m›yla kentin mimarl›k kültürü
düzeyine katk› olmas› aç›s›ndan, çok önemlidir.

Bu ba¤lamda ‹zmir Yeni Fuar Binalar› Projelerinin elde edilmesinde, mimarl›k yar›flma-
lar› yönteminin seçilmesi, çok say›da proje önerisi içinden seçim yap›labilmesine ola-
nak sunmas›n›n yan› s›ra, kent için de bir zenginlik olacakt›r.

Avrupa Kentsel fiart› da, kentlerde canl› bir mimari kültürün gelifltirilmesi ve kentsel
geliflmede mimarl›k boyutuna daha çok önem verilmesini, kentlilerin gurur duyacakla-
r› bir mimari düzeye eriflilmesini, yerel yönetimlere önermektedir.

Özellikle yerel yönetimlerimizin, gereksinim duyduklar› yap›lar›n projelerini elde etme
aflamas›nda mimarl›k yar›flmalar› yöntemini seçmeleri ülkemiz mimarl›k ortam› aç›s›n-
dan da çok önemlidir.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi, yar›flmalar konusunda ülkemizde her zaman öncü olmufl
ve Kemeralt›, Yar›mada, Opera vb örnek yar›flma organizasyonlar›yla ülke gündemin-
de yer alm›flt›r. Yeni fuar binalar›n›n mimari projelerinin elde edilmesinde de mimarl›k
yar›flmalar› yöntemini seçmeniz, ‹zmir’e bir mimari de¤eri kazand›racak, kentimiz ve
ülkemiz mimarl›¤›na olumlu bir katk› olacakt›r.

Gere¤i için bilgilerinize arz ederim.

Sayg›lar›mla

Hasan Topal

Mimar - Yönetim Kurulu Baflkan›
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‹zmir : 01.07.2010

Say›  : 04-10-669

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›

Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü

‹lgi : 21.06.2010 tarih, 130611 say›l› yaz›n›z hakk›nda

Konu : Efes Yönetim Alan› S›n›r›

‹zmir kenti ve çevresi son derece zengin kültür miras› alanlara sahiptir. Kültür miras›
alanlar›m›z›n korunarak gelece¤e tafl›nmas› konusunda yap›lmakta olan çal›flmalar›
çok önemsiyoruz.

Bu ba¤lamda, Dünya Kültür Miras› Listesinde yer almak üzere önerilen Efes Antik
Kenti ve çevresini kapsayan ve UNESCO taraf›ndan da koflul olarak öngörülen Alan
Yönetimi Plan›n›n haz›rlanmas›, alan›n çevresi ile bütünleflerek varl›¤›n› sürdürmesi,
özelliklerinin korunmas› ve gelifltirilmesi çok önemli bir süreç içermektedir.

‹lgi yaz›n›z ekinde yer alan 1/25000 ölçekli hali haz›r haritada önerilen s›n›rlar, 1.
derece arkeolojik sit s›n›rlar›n› ve bu s›n›rlara bitiflik 3. derece arkeolojik ve kentsel sit
s›n›rlar›n› içerdi¤i ifade edildi¤inden Odam›zca uygun görülmektedir.

Yaz›n›z eki halihaz›r haritadan anlafl›lamamakla birlikte, antik kanal›n denize kadar
olan bölümünde alan s›n›r› içinde yer almas›n› fiziksel süreklilik aç›s›ndan öneririz.

Çal›flmalar›n›zda baflar›lar diler, bilgilerinize arz ederim.

Sayg›lar›mla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir : 01.07.2010

Say›  : 04-10-671

‹zmir Kalk›nma Ajans› Baflkanl›¤›’na

Konu : Kalk›nma Ajans› Hizmet Binas› Mimari Projeleri hk.

‹zmir Kalk›nma Ajans› için hizmet binas› yapmak üzere bir bina al›nd›¤›na dair
bas›ndan bilgi edindik. 

Bilindi¤i gibi kentlerin alg›lanmas›nda ve dünyaya yans›t›lmas›nda en öncelikli
de¤erlerden biri de, o kentin sahip oldu¤u mimarisi, mimari yap›lar›d›r. 2009 y›l›nda
güncellenerek yay›nlanan Avrupa Konseyi, Avrupa Kentsel fiart›’nda da kentlerin bu
özelli¤ine dikkat çekilerek önermelerde bulunulmaktad›r. ‹darelere rehber niteli¤inde-
ki kentsel flartta;

“Madde 77 - Kentlerimizi ve kasabalar›m›z› bilgi, kültür ve sanat yuvalar› haline
getirme amac›m›z›n onlar›n mimari güzelliklerini dikkate almad›¤›m›z takdirde
sayg›nl›l›ktan yoksun kalaca¤›n›n fark›nday›z. 

Madde 78 – Bu ba¤lamda kentsel peyzajlar›m›z›n son elli y›lda ço¤u zaman üst
düzeyde bir mimari kalite endiflesi duyulmadan geliflti¤inin fark›nday›z. Kent çevresin-
deki peyzajlar›n pek ço¤unu ihmal ederek kentlerimizi ve kasabalar›m›z› ruhsuz ve
yarat›c›l›ktan uzak bir ticari kentsel planlamaya terk ettik. Bu nedenle mekansal
geliflmemizde mimarl›k boyutunu daha fazla dikkate almak ve karar vericilerde ve
kentlilerde canl› bir mimari kültürün geliflmesini teflvik etmek istiyoruz.

Madde 79 – Kentlerimizle, kasabalar›m›zla ve onlar›n kültürleri ile oldu¤u kadar
mimarileri ile de gurur duymak arzusunday›z” denmektedir.

Yaflam çevrelerimizin, kentimizin ve yap›lar›m›z›n iyi tasarlanm›fl, baflar›l› mimarl›k
örnekleriyle zenginlefltirilmesi kentin turizm, ticaret, sanayi vb. sektörel geliflmelerini
destekleyen, kentimizin kültürel miras aç›s›ndan ayr›cal›kl› konumunu öne ç›kartan
uygulamalar olacakt›r.
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Özetle de¤indi¤imiz kapsamda, ‹zmir’de baflar›l›, iyi tasarlanm›fl yap›lar›n yap›lmas› ve
ço¤alt›lmas› için, kamu kurum ve kurulufllar› ile yerel yönetimlerin kendilerine ait yap›
ve tesislerin mimari projelerini elde etme sürecinde “Mimari Proje Yar›flmas›” yöntem-
ini tercih ederek topluma öncülük etmeleri kentleflme sürecine de olumlu
yans›yacakt›r.

‹zmir’de baflta Büyükflehir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimler mimari proje
yar›flmalar›n›n ço¤alt›lmas› konusunda gerekli duyarl›l›¤› göstermektedirler. Kuflkusuz
yap›lanlar çok önemli olmakla birlikte yeterli denemez. Di¤er kurumlar›n ve ‹zmir
Kalk›nma Ajans›’n›n da mimari proje ihtiyaçlar›n› yar›flma yöntemiyle karfl›lamas›n› çok
önemsiyoruz.

Yar›flma yöntemi ile proje elde etmeniz, çok say›da mimar›n ve mimarl›k ofisinin
sürece kat›lmas›, çok say›da tasar›m aras›ndan baflar›l› olanlar›n seçilmesi gibi, bir
anlamda yerelde kalk›nmay› destekleme görevi olan kuruluflunuzun amac›na da son
derece uygun bir tutum olacakt›r.

Hizmet binan›z mimari projelerinin elde edilmesi için mimari proje yar›flmas› düzenle-
meniz kentimiz mimarl›k ortam› aç›s›ndan da çok önemli bir teflvik olacakt›r.

‹zmir Kalk›nma Ajans› Hizmet Binas› için mimari projelerin yar›flma yöntemiyle elde
edilmesini önerir, yar›flma sürecinde her türlü deste¤i verece¤imizi bilginize sunar,
çal›flmalar›n›zda baflar›lar dileriz.

Sayg›lar›m›zla,

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›



256
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 40. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir : 19.07.2010

Say›  : 04-10-731

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Teknik Araflt›rma ve Uygulama Genel Müdürlü¤ü’nce
haz›rlanan, ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m Plan› De¤iflikli¤i (Alia¤a- Nemrut Körfezi)
Ö:1/25000 ve ‹zmir Alia¤a Nemrut Körfezi (Liman ve Liman Gerisi Hizmet Alan› Na-
z›m ‹mar Plan› De¤iflikli¤i Ö: 1/5000, planlar›na iliflkin itirazlar›m›z 21.04.2009 tarih
04-09-346 say›l› yaz›m›z ile iletilmifl, dikkat çekilen sak›ncalar kapsam›nda planlar›n
iptali istenmifltir.

Bu bölgeye iliflkin, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Teknik Araflt›rma ve Uygulama Ge-
nel Müdürlü¤ü’nce ‹zmir Alia¤a Nemrut Körfezi ( Liman ve Liman Geri Hizmet Alan› )
Naz›m ‹mar Plan› K›smi Revizyonu haz›rlanarak tekrar ask›ya ç›kar›lm›flt›r. Bu planlar-
da bir önceki planlara iliflkin hakl› elefltirilerin k›smen düzeltildi¤i, ancak özünde bir
de¤iflikli¤in olmad›¤› görülmüfltür. Özellikle, bu kadar yo¤un ifllevlerin kurdesakla bi-
ten bir yola ba¤l› flekillendirilmesi son planlardaki en büyük eksikliklerden biridir.

Bir önceki yaz›m›zdaki elefltirilerin giderilmemesi nedeniyle tekrar ekte sunar; 3194
Say›l› ‹mar Kanunu’na, Orman Kanunu’na, Çevre Kanunu’na ayk›r› olan ve planlama il-
kelerine ve kamu yarar›na  uygun olmayan, ask›daki  ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m  ‹mar
Plan› K›smi Revizyonu (Alia¤a Nemrut Körfezi- Liman ve Liman Geri Hizmet Alan›)
Ö:1/25000 ile ‹zmir Alia¤a Nemrut Körfezi  (Liman ve Liman Geri Hizmet Alan› Naz›m
‹mar Plan› K›smi Revizyonu, ö:1/5000, planlar›n iptal edilmesini ve gere¤ini arz ede-
riz.  

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar - Sekreter Üye

Ek : 21.04.2009 tarih 04-09-346 say›l› yaz›m›z.
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‹zmir : 06.08.2010

Say›  : 04-10-807

Güzelbahçe Belediye Baflkanl›¤›’na

01-02-2010 tarih ve 27 say›l› Belediye Meclis Karar› ile yap›lmas› istenilen “Çaml› Köyü
836,1080 ve 1104 no’lu Parsellere Ait Plan De¤iflikli¤i’ne ait 1/1000 ölçekli plan tadilat
önerisi 5216 say›l› yasan›n 7/b maddesi gere¤ince ‹zmir Büyükflehir Belediye
Baflkanl›¤›’nca 23.06.2010 tarih ve 2887 say› ile onanm›flt›r.

08.07.2010 tarihinde Belediyenizde ask›ya ç›kan onanl› plana, ‹mar Kanununa, ‹mar
Plan› Yap›lmas› ve De¤iflikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeli¤e ayk›r› olmas›
nedeniyle itiraz ediyoruz.

Sayg›lar›m›zla.

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir: 20.10.2010

Say›: 04-10-1026

Maliye Bakanl›¤›

Gelirler Genel Müdürlü¤ü’ne

Ankara

Konu: Mimarl›k hizmetlerinin süresi ve faturaland›r›lmas› hakk›nda

Mimarl›k hizmetinin serbest, flirket orta¤› vb flekillerde uyguland›¤› hallerde, hizmetin
bitifl süresi konusunda özellikle mimar üyelerimizin vergi denetmenleri taraf›ndan ma-
li denetimleri s›ras›nda anlaflmazl›klar, farkl› yorum ve kabuller ortaya ç›kmaktad›r.

Hizmet süresine dair farkl› yorum ve kabuller oldu¤unda hizmetin faturaland›r›lmas›
konusunda da farkl› yorumlar yap›lmakta ve denetimlerde mimarlara salt bu nedenler-
den do¤an büyük cezalar tahakkuk ettirilmektedir.

Bilindi¤i gibi mimarlar, mesleklerini serbest olarak ya da flirket sahibi / orta¤› olarak
uygulad›klar› süreçte, mimari proje, mesleki uygulama sorumlulu¤u fenni mesuliyet gi-
bi mimarl›k hizmetlerini yapmaktad›rlar.

Mimari proje hizmeti, imar durumu belgesine ba¤l› olarak hizmet / ifl sözleflmesinin ya-
p›lmas›yla bafllar, inflaat ruhsat›n›n al›nmas› ile sona erer. Ancak inflaat s›ras›nda orta-
ya ç›kacak geliflme ve de¤iflmeler kapsam›nda, inflaat›n tamamlan›p mimar›n, yap›n›n
kendi haz›rlam›fl oldu¤u mimari projeye uygun olarak yap›ld›¤›n› belirten müellif rapo-
ruyla yap› kullanma izin belgesinin al›nmas›yla tamamlan›r.

Bu nedenle, mimarl›k hizmetinin faturalar› inflaat ruhsat›n›n al›nmas› tarihine kadar
olan zaman içerisinde düzenlenir. Mimarlar›n mali denetimi ifllemlerinde, kar›fl›kl›klar›n
olmamas› için bu uygulaman›n Vergi Denetmenli¤i birimlerinize, tan›mland›¤› flekilde
bildirilmesi çok yararl› olacakt›r.

Gere¤i için bilgilerinize arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye



259
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 40. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

Tarih: 01.11.2010 

Say›: 04-10-1090

Ayd›n Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu Müdürlü¤ü’ne

Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu; 23.02.2007 tarih ve 40/20–1 numaral›
karar›yla Cumhuriyet Dönemi Mimari Miras›n›n Korunmas› ve De¤erlendirilmesinin
kapsaml› bir proje olarak ele al›nmas›na karar vermifltir. Proje kapsam›nda ilk aflamada
1920–1970 y›llar› aras›nda infla edilmifl yap›lardan tafl›nmaz kültür varl›¤› olarak tescil-
lenmifl olanlar›n mevcut durumlar›n›n incelenmesi, ikinci aflamada ise ayn› dönem
içinde infla edilmifl nitelikli yap›lar›n tescile önerilerek korunmalar›n›n sa¤lanmas›
amaçlanm›flt›r. fiubemiz, bünyesinde kurmufl oldu¤u bir komisyon ile çal›flmalar
yaparak projeyi desteklemektedir. Komisyon çal›flmalar› kapsam›nda Cumhuriyet
Dönemi Mimarl›k Miras›n›n önemli ve nitelikli örneklerinden oldu¤u tespit edilen, ekte
hakk›nda ayr›nt›l› bir makale yer alan Ayd›n Tekstil Fabrikas› kompleksinin tescil-
lenerek korunmas› önerilmektedir. Bu kapsamda yerleflkenin incelenerek gere¤inin
yap›lmas›n› rica ederiz.

Sayg›lar›mla.

Nilüfer Ç›narl›

Mimar-Sekreter Üye 

Ek: “1950 Öncesi ve Sonras› Cumhuriyet Sanayileflmesi Ifl›¤›nda Ayd›n Tekstil
Yerleflkesi” konulu makale.
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‹zmir: 19.01.2011

Say›: 04-11-050

‹zmir Büyükflehir Belediyesi

Ulafl›m Dairesi Baflkanl›¤›

Ulafl›m Koordinasyon Müdürlü¤ü

Konu : ‹zmir Ulafl›m Ana Plan› hakk›nda,

‹zmir kentinin 2030 y›l›na kadar ulafl›m ve trafik sorunlar›n› düzenlemek ve ulafl›m alt
yap›s›n›n gelecekteki projelerini ortaya koymak amac›yla haz›rlanan 11.03.2009 tarih
ve 2009/50 no’lu kararla Ulafl›m Koordinasyon Merkezi taraf›ndan kabul edilen ve ‹z-
mir Büyükflehir Belediye Baflkan› taraf›ndan onaylanarak yürürlü¤e giren  “‹zmir Ula-
fl›m Ana Plan›”’n›n bir örne¤inin flubemize iletilmesi konusunda gere¤ini bilgilerinize
arz ederiz.  

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar - Sekreter Üye
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‹zmir: 19.01.2011

Say›: 04-11-051

‹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 etütlerinin haz›rland›¤› ve baz› güzergahlar için pro-
je haz›rland›¤› bilgisi bas›ndan edinilmifltir. Yap›lan bu çal›flma kapsam›nda tramvay
hatlar›n›n ifllendi¤i ‹mar Planlar›n›n birer örne¤inin flubemize iletilmesi konusunda ge-
re¤ini bilgilerinize arz ederiz.  

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar - Sekreter Üye
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‹zmir : 28.03.2011

Say›  : 04-11-371

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›

‹zmir ‹l Tar›m Müdürlü¤ü

Bildi¤iniz üzere 3194 say›l› ‹mar Kanunu’nun 5. maddesinde “Yap›” tan›m› “Karada ve
suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yer alt› ve yerüstü inflaat› …” fleklinde ya-
p›ld›ktan sonra 38. maddesinde de yap›lar›n mimari, statik ve her türlü plan, proje, re-
sim ve hesaplar›n›n haz›rlanmas› ve uygulanmas›n› uzmanl›k konular›na göre mimarlar
ve mühendisler taraf›ndan üstlenilece¤i kural› getirilmifltir. Mimari projelerin mimarlar
taraf›ndan haz›rlanmas› gereklili¤i ise, 3030 say›l› Kanun Kapsam› D›fl›nda Kalan Bele-
diyeler Tip ‹mar Yönetmeli¤i’nin 57. maddesinin 3. f›kras›n›n a bendinde “Mimari Pro-
je; mimarlar taraf›ndan haz›rlanan vaziyet plan›, bodrum katlar dahil tüm kat planlar›,
çat› plan› ile bunlara iliflkin en az 2 adet kesit ve yeteri say›da görünüfl, gerekti¤inde
sistem kesitleri ve nokta detaylar› bulunan avan ve tatbikat projeleri ile ilgili mühen-
disler taraf›ndan haz›rlanan ›s› yal›t›m projesi ve/veya raporu, aplikasyon belgesi, yer-
leflme ve yap›n›n özelli¤i nedeniyle ilgili idarece istenecek peyzaj projelerinden olu-
flur.” fleklindeki düzenlemede aç›kça yer al›r.

Plans›z Alanlar ‹mar Yönetmeli¤i’nin  64. maddesinde “‹skan d›fl› alanlarda yap› ruhsa-
t› ve yap› kullanma izni, yap›n›n niteli¤ine göre "3030 say›l› Kanun Kapsam› D›fl›nda
Kalan Belediyeler Tip ‹mar Yönetmeli¤inin" Yap› Ruhsat ‹flleri bafll›kl› bölümünde yer
alan hükümlere uygun olarak ilgili idarece verilir” denilmifltir. Keza Yönetmeli¤in “Be-
lediye Mücavir Alan S›n›rlar› D›fl›nda Plan› Bulunmayan Köy ve Mezralar›n Yerleflik
Alanlar›nda Uygulanacak Esaslar” bafll›kl› 5. bölümünde  “Yap› Ruhsat ‹flleri” bafll›¤› al-
t›nda, 

“Yap› Ruhsat ‹flleri

Madde 57- (De¤iflik - R.G.: 2.9.1999 - 23804 / m.29) Köy ve mezralar›n yerleflik alan-
lar›nda ve civar›nda sadece köy nüfusuna kay›tl› ve köyde sürekli oturanlarca yap›la-
cak konut, tar›m ve hayvanc›l›k amaçl› yap›lar ile müfltemilat binalar› yap› ruhsat› ve
yap› kullanma iznine tabi de¤ildir. Ancak, yap› projelerinin fen ve sa¤l›k kurallar›na uy-
gun oldu¤una dair valilik görüflü al›nmas›ndan sonra, muhtarl›kça izin verilmesi ve bu
izne uygun olarak yap›n›n yap›lmas› flartt›r.

‹nfla edilen yap›n›n fen ve sa¤l›k kurallar›na uygunlu¤u ‹mar Kanununun 30 uncu mad-
desine göre valiliklerce belirlenir.

Valilikler, talep halinde köy yerleflik alanlar›nda yap›lacak yap›lar için, yörenin gelenek-
sel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun olarak üretilmifl projeleri temin edebilirler.

Madde 58- (De¤iflik - R.G.: 2.9.1999 - 23804 /  m.30) 57 nci maddede say›lanlar d›fl›n-
da kalan yap›lar ile köy nüfusuna kay›tl› olmayan, köyde sürekli oturmayanlar ve köy
nüfusuna kay›tl› olmakla birlikte köyde sürekli oturmayanlar taraf›ndan yap›lacak tüm
yap›lar, yap› ruhsat› ve yap› kullanma iznine tabidir. Yap› ruhsat› ve yap› kullanma izni
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valiliklerce düzenlenir. Bu kapsamda kalan yap›larda ruhsat, proje, fenni mesuliyet ve
sürveyanl›k hizmetleri hakk›nda 3030 say›l› Kanun Kapsam›nda Kalan Belediyeler Tip
‹mar Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmeli¤in ilgili hükümlerine uyu-
lur.

Nitekim 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e giren
"Mimarl›k ve Mühendislik Hizmetleri fiartnamesi” gere¤ince Bay›nd›rl›k ve ‹skan Ba-
kanl›¤›nca haz›rlan›p her y›l yay›mlanan  Yap› Yaklafl›k Birim Maliyetlerinin belirlendi¤i
Tebli¤, yap›n›n mimarl›k hizmetlerine esas olan s›n›f› dikkate al›narak belirlenir. Ekte
sunulan Tebli¤de de görülece¤i üzere bu yap› s›n›flar› aras›nda “basit kümes ve tar›m
yap›lar›, seralar, hangar yap›lar›, mezbahalar, tar›m ve endüstri yap›lar›, entegre tar›m
ve endüstri yap›lar›” gibi yap› türleri say›lm›fl ve türlerine göre s›n›flara ayr›lm›flt›r. (EK-
1) Bundan da aç›kça  anlafl›lmaktad›r ki;  mimari hizmete esas olan yap›lar aras›nda di-
¤er tüm yap›lar gibi tar›msal yap›lar da yer al›r.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’n›n 2/11/2010 tarih ve 2010/22 say›l› Genelgesinde de
“Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan düzenlemeler farkl› mevzuata yönelik
uygulamalar› kapsad›¤›ndan, ‹mar Kanunu’nun proje, ruhsat, denetime yönelik fenni
mesuliyete iliflkin hükümleri etkilememekte olup, imar uygulamalar›n›n ‹mar Kanunu
kapsam›nda gerçeklefltirilmesi gerekmektedir.” denilerek bu yap›lar›n fenni mesuliyet
uygulamalar›nda da imar mevzuat›n›n uygulanmas› gerekti¤i aç›kça belirtilmektedir.
(EK-2) 

Tar›msal yap›, fonksiyonu ne olursa olsun bir yap› türü oldu¤una göre;  mimari tasa-
r›mlar›n›n ve projelerinin mimarlar taraf›ndan üstlenilmesi yasal zorunluluktur.

Kurumunuzca üyelerimizin hizmet alan›na iliflkin ifllemlerin mevzuata uygun gerçek-
lefltirilmesini sa¤lamak üzere üyelerimizce haz›rlanan mimari projelerin yukar›da yer
verdi¤imiz mevzuat uyar›nca onaylanmas› gerekti¤i ve mimarl›k ünvan› olmayan kifli-
lerin haz›rlad›¤› mimari projelerin onaylanmamas› hususunda bilgilerinizi arz ederiz. 

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir: 03.02.2011

Say›: 04-11-126

Konak Belediyesi

‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü’ne

Alsancak Kapal› Spor Salonu’nun bulundu¤u parselde Türkiye Voleybol Federasyonu
taraf›ndan “Atatürk Voleybol Salonu Tadilat› ve Ek Bina Yap›m ‹fli” inflaat›n›n devam
etti¤i görülmüfltür.

Bu inflaata ait yap› ruhsat› al›n›p al›nmad›¤›; al›nd› ise ruhsat eki mimari proje ve imar
evraklar›n›n bir örne¤inin taraf›m›za iletilmesi konusunu bilgilerinize rica ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir: 04.04.2011

Say›: 04-11-396

Konak Belediye Baflkanl›¤›’na

Konu : Alsancak Kapal› Spor Salonu’nda yap›lmakta olan ilave inflaat

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na iletti¤imiz 23.02.2011 tarih, 04-11-220 say›l›
yaz›m›zda; Atatürk Kapal› Spor Salonunun bulundu¤u parselin ‹mar Plan›nda Kitle
taramas› bulundu¤u ve yap›laflma yo¤unlu¤unun ne kadar olaca¤› sorulmufltur.

Bu yaz›m›z üzerine; ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’n›n 15.03.2011 tarih, 17682
say›l› yaz›s›nda Belediyenizden aç›klay›c› görüfl istendi¤i bildirilmektedir. 

Konuya iliflkin aç›klay›c› görüflünüzün ve 2334 Ada, 33 Parselin ihdas ve yola terki son-
ras› oluflan imar parseline ait imar durumu, aplikasyon krokisi vb… imar evraklar›n›n
birer örne¤inin ivedilikle taraf›m›za iletilmesini bilgilerinize arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu 

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir: 28.04.2011

Say›: 04-11-526

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na

‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2011 ve 14.01.2011 tarihli toplant›lar›nda
‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›nda yap›lacak revizyonlar›n görüflülerek karara
ba¤land›¤› ve 31.03.2011 tarihinde Belediyenizde ask›ya ç›kar›ld›¤› bilgisi al›nm›flt›r.

Ask› tutana¤›ndan al›nan bilgilere göre revizyona konu alanlar;

• Buca Kaynaklar Olduruk Mevkiinde 1/25000 ölçekli ‹zmir kentsel Bölge Naz›m ‹mar
Plan› Revizyonunda a¤açland›r›lacak alan olarak ayr›lan alanlar›n kullan›m kararlar›n›n
yeniden düzenlenmesi,

• Çi¤li Büyükçi¤li Mah. 26 Pafta, 5103 parsel (yeni 22 pafta, 6040 parsel) ve 4576
parsellerin “2. ve 1. derece Merkez” olarak, söz konusu parselin bat›s›ndaki “Sanayi
Alan›n›n ise “Organize Sanayi Bölgesi” belirlenmesi,

• Foça-Kizbeyli Köyünde “Cüruf Depolama ve Cüruf Geri Kazan›m Alan›”, Alia¤a-fiehit
Kemal Köyünde “Rezerv Cüruf Depolama ve Cüruf Geri Kazan›m Alan›” belirlenmesi,

• Urla Özbek Köyü, Akkum mevkiinin kuzeyindeki alan›n “Tercihli Kullan›m Alan›”
olarak düzenlenmesi,

• Menderes ‹lçesi, Ahmetbeyli Mahallesi, Maydanoz Koyu kuzeyindeki alan›n “Tercihli
Kullan›m Alan›” olarak düzenlenmesi,

• Kemalpafla ‹lçesi, Ba¤yurdu Mahallesinde “Kamu Kurulufl Alanlar› ve Kentsel Yerleflik
alan” belirlenmesi,

• Kemalpafla, Afla¤› Mah. Tavflantepe Mevkiinde yer alan Arkeolojik Sit Alan›n›n “Do¤al
Karakteri Korunacak Alan ve Dikili Tar›m Alan›”na dönüfltürülmesi,

• Torbal› ilçesi, Subafl› Mahallesi, Sanayi ve Depolama Alanlar›n›n güney yönünde
büyütülerek yeniden düzenlenmesi,

olarak belirlenmifltir.

Bu Revizyona iliflkin itirazlar›m›z;

1/25000 Ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›nda; gerekçelendirilmeden
parsel ölçe¤inde de¤ifliklikler yap›lmas›; ask›daki flekliyle getirilen kararlar›n plan›n
bütünlü¤üne ve genel politikas›na uygun olmad›¤›, bu haliyle planlama ilkelerine ve
kamu yarar›na ayk›r› oldu¤u, 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan›n›n içerdi¤i soyutla-
ma ifadeleriyle parsel ölçe¤inde yap›laflma önerdi¤i yorumu ile 1/25000 ölçekli plan›n
üst ölçekli plana uygun hale getirildi¤i gerekçesi yanl›fl  bir yaklafl›md›r.
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‹zmir ili, Foça ilçesi, Kozbeyli Köyü ve Alia¤a ilçesi, fiehitkemal Köyünde Çevre ve
Orman Bakanl›¤› Çevresel Etki De¤erlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlü¤ünce
20.09.2010 tarihinde onaylanan “Manisa – Kütahya – ‹zmir Planlama Bölgesi 1/100000
ölçekli Çevre Düzeni Plan›”nda belirlenen “Cüruf Depolama ve Cüruf Kazan›m Alan›”
na iliflkin üst ölçekli plan kararlar› do¤rultusunda haz›rlanan, 1/25000 ölçekli ‹zmir
Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› De¤iflikli¤i ile orman ve tar›m alan› olarak belirlenmifl
bölgelerde önerilen cüruf depolama alan›n›n planda belirtilen temel hedeflerle çeliflti¤i,
Çevresel Etki De¤erlendirmesi yap›lmadan üç ayr› noktada belirlendi¤i; Gediz Havzas›
ve Ovas›n›n tar›m potansiyelinin olumsuz etkilenece¤i, do¤al dengeleri bozaca¤›, uzun
vadede al›c› ortamlarda kirlenmeye yol açaca¤› aç›kt›r.

‹zmir ili, Torbal› ilçesi, Subafl› Mahallesinde 1/25000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m
‹mar Plan› Revizyonunda belirlenmifl olan Sanayi ve Depolama Alan› güney kesiminin,
1/100000 ölçekli Manisa-Kütahya-‹zmir Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Plan› karar›
gerekçesiyle, ayr›nt›l› toprak etüdleri yap›lmadan büyütülerek yeniden düzenlenmesi;
henüz yap›laflmam›fl verimli tar›m alanlar›n›n yap›laflmaya aç›lmas›n›n yan› s›ra  yak›n
çevredeki tar›m alanlar›n›n da yap›laflma bask›s›na yol açacak tehlikeli bir karard›r.

‹zmir ‹li, Buca ‹lçesi, Kaynaklar, Olduruk Mevkiinde, 1/25000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge
Naz›m ‹mar Plan› Revizyonunda A¤açland›r›lacak Alan ve K›smen Mezarl›k 

Alan› olarak ayr›lan alanlar›n›n kullan›m kararlar›n›n yeniden düzenlenerek “Kentsel
Yerleflik Alan, Konut D›fl› Kentsel Çal›flma Alan› ve Spor Alan›” olarak belirlenmesi
kamu yarar›na ayk›r› ve yap›laflma yo¤unlu¤unu art›r›c› bir karard›r.   

Yukar›da s›ralanan gerekçelerle Planlama ilkelerine ve kamu yarar›na uygun olmayan
ask›daki ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› Revizyonu’nun iptal edilmesini gere¤i
için bilgilerinize arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir: 15.06.2011

Say› : 04-11-733

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na

Ülkemiz kentlerinde ve ‹zmir’de araç say›s› her geçen gün büyük bir h›zla artmaktad›r.
Küresel ekonomi politikalar›n›n dayatt›¤› tüketim toplumu al›flkanl›klar› da bu art›fl› te-
tiklemektedir. Di¤er yandan kentlerde ve yerleflme alanlar›nda artan araç say›s›yla
oranl› olarak cadde, sokak, otopark vb. kamuya aç›k alanlar üretilememekte, meskun
bölgelerde ve genel olarak kent merkezlerinde yeni cadde, yol vb. altyap› geliflmeleri
olanaks›z hale gelmektedir.

Araç say›s›ndaki art›fl›n yan› s›ra etkin flehirsel toplu ulafl›m sistemlerinin yetersizli¤i –
yoklu¤u trafik ve ulafl›m sorunlar›n› ço¤alt›rken kentte otopark gereksinimlerini de ar-
t›rmaktad›r.

Ülkenin ulafl›m politikalar›nda önceli¤in karayolu tafl›mac›l›¤›na, kent içi ulafl›mda da
önceli¤in lastik tekerlekli sistemlere (otobüs, dolmufl) verilmesi kent içinde özel araç-
lar›n trafi¤e ç›kmas›n› özendirmifltir.

Özetle s›ralanan tespitler kapsam›nda kentlerde otopark sorunu çözümsüzlük s›n›rla-
r›na dayanm›flt›r. Ana ulafl›m arterleri parklanmalar nedeniyle kapasitesinde ifllevini ye-
rine getirememekte, trafikte t›kan›kl›klar ve s›k›flmalar nedeniyle kent içi ulafl›m da bü-
yük bir sorun halini almaktad›r.

Otopark gereksinimini yap›lar – binalar de¤il araçlar yaratmaktad›r. Her araç için ken-
di otopark gereksinimini karfl›layacak bir genel yaklafl›m›n benimsenmesi ve uygula-
maya yans›t›lmas› kal›c› çözüm için bir yöntem olacakt›r.

Bu ba¤lamda otopark gereksiniminin karfl›lanmas›n› binalara – yap›lara de¤il, otopark
ihtiyac›n› yaratan araçlara yükleyen yeni bir anlay›flla, ilgili mevzuat yeniden ele al›n-
mal›d›r.

Araç üreticilerinin katk›s›, al›m sat›m s›ras›nda oluflturulacak katk›, araç vergilerinden
ayr›lacak katk›, araç muayenelerinde ayr›lacak katk› vb. fonlarla otopark inflaatlar›n›n
finansmanlar› karfl›lanmal›d›r.

Di¤er yandan, otopark sorununun çözümü bir yönetmelik ile de¤il, imar ve ulafl›m
planlamas› ve iflletme programlar›yla olanakl›d›r. ‹mar planlar›nda, kentlerin araç girifl
ç›k›fl› için k›s›tlanacak alanlar›  belirlenip (merkezler), bölge otoparklar›, özel otopark-
lar, kentsel yo¤unluklar›n talebi olan say›da ve standartta otopark alanlar› ayr›lmal›d›r.
Ulafl›m planlar› kapsam›nda kent içi ulafl›m taleplerinin rayl› sistemlerle ve körfezde



269
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 40. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

deniz ulafl›m› güçlendirilerek h›zl›, konforlu ve güvenli bir flekilde karfl›lanmas› sa¤la-
narak ve özel araç kullan›m›n› özendirmeyen alternatif ulafl›m olanaklar› sunularak
otopark sorunu çözülebilir.

S›ralanan temel yaklafl›mlar benimsenip, kent planlar›na ve ulafl›m sistemlerine ve
do¤ru standartlarla uygulamaya yans›t›lmad›¤› sürece mevcut anlay›fl ve bu anlay›fla
dayal› olarak yap›lacak düzenlemelerle otopark sorununun gerçek anlamda çözümü
hiçbir zaman sa¤lanamayacakt›r.

Ancak tan›mlanan temel anlay›fl uygulama alan›na yans›t›l›ncaya kadar yürürlükte bu-
lunan Otopark Yönetmeli¤i de¤ifliklik önerilerimiz ektedir.

(Öneriler bold olarak belirtilmifltir.)

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye

Ek : ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Otopark Yönetmeli¤i Düzenleme Esaslar› De¤ifliklik
Önerileri Çal›flmas›
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Tarih: 02-08-2011

‹zmir: 04-11-946

‹zmir Ticaret Odas› Baflkanl›¤›’na

‹zmir

‹lgi : 25.07.2011 tarih, B24/97-29678 say› numaral› yaz›n›z hakk›nda

Konu: “‹zmir’in Bir Rengi Olmal›” projesi

Bilindi¤i gibi ve genel olarak kentlerimizin sorunlar›n›n en bafl›nda planlama ve nitelik-
li mimarl›k bir baflka ifadeyle tasar›m sorunu gelmektedir. ‹zmir kenti di¤er kentlere
göre göreli olarak biraz daha nitelikli yap›lara sahip olsa da ayn› sorunla iç içedir.

Bir yandan güvensiz, sa¤l›ks›z, her türlü kentsel, sosyal ve teknik altyap›dan yoksun
kent bölgelerinin güvenli, sa¤l›kl› ve standartlar› yeterli yaflam çevrelerine dönüfltürül-
mesi öncelikli strateji olmak zorundad›r. Di¤er yandan kentin sahip oldu¤u yap›lar›n
mimari düzeyleri ve nitelikleri de öncelikli olarak ele al›nmas› gereken bir kentsel gün-
demdir.

Kentlere ve kent yönetimlerine rehber niteli¤inde olan “Avrupa Kentsel fiart›nda”
kentlerin mimarileri konusunda afla¤›daki stratejileri önermektedir;

“Kentlerimizi ve kasabalar›m›z› bilgi, kültür ve sanat yuvalar› haline getirme amac›m›z-
da, kentlerin mimari güzelliklerini dikkate almad›¤›m›z takdirde sayg›nl›ktan yoksun
kalaca¤›m›z›n fark›nday›z,

Mekansal geliflmemizde mimarl›k boyutunu daha fazla dikkate almak ve karar verici-
lerde ve kentlilerde canl› bir mimari kültürün geliflmesini teflvik etmek istiyoruz.

Kentlerimizle, kasabalar›m›zla ve onlar›n kültürü ile oldu¤u kadar mimarileri ile de gu-
rur duymak arzusunday›z.”

Özetle de¤inilen saptama, de¤erlendirme ve stratejiler kapsam›nda ‹zmir’de yerel yö-
netim koordinasyonunda yap›l› çevrenin, tek tek yap›lar›n ve yap› gruplar›n›n mimari
düzeylerini gelifltirecek her türlü çaba ve program› önemsiyoruz ve katk› koymaya ha-
z›r oldu¤umuzun bilinmesini istiyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu 

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir: 20.09.2011

Say›: 04-11-1117

Ulaflt›rma Bakanl›¤› Karayollar› ‹zmir Bölge Müdürlü¤ü,

Konu: Konak Tüneli hakk›nda

23 Eylül Cuma günü temelinin at›laca¤›n› bas›ndan ö¤rendi¤imiz Konak Tüneli’nin pro-
jelerinin 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: 20.09.2011

Say›: 04-11-1118

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Baflkanl›¤›,

Konu: Konak Tüneli hakk›nda

23 Eylül Cuma günü temelinin at›laca¤›n› bas›ndan ö¤rendi¤imiz Konak Tüneli’nin pro-
jelerinin 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: 12.10.2011

Say›: 04-11-1213

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na

Konu : K›br›s fiehitleri Caddesi zemin döflemesi uygulamalar› hk.

Kentimizin en yo¤un yaya kullan›m alanlar›n›n bafl›nda gelen K›br›s fiehitleri Cadde-
si’nde yap›lmakta olan cadde üst kaplamas› de¤ifliklikleri ba¤lam›nda kentsel tasar›m,
yaya alan› tasarlamas› vb. konular›n belediyeniz gündemine al›nmas›nda yarar görüyo-
ruz.

Zemin kaplamas› seçimi, peyzaj›, ayd›nlatmas›, gölgelik düzenlemeleri ile bir bütün
olarak ele al›nmas› gereken kent alanlar›, bütüncül yaklafl›mla tasarlanmazsa tasar›m
kenti ‹zmir’den söz etmek kuflkusuz olanakl› olmayacakt›r.

Kent içi yaya alanlar›n›n, kent mobilyalar›n›n tasar›m sürecini birlikte üretmek talebi-
mizi bilgilerinize sunar, esenlikler dileriz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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RAPORLAR
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‹zmir : 08.03.2011

Say›  : 04-11-279

CUMHUR‹YET SAVCILI⁄I ‹ZM‹R

SUÇ DUYURUSU YAPAN TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkanl›¤›, 

1456 Sokak No:8 Kat. 4, Alsancak - ‹zmir

fiÜPHEL‹LER ...........................,

...............................................................

SUÇ 3458 say›l› yasaya ayk›r›l›k.

SUÇ TAR‹H‹ Halen devam etmektedir.

OLAYLAR    : 1  - fiüpheliler,  ‹zmir – Karaba¤lar Selvili Mah.Dostluk Bulv.
4019/8 Sok. No: 28/A  adresinde çal›flmalar›n›   yürüten ..............................................................
Firmas›n›n temsilcileridir. Suça Kat›lan di¤er san›klar›n kimliklerinin soruflturma s›ras›n-
da saptanmas›n› dilemekteyiz.  ....................... ad›ndaki kifli ö¤rendi¤imize göre mimar de-
¤ildir, inflaat mühendisidir. fiüpheli yapt›¤› duyurularda; “Yeni yap›lanan
............................................ olarak Mimar Ve ‹nflaat Mühendisi kadromuzla firman›z›n mi-
mari ve statik yap› projelerinize uygun gördü¤ünüz takdirde teklif vermek istemekte-
dir.”  

Kendisi mimar olmayan kiflinin mimari proje yapmas›na ve bu do¤rultuda ilan vermesi-
ne yasal olanak bulunmamaktad›r. Kald› ki, bu kiflinin mimarlar çal›flt›rarak mimari iflle-
ri üstlenmesi de yasaya ayk›r›d›r. Bu konudaki yasal temelleri afla¤›da aç›klamaktay›z. 
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2 - Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde

mühendislik ve mimarl›k unvan›n› kullanmak isteyenlerin, 3458 say›l› yasan›n

1. maddesine göre, mühendislik ve mimarl›k yetkilerini veren bir üniversiteden

mezun olmalar› ve bu niteliklerini sürdürmeleri zorunludur.

- Ayn› yasan›n 7. maddesine göre mimar olmayanlar, bu unvanlar ile baflkalar›n›n iflle-
rinde çal›flt›r›lamazlar, kendi adlar›na serbest meslek faaliyeti yürütemezler.

- 3458 say›l› yasan›n 8. maddesi mimar olmayan kiflilerin, kurduklar› tüzelkiflilerin un-
vanlar›nda, ticari ve sanayi etkinliklerinde mimar unvan›n›n kullan›lmas›n› yasaklamak-
ta ve bu kurala karfl› gelenlerin cezaland›r›lmalar›n› öngörmektedir. Bu tür eylemleri
nedeniyle flirket kurucular› ve yasal temsilcileri do¤rudan sorumlu bulunmaktad›r.

5 - Kald› ki, mimar olmayan kiflilerin ticaret ve sanayi unvanlar›nda, üstlendikleri yü-
kümlülüklerde mimar kimli¤ini öne ç›kararak bir tak›m etkinlik içinde bulunmalar› ye-
rine göre sahtekarl›k suçunu da oluflturabilir.

SONUÇ Aç›klad›¤›m›z nedenlerle yukar›da ticaret unvan›  ve kimli¤i belirtilen kifli ile
kovuflturma s›ras›nda saptanacak di¤er flüpheliler  hakk›nda ceza kovuflturmas› baflla-
tarak, eylemlerine uyan 3458 say›l› yasan›n 1., 7. ve 8. maddelerine, ayr›ca TCK' nun il-
gili hükümlerine göre cezaland›r›lmalar› için kamu davas› aç›lmas›n› sayg› ile talep
ederiz.

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu ad›na

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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ALIfiVER‹fi MERKEZLER‹, BÜYÜK MA⁄AZALAR VE Z‹NC‹R MA⁄AZALAR
KANUNU TASARISI TASLA⁄I HAKKINDA DE⁄ERLEND‹RME

10.02.2010

Al›flverifl merkezleri, büyük ma¤azalar ve zincir ma¤azalar, son y›llarda özellikle kent
merkezlerinde, yer seçimi yap›lan bölgelere çok önemli ulafl›m, trafik, otopark ve
altyap›  sorunlar› yaratacak flekilde geliflmifltir.

Kentsel altyap›ya olumsuz etkileri nedeniyle, al›flverifl merkezleri, büyük ma¤azalar ve
zincir ma¤azalar konusunun kanunla düzenlenmesi yerinde bir uygulamad›r. Bu kap-
samda; Kanun Tasar›s› Tasla¤›n›n de¤erlendirilmesi sonunda:

Tasla¤›n Tan›mlar bafll›kl› 2. maddesinin g) bendinde; Rapor; ‹mar planlar›nda ticaret
alan›, kentsel ve bölgesel ifl merkezi ya da tali ifl merkezi belirlenmemifl olan yerlerde
al›flverifl merkezi ve büyük ma¤aza kurulufl taleplerinin de¤erlendirilmesinde dikkate
al›nan ve içeri¤i yönetmeliklerle belirlenen Stratejik Kentsel ve Çevresel Etki
de¤erlendirilmesi Analiz Raporu, ifadesi yer almaktad›r.

Tasla¤›n bu ifadesiyle, imar planlar›nda ticaret alan›, kentsel ve bölgesel ifl merkezi ya
da tali ifl merkezi olarak arazi kullan›fl karar› getirilmemifl alanlarda da, tan›mlanan
analiz raporu ile al›flverifl merkezi, büyük ma¤aza yap›labilmesine olanak sa¤lanmak-
tad›r.

Kentlerin plan bütünlü¤ü aç›s›ndan, yeni sorunlar yaratmamak amac›yla konu bir rapor
konusu olarak de¤il, imar plan› revizyonu olarak ele al›nmak zorundad›r. Metin, yaz›l›
flekliyle planlaman›n bütünlü¤ü ve teknik ve bilimsel kurallara uygunlu¤u ilkelerini
ortadan kald›rmaktad›r. Taslak düzeltilmeli, ve öncelikle imar planlar›na uygun yer
seçiminin kural olarak titizlikle aranaca¤›n› hükme ba¤lamal›d›r.

Tasla¤›n Kurulufl ‹zni bafll›kl› 4. Maddenin 2. ve 3. Bendleri, 5. Maddenin 3. ve 4.
Bendleri, özetlenen gerekçeyle yeniden düzenlenmeli, kurulufl izni için, her koflulda,
imar planlar›nda ticaret alan›, arazi kullan›fl› ayr›lm›fl olmas› titizlikle gözetilmelidir.

Tasla¤›n, Otopark ve Sanat Galerisi Mecburiyeti bafll›kl›, 6. Maddesi, al›flverifl merkez-
leri ve büyük ma¤azalar alan›nda, otopark ve sanat galerisi için ayr›lmas› gereken alan-
lar› tan›mlamaktad›r.
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Al›flverifl merkezleri ve büyük ma¤azalar›n, kent ölçe¤inde yaratt›¤› en önemli sorun
ulafl›m ve otopark sorunudur. Yürürlükteki otopark yönetmeli¤i bu soruna cevap vere-
memekte, yaklafl›k bütün al›flverifl merkezlerinin çevresi düzensiz otoparklanma, taksi
duraklar› vb iflgallerle sorun alan› halini almaktad›r.

Taslakta otopark için belirlenmifl oranlar yerine, imar planlar›nda ticaret alan›nda
ayr›lm›fl olsa dahi, kent ulafl›m› sistemine uygun ulafl›m ve trafik etütlerinin yap›lmas›
zorunlulu¤u ve yürürlükte bulunan otopark yönetmeli¤ine göre bulunacak otopark
alan›n›n en az iki katl› otopark yeri ayr›lmas› zorunlulu¤u getirilmelidir. 

Sanat Galerisi için ise, merkez içindeki konumunu öne ç›karacak koflullar belirlen-
melidir. Eriflilmesi zor ve konumu olumsuz alanlar sanat galerilerine ayr›lmamal›d›r.

Di¤er yandan, al›flverifl merkezleri ve büyük ma¤azalar yer ald›klar› bölgelerde genel
olarak bakkal, manav, dükkan vb küçük esnaf›n ekonomik faaliyetleri ile ilgili büyük
sorunlar yaratmakta, onlar›n ortadan kalkmalar›na neden olmaktad›rlar.

Al›flverifl merkezleri ve büyük ma¤azalar›n yer seçece¤i bölgede bulunan küçük
esnaflar›n ekonomik faaliyetlerini analiz etmeden, bu kesime yönelik koruyucu
ekonomik önlemler gelifltirilmeden kanun düzenlenmesi ve bu önlemleri içermeyen
Kanun’un kamu yarar› konusu tart›flmal› olacakt›r.

Al›flverifl Merkezleri, Büyük Ma¤azalar ve Zincir Ma¤azalar Kanunu Tasar›s› Tasla¤›
özetle s›ralanan elefltiri ve sak›ncalar kapsam›nda yeniden düzenlenmelidir.

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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DÖNÜfiÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLA⁄I
ÜZER‹NE DE⁄ERLEND‹RME

18.02.2010

Amaç ve Kapsam Maddeleri: (madde 1) Ülkemiz kentlerinde, 1950’li y›llarda bafllayan
1970’lerde h›zlanan yo¤un göçlere ba¤l› olarak oluflan h›zl› nüfus art›fl› sonucunda,
göçle gelen kitlelerin bar›nma sorunlar›n› çözecek, onlar› güvenli, sa¤l›kl›, her türlü tek-
nik ve sosyal altyap›s› tamamlanm›fl yaflam çevrelerinde iskan edecek tutarl› ve etkin
politikalar gelifltirilmemifltir. Bu sürecin sonunda günümüzde bütün kentlerimizde,
kentin fiziki alan›n›n ve yap› stokunun yar›s›n›n güvensiz, sa¤l›ks›z, hiçbir mimarl›k, mü-
hendislik hizmeti almadan ve kentsel teknik ve sosyal altyap›dan yoksun, afet riskinin
alt›nda oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.

Özetlenen bu saptama kapsam›nda kentlerin en öncelikli sorunu, aç›klanan tarzda ya-
p›laflm›fl kentsel alanlar›n güvenli, sa¤l›kl› hale getirilmesi ve yaflayanlar› mutlu edecek
yaflam çevrelerinin elde edilmesi sorunu olarak belirlenmelidir.

S›ralanan nedenlerle, risk alt›ndaki kentsel alanlar›n ve yap› stokunun öncelikle sa¤l›k-
laflt›r›lmas›, güvenli hale getirilmesi amaçlanmal›, dönüflüm ise ikincil amaç olarak afet
bölgelerini içermelidir.

Haz›rlanm›fl olan kanun tasar›s› tasla¤›n›n ad›n›n yaln›zca “Dönüflüm” olmas› belirtilen
hedeflerle uyum içinde de¤ildir. Kanunun ad›n›n “Kentsel Sa¤l›klaflt›rma ve Dönüflüm
Alanlar› Hakk›nda Kanun” olarak düzenlenmesi amaç ve kapsama daha uygun olacak-
t›r. Amaç ve kapsam bu çerçevede yeniden düzenlenmelidir.

Tan›mlar Maddesi: (madde 3) Bu maddede belirtilen tan›mlardan “Dönüflüm Alan›” ye-
tersiz bir ifade olup, “Sa¤l›klaflt›rma ve Dönüflüm Alan›” olarak de¤ifltirilmelidir.

Son y›llarda, özel kanunlarla, planlama alan›nda özellikle sektörel temelli ve çok otori-
teli, çok parçal› bir planlama anlay›fl› ve mevzuat› gelifltirilmifltir. Bu yap›, topluma bü-
tünlefltirilemez bir planlama sürecini dayatmaktad›r ve planlaman›n kademeli birlikte-
li¤i ilkesini de ortadan kald›rmaktad›r.

Farkl› otoritelere da¤›t›lm›fl, farkl› ölçeklerde ve farkl› tan›mlardaki planlama eylemleri,
ayn› süreci ve temel stratejileri öngörmeden, farkl› planlar›n kararlar›n›n birbirini derin-
den etkilemesine ra¤men, birbirinden kopuk, iliflkisiz olarak gerçeklefltirilmesi, kentler-
de bir anlamda “plans›z” geliflmeyi tetikler konuma gelmektedir.

Her alanda ve her konuya göre bir plan tan›m› yap›lmas› yerine, “‹mar Plan›” kavram›-
n›n parçalanarak içinin boflalt›lmas› yerine, planlaman›n do¤as›nda var olan, bilimsel ve
teknik kurallara uygun, bütün kademelerinin h›zla tamamlanabildi¤i içeri¤inin hayata
geçirilmesi halinde, baflka baflka adlar alt›nda plan tan›m›na da ihtiyaç kalmayacakt›r.
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Koruma Amaçl› ‹mar Plan›, Özel Çevre Koruma Plan›, Dönüflüm Amaçl› ‹mar Plan› vb
tan›mlarla planlaman›n parçalanmas› anlay›fl›n›n art›k terk edilmesi, usulüne ve ö¤reti-
nin tan›mlad›¤› içeri¤e uygun “imar plan›” kavram›n›n bütün gereksinimlere yetece¤i-
nin bilinmesi gereklidir.

Yap›lan de¤erlendirme kapsam›nda “Dönüflüm Amaçl› ‹mar Plan›” tan›m›n›n tamamen
iptal edilmesi daha uygar bir tutum olacakt›r.

Dönüflüm Alanlar›n›n Planlama ve Yap›laflma Maddesi: (madde 6) Bu maddenin baflta
ad› olmak üzere 3., 4. Ve 5. bendleri iptal edilerek yeniden düzenlenmelidir.

3. bendinde, “dönüflüm alan s›n›rlar›n›n bir ay içinde çevre düzeni planlar›na ifllenece-
¤i” koflulu getirilmektedir. Yasa metninin tamam›nda planlama bilimine karfl› bir anla-
y›fl de¤iflikli¤ine ihtiyaç duyulmas› gerekmektedir. Planlara ifllenir ifadesi, plan› yok
saymakla efl anlama gelir. Planlara ifllenir anlay›fl› terk edilmeli, yerine her ölçekteki
planlarda bu alanlar›n belirlenece¤i anlay›fl› getirilmelidir. Planlarda belirlenmesi ise,
plan›n ölçe¤inin gerektirdi¤i araflt›rma ve bulgularla, de¤iflik ya da revizyon olarak ya-
p›lmas› gereken ve plan›n bütünüyle ba¤›n›n kurulmas›n› sa¤layacak bir aflama olmak
zorundad›r. Özetlenen de¤erlendirme kapsam›nda, tasar›n›n bu bölümleri iptal edile-
rek yeniden düzenlenmelidir.

Dönüflüm Alanlar›nda Uygulama Maddesi: (madde 7) Madde 7 -  5. bendinde “idare,
idare meclisi veya baflkanl›k taraf›ndan, dönüflüm amaçl› imar plan› kurallar›na uygun
olarak haz›rlanan onayl› kentsel tasar›m projeleri çerçevesinde....” ibaresi yer almakta-
d›r. Bu ifade ile kentsel tasar›m projelerinin de idare meclisince (TOK‹ ya da ilgili bele-
diye Meclisince) onaylanaca¤› gibi bir anlam ç›kmaktad›r. (madde gerekçelerinin aç›k-
land›¤› bölüm madde 7’de tam ifade edilmifltir.) ancak tasar› kanun metninde bu ifa-
de, yani kentsel tasar›m projelerinin, idare meclisince onaylanaca¤› net olarak ifade
edilmelidir.

Sonuç: Yap›lan de¤erlendirmeler kapsam›nda, “Dönüflüm Alanlar› Hakk›nda Kanun Ta-
sar›s› Tasla¤›” yeniden ele al›nmal›, baflta ad› olmak üzere içeri¤i ve madde aç›l›mlar›
yeniden düzenlenmelidir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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‹ZM‹R – KONAK 1. ETAP (ALSANCAK – KAHRAMANLAR BÖLGES‹) 
1 / 5000 ÖLÇEKL‹ NAZIM ‹MAR PLANI HAKKINDA DE⁄ERLEND‹RME

17.05.2010

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Meclisince kabul edilerek ask›ya ç›kar›lm›fl olan; ‹zmir –
Konak 1. Etap (Alsancak – Kahramanlar Bölgesi) 1 / 5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan› ve
plan notlar› incelenmifl olup, afla¤›da belirtilen hususlar tespit edilmifltir.

GENEL OLARAK:

‹zmir kentinin bütününü kapsayan Manisa – Kütahya – ‹zmir Planlama Bölgesi
1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan›n›n, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi s›n›rlar›n› kap-
sayan, 1/25000 Ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›n›n, ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi Ulafl›m Ana Plan›n›n tamamlanm›fl olmas›, kentimizin uzun y›llard›r gereksin-
im duydu¤u “Planl› Geliflme” politikalar› ba¤lam›nda son derece önemlidir.

Yürürlükte bulunan bu üst ölçekli planlar›n ana kararlar› ile stratejileri do¤rultusunda,
alt ölçekli plan kademelerinin de (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 önemli bulunmaktad›r.

Özetle tan›mlanan kapsamda; ‹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 bölgelerine yönelik Naz›m ‹mar Planlar›n›n ve
Uygulama ‹mar planlar›n›n da süratle tamamlanmas› gerekti¤ini vurguluyoruz.

Ask›da bulunan ‹zmir – Konak (Alsancak – Kahramanlar Bölgesi) 1 / 5000 Ölçekli
Naz›m ‹mar Plan›n›n kapsad›¤› alan Cumhuriyet döneminin modernist planlama
anlay›fl›yla 1926 y›llar›nda planlanm›fl, dönemin meydan, bulvar, cadde, park anlay›fl›n›,
bar›nd›ran ve sosyal ve teknik altyap› dengeleri bugün dahi yeterli olan bir bölgedir.

‹zmir’de 1950’lerden sonra geliflen ve her biri bir kent büyüklü¤üne sahip olan
Bornova, Karfl›yaka, Buca vb kent bölgelerinde meydan, cadde, park ve di¤er donat›lar
aç›s›ndan bu bölgeye efl de¤er bir kentleflme baflar›lamam›flt›r. Bu nedenle dahi ask›da
bulunan plan›n kapsad›¤› bölge son derece özenle ele al›nmas› gereken bir merkez ve
bölgedir.

PLAN KARARLARI VE NOTLARI

1 / 25000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›n›n temel stratejisi, yeni kent
merkezi olarak tan›mlanm›fl olan ve alt ölçek planlar› tamamlanm›fl bulunan yaklafl›k
550 ha. Liman arkas›, Salhane, Bayrakl›, Turan kesiminin yüksek yap›lar fleklinde
gelifltirilmesi ve bu kapsamda kentin di¤er bölgelerindeki yüksek yap›laflma talep ve
bask›s›n›n bu bölgeye yönlendirilerek karfl›lanmas›n› öngörmektedir.

Ask›da bulunan 1 / 5000 ölçekli ‹zmir – Konak (Alsancak – kahramanlar Bölgesi) 1.Etap
Naz›m ‹mar Plan›, üst ölçek plan olan 1 / 25000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar
Plan›’n›n bu temel stratejisine ayk›r› olarak bölgede yüksek yap›laflmay› teflvik etmek-
tedir ve yaln›zca genel arazi kullan›fl› aç›s›ndan üst ölçek plan ana kararlar›na uygun
oldu¤u görülmektedir.

Ancak gerek plan gösterimlerinde, gerekse plan notlar›nda, geçmiflte tart›flma ve dava
konusu edilen ve mahkemeler taraf›ndan planlama ilkelerine ve kamu yarar›na uygun
bulunmayan konular›n (örne¤in; Akdeniz Mahallesi, 81 Pafta, 999 Ada, 81 Parsel, 81
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Pafta, 1716 Ada 1 ve 2 parseller) bu planda, iptal edilmifl plan›n flekliyle aynen korunuy-
or olmas›, planlaman›n eflitlik ilkesini göz ard› etmektedir. 

Planlama kararlar›nda, yürürlükte bulunan ‹mar Planlar›nda öngörülmüfl yap›
alanlar›n›n, 7-8 kat gibi tek düze belirlenmifl bir yükseklikte yap›laflmas› yerine,
zeminde belirli oranda alanlar› boflaltarak yap› haklar›n›n yüksek katl› yap›lar fleklinde
kullan›lmas› yönünde bir esneklik öngörülmesi genel olarak olumlu bulunmaktad›r.

Ancak bu geliflmeye olanak tan›n›rken, plan›n belli bir bölgeleme içermiyor olmas›,
ulafl›m vb, gereksinimlerin analizi yap›lmadan, nas›l bir kentsel mekan yarataca¤›na
dair bir öngörü ya da referans getirmiyor olmas› ve yaln›zca bir plan notuyla bütün bir
M‹A alan›n›n, bir baflka ifadeyle kentin merkezinin dönüfltürülüyor olmas› sak›ncal› bir
karard›r.

Naz›m ‹mar Plan› notlar›nda; yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlar›
geçerlidir fleklindeki ifade yeterli olmay›p, plan notuyla getirilen bu karar›n, standart
imar plan› teknikleriyle uygulanabilmesi çok zordur. Nitelikli bir kentsel mekan için
kent mimarl›¤›, kentsel tasar›m ölçe¤inde bir ayr›nt› çal›flma gerektirmektedir.

Tapu mülkiyet haklar›ndan en az %40 kamuya terk edilece¤i ve terk edilen bu alanlar›n
yol, yeflil alan, otopark vb. olaca¤› ifadesindeki ‘’vb.’’ kald›r›larak, terk edilecek bu alan-
lar›n yol, yeflil alan ve aç›k otopark olarak kullan›labilece¤ini, büfe vb. hiçbir nedenle
yap›laflamayaca¤›n› güvenceye alan bir plan notu ile netlik getirilmesi gereklidir.

Di¤er yandan plan notlar›nda 2-1-a maddesinde yer alan; “kazan›lm›fl inflaat alan›”
ifadesinin, ‹BfiB ‹mar yönetmeli¤ine bir referans içerdi¤i ve yönetmelikte bir de¤ifliklik
halinde, ana karar olan Naz›m ‹mar Plan› kararlar›n›n otomatik olarak de¤ifltirilece¤i
gibi bir durum yarat›lm›flt›r. 

‹mar Yönetmeli¤i Naz›m ‹mar Plan› karar ve notlar›n› de¤ifltiremez, bu nedenle bu plan
notunun Naz›m ‹mar Plan› diline de uygun olarak, “yap› alan›” fleklinde de¤ifltirilmesi
ve bu kapsamda yönetmeli¤i referans almadan yeniden yaz›lmas› gereklidir.

Kültürpark alan› Do¤al Sit olarak tescilinin yan› s›ra tarihi sit olarak da tescilli bir
aland›r. Ask›da bulunan 1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan›nda Kültürpark alan›n›n tarihi
sit gösterimi yer almad›¤›ndan plan bu haliyle eksiktir.

‹zmir’in 1.Derece Deprem Bölgesi olmas› nedeniyle Yeni kent Merkezi Naz›m ‹mar
Planlar›nda tart›flma konusu edilen, güncel, onayl›, jeolojik etütlerin plan onama
iflleminden önce, bu bölge için de tamamlanm›fl olmas› gerekti¤i dikkate al›nmal›d›r.

SONUÇ

‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisince karara ba¤lanan ve ask›ya ç›kar›lm›fl olan; ‹zmir
Konak 1.Etap (Alsancak – Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan›nda,
yukar›da belirtilen elefltiriler kapsam›nda gerekli düzenlemelerin yap›lmas›, plan ve
plan notlar›n›n yeniden oluflturulmas›, planlaman›n planlama ilkelerine ve kamu
yarar›na uygunluk zorunlulu¤u aç›s›ndan gereklidir. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Haziran 2010

S›¤›nak Yönetmeli¤i uygulamalar›na iliflkin yak›nma ve sorunlar pek çok kifli ve kesim
taraf›ndan dile getirilmektedir. S›¤›nak alan hesaplar›, kifli say›s› hesaplar›, at›l olarak
yap›lan ve kullan›m olanaklar› k›s›tl› olan mekanlar yarat›l›yor olunmas›, yap›n›n tafl›y›c›
sistemine etkileri, havaland›rma sistemleri, denetim mekanizmalar›n›n ifllevsizli¤i
yak›nma konular›ndan baz›lar›d›r. Özellikle de bar›fltan yana ve daha yaflan›l›r bir
dünya için enerji ve kaynak yaratmak yerine s›¤›naklar için kaynaklar›n kullan›lmas› en
temel elefltiri konular›n›n bafl›nda gelmektedir.

Kald› ki yaflam hakk› ve güvenlik konusu Anayasa ile de güvenceye al›nan en temel
insan haklar›ndan biri olup, güvenlik sosyal devletin öncelikli görevlerinden biridir.
Kamusal bir görev olan, güvenlik ve güvenli yaflam›n kriterlerinin sa¤lanmas›, özel
kiflilere b›rak›lamayacak biçimde devletin görevidir.

Bu nedenle de, binalarda tekil biçimde ve asgari nitelikleri bile sa¤lad›¤› kuflkulu olan
s›¤›nak ad› alt›nda at›l mekanlar›n oluflturulmas› yerine, kamu eliyle daha sa¤l›kl›, periy-
odik bak›m ve denetimleri sa¤lanabilen kamusal s›¤›naklar›n yap›lmas›, imar
planlar›nda bu alanlar›n ayr›lmas› daha do¤ru bir çözüm olacakt›r.

Bu temel noktan›n bir kez daha vurgulanmas›n› önemsiyor, böyle bir süreç geliflinceye
kadar uygulamalar›n düzenlenebilmesi için, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan
haz›rlanan taslak üzerindeki önerilerimizi sunuyoruz.

‹letilen taslak üzerinde yap›lan inceleme sonucunda, genel gerekçe de belirtildi¤i gibi,
uygulamada yaflanan baz› sorunlar›n çözümüne yönelik düzenlemeler oldu¤u
de¤erlendirilmektedir.

Buna göre;

-S›¤›na¤a esas alan hesab›nda, brüt inflaat alan› yerine emsal hesab›n›n esas al›nmas›
ve s›¤›nak alan›n›n hesaplanmas›nda faydalanacak kifli say›s›n›n dikkate al›nmas›,

-S›¤›nak aranacak ya da aranmayacak yap›lar›n belirlenmesindeki belirsizlik ve
çeliflkilerin ortadan kald›r›lmas›, 

-K›rsal yap›lar, depolar, sanayi, tar›m ve hayvanc›l›k gibi özellik arz eden yap›larda
s›¤›nak tesis edilmesine iliflkin kriterlerinin belirlenmesi,

-‹mar Kanunu, Büyükflehir Belediyeleri Kanunu, ‹l Özel ‹dareleri Kanunu, Kat Mülkiyeti
Kanunu, Yang›n ve ‹mar Yönetmeliklerinin, ba¤lant›l› maddeleriyle uyumlu hale getir-
ilmesi, 

-Ruhsat ve yap› kullanma süreçlerini k›saltaca¤› öngörülen, s›¤›nak tespit komisyon-
lar›n›n kald›r›lmas› yönündeki de¤ifliklik önerilerinin, olumlu oldu¤u düflünülmektedir

SI⁄INAK YÖNETMEL‹⁄‹NDE DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹S‹ ÜZER‹NE GÖRÜfiLER
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Ancak:

-Bir parsel de birden fazla yap›n›n bulundu¤u ve bahçede s›¤›nak tesis edildi¤i durum-
larda, yap›lan s›¤›na¤›n di¤er yap›larla korunakl› bir ba¤lant› sa¤lanarak yap›lmas›n›n
zorunlu tutulmas›n›n mimari çözümleri zorlayaca¤›,

-Tam da gerekçede belirtildi¤i gibi, bu zorunlulu¤un, uygulama da s›k›nt› yaratt›¤› ileri
sürülen taleplerde belirtildi¤i gibi, (oluflabilecek geçitlerle)  gereksiz mekanlar›n
oluflmas›, maliyet art›fl›, ekonomik külfet gibi yak›nmalar› ve elefltirileri karfl›lamad›¤›,

-Duvar ve döfleme kal›nl›klar› konusunun biraz daha aç›klanmas› gerekti¤i, örne¤in
tamamen topra¤a gömülü mekanlar için duvar ve döfleme kal›nl›klar›n›n da tariflen-
mesinin gerekti¤i,

-Katl› otopark binalar›na s›¤›nak gerekip gerekmedi¤i,  

-Yap› kullanma izni al›nm›fl yap›lar›n s›¤›nak olarak ayr›lm›fl bölümlerinde bu yönet-
meli¤e ayk›r› de¤ifliklik yap›lamayaca¤› kural›na, bu yönetmelikten önce madde 7 ye
göre yap› ruhsat› ve yap› kullanma izni alarak yap›laflmas›n› tamamlam›fl ve/veya ruh-
sat al›p inflaat› devam eden, 8 daire ve 800 m2’nin üzerinde fakat 12 daire ve 1200
m2’nin alt›ndaki yap›lar›n da tabi olup olmad›¤›, konular›na aç›kl›k getirilmesinin gerek-
ti¤i düflünülmektedir.

Haz›rlanan tasla¤a iliflkin madde önerilerimiz afla¤›da yer almaktad›r. 3 sütun olarak
haz›rlanan tabloda, 1. sütun yönetmeli¤in mevcut halini, 2. sütun de¤ifliklik tasla¤›n›, 3.
sütun fiubemizin önerilerini içermektedir. fiubemiz önerileri de¤ifliklik tasla¤›
üzerinden gelifltirilmifl olup, iptali önerilen k›s›mlar üzeri çizilerek, ilave edilmesi öner-
ilen k›s›mlar farkl› renk ile belirtilmifltir. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Özellefltirme ad› alt›nda etkin olarak uygulamaya konulan ve neoliberal küresel ekono-
mi politikalar›n›n topluma dayatmas›n›n bir sonucu olan kamuya ait arsa, bina ve ara-
zilerin sat›fl› süreci kent içinde bulunan e¤itim alanlar› ve binalar›n›n sat›fl›n›n günde-
me gelmesiyle yeni bir boyut daha kazanm›flt›r.

Sosyal devlet ve kamusal hizmet anlay›fl›n›n tasfiye edilmesine odaklanan küresel ser-
maye, rant h›rs›n› bütün de¤erlerin önüne al›r. Hakim anlay›fl; her fleyin bir fiyat› vard›r
ve her fley sat›labilir, pazarlanabilir. Bir baflka ifadeyle her fley (e¤itim, sa¤l›k, kamusal
mekan da dahil) metad›r, ticarilefltirilebilir.

Özetle de¤erlendirildi¤inde; özellefltirme politikalar›n›n esas›n›, kamu kaynaklar›n›n
sermayeye transferi oluflturur. Bu süreç birkaç aflamada sermaye gruplar›na rant ak-
tarman›n bir arac›d›r da denebilir. Yerel ve bölgesel kaynaklara dayal› üretim ve istih-
dam yaratan politikalar yerine, arsa, bina ve kent rant›na odaklanm›fl bir ekonominin
kaç›n›lmaz sonucu mevcut kaynaklar›n sat›fl› olacakt›r.

Özellefltirme politikalar›n›n ve kent mekan›na yans›yan uygulamalar›n›n çok boyutlu-
lu¤una karfl›n yaz›da a¤›rl›kl› olarak mekansal olan tart›fl›lacakt›r.

2003 y›l›nda kabul edilen Milli E¤itim Temel Kanununun 51. Maddesiyle, Maliye Bakan-
l›¤›’na okullar›n sat›fl› yetkisi verilmifltir. Ancak uygulamalar günümüzde rant de¤eri
yüksek olan bölgelerdeki okullar nedeniyle yeniden kamuoyunun gündemine gelmek-
tedir.

Okullar›n sat›lmas›yla, yerlerine ifl merkezleri, rezidanslar, oteller gibi rant tesislerinin
yap›lmas›n›n hedeflendi¤i belirtilmektedir, gerekçe olarak ise bu okullar›n merkezi ifl
alanlar›nda kald›¤›, arsa ve binalar›n›n de¤erinin çok yüksek oldu¤u fleklinde tan›mlan-
maktad›r.

Ülkemizde e¤itim alan›ndaki problemler bafll› bafl›na bir sorun alan› oluflturmakta, çok
yönlü irdeleme ve de¤erlendirmeye ihtiyaç duyulmaktad›r. Son y›llarda gerek k›rsal
alanda gerekse kentlerde çeflitli nedenlerle tafl›mal› e¤itim gündeme gelmifltir ve uy-
gulanmaktad›r.

Tafl›mal› e¤itim modelinde özellikle temel e¤itim seviyesindeki çocuk, evinden soka-
¤a, sokaktan mahalleye ve mahalleden topluma eriflerek kültürlenen ve sosyalleflen bir
yaflamdan kopar›lmaktad›r. Kent kültürünü oluflturan de¤erlerden ve mekanlardan da-
ha bu aflamada uzaklaflan çocu¤un gelecekte bu de¤erlerle bar›fl›k bir yaflam kurgu-
layabilmesi oldukça zor bir süreçtir.

Di¤er yandan okullar, caddeler, parklar, binalar ve bütün insan etkinliklerinin kent kül-
türünü ve kimli¤ini oluflturdu¤u kabul edildi¤inde, bu ö¤elerin parça parça sat›larak,
rant ifllevlerine dönüfltürülmesi bir anlamda kentin kültürünün, kimli¤inin de yok edil-
mesi sonucunu do¤uracakt›r. Kentin mekan örüntüsünü oluflturan gar binalar›n›n, tari-
hi de¤eri olan ya da olmayan e¤itim binalar›n›n, aktif ya da pasif yeflil alanlar›n sat›la-
rak ifllev de¤iflikli¤i ile kamusal kullan›m d›fl›na ç›kar›lmas› da ayn› sonucu yaratacak-
t›r.

E⁄‹T‹M B‹NALARININ SATIfiI ‹LE KENTLER‹N K‹ML‹⁄‹ VE KÜLTÜRÜ DE
YOK ED‹LECEKT‹R

Eylül 2010
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Asl›nda kentlerimiz analiz edildi¤inde; özellikle geleneksel dokular›n yo¤un oldu¤u
bölgeler ile, ticari kullan›mlar›n yo¤un oldu¤u bölgelerde, ço¤unlukla geceleri yaflama-
yan mekanlar›n oldu¤u görülmekte ve yaflamayan kent mekanlar›n›n da kentin bu böl-
gelerini bir anlamda çöküntü bölgeleri haline getirdi¤i izlenmektedir. Saptanan bu tür
alanlarda belirli oranda konut ifllevi getirilerek geceleri de yaflayan kent mekanlar›
oluflturulmaya çal›fl›lmaktad›r. Birçok kentimizin en büyük planlama ve uygulama so-
runlar›ndan biri de bu döngünün sa¤lanabilmesi sorunudur.

Kentin ço¤unlukla (konut, ticaret, e¤lence vb.) karma kullan›ml› ya da çok ifllevli  böl-
geleri yo¤unlaflt›kça tan›mlanan sorunun da en aza indi¤i görülmektedir. ‹flte bu süreç-
te kentte en öncelikle gereksinim duyulan mekansal donat›lardan birisi de temel e¤i-
tim ve di¤er e¤itim alanlar› ve binalar› olacakt›r.

Yine ülkemiz kentleri analiz edildi¤inde, baflta e¤itim alanlar›, yeflil alanlar, sa¤l›k alan-
lar›, kültürel alanlar vb bütün kentsel donat›lar aç›s›ndan olmas› gereken standartlara
göre oldukça yetersiz oldu¤u görülmektedir. Böylesi yetersizliklerin tespit edildi¤i
kentlerde, ifllevsiz kalm›fl ya da kalacak kamusal alanlar›n ve binalar›n sat›larak rant te-
sislerine dönüfltürülmesi yerine bir plan bütünlü¤ü içinde eksikli¤i bilinen kamusal kul-
lan›mlara dönüfltürülmesi öncelikli olmak zorundad›r. Çünkü kamunun kentlerde yeni
kamusal alanlar elde edebilmesi özellefltirme ve sat›flla elde edilecek bedelden çok da-
ha maliyetlidir.

Özellefltirme ve sat›fl uygulamalar›, sonunda kent planlar›n›n bütünlü¤ünü gözetmeyen
parçac›, noktasal plan kararlar›yla ayr›cal›klar yarat›lmaktad›r. Baflta flehircilik bilimi ve
planlama ilkelerine ve kamu yarar›na uygun olmayan bu ayr›cal›kl› planlar kentlere da-
yat›larak, planl›, güvenli, yaflayanlar› mutlu k›lacak kentlerin ve nitelikli mekansal gelifl-
melerin önüne engel oluflturmaktad›r.

Yönetimlere rehber niteli¤inde olan Avrupa Kentsel fiart›’nda;”kentsel peyzaj›m›z›n
son elli y›lda ço¤u zaman üst düzeyde bir mimari kalite endiflesi duyulmadan geliflti-
¤inin fark›nday›z. Kent çevresindeki peyzajlar›n pek ço¤unun ihmal edilerek kentleri-
mizi ve kasabalar›m›z› ruhsuz ve yarat›c›l›ktan uzak bir ticari kentsel planlamaya terk
ettik. Bu nedenle mekansal geliflmemizde mimarl›k boyutunu daha fazla dikkate almak
ve karar vericilerde ve kentlilerde canl› bir mimari kültürün geliflmesini teflvik etmek is-
tiyoruz.” ifadeleri yeralmaktad›r.

Bu ba¤lamda yönetimlerin ve karar vericilerin planl› kentleflme ve planl› kalk›nma an-
lay›fl›na sahip olmas› ayn› zamanda evrensel bir sorumluluk, akl› ve bilimi esas alan
kentleflme politikalar›ndan ödün verilmemesi toplumun ortak beklentisidir.

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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GENEL ESASLAR AÇISINDAN 

Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan, Manisa, Kütahya, ‹zmir Planlama Bölgesi 1/100.000
Ölçekli Çevre Düzeni Plan› haz›rland›¤› ve onand›¤› bilinmektedir. Çeflme 1/25000 Ölçekli
Çevre Düzeni Plan› Revizyonunun üst ölçekli bu planla iliflkisi ve kademe aç›s›ndan uyumu
konusunda revizyon plan›n aç›klama raporunda bir bilgiye ulafl›lamam›flt›r.

‹zmir ‹l Özel ‹daresi taraf›ndan, ‹zmir ‹l Çevre Düzeni Plan›’n›n yap›lmas› ve onaylanmas›
süreci, etaplar halinde sürdürülürken, arada yap›lan bu revizyonun gerekçesi anlafl›lama-
maktad›r, yöntem planlaman›n kademeli birlikteli¤i ilkesine uygun de¤ildir.

Çeflme 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan› revizyonunun gerekçesi, planlama alan›ndaki Sit
s›n›rlar›n›n ve derecelerinin de¤iflmesi olarak ifadelendirilmifltir. Ancak Çeflme Sit karar-
lar›ndaki s›n›r ve derece de¤ifliklikleri yürürlükteki plan›n uygulanabilmesine hiçbir engel
oluflturmamaktad›r. ‹htiyaç duyuluyorsa, yaln›zca yeni Sit s›n›rlar› ve derecelerinin plana
ifllenmesi fleklinde revizyon ve de¤iflikliklerin yap›lmas› ile yetinilmelidir. Bir alanda sit
s›n›rlar›n›n ya da derecelerinin de¤iflmesi o alan›n plan revizyonu yöntemiyle mutlaka
yap›laflmaya aç›lmas› sonucunu do¤urmamal›d›r.

ARAZ‹ KULLANIfi DE⁄ERLER‹ AÇISINDAN

Yap›lan inceleme sonunda, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› Revizyonu ile arazi kullan›fl
de¤erleri de¤ifltirilmifltir: Meskun konut alanlar› büyütülmüfl, geliflme konut alanlar›
büyütülmüfl, tercihli kullan›m (turizm + konut) alanlar› büyütülmüfl, turizm tesis alanlar›
büyütülmüfl, tar›m alanlar› küçültülmüfl, makilik fundal›k alanlar› küçültülmüfl, orman alanlar›
küçültülmüfl, kentsel ve bölgesel yeflil alanlar› küçültülmüfl, a¤açland›r›lacak alanlar›
küçültülmüfl, e¤itim tesisi alanlar› küçültülmüfl, spor alanlar› küçültülmüfltür

Revizyon planla oluflturulan arazi kullan›fl de¤erlerine bak›ld›¤›nda, aç›k alan, yeflil alan,
tar›m alan›, a¤açland›r›lacak alan ve di¤er kamusal alanlar önemli oranda azalt›l›rken, konut
alan›, tercihli kullan›m alanlar› ve turizm alanlar› önemli oranda art›r›lmaktad›r.

Yap›laflma önerilen alan›n küçük bir k›sm› turizm alan›d›r. Tercihli alanlar›n %99 oran›nda
ikinci konut olarak geliflti¤i bilinmekte olup, bu revizyonla Çeflme’de asl›nda ikinci konut
alanlar›n›n büyütüldü¤ü görülmektedir ki bu miktar Çeflme ölçe¤inde önemli bir büyüklük-
tür ve gerekçesi yoktur. Bu tespit kapsam›nda revizyon plan›n›n turizm geliflmesine de bir
katk›s› olamayaca¤› aç›kça görülmektedir.

SONUÇ:

Yürürlükte bulunan Çeflme 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan›na göre, orman alanlar›n›,
a¤açland›rma alanlar›n›, e¤itim alanlar›n›, kentsel bölgesel spor alanlar›n›, makilik fundal›k
alanlar›, tar›m alanlar›n› sit s›n›rlar›n›n de¤iflmesi gerekçesiyle azaltan, buna karfl›l›k meskun
konut, geliflme konut, tercihli kullan›m (turizm + konut), turizm tesis alanlar›n› büyüten,
Çeflme 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan› Revizyonunun bu flekliyle planlama ilkelerine ve
kamu yarar›na uygun olmad›¤› ve elefltiriler kapsam›nda gerekli de¤iflikliklerin yap›lmas›
gerekli görülmektedir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu 

ÇEfiME 1/25000 ÖLÇEKL‹ ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI REV‹ZYONU
HAKKINDA RAPOR
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Genel De¤erlendirme

1960’l› y›llarda ülke düzeyinde planlamay› yönlendirmek amac›yla ve güçlü bir yap›-
lanma ile oluflturulan, DPT eflgüdümünde, ‹mar ve ‹skan Bakanl›¤› ‹mar Planlama Ge-
nel Müdürlü¤ü teflkilat yap›s› içinde kurulan Naz›m ‹mar Plan› Bürolar› 1980’lerde ka-
pat›lm›flt›r. Bu sürecin sonunda bütün kentlerimizde planlama alan› çok otoriteli hale
gelmifl ve yönlendirici temel ilke ve politikalardan ve bu de¤erleri tan›mlayan üst öl-
çekli planlardan yoksun olarak, bir anlamda gelifligüzel ve denetimsiz olarak bugünkü
sa¤l›ks›z, sorunlu ve bütün kaynaklar› zorlayan bir kentsel geliflme ve niteliksiz çevre
ortaya ç›km›flt›r.

Yürürlükte bulunan yasal düzenlemelerde planlama alan›nda çok otoriteli, bütünlük-
ten uzak ve çok farkl› tan›mlar alt›ndaki yap›s› ile bu süreç halen devam etmektedir.
1/50.000 ve üzeri Çevre Düzeni Planlar›n›n Çevre ve Orman Bakanl›¤›’nca, ‹l Çevre
Düzeni Planlar›n›n ‹l Özel ‹darelerince, 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli Naz›m ‹mar Planla-
r›n›n Büyükflehir Belediyelerince, 1/1000 ölçekli Uygulama ‹mar Planlar›n›n Belediye-
lerce, Organize Sanayi Bölgeleri Planlar›n›n Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca, toplu ko-
nut alanlar›n›n planlar›n›n Toplu Konut ‹daresi’nce, özellefltirme kapsam›ndaki alanla-
r›n planlar›n›n 

Özellefltirme ‹daresince, k›y› alanlar›n›n planlar›n›n Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’nca
yap›l›p, yapt›r›l›p onanaca¤› bu kurumlar›n ilgili kanunlar›nda tan›mlanmaktad›r. 

Bafll›calar› özetle tan›mlanan ve bu kadar çok otoriteli bir planlama alan›nda, sürdürü-
lebilir bir gelecek için, sa¤l›kl› güvenli kentsel ve çevresel geliflmeden ve kaynaklar›n
rasyonel olarak kullan›labilmesinden söz edilemez. Bütün bu otoritelerin üretece¤i
planlar›n uyumu, iliflki ve hedeflerinin koordinasyonu ve plan kademelerinin bu otori-
telerce k›sa sürede tamamlanabilmesinin olanakl› olmad›¤› görülmektedir.

Bütün bu idarelerin planlama alan›nda kurumsallaflm›fl bir yap›ya sahip olmad›¤› bilin-
mektedir.Bu durumda ülkemizde kentleflme-geliflme ve planlama alan›na yönelik
olumsuzluklar›n  sürmesi kaç›n›lmaz olacakt›r.

Ayr›ca Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan “Turizm Bölgesi” ilan edilen alan s›n›rla-
r› içerisine bu plan›n hiçbir öngörüde bulunmam›fl olmas› da bir eksikliktir.

Di¤er yandan günümüzde, evrensel geliflme “Yönetim” anlay›fl›ndan “Yönetiflim” anla-
y›fl›na do¤ru bir ivme izlemektedir. Yönetiflim kavram›n›n özünü ise kat›l›m ve müza-
kereye aç›k ortakl›k içermektedir. Bu kapsamda, haz›rlanm›fl ve ask›ya ç›kart›lm›fl olan
MK‹. Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›, elde edilme sürecinde uz-
man meslek odalar›n›n,  akademik ortamlar›n ve toplumun çeflitli kesimlerinin kat›l›m›
sa¤lanmadan ve müzakere süreci yaflanmadan sonuçland›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu
anlamda planlama eyleminin en önemli süreci eksiktir, bu haliyle plan tart›flmaya aç›k
ve her zaman sorgulan›r olacakt›r.

MAN‹SA – KÜTAHYA – ‹ZM‹R PLANLAMA BÖLGES‹ 1/100.000
ÖLÇEKL‹ ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI RAPORU

28.10.2010
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PLANIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Planlama Bölgesi Aç›s›ndan:

Öncelikle, Planlama Bölgesi tan›mlan›rken Manisa- Kütahya- ‹zmir illerinin Bölge ola-
rak kabul edilmesi ancak Uflak ilinin d›flar›da b›rak›lmas›, Bölge tan›m›nda ekonomik,
sosyal ve ulafl›m gibi fiziki iliflkiler nedeniyle plan›n önemli bir eksi¤idir. Her ne kadar
bir baflka bölge ve plan çal›flmas› kapsam›nda Uflak ili de tan›mlanacak olsa Bölge ola-
rak ‹zmir – Manisa – Uflak- Kütahya daha etkin bir bölge tan›m› ortaya ç›karmaktad›r. 

Yürürlükte Bulunan Planlar Aç›s›ndan ;

Haz›rlanm›fl olan MK‹ Çevre Düzeni Plan› ile bu plandan önce haz›rlanma sürecine Oda
olarak kat›lm›fl oldu¤umuz ‹zmir Büyükflehir Belediyesi 1/ 25.000 ölçekli ‹zmir Kentsel
Bölge Naz›m ‹mar Plan› aras›nda ‹zmir’e yönelik baflta nüfus öngörüleri olmak üzere
mekansal ve sektörel tercihlerde de önemli farklar oldu¤u görülmektedir. 

Nüfus Kabulleri Aç›s›ndan:

1/ 100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› raporunda 2025 y›l› için ‹zmir Büyükflehir Bele-
diyesi nüfusu 4.876.300 kifli olarak verilmifl, 1/ 25.000  ‹KBN‹P’n›nda ise 2030 y›l› için
yaklafl›k 5.697.000 kifli öngörülmüfltür. Arada yaklafl›k 820.700 kiflilik fark vard›r.
2025-2030 y›llar› aras›ndaki 5 y›ll›k süredeki art›fl dikkate al›nacak olursa yaklafl›k
550.000 kiflilik fark oldu¤u görülmektedir. 

Her ne kadar üst ölçekli plan oldu¤u için uyulmas› gereken kabul olarak ortaya konsa-
da, iki çal›flma aras›ndaki koordinasyonun sa¤lanmam›fl oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Planlar›n nüfus gibi temel öngörülerindeki farkl›laflma mutlaka giderilmelidir.

Sektörel Geliflme ve Mekansal Kararlar Aç›s›ndan :

Çevre Düzeni Plan›na yönelik eriflip inceleyebildi¤imiz belgeler s›n›rl› olmufltur. Plan
raporunda ‹zmir iline yönelik ayr›nt›l› bir sektörel analiz izlenememektedir. Bu kapsam-
da çeflitli sektörlerin ve istihdam›n mekansal kararlarla iliflkisi kurulamamaktad›r. Örne-
¤in Sanayi, OSB, Turizm vb. alan tan›mlar›n›n ve kabullerin hangi kestirimlerle öneril-
di¤i, gelecekte iflgücü- çal›flma alanlar› iliflkilerinin nas›l tan›mlanaca¤› anlafl›lamamak-
tad›r.

Mevzi Planlara Yönelik Kabuller Aç›s›ndan:

Plan Raporunda,  genel olarak plan›n haz›rlan›fl aflamas›nda ve onay›ndan önce mev-
zuata uygun olarak tamamlanm›fl mevzi imar planlar›n›n benimsendi¤i belirtilmifltir. ‹z-
mir ilinde genellikle k›y› bölgelerinde ve yerleflmelere yak›n konumda çok say›da onay-
l› mevzi imar plan› oldu¤u bilinmektedir. Bu planlar›n yürürlükteki yasalara göre bütün
aflamalar›n›n tamam olup olmad›¤› irdelenmeden, yaln›zca onanm›fl olmas› ya da ya-
p›laflm›fl olmas›n›n veri olarak kabul edilmifl olmas› çok önemli bir eksikliktir ve yanl›fl
kabüldür, düzeltilmelidir.

Tercihli Kullan›m Alanlar› Aç›s›ndan :

‹zmir ili k›y› kesimlerinde bulunan yerleflmelerin büyük bölümünü içerecek flekilde
farkl› tarihlerde B‹B taraf›ndan onanm›fl 1 /25.000 ölçekli Çevre Düzeni planlar› bulun-
maktad›r. Planlarda, bu alanlar›n özellikle ikinci konut geliflmesinin sürmesine olanak
sa¤layacak tercihli kullan›m alan› kararlar›n›n benimsenmifl olmas›, gelecekte turizm
geliflmelerinin yetersizliklerine yol açacakt›r. Her ne kadar raporda ikinci konut alan›
olarak geliflmemifl bölgelerde turizm karar› önerilmifl dense de alansal büyüklükler ve
nitelikler anlafl›lamad›¤›ndan, “Tercihli Kullan›m Plan›” karar›n›n benimsenmifl olmas›n›
endifle verici bulmaktay›z. K›y›lar›n korunabilmesi için tercihli kullan›m alan› karar›n›n
çok ayr›nt›l› ve çok s›n›rl› oranda tan›mlanmas› gerekmektedir.   
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Ulafl›m Aç›s›ndan :

Planda Cumaovas›’nda bulunan Uluslararas› Adnan Menderes Havaalan› d›fl›nda Sel-
çuk ve Alaçat›’da küçük havaalanlar› tan›mland›¤› görülmektedir. ‹zmir ilinin ve Mani-
sa’n›n “Turizm, Ticaret ve Uzmanlaflm›fl Sanayi” geliflmeleri kapsam›nda planda ikinci
bir uluslararas› nitelikte havaalan› öngörülmemifl olmas› önemli bir eksiklik olarak sap-
tanm›flt›r.

Plan Notlar› Aç›s›ndan:

Çevre Düzeni Plan›’nda, analizler ve araflt›rmalara dayal› olarak konut, sanayi, OSB vb.
mekansal tercihlerin tan›mlanm›fl oldu¤u görülmektedir. Ancak Plan Hükümlerinin
6.12. maddesinde; “Bu plan ile belirlenen Planlama Alt Bölgeleri içinde veya d›fl›nda,
kentsel yerleflik alanlar ve kentsel geliflme alanlar› d›fl›nda gereksinim duyulmas› halin-
de; Toplu Konut ‹daresi’ne (TOK‹) tahsis edilmifl alanlarda TOK‹ taraf›ndan üretilecek
toplu konut alanlar›na ve Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›’nca yürütülecek projelere ilifl-
kin baflvurular bu plan›n ilkeleri do¤rultusunda irdelenir. ‹lgili kurum ve kurulufl görüfl-
leri  al›narak 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› de¤iflikli¤i için Bakanl›¤›n görüflüne
sunulur. Talebin uygun görülmesi halinde bu planda de¤ifliklik yap›l›r” koflulu yer al-
maktad›r.

Yukar›da belirtmifl oldu¤umuz çok otoriteli planlama anlay›fl›n›n bir üst ölçekli plan
olan bu planda ayr›cal›k vurgulanarak TOK‹ ve Özellefltirme ‹daresi’nin projelerine gö-
re sürdürüldü¤ü görülmekte ve bu iki kurum için bu plan›n de¤iflece¤i kabul edilmek-
tedir.

Plan raporundaki tespitler ilkeler ve de¤erlendirmeler esas al›nd›¤›nda bütün idarele-
rin bu plana uygun, bu planda tan›mlanm›fl kararlar kapsam›nda davran›fl içinde olma-
s› gerekmektedir. Rasgele toplu konut alanlar› belirlenmemelidir. Bu nedenle bu plan
notu plan›n genel kabullerini de¤ifltirebilecek nitelikte ayr›cal›k yaratmaktad›r. Bu plan
notunun tamam›yla iptal edilmesi gerekmektedir. 

7.4.1.1 Maddesinde: “Organize Sanayi Bölgelerinde bu plan›n genel kullan›m, koruma
ve geliflme ilke ve hedefleri çerçevesinde ilgili kurum ve kurulufl görüflleri do¤rultusun-
da yer tespiti ve uygulamas› yap›lacakt›r” koflulu yer almaktad›r.      

Planda ve plan raporunda Organize Sanayi Bölgeleri ayr›nt›l› tan›mlanm›flt›r. Belirli bir
doluluk – kapasite koflulu tan›mlanmadan yeni OSB alanlar›n›n tan›mlanabilecek olma-
s› plan›n genel kabulleri ile çeliflki içermektedir. Planda tan›mlanm›fl olan OSB alanlar›
belirli bir doluluk oran›na ulaflmadan yeni OSB alanlar›n›n belirlenmesi planl› geliflme-
nin ve bu plan›n yönlendirici niteli¤inin ortadan kalkmas›na neden olacakt›r. Bu plan
notu mevcut OSB alanlar›na yönelik belirli bir doluluk kofluluna ba¤l› olarak uygulana-
bilmelidir. Ya da tamamen iptal edilmelidir.

7.4.1.2. maddesinde:”Organize Sanayi Bölgelerine OSB Yer Seçim Komisyonu’nca yer
seçimi yap›lan ve Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca ilave edilen 50 ha. geçmeyen alan-
lar›n 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›nda de¤iflikli¤e gerek kalmaks›z›n alt ölçekli
planlar› haz›rlanabilir” koflulunu içermektedir. Bu plan hükmü de OSB’lerin doluluk
oranlar› konusunda bir en az oran getirilmeden ve 50ha. l›k büyüklük konusuna bir
aç›kl›k getirilmeden (farkl› zamanlarda 50 fler ha.l›k ilaveler yap›labilir!) uygulamas› ha-
linde plan›n genel kabul ve ilkelerine ayk›r›d›r. Örne¤in; belirli bir yüzde oran›nda do-
luluk oran›na ulafl›nca ilave konu edilebilmelidir. Ya da bu plan hükmü de tamamen ip-
tal edilmelidir.

7.4.2.2. maddesinde:”Kemalpafla (‹zmir) Organize Sanayi Bölgesine iliflkin yer seçim
karar›n›n OSB alan›n›n bir bölümü Nif Çay› yak›n›nda verimli tar›m alanlar› (meyve bah-
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çeleri) üzerinde bulunmas› nedeniyle alt ölçekli planlama çal›flmalar› aflamas›nda ilgili
idaresince yeniden irdelenecektir” koflulu yer almaktad›r.

Planda OSB olarak gösterilmifl olan alan›n bu plan koflulu ile verimli tar›m alan›nda yer
ald›¤› belirtilmektedir. Yer seçimini yapan da ilgili idare olan Sanayi ve Ticaret Bakan-
l›¤› oldu¤undan, bu plan kofluluyla, verimli tar›m alan›n› OSB olarak seçmifl olan ilgili
idareye irdeleme görevi verilmektedir.

Bu plan koflulundaki verimli tar›m alan› tespiti do¤rudur. OSB yer seçimi yanl›flt›r, ya-
sal de¤ildir. Ve verimli tar›m alan›n›n planda OSB olarak gösterilmemesi gerekmekte-
dir. Plan›n bu k›sm›n›n yeniden düzenlenmesi ve 7.4.2.2. plan hükmünün de tamamen
iptal edilmesi gereklidir ve kaynaklar›n korunmas› ve kamu yarar› aç›s›ndan zorunlu-
dur.

7.34 no’lu yeni plan uygulama hükmü olarak “Cüruf Depolama ve Cüruf Geri Kazan›m
Alanlar›: Bu alanlarda yap›lanma koflullar› kurum görüflleri, Çevre Kanunu, At›k Yöne-
timi Genel Esaslar›na ‹liflkin Yönetmelik ve di¤er ilgili mevzuat do¤rultusunda alt öl-
çekli planlarda belirlenecektir. Bu alanlarda depolama ve geri kazan›ma iliflkin uygula-
malar ilgili idaresince etaplanarak yap›labilir” ilave edilmifltir.

K17 Nolu paftada yer alan Foça ilçesinde Kozbeyli-Il›p›nar yerleflkesi aras›ndaki Orman
ve Tar›m Alan› olarak tan›ml› alanlar aras›nda önerilen Cüruf Depolama Alan›n›n Pla-
n›n belirtilen temel hedefleri ile çeliflti¤i;kabulü halinde bulundu¤u ortamdaki do¤al
dengeleri bozaca¤› uzun vadede planda tan›ml› alan s›n›rlar› d›fl›nda geliflme potansi-
yeli de oldu¤u öngörülerek  al›c› ortamlarda kirlenmeye yol açaca¤› düflüncesindeyiz.

7. maddedeki Planlama Alt Bölgelerindeki Uygulama Hükümlerinin 7.18.1. maddesinde:
Çevre Düzeni Plan›nda sit alanlar› için gelifltirilen kullan›m kararlar›na iliflkin yap›laflma
koflullar›, bu alanlara iliflkin haz›rlanacak ve ilgili Koruma Bölge Kurulu taraf›ndan uy-
gun görülecek alt ölçekli koruma amaçl› imar planlar› ile belirlenecektir. Sit alanlar›n-
da bulunan tar›m alanlar›ndaki tar›msal amaçl› yap›lara iliflkin koflullar, zati ihtiyaç olup
olmad›¤› da göz önüne al›narak ilgili Koruma Bölge Kurullar›nca belirlenebilir denil-
mektedir. Sit Alanlar›ndaki tar›m alanlar›nda tar›msal amaçl› yap› yap›l›p yap›lamaya-
ca¤› zaten alan›n sit niteli¤ine göre yasa, ilke kararlar› ve koruma amaçl› imar planlar›
çerçevesinde Koruma Bölge Kurullar›n›n yetkisi dahilindedir. Bu nedenle zati ihtiyaç
gibi bir ibarenin getirilmesi ilgili mevzuat›n d›fl›nda farkl› bir uygulamaya gidilebilece-
¤i gibi bir yanl›fl anlamaya yol açmaktad›r. Maddenin tar›msal amaçl› yap›larla ilgili bö-
lümünün kald›r›lmas› uygun olacakt›r.

Güzelbahçe Çaml› Köyünde Rekreasyon alan› kullan›m›n›n oldu¤u bölgede baz› par-
sellere ayr›cal›kl› olarak depolanma amaçl› kullan›m›n karar› getirilmifl, plan bütünlü¤ü
ilkesi de yok say›lm›flt›r.

Sonuç:

S›n›rl› bir zaman içerisinde inceleme olana¤› buldu¤umuz Manisa – Kütahya – ‹zmir
Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›’na ve plan hükümlerine yuka-
r›da özetle belirtmifl oldu¤umuz tespitler kapsam›nda itiraz ediyor, eksiklerin ve yan-
l›fllar›n düzeltilmesini talep ediyoruz.  

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 
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Mimarlar Odas› Baflkanl›¤›’na

Ankara

Konu: Haks›z rekabet hakk›nda

fiubemiz 24-25 Kas›m 2007 ve 8-9 Kas›m 2008 tarihlerinde Kufladas›’nda Serbest Ça-
l›flan Mimarlar Dan›flma Kurulu gerçeklefltirmifltir. 2008 Kufladas› Çal›fltay› etkin ve ve-
rimli bir çal›flmayla önemli bulgu ve önerilerin belirlenmesini sa¤lam›flt›r. 2007 Dan›fl-
ma Kurulu çal›flmalar›n›n bir devam› olarak kurgulanan çal›fltayda belirlenen öncelikli
alanlarda öneriler gelifltirilmifl ve bu öneriler öncelik s›ras›na konmufltur. Bu önerilerin
analizi ve yorumlanmas› bir komisyon taraf›ndan ele al›nm›fl ve bu rapordaki son flek-
lini alm›flt›r. Dan›flma Kurulu temel fonksiyonlar› aras›nda olan öncelikli çal›flma alanla-
r›n› belirlemek ve Mimarlar Odas›’n›n karar organlar›na öneriler sunmak görevini bafla-
r›yla yürütmüfltür. Sonuçlar ve öneriler meslek prati¤inin sorunlar›n›n bugünkü kesitini
aç›kça yans›tmakta ve oluflturulacak eylem planlar› için bir altl›k teflkil etmektedir.

Uzun saatler boyunca neredeyse kesintisiz süren çal›fltayda Dan›flma Kurulu Üyeleri
aktif olarak öneri gelifltirme ve fikir paylafl›m› süreçlerine önemli katk›lar yapm›fllard›r.
Çal›fltaya aktif olarak 234 üye kat›lm›fl ve 3 oturum boyunca enerjilerini koruyarak da-
n›fl›lan konular› irdeleyerek öneriler gelifltirmifllerdir.

Afla¤›da s›ras›yla her üç oturumun çal›flma konular› ve bu konularla ilgili gelifltirilen
öneriler s›ralanm›flt›r. Dan›flma kurulunun temel görevinin problemli ve potansiyel ge-
liflime aç›k alanlarda çözüm ve geliflim için öneriler gelifltirerek Oda’n›n ilgili kurullar›-
na yol göstermek oldu¤u gözönüne al›narak afla¤›daki sonuçlar de¤erlendirilmelidir.
Sonuçlar Mimarlar Odas› organlar› için önemli ipuçlar› içermektedir.

Serbest Meslek Uygulamas› Sürecinde Kurumlar ve Yap›laflma ile ‹lgili Mevzuata Dair
Yaflanan Sorunlar; (2007 Y›l›nda Saptanan Sorunlar)

2008 Kufladas› Dan›flma Kurulu çal›fltay›nda 2007 de yap›lan Dan›flma Kurulunda be-
lirlenen temel problem alanlar›nda yap›lan 3 ayr› oturum düzenlenmifl, öneriler ›fl›¤›n-
da 1. oturumda üzerinde çal›fl›lmas› planlanan öncelikli alanlar afla¤›daki gibi s›n›rland›-
r›lm›flt›r:

‹mar Kanunu ve yönetmeliklerin kurumlarca farkl› yorumlanmas›

Mimari projenin hayata geçirilmesi aflamalar›nda kurumlarda yaflanan teknik eleman
eksikli¤i ve süreç ile ilgili aksakl›klar

Yönetmeliklerin ça¤dafl normlara uygun olarak güncellenmesi ve bilgi paylafl›m›

Yerel yöneticilerin ve kamu görevlilerinin imar yönetmelikleriyle ilgili uygulamalar›n-
dan kaynaklanan bürokratik engeller

Yönetmelik de¤iflikli¤i veya meslek prati¤i konusunda Oda ve mimar iflbirli¤i

E¤itim, ifllem ve belge bedellerinin yüksekli¤i

‹mar Kanunu ve yönetmeliklerin kurumlarca farkl› yorumlanmas›na iliflkin yorumlar
aras›nda en s›k karfl›lafl›lan öneriler;

Yönetmeliklerin çok s›k de¤iflmemesi, de¤iflimin bir süreç sonunda gerçekleflmesi, yö-
netmeliklerin daha aç›klay›c› hale getirilmesi için çizimlerle desteklenmesi, kanun yap›-
c›lar›n›n yoruma aç›k olmayacak flekilde düzenlemeler yapmalar›,

Mimari projelerin hayata geçirilmesi aflamalar›nda imar mevzuat›n›n (yönetmelikleri-
nin) daha iyi incelenip yorumsuz hale getirilmesi, netlefltirilmesi, yerel yönetimler tara-
f›ndan sadelefltirilerek tekrar yap›land›r›lmas›, yönetmeliklerin uygulanmadan önce pi-

14.10.2010
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lot çal›flmalar›n›n yap›lmas› ve gereken e¤itimlerin (hem yönetmelikleri uygulayanlara,
hem de etkilenenlere) sa¤lanmas›,

Yönetmeliklerin de¤iflen flartlara göre uygun flekilde güncellenmesi,

Yap›laflmayla ilgili kanunlar, yönetmelikler bir bütün halinde ve birbiriyle uyumlu hale
getirilerek tek bir mevzuat olarak toparlanmas›, bir tek yap›laflma mevzuat› olmas› ko-
nusundaki önerilerdir.

Mimari projenin hayata geçirilmesi aflamalar›nda kurumlarda yaflanan teknik eleman
ve süreç ile ilgili aksakl›klar ile ilgili öneriler;

Denetimdeki kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili olarak teknik yönden sürekli e¤itil-
mesi,

Belediyelerde çal›flan teknik elemanlar›n (mimar, mühendis, flehir planc›s›, tekniker)
e¤itimli ve tecrübeli olmas›, belli aral›klarla sürekli mesleki geliflim programlar›na de-
vam etmeleri,

Yap› denetim flirketlerindeki proje denetçisi elemanlar›n mutlaka mesleklerinde tecrü-
beli, yönetmeliklere vak›f olmas› ayn› zamanda Oda taraf›ndan zaman zaman e¤itime
al›nmas›,

‹mar Kanunu ve yönetmeliklerin haz›rlanmas›nda mimarlar›n daha etkin görev almas›-
n›n sa¤lanmas›,

Kanun ve yönetmelik koyucular yerel yöneticiler ve kamu görevlilerinin serbest piya-
sa tecrübesi edinmeleri, serbest piyasa koflullar›ndan haberdar olmalar›,

Yerel yöneticiler ve kamu görevlilerinin de serbest çal›flan mimarlar gibi SMG e¤itimi-
ne tabi tutulmas›, konusundaki önerilerdir.

Yerel yöneticilerin ve kamu görevlilerinin imar yönetmelikleriyle ilgili uygulamalar›n-
dan kaynaklanan bürokratik engellere yönelik öneriler;

Ruhsatland›rma sürecinin s›n›rland›r›lmas›, h›zland›r›lmas› (yerel yönetimlerce),

Koruma Kurullar›’n›n daha verimli çal›flmas›,

Belediyeye verilen ruhsat aflamas›ndaki projeler incelendikten sonra, proje üzerindeki
eksiklerin, yaz›l› olarak müelliflere verilmesi, böylece proje onay sürelerinin k›salt›lma-
s›.

Mimari projenin hayata geçirilmesi aflamalar›nda kurumlarda yaflanan sürecin k›salt›l›p,
mevzuat›n azalt›lmas› için Odalar›n gerekli kamuoyu oluflturma çal›flmalar›n› planl› fle-
kilde yapmalar›, verimlilik art›r›c› çal›flmalar› yapmas› ve desteklemesi,

Ruhsat almak için haz›rlanan dosyada evrak say›s›n›n azalt›lmas›. Mimar›n evrak takip-
çisi durumundan kurtar›lmas›,

Mimari projenin çok uzun bir süreçten geçmesini önlemek için tüm birimlerin birbirle-
rini takip eden süreç içinde iletiflim a¤› içinde olmas›,

Belediyelerde (proje görüflmeleri için) görüflme saatleri d›fl›nda nöbetçi memur bulun-
durulmas›na yönelik önerilerdir.

Yönetmelik de¤iflikli¤i veya meslek prati¤i konusunda Oda ve mimar iflbirli¤ini des-
tekleyici öneriler;

‹fllemlerin flekli, gerekli evraklar ve ücret bilgileri Tapu Kadastro ‹fllem Rehberi gibi, be-
lediyelerin mutabakat sa¤lad›¤› bir listeye dönüfltürülmesi. Buna ra¤men kurum ve ku-
rulufllar›n yasa ve yönetmelik d›fl› keyfi uygulamalar›na karfl› mimar›n talebiyle ilgili ku-
rum ve kurulufla Mimarlar Odas›’n›n yapt›r›m uygulamas› ve/veya düzeltme için ik-
na/kamuoyu oluflturma çal›flmalar›n›n yap›lmas›,

‹mar Kanunu ve yönetmelikleri konusunda, ruhsat veren kurum (belediye imar iflleri)
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ile projeyi denetleyen Mimarlar Odas› aras›nda, sorunlar ve çözümleri konusunda or-
tak bir koordinasyon sa¤lanmas›,

Ruhsat mercileri ile Oda yönetimlerinin her de¤ifliklikte karfl›l›kl› görüflmeler yapmas›
sa¤lanarak üyelerin do¤ru ve zaman›nda bilgilendirilmesi,

Belediye Meclis Kararlar›nda, Mimarlar Odas›’n›n müdahil olma f›rsat› verilmesi, Bele-
diyelerde mimari projelerin denetlenmesini mimar ünvan›na sahip bir bireyin gerçek-
lefltirmesine yönelik önerilerdir.

Yönetmeliklerin ve projelerin ça¤dafl normlara uygun olarak güncellenmesi bilgi pay-
lafl›m›na yönelik öneriler;

Yönetmeliklerle ilgili kurumlar aras› yap›lan (uygulama sorunlar› ile ilgili) yaz›flmalar›n
Oda’n›n internet sayfas›nda yay›nlanmas› ve bu flekilde süreçlerin üyeler için fleffafl›-
¤›n›n sa¤lanmas›,

Yönetmelik de¤iflikliklerinin Oda taraf›ndan sürekli internet ortam›nda güncellenmesi,

Yönetmeliklerdeki de¤iflikliklerin e-mail yolu ile tüm mimarlara gönderilmesi (serbest
ya da kamu),

Mevzuat ile ilgili her de¤iflikli¤in örnek uygulamalar ile üyelere aktar›lmas›, bilgilerin
güncellenmesi,

Yönetmelik de¤iflikliklerinin etkin haberleflme araçlar›yla bildirilmesi. Mimarlar Odas›
taraf›ndan ça¤dafl normlara uygun ‹mar Kanunu ve yönetmeli¤i çal›flmas›n›n yap›lma-
s› ve bu çal›flman›n Genel Merkez taraf›ndan Bakanl›¤a iletilmesi do¤rultusunda gerek-
li çal›flman›n yap›lmas›,

Belediyelerin web sayfalar›nda imar uygulama flekillerinin ve ilgili yönetmeliklerin ya-
y›nlanmas›na yönelik önerilerdir.

E¤itim, ifllem ve evrak ücretleri ile ilgili öneriler;

Oda mesleki denetim bedellerinin yüksek olmas› ve bunun indirilmesi ya da yeniden
gözden geçirilmesine yönelik öneridir

Öneri Gruplar›           Konuyla ‹lgili Öneri Say›s›  Kat›l›m ‹çindeki A¤›rl›¤›

1 ‹mar Kanunu ve yönetmeliklerin 

kurumlarca farkl› yorumlanmas› 71 36% 

2 Mimari projenin hayat geçirilmesi 

aflamalar›nda kurumlarda yaflanan 

teknik eleman ve süreç ile ilgili aksakl›klar 50 25% 

3 Yerel yöneticilerin ve kamu görevlilerinin 

imar yönetmelikleriyle ilgili uygulamalar›ndan 

kaynaklanan bürokratik engeller 21 11% 

4 Yönetmelik de¤iflikli¤i veya meslek 

prati¤i konusunda Oda ve mimar iflbirli¤i   21 11% 

5 Yönetmeliklerin ve projelerin ça¤dafl normlara 

uygun olarak güncellenmesi ve bilgi paylafl›m› 17 8% 

6 E¤itim, ifllem ve evrak ücretleri 4 2% 

7 Di¤er 15 7% 

Toplam 199 100 

Mimarl›k Hizmet Bedelleri ve Mesleki Denetim Hakk›nda Öneriler

Bu konuyla ilgili Dan›flma Kurulu taraf›ndan gelifltirilen öneriler de¤erlendirilmifl ve ön-
celik s›ras›na konmufltur.           
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Önerinin Özü                                  Öneren Kifli Say›         Kat›l›m ‹çindeki A¤›rl›¤›

1 K.D.V. oranlar›n›n düflürülmesi 

için çal›flmalar yap›ls›n. 57 31,32% 

2 Mesleki denetim bedelleri düflürülsün. 53 29,12% 

3 Fatura denetimi güncel haliyle devam etsin 39 21,43% 

4 Kademeli fatura denetimi yap›ls›n. 37 20,33% 

5 Mimarlar Odas› Fatura denetimi yapmas›n. 31 17,03% 

6 Proje ücretlerinin banka yolu ile tahsil edilmesi 

sa¤lans›n. M.O. 'nca ödemeler denetlensin. 31 17,03% 

7 Serbest mimarl›k hizmet bedelleri düflürülsün. 27 14,84% 

8 Proje denetim kalitesinin art›r›lmas› 

için çal›flmalar yap›ls›n. 18 9,89% 

9 Faturalar koçanlar›yla birlikte denetlensin. 16 8,79% 

10 Proje hizmeti vergi dilimlerinin düzenlenmesi 

için çal›flmalar yap›ls›n. (5846 S. K. çerçevesinde) 15 8,24% 

11 Denetlenen faturalar maliyeye verilsin 14 7,69% 

12 Fatura denetiminin ülke genelinde 

ayn› flekilde uygulanmas› sa¤lans›n. 14 7,69% 

13 Meslek eti¤inin gelifltirilmesi için çal›flma yap›ls›n. 13 7,14% 

14Mesleki denetim bedelleri güncel 

haliyle devam etmeli. 13 7,14% 

15 Fatura denetimi y›l sonunda tüm ifller üzerinden 

yap›ls›n (veya KDV beyannamesine bak›ls›n); B.T.B. 

verilmesi için ön flart olsun 12 6,59% 

Bu tablodan anlafl›laca¤› üzere Dan›flma Kurulu üyelerinin öncelikli olarak önerdikleri
konular aras›nda KDV oran›n›n ve mesleki denetim bedellerinin düflürülürken fatura
denetiminin mevcut haliyde devam etmesi oldu¤u görülebilir.  Bunun yan›nda Fatura
denetiminin usulüyle ilgili önerilerinde öncelikler aras›nda s›raland›¤›n› gözlenebilir.
Bunlar aras›nda kademeli fatura ve koçanla fatura denetimi gibi önerilerin yan›s›ra, de-
netimin Maliye taraf›ndan yap›lmas› önerileri de yer alm›flt›r.  Serbest mimarl›k hizmet
bedellerinin düflürülmesi de bir Grup Dan›flma kurulu üyesince öncelikli olarak öneril-
mifltir. Öneriler aras›nda meslek eti¤inin gelifltirilmesi için çal›flmalar yap›lmas› da vur-
gulanm›flt›r.  

Mesleki Denetim Bedelleri

Mesleki denetim bedeli ile ilgili olarak yap›lan frekans analizinde Dan›flma Kurulu üye-
lerinin görüfllerinin afla¤›daki gibi flekillendi¤i görülmektedir:

Mesleki denetim bedelleri hakk›nda görüfl bildirmeyen Dan›flma Kurulu üyeleri d›fl›nda
bir grup üyenin mesleki denetim bedellerinin düflürülmesi konusunda öneriler gelifltir-
di¤ini ve di¤er bir grup üyenin de mesleki denetim bedelinin al›nmas›yle ilgili usül ko-
nusunda öneriler gelifltirdi¤i görülmektedir.  Bu öneriler aras›nda önceli¤i mesleki de-
netim bedellerinin proje alanlar›yla orant›l› olmas› ve bölge katsay›s› uygulanmas› yer
almaktad›r.  

Faturan›n Oda Taraf›ndan Denetlenmesi

Faturan›n Oda taraf›ndan denetlenmesi konusunda Dan›flma Kurulu üyelerinin görüfl-
leri frekans analizi ile irdelendi¤inde afla¤›daki sonuçlar ortaya ç›kmaktad›r:

Fatura denetimi ile ilgili Dan›flma Kurulu üyelerinin önemli bir k›sm›n›n denetimlerin
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devam etmesini önerdi¤i aç›kca izlenmektedir.  Çal›fltay sürecinde fatura denetiminin
usulüyle ilgili çeflitli önerilerin kat›l›mc›lar taraf›ndan gelifltirilmifltir. Bunlar aras›nda ya-
p›lan analizlere gore öncelik s›ras› ile flu önerilerin gelifltirildi¤i ve önerildi¤i  belirlen-
mifltir:

Kademeli fatura denetiminin yap›lmas›,

Proje ücretlerinin banka yoluyla tahsisinin sa¤lanmas› ve oda taraf›ndan denetlenmesi, 

Faturalar›n koçanlar›yla birlikte denetlenmesi, 

Denetlenen faturalar›n Maliyeye iletilmesi, 

Fatura denetiminin y›l sonu tüm ifller üzerinden yap›lmas›, 

KDV Oran›

2007 Dan›flma Kurulu çal›fltay›nda önemli bir sorun alan› olarak belirlenen KDV oran-
lar› ayn› flekilde 2008 Dan›flma Kurulu üyelerince de önemli bir alan olarak belirlenmifl-
tir.  Dan›flma Kurulu kat›l›mc›lar›n›n önerileri incelendi¤inde önemli bir bölüm üyenin
KDV oranlar›n› yüksek buldu¤unu ve bu oranlar›n düflürülmesi için Odan›n çal›flma
yapmas›n› önerdi¤ini görebiliriz.  Bu çerçeve Odan›n ‹cra kurullar›na bu önerinin önce-
likli olarak iletilerek de¤erldndirilmesi önemli görülmüfltür. Bu konuda ‹cra kurullar›n›n
oluflturaca¤› sonuca odakl› (KDV oran›n›n düflürülmesi) eylem planlar› dan›flma kuru-
lunca önemle ve öncelikle tavsiye edildi¤i yorumlanabilir.

Sonuç

2008 Kufladas› Dan›flma Kurulu Çal›fltay› etkin ve verimli bir çal›flmayla önemli bulgu
ve önerilerin belirlenmesini sa¤lam›flt›r.  2007 Dan›flma Kurulu çal›flmalar›n› bir deva-
m› olarak kurgulanan çal›fltayda belirlenen öncelikli alanlarda öneriler gelifltirilmifl ve
bu öneriler öncelik s›ras›na konmufltur.  Bu önerilerin analizi ve yorumlanmas› bir ko-
misyon taraf›ndan ele al›nm›fl ve bu rapordaki son fleklini alm›flt›r.  Dan›flma Kurulu te-
mel fonksiyonlar› aras›nda olan öncelikli çal›flma alanlar›n› belirlemek ve ‹cra kurullar›-
na öneriler sunmak görevini baflar›yla yürütmüfltür.  Sonuçlar ve öneriler meslek pra-
ti¤inin sorunlar›n›n bugünkü kesitini aç›kca yans›tmakta ve oluflturulacak eylem plan-
lar› için bir altl›k teflkil etmektedir.    

Mesleki denetim bedellerinin ve KDV oranlar›n›n düflürülmesi, fatura denetimin deva-
m› gibi önerileri Dan›flma Kurulu üyelerinin önemli bir bölümünün destekledi¤ini bu-
nunla beraber uygulama için çeflitli önerilerin gelifltirildi¤i analiz edilmifltir.  Gelifltirilen
önerilerin önemli bir bölümünün etik ve mevcut yasa ve mevzuata uygun oldu¤u bul-
gusu da önemli bir göstergedir.    Meslek prati¤inin daha sa¤l›kl› zeminlere tafl›nmas›
için oluflturulan önerilerin öncelik s›ralamalar›na göre de¤erlendirilmeleri önemlidir.

Sonuç ve Öneriler

Mesleki yeterlilik ve yetkinlik konusu hayata geçirilmelidir.

SMGM yoluyla sürekli geliflimin sa¤lanmas› ve bilginin güncellenmesi hedeflenmelidir.
Mesle¤in uygulanmas›yla ilgili alanlardaki mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak
gelifltirmek üzere çaba harcanmal›d›r.

Yerel yönetimlerde ve kamuda mimar istihdam› art›r›lmal›, mimar istihdam etmeyen
yerel yönetimler ruhsat verme yetkisine sahip olmamal›d›r.

Onur Kurulu cezalar› cayd›r›c› olmal›d›r.

Kamu yap›lar›n›n Oda mesleki denetimine sunulmas› sa¤lanmal›d›r.

Kamu yap›lar›n›n yar›flmayla elde edilmesi sa¤lanmal›d›r,

Mimarl›k Meslek Yasas› hayata geçirilmelidir.

Mimarl›¤›n tan›t›lmas› konusunda daha etkin çal›flmalar yap›lmal›d›r.
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Mimarl›k hizmet bedellerinin yeni bir bak›fl aç›s›yla ve tüm Oda genelinde eflzamanl› ve
eflkriterlerle ele al›nmas› gerekmektedir. Mimarl›k Hizmetleri En Az Bedel Tarifesinin
zorunlu kullan›m› mimarlara mali aç›dan güvenli bir konum sa¤lam›flt›r. Sorun mimar-
lar›n yapt›klar› ifllerin gerçek de¤erini bilmemeleridir. Ofis yönetimi ve ücret hesapla-
ma SMS e¤itiminin içinde yer almal›d›r. Projeler için harcanan zaman›n birim saat üze-
rinden ölçülmesi için çal›flma yap›lmal›d›r. Mimarlar taraf›ndan üstlenilen görevler ta-
n›mlanmal› ve bu görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyulan zaman hesaplanmal›-
d›r.

Mimarl›k ünvan›n›n mimar orta¤› olmayan flirketler taraf›ndan kullan›lmas› engellen-
melidir.

Fatura denetimi bütün birimlerde ayn› nitelikte yap›lmal›d›r.

KDV oran›n›n düflürülmesi için çal›flma yap›lmal›d›r.

Fiyat yerine niteli¤e dayal› ölçütler üzerine kurulacak bir mesleki denetim sistemi ku-
rulmal›, mesleki denetim kriterleri art›r›lmal›, fiyat k›rman›n engellenmesi için tüm ya-
sal olanaklar kullan›lmal›d›r. Bu uygulamalar bölgesel ve kentsel farkl›l›klar oluflturul-
maks›z›n,  bütün Türkiye’de ayn› nitelikte uygulanmal›d›r.

Fikir ve Sanat Eserleri Yasas› ile güvenceye al›nan müelliflik haklar›n›n Oda taraf›ndan
korunmas› için çal›flma sürdürülmelidir.

‹mar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin farkl› yorumlanmas›n› önleyecek çal›flmalar yap›l-
mas›, ça¤dafl yönetmeliklerin haz›rlanmas› için çal›flmalar›n yap›lmas›, bu çal›flmalarda
Oda olarak aktif yer al›nmas› ve üyelerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Büro Tescil Belgesi verilmesi esaslar›na flirket ortaklar›n›n sadece mimarlardan olufl-
mas› koflulunun getirilmesi gerekmektedir.

ACE Belgelerinden Al›nt›lar

“Mimarlar genellikle serbest meslek mensuplar› olarak çal›flmaktad›rlar. Pek çok mes-
lek adam› yeterliliklerini ve yetkinliklerini sadece teknik alandaki uzmanl›k ve uygula-
malar› ile de¤il, etik ve topluma iliflkin konulardaki durufllar› ile de kazanmaktad›r.”

“Çal›flmalar, gerek bireysel iflveren ya da müflteriyi ya da gerekse halk› kabul edilemez
risklerle karfl› karfl›ya b›rakmamak için düzen alt›na al›nmas› gerekir.”

“Mimari projelerin ortaya ç›kard›¤› son ürün toplumun yaflad›¤› yap›l› çevreyi olufltur-
maktad›r. Bu projeler nesiller boyu aktar›lacak fiziksel miras› olufltururlar. Bu durum
yap›l› çevrenin oluflumunda ve yönetiminde sorumluluk sahibi olanlar›n omuzlar›na
önemli bir yük yüklemektedir ve bu kiflilere bu sorumlulu¤u yüklemeden önce yüksek
bir e¤itim ve pratik düzey sa¤lanmas› da toplumun yarar›nad›r.” 

“Mimarl›k mesle¤i üzerinde, projelerin tasar›m aflamas›nda mimarlar›n rollerini azalt-
mak ve böylece ücretleri düflürmek konusunda da bir bask› oluflturmufltur.”

“Mimarlar›n seçiminde ne yaz›k ki ücret konusu, deneyim ve sayg›nl›¤›n önüne geçmifl-
tir. Kamu ihalelerinde sadece ücret teklifi ön plana ç›kmaktad›r.”

“Fiyat K›rma” uygulamas› mimarl›k hizmetlerinin ve dolay›s›yla yap›l› çevre kalitesinin
niteli¤ini bozmaktad›r.”

“Kalitenin art›r›lmas› – mimar›n bir projeye dahil olmas› kalite konusunda bir güvence
sa¤lamaktad›r.”

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 
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De¤erli konuklar, sevgili meslektafllar›m,

Dünya Mimarl›k Günü ve ‹zmir Mimarl›k Haftas›’n›n aç›l›fl› ile
plaket törenimize hofl geldiniz. Bu y›l Uluslararas› Mimarlar
Birli¤i (UIA), Dünya Mimarl›k Gününün temas›n› “Daha ‹yi
Kentler, Daha ‹yi Yaflamlar - Tasar›mla Sürdürülebilirlik” ola-
rak belirlemifltir. Daha iyi kent ve daha iyi yaflam, mimarl›¤›n
do¤as›nda yer alan ve mimarlar›n meslek prati¤inde asl›nda
sürekli olarak yans›tmaya çal›flt›klar› kavramlard›r.

Daha iyi kenti, bütün teknik ve sosyal altyap›s› çözülmüfl, me-
kânsal donan›mlar› zengin, mimari düzeyi yüksek, kültürel ya-
flam› güçlü, üreten, istihdam yaratan ve adilce bölüflen ve ge-
lece¤ine güvenli olarak haz›rlanan planl›, sa¤l›kl› ve demokra-
tik kent olarak tan›mlayabiliriz.

Ancak, demokratik bir kentin ise, gerçek anlamda demokra-
tik bir ülkede geliflebilece¤ini, bu anlamda geçti¤imiz günler-

de yaflanan Anayasa de¤iflikli¤i konusunda çok özetle görüflümüzü paylaflmak istiyorum.
Ülkemizde, demokrasinin bütün kurumlar›yla ve kurallar›yla yerleflmesinin önündeki en bü-
yük engel olan 12 Eylül darbe Anayasas›’n›n tamam›yla yenilenmesi bir yana b›rak›lm›fl, yal-
n›zca siyasi iktidar›n beklentisini karfl›layacak s›n›rl› de¤iflikliklerle yetinilmifltir. Demokratik,
sosyal, hukuk devleti ilkeleri göz ard› edilmifltir. Bunun fark›nday›z. Toplumun bütün kesim-
lerinin ve büyük ço¤unlu¤unun benimseyebilece¤i, tam anlam›yla özgürlükçü ve demokra-
tik yeni bir Anayasa için, elefltirilerimiz ve önerilerimiz kesintisiz sürecektir. ‹nsanl›k tarihin-
de, demokrasi ve özgür düflüncenin temelleri, Anadolu’nun Ege k›y›lar›nda kurulan kentler-
de at›lm›flt›r. Dünya uygarl›k ve mimarl›k tarihine esin kayna¤› olmufl ve böylesine derin et-
ki yapm›fl bir bölgede yer alan kentlerimiz, günümüzde yaflayanlar› mutlu etmeyen bir kent-
sel yap›laflma yans›tmaktad›rlar. Özellikle merkezi politika ve kararlar›n yanl›fll›¤› bu olum-
suzlu¤u desteklemekte, bir anlamda çözümsüzlük s›n›rlar›na tafl›maktad›r. Bu ba¤lamda,
yerel yönetimlere rehber niteli¤inde, Avrupa Konseyince haz›rlanm›fl olan Avrupa Kentsel
fiart›n›n, kentlerin yaflam kalitesi ve mimari nitelikleri konusunda çok önemli saptamalar› bu-
lunmaktad›r.

• ‹stedi¤imiz kentler, herkesin iyi bir yaflam kalitesine sahip olabildi¤i, herkesin özellik-
le e¤itim, sa¤l›k, kültür ve konut sektörlerinde sa¤lanan hizmetlere ve bu alanda kaliteye
eriflebildi¤i yerleflmelerdir.

• Kentlerimiz ve kasabalar›m›z kültür aç›s›ndan da mimarileri aç›s›ndan da farkl› ve fark-
l›laflm›fl yerleflimlerdir ve bu farkl›l›klar›n› ve özgünlüklerini koruyarak böyle de kalmalar› ge-
rekir. Bir yandan yap›lar›n ve hizmetlerin standartlaflt›r›lmas›n›, öte yandan tek düze, s›k›c›
izlerini her yerde b›rakan küresel bir pazar›n kurallar›n› tan›yan küreselleflmifl bir kentsel ge-
liflme modelinin yaratt›¤› zevksizlik örne¤i yap›lar›n getirdi¤i risklerin fark›nday›z.

• Kentlerimizi ve kasabalar›m›z› bilgi, kültür ve sanat yuvalar› haline getirmek amac›-
m›zda, kentlerin mimari güzelliklerini dikkate almad›¤›m›z takdirde sayg›nl›ktan yoksun ka-
laca¤›m›z›n fark›nday›z. 

• Bu ba¤lamda, kentsel peyzajlar›m›z›n son elli y›lda çok kez üst düzeyde bir mimari ka-
lite endiflesi duyulmadan geliflti¤inin fark›nday›z. Kent çevresindeki peyzajlar›n pek ço¤unu
ihmal ettik ve kentlerimizin ve kasabalar›m›z›n eteklerini ruhsuz ve yarat›c›l›ktan uzak bir ti-
cari kentsel planlamaya terk ettik. Bu nedenle, mekânsal geliflmemizde mimarl›k boyutunu
daha fazla dikkate almak ve karar vericilerde ve kentlerde canl› bir mimari kültürün gelifl-
mesini teflvik etmek istiyoruz.

• Kentlerimizle, kasabalar›m›zla ve onlar›n kültürü ile oldu¤u kadar mimarileri ile de gu-
rur duymak arzusunday›z.

‹flte bu saptama ve tavsiyeleri karar vericilere sürekli olarak hat›rlatacak, sürekli olarak vur-

M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ YÖNET‹M KURULU BAfiKANI HASAN
TOPAL’IN 2010 M‹MARLIK HAFTASI AÇILIfi KONUfiMASI

4 Ekim 2010
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gulayaca¤›z. Biliyoruz ki ekonomik aç›dan ya da birçok alanda ne kadar geliflirse geliflsin, mi-
marl›¤› d›fllayan bir kent veya baflka ifadeyle mimariye gerekli önemi vermeyen, mimarl›¤›n ya-
rat›c› gücünden yararlanmayan bir kent gelece¤ini de kuramaz.

Günümüzde be¤eni ile izledi¤imiz dünya kentlerinde, mimarl›k ve planlama politikalar› önce-
likli ve sürekli k›l›nm›fl, mimarl›k kentsel geliflme politikalar›n›n ayr›lmaz bir stratejisi olmufltur.

Çünkü, bütün karar ve geliflmeleri, fiziki mekâna, kent mekân›na yans›tan, kentin sahip ol-
du¤u plan›, yap›lar› ve o yap›lar›n mimarileridir, mimarilerinin düzeyidir.

Kentimizde ve kentlerimizde mimarl›¤›n düzeyini yükseltmek ise baflta mimarlar olmak üze-
re merkezi ve yerel yönetimlere, bütün topluma düflen bir görevdir.

Bu noktada, Büyükflehir Belediyesi ve Bornova Belediyesinin, nitelikli tasar›m ve mimarl›k
düzeyi yüksek projeler elde etmek üzere mimarl›k yar›flmalar› düzenlemelerini çok önemli,
çok do¤ru buldu¤umuzu belirtmeliyim. Bu belediyelerin Baflkanlar›na ve yönetimlerine te-
flekkür ediyorum, mimarl›k, mimarlar ve ‹zmir Kenti ad›na.

Ancak, kuflkusuz ‹zmir gibi dünyan›n say›l› metropollerinden biri olan bir kentte y›lda 1–2
de¤il, onlarca mimarl›k yar›flmas› yap›lmas› gerekti¤ini paylaflmak isterim. Dile¤imiz her be-
lediyenin y›lda en az›ndan 2 yar›flma düzenlenmesidir, daha nitelikli bir mimarl›k için düzen-
lenecek yar›flmalarda Mimarlar Odas›’n›n her türlü deste¤i ve katk›y› yapmaya haz›r oldu-
¤unun bilinmesini istiyorum.

Di¤er yandan, Uluslararas› Mimarlar Birli¤i, Birleflmifl Milletler taraf›ndan Kopenhag’da ger-
çeklefltirilen “‹klim De¤iflikli¤i” konferans›nda, tasar›mla sürdürülebilirlik stratejisini bafllat-
m›flt›r. Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA) 2011 Tokyo kongresinde de bu konuda uygulama
programlar›n› karara ba¤layacakt›r.

Bu stratejide; yap›lar›n, peyzaj›n, do¤al çevrenin ve altyap›lar›n sürdürülebilir bir gelece¤in
elde edilebilmesi için en gerekli ögeler oldu¤u bilinci ile, mimarl›kta en küçük ölçekten,
kentsel ve bölgesel planlama ölçe¤ine kadar bütüncül ve bütünleflmifl yöntemlerin kullan›l-
mas› benimsenmektedir.

Formlar›n ve geometrinin ve mekânsal stratejilerin dikkatli ve özenle tasarlanmas› ayn› za-
manda do¤ru malzemelerin ve kaynaklar›n rasyonel kullan›lmas› ile sera gazlar›n›n ve sal›-
n›m›n›n ve olumsuz çevresel etkisinin %50–80 aras›nda azalt›labilece¤i kan›tlanm›flt›r.

Mimarl›k alan›nda sürdürülebilir tasar›m; yaflam kalitesini gelifltirmeyi, sa¤l›kl› yap›lar için
sa¤l›kl› malzemeleri kullanmay›, ekolojik ve sosyal olarak sayg›l› bir arazi kullan›m› ve üst
düzey bir estetik duyarl›l›¤› tercih eden tasar›m yaklafl›m›d›r, sorumlulu¤udur.

Mimarl›k alan›nda sürdürülebilir tasar›m; karbon ayak izlerini azaltmay›, yaflam döngüsü
analizi ve yöntemlerini kullanarak yap›n›n gelecekteki kullan›m süresini ve performans›n› ar-
t›rmay› hedefleyerek, enerji kaynaklar›ndan yüksek performans sa¤layan, çevreye uyumlu
teknolojileri proje ve yap›ya büyük ölçüde entegre eden günümüz tasar›m anlay›fl›d›r.

“Daha iyi kentler, daha iyi yaflamlar ve tasar›mla sürdürülebilirlik” kavramlar›n›n yaflama
geçmesinde kuflkusuz en öncelikli aktörler mimarlard›r ve mimarlar bu duyarl›l›kla gelece¤i
kurgulayacaklard›r. Bu anlay›flla dünya mimarl›k gününü kutluyor, meslekte 50. ve 30. Y›l›-
n› dolduran meslektafllar›m›za daha uzun mesleki yaflamlar diliyorum.

Dünya Mimarl›k Gününü ‹zmir’de bir haftaya yay›lan çeflitli etkinliklerle kutlamak, mimarl›¤›
kentin gündemine tafl›mak, mimarl›kla toplumu buluflturmak amac›yla haz›rlam›fl oldu¤u-
muz program sizlere iletildi.

Bu program›n haz›rlanmas›n› gerçeklefltiren fiubemiz profesyonel kadrolar›na, katk›da bu-
lunan ve programa destek veren meslektafllar›m›za ve mimarl›k ö¤rencilerine çok teflekkür
ediyorum. Etkinliklerimizin gerçekleflmesinde büyük destek olan Resmi Sponsorumuz ‹fl
Gayrimenkul Yat›r›m’a çok teflekkür ediyorum. Etkinlik sponsorumuz Koleksiyon firmas›na
çok teflekkür ediyorum.

Bütün kat›l›mc›lara ve konuklar›m›za, Yönetim Kurulumuz ad›na sevgiler, sayg›lar sunuyor,
baflar›l› toplant›lar diliyorum. Dünya mimarl›k günümüz kutlu olsun.

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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Genel De¤erlendirme;

Ülkemiz kentlerinde ve ‹zmir’de araç say›s› her geçen gün büyük bir h›zla artmaktad›r.

Küresel ekonomi politikalar›n›n dayatt›¤› tüketim toplumu al›flkanl›klar› da bu art›fl›

tetiklemektedir. Di¤er yandan kentlerde ve yerleflme alanlar›nda artan araç say›s›yla
oranl› olarak cadde, sokak. Otopark vb kamuya aç›k alanlar üretilememekte, meskun
bölgelerde ve genel olarak kent merkezlerinde yeni cadde, yol vb. altyap› geliflmeleri
olanaks›z hale gelmektedir.

Araç say›s›ndaki art›fl›n yan› s›ra etkin flehirsel toplu ulafl›m sistemlerinin yetersizli¤i –

yoklu¤u trafik ve ulafl›m sorunlar›n› ço¤alt›rken otopark gereksinimlerini de art›rmak-
tad›r.

Ülkenin ulafl›m politikalar›nda önceli¤in karayolu tafl›mac›l›¤›na, kent içi ulafl›mda da
önceli¤i lastik tekerlekli sistemlere (otobüs, dolmufl) verilmesi özel araçlar›n trafi¤e
ç›kmas›n› özendirmifltir.

Özetle s›ralanan tespitler kapsam›nda kentlerde otopark sorunu çözümsüzlük s›n›rla-
r›na dayanm›flt›r. Ana ulafl›m arterleri parklanmalar nedeniyle kapasitesinde ifllevini ye-
rine getirememekte, trafikte t›kan›kl›klar ve s›k›flmalar nedeniyle kent içi ulafl›m da bü-
yük bir sorun halini almaktad›r.

Otopark gereksinimini yap›lar – binalar de¤il araçlar yaratmaktad›r. Her araç için ken-
di otopark gereksinimini karfl›layacak bir genel yaklafl›m›n benimsenmesi ve uygula-
maya yans›t›lmas› kal›c› çözüm için bir yöntem olacakt›r.

Bu anlamda otopark gereksiniminin karfl›lanmas›n› binalara – yap›lara de¤il, araçlara
yükleyen bir bak›fl aç›s›na sahip olunmal›, ilgili mevzuat bu mant›kla yeniden ele al›n-
mal›d›r.

Di¤er yandan, otopark sorununun çözümü bir yönetmelik ile de¤il, imar ve ulafl›m
planlamas› ve iflletme programlar›yla olanakl›d›r. ‹mar planlar›nda, kentlerin araç girifl
ç›k›fl› için k›s›tlanacak alanlar› (merkezler), bölge otoparklar›, özel otoparklar, kentsel
yo¤unluklar›n talebi olan say›da ve standartta otopark alanlar› ayr›larak, ulafl›m plan-
lar›yla kent içi ulafl›m taleplerinin rayl› sistemlerle h›zl›, konforlu ve güvenli bir biçimde
çözülmesi sa¤lanarak özel araç kullan›m›n› özendirmeyen alternatif ulafl›m olanaklar›
sunularak otopark sorunu çözülebilir.

S›ralanan temel yaklafl›mlar benimsenip, kent olanaklar›na ve ulafl›m sistemlerine ve
do¤ru standartlarla uygulamaya yans›t›lmad›¤› sürece mevcut anlay›fl ve bu anlay›fla
dayal› olarak yap›lacak düzenlemelerle sorunun gerçek anlamda çözümü hiçbir zaman
sa¤lanamayacakt›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

OTOPARK SORUNU VE OTOPARK YÖNETMEL‹⁄‹ HAKKINDA

Ocak 2011
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‹zmir ‹li, Dikili ‹lçesi, Çandarl› Buca¤›, Kemikli Burun Mevkii 1791, 4945, 4946, 4947,
4948 parsellerde çok say›da tafl›nmaz› kapsayan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Koruma
Amaçl› ‹mar Planlar›’n›n; hukuka, flehircilik ve planlama ilkelerine ayk›r› oldu¤u, planla-
nan alan›n bütününün 2. Derece Do¤al Sit kapsam›nda kald›¤› ve tafl›nmaz›n bir bölü-
münün ise 3. Derece Arkeolojik Sit alan› niteli¤inde oldu¤u, KTVK Yüksek Kurulu ilke
kararlar›na göre 2. Derece do¤al sit alanlar›nda konut yap›lamad›¤› ancak baz› koflul-
larda turistik tesislerin infla edilebildi¤i, dava konusu planlar ile alan›n, turistik tesis bi-
çiminde sunulmas›na ra¤men önemli bir bölümünün bireysel ve devre mülk görünümü
alt›nda konut olarak kullan›lmak üzere tasarland›¤›, söz konusu plan ve plan notlar›n-
da, düzenleme ortakl›k paylar›n›n düflünülmedi¤i, kamuya terk edilmesi gereken alan-
lar konusunda herhangi bir koflulun belirlenmedi¤i, günübirlik alan, yeflil alan, yol ve
otopark olarak görülen toplumsal kullan›m birimlerinin, kamuya kapal› ve tesis içi kul-
lan›mla s›n›rl› tutuldu¤u, planlar ile öngörülen yo¤unlu¤un, do¤al sitlerle ilgili ilke ka-
rarlar›na uygun olmad›¤› gibi do¤al yap›yla da uyumlu bulunmad›¤›, k›y› alanlar›n›n
toplumun kullan›m›na ve ulafl›m›na kapat›ld›¤›, kamuya aç›k olmas› gereken arkeolojik
sit alan›na site içerisinden ulafl›labildi¤i, do¤rudan bu alana ulafl›lamad›¤› gerekçeleri
ile ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi’nde 2007/960 esas no’lu dosya ile dava aç›lm›flt›r.

‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi’nin 18.12.2008 tarih, 2008/2310 no’lu karar› ile, bilirkifli rapo-
ru ve Odam›z›n gerekçeleri göz önüne al›narak dava konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçek-
li Koruma Amaçl› ‹mar Planlar›n›n flehircilik ilkelerine, planlama esaslar›na ve kamu ya-
rar›na ayk›r› oldu¤u sonucuna var›lm›fl ve planlar iptal edilmifltir.

Ayn› alana iliflkin yeniden koruma amaçl› imar planlar›n›n haz›rland›¤› bilgisi iletilmifl,
bu toplant›lardan birine Mimarlar Odas› Dikili Temsilcili¤i de kat›lm›flt›r. Yukar›da ta-
n›mlanan sak›nca ve ayk›r›l›klar yeni haz›rlanan imar planlar›nda da devam etmektedir.

Toplant›da edinilen bilgiler ve s›n›rl› dokümanlar üzerinde yap›lan incelemeler sonu-
cunda, söz konusu davada 3. ‹dare Mahkemesi Baflkanl›¤›’na sunulan bilirkifli raporu-
nun 4. Sonuç bölümündeki de¤erlendirmeler  de göz önüne al›narak; haz›rlanan yeni
planlara iliflkin görüfl ve tespitlerimiz afla¤›da sunulmaktad›r.

• Üst düzey planlar›n koruma ilkelerine ayk›r› olan yönlerine iliflkin herhangi bir 

revizyon yap›lmam›fl olmas›,

Üst ölçekli planlar incelendi¤inde, 27.02.1997 tarihinde onanan Dikili-Çandarl› Naz›m
‹mar Plan› Revizyonunda oteller için E=0.90 ve max. H=5 kat, di¤er turistik tesis ve ta-
til köyleri için ise E=0.30 ve max.H=2 kat yap›laflma koflulu getirildi¤i; iptali gerçekle-
flen planda getirilen TAKS=0.10 KAKS= E =0.20 yo¤unlu¤un bile arazi topografyas›
nedeniyle do¤al dokuyu zedeleyecek bir yap›laflmaya yol açaca¤› ve üst ölçekli plan-
lar›n koruma ilkelerine ayk›r› yönlerinin bulundu¤u tespit edilmiflken, yeni planlarda ko-

ÇANDARLI- KEM‹KL‹ BURUN MEVK‹‹ KORUMA AMAÇLI ‹MAR PLANI
RAPORU

24.01.2011
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ruma ilkelerine ayk›r› oldu¤u tespit edilen ve de¤ifltirilmesi gerekti¤i vurgulanan üst öl-
çek planlardaki koflullar aynen al›nm›fl, E=0.20 koflulu E=0.30 hatta E=0.90‘a kadar ar-
t›r›lm›flt›r. 

Ayr›ca, 1/1000 Ölçekli Plan›n plan hükümlerinde yer alan KAKS alan› tan›m› da yap›-
laflma yo¤unlu¤unu art›racak flekilde düzenlenmifl ve bodrum katlar›n yar›s›n› alan d›-
fl›nda tutmufltur. 

Planda yer alan “Yap› ‹nflaat Alan› (KAKS): Bodrumlarda iskan edilen katlar›n % 50’si
ile asma kat, çekme kat ve çat› katlar› dahil iskan› mümkün olan katlar›n ›fl›kl›klar› ç›k-
t›ktan sonraki alanlar toplam›d›r. Kapal› ç›kmalar, aç›k ve kapal› merdivenler ve ya
mahreç veren zemin kat d›fl›ndaki aç›k koridorlar yap› inflaat alan›na dahildir. Aç›k ç›k-
malar ve iç yüksekli¤i (1.80) geçmeyen ve sadece tesisat›n geçirildi¤i tesisat galerile-
ri ve katlar› ve yang›n merdivenleri , müfltemilat ile (garaj, kalorifer dairesi, kömürlük,
kap›c› dairesi, s›¤›nak vb..) dahil de¤ildir. ‹skan› mümkün katlar ile konut, iflyeri, e¤len-
ce ve dinlence yerleri gibi ikamete ve e¤lenmeye tahsis edilmek üzere yap›lan katlar
kastedilmektedir” notu yo¤unlu¤un daha da art›r›lmas›n›n d›fl›nda bodrum kat olufltur-
maya yönelik olarak yönlendirme içermesi nedeniyle de do¤al dokunun bozulmas›na
yol açacakt›r.

Mahkemece iptal edilen  bir önceki planda bile  yo¤unluklar›n bu plandan daha az ol-
du¤u, iptal edilen plana iliflkin kurulda yer alan karfl› oy gerekçelerinde de bu alanda-
ki yo¤unluklar›n fazla oldu¤una iliflkin tespitlerin  söz konusu oldu¤u görülmektedir. 

Bilirkifli raporunun Koruma Amaçl› ‹mar Plan› karfl› oy gerekçeleri bölümünde 4 kurul
üyesinin karfl› oyunun oldu¤u görülmektedir. Yrd. Doç. Dr. Harun Ürer (Baflkan) imza-
l› gerekçede “Kurulumuzun 12.10.2006 tarihinde ald›¤› kararda, alanda k›y› kenar çiz-
gisi bölgesi d›fl›nda zorunlu kamuya terk yap›lmad›¤› gibi, III. Derece Arkeolojik alan
da tamamen tatil köyünün içinde b›rak›larak ziyaret imkan› ortadan kald›r›lm›flt›r. Ay-
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r›ca öngörülen yap› yo¤unlu¤u yer yer oldukça sarp bir arazi yap›s›na sahip alanda alt
yap› çal›flmalar› ile birlikte ciddi bir tahribata neden olacak ve alan›n›n do¤al karakte-
rini ortadan kald›racakt›r. Oysa, kan›mca bu alanlarda yasan›n öngördü¤ü turizm tesis
anlay›fl› do¤al yap›n›n korunmas› ilkesi ile alan›n do¤al karakterini de¤ifltirmeden ol-
dukça düflük yo¤unlu¤a sahip, kamu yarar› ilkesi ile de öncelikle bölge insan›n›n yarar-
lanabilece¤i bir oluflumdur.”  denmifltir.

• Etkileflim geçifl alan› gibi bir tespit yap›lmam›fl olmas›,

Gerek haz›rlanan planlarda, gerekse plan aç›klama raporunda etkileflim geçifl alan›na 

iliflkin bir de¤erlendirme bulunmamaktad›r.

• Kesin yap›laflma yasa¤› uygulanmas› gereken alanlar›n belirtilmedi¤i,

Haz›rlanan planlarda ve aç›klama raporunda kesin yap›laflma yasa¤› uygulanmas› 

gereken alanlar belirtilmemifltir. Eflik analizi mant›¤› ile fiziksel-kültürel vb… verilerin
üst üste çak›flt›r›ld›¤› bir yap›laflma analizi yap›lmal›, bu analiz sonunda kesin yap›lafl-
ma yasa¤› uygulanmas› gereken alanlar belirlenmelidir.

• ‹lgili kurul uzman raporlar›ndaki plan de¤erlendirilmelerinin teknik bazda 

kalmas› ve alan›n do¤al özellikleri nedeniyle yap›laflmaya aç›l›p aç›lmamas› gibi önem-
li bir konunun tart›flma d›fl› b›rak›lm›fl oldu¤unun görülmesi,

Planlar, Plan hükümleri ve Plan aç›klama raporu do¤al özelliklerin korunmas›na iliflkin
tart›flma ve öneri içermemektedir.

• Do¤al sit niteli¤i ile bilimsel verilerin gere¤ince de¤erlendirilmemifl olmas› (örn. 

alan içerisindeki derin su birikintilerinin veya flora farkl›l›klar›n›n göz önünde bulundu-
rulmam›fl olmas›), yap› yo¤unlu¤u yüksekli¤inin a¤›rl›kl› olarak a¤aç varl›¤›n›n kayb›
anlam›na gelmesi, planlar, plan hükümleri ve plan aç›klama raporu alan›n do¤al özel-
liklerine iliflkin yeterli de¤erlendirme yapmamaktad›r. Kald› ki bilirkiflilerin raporlar›nda
da vurgu yapt›klar› ve önemli peyzaj de¤eri tafl›yan derin su birikintilerine iliflkin plan
raporunda bir tek sözcük yer almamaktad›r.

• Plan›n %30 a varan e¤imlerde öngördü¤ü trafik yolu ve otoparklar›n, tek tasar›m 

kriterinin do¤a ve arkeoloji olmas› gereken bir alanda alan›n do¤al özelliklerini zedelemesi,

Yeni haz›rlanan planlardaki otoparklar›n ve yollar›n da arazi yap›s› ve alan›n topogra-
fik yap›s›na uygun olmad›¤› görülmektedir.

• Arkeolojik sit alan› içerisindeki olabilecek fiziki uygulamalar›n alan›n arkeolojik 

niteli¤ini tehdit etmesi ve planda arkeolojik nitelikteki duvarlar›n s›n›rlar›n›n ifllenmesi
d›fl›nda bir tasar›m gelifltirilmemifl olmas›, yeni haz›rlanan planlarda arkeolojik sit alan›
s›rlar›n›n daralt›ld›¤› ve bölgenin yeflil alan olarak gösterildi¤i görülmektedir. Plan Ya-
p›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmelik için belirtilen asgari standartlar› sa¤layabilmek
için yap›ld›¤› düflünülen bu gösterim arkeolojik sit alan› niteli¤ini zedeleyecek bir ka-
rard›r. Kald› ki arkeolojik sit alan›nda yüzeyde bulunan buluntular bile bu alan›n sit de-
recesinin 3. dereceden daha yüksek sit derecede olmas› gerekti¤ini göstermektedir.
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• Koruma amaçl› imar plan›n›n mevzuat gere¤i alan›n özelliklerine ba¤l› olarak 

ayr›nt›lara yer veren yeni bir plan dili oluflturmas› gerekirken, dava konusu plan›n kla-
sik imar plan› dilini dahi afl›r› düzeyde yal›nlaflt›ran bir plan dili kullanmas›,

‹ptal edilen planlarda ki plan dili yaklafl›m› haz›rlanan planlarda da sürmektedir. Ay›ca
imar planlar›n›n onayl› hali haz›r haritalar üzerinde haz›rlanmad›¤›, onayl› k›y› kenar
çizgisinin olmad›¤› vb… çok temel eksikliklerin de bulundu¤u saptanm›flt›r.

• Plan›n kurdu¤u dil itibariyle Koruma K›y› Yasalar›n›n getirdi¤i k›s›tlamalar 

içinde kalmakla yetinmesi, arazinin öngörülen plan karar› olan Turistik Tesis Alan› uy-
gulamas› sonucunda geçirece¤i fiziksel dönüflüme (kaz›-dolgular, e¤imli bir alan ol-
mas› nedeniyle ortaya ç›kacak istinat duvarlar›, sert-do¤al zemin alanlar vb.)  iliflkin
hiçbir referans›n yer almamas›, arazi yap›s› nedeniyle do¤al dokunun tahribat›na en az
yol açacak önlemlerin araflt›r›lmas› ve yap›laflma koflullar›n›n belirlenmesi gerekirken,
haz›rlanan planda böyle bir kayg›n›n tafl›nmad›¤› görülmektedir. Plan›n kuzey ucunda
görünen otopark alan›n en yüksek noktas›n›n 80 m. de en düflük noktas›n›n 60 m. de
bulundu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, do¤al yap›da 20 m. yüksekli¤inde kaz› ya da dol-
gunun yap›laca¤› görülmektedir. 

• Turizm karar› ile alanda gerçekleflebilecek bir tatil köyü içerisinde yap›lar›n 

birbirlerine uzakl›klar› ve geometrik düzen içerisindeki konumland›rma mant›¤›n›n ala-
n›n do¤al karakterini bozabilecek bir niteli¤inin olmas›,

• Dava konusu alan için yasal olmayan devre mülk sistemlerine olanak 

tan›nabilecek bir tan›t›m›n yap›lmakta olmas›,

http://www.wide-planet.com/project

http://www.wide-planet.com/project/exterior

http://www.wide-planet.com/project/facts

Web sayfalar›nda devre mülk sistemine iliflkin proje tan›t›m› ve sat›fl› konusunda hala
ilanlar yer almaktad›r.

Haz›rlanacak olan Çandarl› Kemikliburun Koruma Amaçl› ‹mar Planlar›n›n yukar›da be-
lirtilen elefltiriler kapsam›nda planlama ve koruma ilkelerine ve kamu yarar›na uygun
olmad›¤›n› düflünüyor, gerekli düzeltme ve düzenlemeler yap›lmadan uygulanmas›n›n
sak›ncalar do¤uraca¤›n› bilgilerinize sunuyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan “Tabiat› ve Biyolojik Çeflitlili¤i Ko-
ruma Kanunu Tasar›s›” hakk›nda de¤erlendirmeler;

Do¤al Miras ile Kültürel Miras›n Ayr›flt›r›l›yor Olmas›na Dair Elefltiri:

Yürürlükte bulunan 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu, do¤al –
tabii olan mirasla kültürel olan miras› bir bütünlük içinde, birbirini tamamlayan kav-
ramlar olarak içermektedir.

Bakanlar Kurulu Karar›yla uygun görülen 1983 y›l›nda Resmi Gazetete’de yay›nlanarak
yürürlü¤e giren Uluslararas› Dünya Kültürel ve Do¤al Miras›n Korunmas›na Dair Söz-
leflme’de koruma kavram›n›n bütünlü¤ü ilkesini benimsemifltir.

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanunu Tasar›s› ile bu bütünlük ortadan kald›r›l-
makta, do¤al – tabii olan de¤erler bu kanun kapsam›na al›nmakta, kültürel olan de¤er-
ler 2863 say›l› kanun kapsam›nda kalmaktad›r. Bu ayr›flt›rma ile koruma alanlar› koru-
ma statülerinden planlama sürecine kadar çok otoriteli bir hale gelmektedir.

Kentsel ve çevresel geliflme ve planlama alan›nda da sektörel temelli çok otoriteli bir
yap›n›n yaratt›¤› olumsuzluklar elefltiri konusu edilirken, koruma alan›nda da parçal› ve
çok otoriteli bir kurumsal yap› getirilmesi koruma kültürünün ve bilincinin oluflmas›na
engel olma potansiyeli içermektedir.

Bilindi¤i gibi Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’nca düzenlenen Kentleflme fiuras› kararlar›
kapsam›nda haz›rlanm›fl olan “Kentleflme Strateji Belgesinde (KENTGES) planlama
kavram›n›n çok otoriteli yap›dan kurtar›larak çok disiplinli bir kurumsal yap›ya kavufl-
turulmas›, do¤al ve kültürel miras alanlar›n›n da bu ba¤lamda planlamas› stratejisi or-
taya konmufltur.

Tasar› bu flekliyle, koruma kavram›n›n bütünlü¤ü ilkesine ve planlama kavram›n›n bü-
tünlü¤ü ilkesine uygun de¤ildir.

Tabiat› Koruma Kurullar›n›n Yap›lanmas›na Dair Elefltiri:

Tabiat› ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanunu Tasar›s› ile önerilen, Ulusal Tabiat› Ko-
ruma Kurulu ve Mahalli Tabiat› Koruma Kurulu’nun oluflumunda bürokrasi a¤›rl›kl› bir
yap› öngörülmektedir. Yürürlükte bulunan 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Ko-
ruma Kanunu ile oluflturulan Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu ve il-
lerde kurulmufl olan Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurullar›nda yaflanan
pratik sonucunda oluflan deneyim ve birikim kurullar›n özerk karar alabilme yetene¤i-
nin güçlü olmas›n› önemli k›lmaktad›r.

Bu ba¤lamda bu tasar› ile oluflturulmas› öngörülen Ulusal ve Mahalli Tabiat›  Koruma
Kurullar›n›n bürokrasi a¤›rl›¤› olmayan daha özerk bir yap›ya kavuflturulmas› ile, siya-
si otoriteye karfl› etkin  olmas› ve özerkli¤i  bu yasa ile güvenceye al›nm›fl bir yap›lan-
man›n kurumsallaflt›r›lmas› gereklidir. 

Do¤al Sit Alan› olarak Tescil ve ‹lan edilmifl mevcut alanlar›n Yeniden De¤erlendiril-
mesine Dair Elefltiri:

Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu kapsam›nda bugüne kadar Do¤al Sit ola-
rak tescil ve ilan edilmifl alanlar›n yeniden de¤erlendirmeye tabi tutulaca¤›na ve yeni-
den de¤erlendirme sonucunda koruma alan› statülerinin kald›r›labilece¤ine dair tasa-
r›n›n 13.maddesi ve geçici 2.maddesi uygulamada çok büyük sorunlar yaratacakt›r.

Halihaz›rda ülkemizde yaklafl›k 1200 den fazla say›da Do¤al Sit olarak tescil ve ilan
edilmifl alanlar›n bu statülerini koruyup korumayacaklar›n›n, tabiat› koruma ulusal ve
mahalli kurullar›n›n önerisiyle Bakanlar Kurulu taraf›ndan karara ba¤lanaca¤› hükmü
iflleyiflte büyük problemler yaratacakt›r. Yaln›zca ‹zmir il s›n›rlar› içinde yaklafl›k top-

TAB‹ATI VE B‹YOLOJ‹K ÇEfi‹TL‹L‹⁄‹ KORUMA KANUNU TASARISI

HAKKINDA DE⁄ERLEND‹RME 

16 Mart 2011
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lam 60 bin hektar Do¤al Sit alan› bulundu¤u dikkate al›nd›¤›nda, tasar›n›n öngördü¤ü
süreç iflleyemez hale gelebilecektir.

Bu ba¤lamda yeniden de¤erlendirme anlay›fl ve yaklafl›m›n›n getirece¤i riskler nede-
niyle tasar›dan ç›kar›lmas›nda yarar görülmektedir.

‹dari ve Adli Yapt›r›mlar ve Denetimlerin Yetersizli¤ine Dair Elefltiri:

Tasar› ile getirilmek istenen, koruma alan› olarak belirlenmifl alanlar›n statülerine ve
özelliklerine zarar veren faaliyetleri yapanlar ve kanun hükümlerine ayk›r› hareket ve
fiillerde bulunanlar için tasar›n›n 32.maddesinde öngörülen adli ve idari yapt›r›mlar ye-
terli ve cayd›r›c› de¤ildir.

Genel olarak bu faaliyet ve fiillerin koruma alanlar›n› kullan›ma açma amaç ve fleklin-
de ifllenece¤i bilindi¤inden, bir baflka ifadeyle rant amaçl› faaliyet ve fiillerden edinile-
cek kazançlar karfl›s›nda tasar›da öngörülen adli ve idari para cezalar› yeterli olmaya-
cakt›r. Bu flekilde yasalafl›rsa, koruma alanlar› tahrip edilir cezas› ödenir anlay›fl› toplu-
ma egemen olacakt›r.Etkin idari ve adli cezai yapt›r›mlar getirilmesi bir denetim arac›
olarak benimsenmelidir.  

Sürdürülebilirli¤in Sa¤lanamayaca¤›na Dair Elefltiri :

Genel anlam›yla ve çok özetle sürdürülebilirli¤i; yaflam için gerekli olan kaynaklar›n
günümüzde yaflayanlar›n yan› s›ra gelecekte yaflayacak olanlar için kullan›labilirli¤inin
‘’kal›c› oluflunun’’ sa¤lanabilmesi olarak tan›mlarsak, yaflam ortamlar›n›n ve yaflam des-
tek sistemlerinin korunmas› ile kullan›lmas› aras›ndaki hassas denge ön plana ç›kmak-
tad›r.

Tabiat› ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanunu tasar›s› bu haliyle, koruma anlay›fl›ndan
çok kullanma anlay›fl›na yönelik ifadeler içermektedir. Örne¤in; Korunan alanlar›n
planlanmas› madde 14, koruma alanlar› için koruma plan› yerine imar planlar›n› öngör-
mektedir. Ekolojik etki de¤erlendirmesi ve üstün kamu yarar› tan›m›yla madde 15, Eko-
lojik etki de¤erlendirmesi olumsuz sonuçlar gösterse bile, baflka bir seçene¤in olma-
d›¤› durumlarda, ekonomik ve sosyal nedenler dahil de¤iflik nedenlerle üstün kamu ya-
rar› söz konusu oldu¤u için bir plan veya projenin devam etmesi zorunlu olursa izin ve-
rilen faaliyetlerin… denilerek korunacak alanlarda siyasi otoritenin her türlü projeyi
gerçeklefltirmesinin önü aç›lmaktad›r. ‹zinler, ‹ntifa ve irtifak haklar› madde 21’de de
koruma alanlar›nda izinler verilebilece¤i benimsenmektedir. Tasar›da bu haliyle koru-
ma alanlar›nda ve do¤al alanlarda kullan›m esas› gözetilerek sürdürülebilirlik kavram›
göz ard› edilmifltir denebilir. Bu haliyle ülkemizin taraf oldu¤u uluslararas› sözleflmele-
re ayk›r›l›klar içermektedir.

Sonuç 

Tabiat› ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanunu Tasar›s›n›n, türlere iliflkin koruma içeri-
¤inin olumlu olabilece¤i ancak mekansal kararlara dair hükümlerinin koruma alanlar›n-
da çok otoriteli bir yap› öngörerek Do¤al –tabii olan de¤erle, kültürel olan de¤eri ay-
r›flt›rmas› olumsuz bir tav›rd›r.

Halihaz›rda do¤al sit olarak tescil ve ilan edilmifl alanlar›n koruma statülerinin yeniden
de¤erlendirme yöntemiyle kald›r›labilece¤ine dair hükümleri, do¤al de¤erlerin korun-
mas› kapsam›nda bugüne kadar elde edilen kazan›mlar›n tamamen yok edilmesi sonu-
cunu ortaya ç›karacakt›r, koruma bilinci ve kültürünü geriletecektir.

Çok özetle s›ralad›¤›m›z tespit ve elefltiriler kapsam›nda, Tabiat› ve Biyolojik Çeflitlili-
¤i Koruma Kanunu Tasar›s› geri çekilmelidir. Do¤al de¤erlerin, sit alanlar›n›n ve eko
sistemlerin, yaflam destek sistemlerinin korunmas›n› sa¤layacak, sürdürülebilirlik ilke-
sine, uluslararas› sözleflmelerin koruma ile ilgili kavram ve içeriklerine uygun, koruma
alan›nda özerk kurumsal yap›lanmay› öngören bir yaklafl›m ve etkin denetim araçlar›-
n› içeren bilimsel bir yasal düzenleme oluflturulmal›d›r.

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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Kentlerimiz ve yaflam alanlar›m›z çok say›da dinami¤in belirleyici oldu¤u bir süreçle
geliflmektedir. Toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal iliflkiler bu süreci flekillen-
dirmekte, kentin mekansal oluflumunu yönlendirmektedir..

Dünyada giderek daha bask›n hale gelen ve küreselleflme, globalleflme söyleminden
kayna¤›n› alan neoliberal ekonomi politikalar›n›n, üreten ve istihdam yaratan planl› ve
kal›c› programlar yerine, arsa ve arazi rant›na dayanan proje odakl› büyüme anlay›flla-
r›n›n kentlere yans›yan etkileri endifle verici boyutlardad›r. Kentler için yaflamsal öne-
me sahip tar›m, orman, k›y› alanlar›, do¤al, kültürel miras gibi de¤erleri tahrip eden
parsel ölçe¤inde ayr›cal›kl› imar planlar›yla oluflturulan sözde “büyük” projeler, gelifl-
me ad›na kentlere ve yaflam alanlar›na dayat›lmaktad›r. 

Son y›llarda kentleflme sürecini yönlendiren, etkileyen ve denetleyen yasal düzenle-
melerde çok say›da de¤ifliklik yap›lmakta ve uygulamalarda olumsuz geliflmeler izlen-
mekte, kentlerimiz ve yaflam çevrelerimiz bu uygulamalarla biçimlendirilmektedir.

KENTLEfiME – PLANLAMA ALANININ DA⁄INIK HALE GET‹R‹LMES‹

Kentleflme ve planlama alan› bütünleflik bir stratejiden yoksun b›rak›larak, sektörel te-
melli çok otoriteli bir yap›ya büründürülerek da¤›n›k hale getirilmifltir. Planlama ile il-
gili kurumlarda oluflan birikim ve deneyim yok edilerek, ‹ller Bankas›, Bay›nd›rl›k ve ‹s-
kan Bakanl›¤› gibi kurumlar ifllevsizlefltirilirken, di¤er bakanl›k ve kurumlar›n plan yap-
ma ve onama yetkileriyle donat›lmas› kentlerin gelece¤i aç›s›ndan endifle verici ve sü-
reç toparlanamaz aflamaya gelmifltir.

Çeflitli yasal düzenlemelerle getirilen Çevre Düzeni Planlar› Ölçe¤inde Çevre ve Orman
Bakanl›¤›’n›n, turizm alan ve merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n, Organize
Sanayi Bölgelerinde sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›’n›n, k›y›larda Bay›nd›rl›k ve ‹skan Ba-
kanl›¤›’n›n toplu konut alanlar›nda toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›n›n, özel çevre koru-
ma bölgelerinde, Özel Çevre Koruma Kurulu’nun, Naz›m ‹mar Planlar›nda Büyükflehir
Belediyelerinin il çevre düzeni planlar›nda, ‹l Özel ‹darelerinin, Naz›m ve Uygulama
‹mar Planlar›nda Belediyelerin vb kurum ve kurulufllar›n planlaman›n kademeli birlikte-
li¤i ilkesine ayk›r› olarak farkl› ölçeklerde ve ifllevlerdeki planlar› yapma ve onama yet-
kileri kentleflme ve planlama sürecinin da¤›n›kl›¤›n›n belgeleridir.

Böylesine parçal› ve çok otoriteli bir yap›n›n, ülkenin ve kentlerin ak›lc› ve rasyonel ola-
rak planl› geliflmesini sa¤lamas› olanakl› de¤ildir. Birlikte üretme kültürünü edineme-
mifl toplumlarda çok otoriteli yap›lanman›n kararlar›n›n sonuçlar› da çok olumsuz ola-
cakt›r. Planlama alan› ve sürecinin bütünleflik bir kurumsal yap›ya kavuflturulmas› ge-
reklidir.

KENTSEL DÖNÜfiÜM UYGULAMALARI

Genel olarak Türkiye kentlerinin tamam›na yak›n›nda, son elli y›lda göç ve göçe daya-
l› h›zl› nüfus art›fl› sonucu kitlelerin bar›nma talepleri planl› kentsel alanlarla karfl›lana-
mam›fl, yerleflime uygun potansiyel tafl›yan kentsel alanlar›n büyük bölümü imar afla-
r›yla gelifltirilen gecekondu tarz› yap›larla dolmufltur. Baflta ‹stanbul, Ankara, ‹zmir ol-
mak üzere bütün büyük kentlerde kentsel alan›n yaklafl›k yar›s› sa¤l›ks›z, güvensiz ve
niteliksiz yap›lardan oluflmaktad›r. Hiçbir mimarl›k – mühendislik hizmeti almadan ya-
p›laflm›fl bu alanlar her türlü teknik ve sosyal donat› elemanlar›ndan yoksun ve özellik-
le do¤al afetlere karfl› büyük risk alt›ndad›r.

KENTLEfiME RAPORU 
11.04.2011
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Bu ba¤lamda kentlerin günümüzde öncelikli sorunu, nereye nas›l büyüyüp yay›laca¤›
de¤ildir. Sorun bütünü gözeten planl› kentleflme anlay›fl› içinde, var olan yap› stokunun
ve kentsel mekan›n nas›l daha güvenli, sa¤l›kl› yap›lar, daha nitelikli kentsel yaflam or-
tamlar› olarak gelifltirilebilmesi sorunudur.

Var olan yap› stokunun ve yap›l› çevreyi sa¤l›klaflt›rma, güvenli hale getirme, teknik ve
sosyal donat› eksiklerini tamamlayarak, kentte yaflayanlar› mutlu k›lacak yaflam çevre-
leri oluflturma en öncelikli strateji olmak zorundad›r.

Yasal düzenlemeleri yap›larak uygulanmakta olan “kentsel dönüflüm” projelerine bak›l-
d›¤›nda, sosyal ve ekonomik boyut içermeden, hiçbir mimari kalite endiflesi tafl›nma-
dan, elde edilecek kentsel mekan›n niteli¤ine dair bir kayg› hissedilmeden, katl› apart-
man y›¤›nlar›n›n yap›ld›¤› görülmektedir.

Kentsel dönüflüm ad› alt›ndaki uygulamalar›n, sosyal, ekonomik ve mekansal iyilefltir-
me amac› ve hedefi olmadan yaln›zca yap› bloklar› infla edilerek gerçeklefltiriliyor ol-
mas› ve yaflayanlar› da yerinden eden sonuçlar› kabul edilebilir de¤ildir. Yap›laflm›fl
alanlar›n sa¤l›klaflt›r›lmas›nda, yaflayanlar› yerinden etmeden, nitelikli, mimari tasar›m-
larla, güvenli yap›laflma ve yaflayanlar› mutlu edecek, onlar›n yaflam kalitesine katk›da
bulunabilecek kent mekanlar›n›n elde edilmesi mümkündür.

Uygulamada hisse miktar›, parsel say›s›, mülk sahipli¤i oran›, yap› say›s›, nüfus vb ana-
liz de¤erlerini esas alan mülkiyet esas›na dayanan anlay›fl yerine, mekan kalitesi anla-
y›fl›n›n benimsenmesi ve bütün analizleri bir kentsel tasar›m verisi olarak yorumlayan
bölgelere ve kentlere özgün çözümler üretebilmelidir.

KENTLER‹N TASARIMSIZLI⁄I, K‹ML‹KSEZLEfiMES‹

Ülkemiz kentleri plans›zl›kla bütünleflen bir tasar›ms›zl›k sorunu sonucunda birbirinin
ayn› olan, tek düze yap› y›¤›nlar› ile dolmaktad›r.

Kentler, yap›lar ve yap› gruplar›n›n oluflturdu¤u yerleflim alanlar›yla giderek kimliksiz-
leflmekte, yap›ld›¤› yerin do¤as›, çevresi ve kültürü ile iliflkisiz yap›larla denetimsiz bir
büyüme içinde oldu¤u görülmektedir.

Kentlerin alg›lanmas›nda, do¤al yap›s›n›n yan› s›ra sahip olduklar› yap›lar›n mimarileri
en belirleyici ö¤elerdendir. Kentin do¤al ve kültürel çevresiyle uyumlu, nitelikli tasar›m-
larla gerçekleflecek mimari düzeyi yeterli yap›larla gelifltirilmesi uygar kentleflmenin
belgeleri olacakt›r. Yerel yönetimlere rehber niteli¤inde olan Avrupa Kentsel flart› bu
konuda çok önemli stratejiler önermektedir.

“ Kentlerimiz ve kasabalar›m›z uygarl›¤›n kavflaklar›d›r.

Kentlerimiz ve kasabalar›m›z kültür aç›s›ndan da mimarileri aç›s›ndan da farkl› ve fark-
l›laflm›fl yerleflimlerdir ve bu farkl›l›klar›n› ve özgünlüklerini koruyarak böyle de kalma-
lar› gerekir. Bir yandan yap›lar›n ve hizmetlerin standartlaflt›r›lmas›n›, öte yandan tek
düze, s›k›c› izlerini her yerde b›rakan küresel bir pazar›n kurallar›n› tan›yan küresellefl-
mifl bir kentsel geliflme modelinin yaratt›¤› zevksizlik örne¤i yap›lar›n getirdi¤i risklerin
fark›nday›z.

Kentlerimizi ve kasabalar›m›z› bilgi, kültür ve sanat yuvalar› haline getirmek amac›m›z-
da, kentlerin mimari güzelliklerini dikkate almad›¤›m›z takdirde sayg›nl›ktan yoksun ka-
laca¤›m›z›n fark›nday›z. 

Bu ba¤lamda, kentsel peyzajlar›m›z›n son elli y›lda çok kez üst düzeyde bir mimari ka-
lite endiflesi duyulmadan geliflti¤inin fark›nday›z. Kent çevresindeki peyzajlar›n pek ço-
¤unu ihmal ettik ve kentlerimizin ve kasabalar›m›z›n eteklerini ruhsuz ve yarat›c›l›ktan
uzak bir ticari kentsel planlamaya terk ettik. Bu nedenle, mekansal geliflmemizde mi-
marl›k boyutunu daha fazla dikkate almak ve karar vericilerde ve kentlerde canl› bir
mimari kültürün geliflmesini teflvik etmek istiyoruz.
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Kentlerimizle, kasabalar›m›zla ve onlar›n kültürü ile oldu¤u kadar mimarileri ile de gu-
rur duymak arzusunday›z.”

Kentsel flart›n bu önermelerinde de vurgulad›¤› gibi, kentlerde mimari kültürün gelifl-
mesi için kamu kurum ve kurulufllar› ile yerel yönetimler, karar verici aktörler topluma
öncülük etmekle görevli ve sorumludurlar. Öncelikle kamu yap›lar›n›n projelerinin mi-
marl›k yar›flmalar› ile elde edilmesi, kentsel odak alanlarda kentsel tasar›m yar›flmalar›
ile mekansal düzenlemeler yap›lmas› kentin nitelikli mimarl›klarla ve tasar›mlarla gelifl-
mesinin sa¤lanmas›nda önemli araçlar olacakt›r.

TOPLU KONUT UYGULAMALARI

‹nsanlar›n en temel haklar›ndan olan sa¤l›kl›, güvenli ve yeterli standartlarda konutlar-
da yaflama hakk›n›n güvenceye al›nmas› sosyal devletin en önemli sorumluluklar›n-
dand›r. Ülkemizde ise nitelikli konutlar aç›s›ndan bu sorumlulu¤un uygun ölçülerde ye-
rine getirildi¤i söylenemez.

Gereksinim duyulan konut say›s›n› düzenli olarak karfl›lanmas›n›n yan› s›ra, güvenli,
sa¤l›kl› ve yap›ld›¤› kente ve çevreye sayg›l› nitelikli bir mimari tasar›mla gerçekleflti-
rilmesi de esas olmal›d›r.

Bu amaçlarla kurulmufl olan Toplu Konut ‹daresi son y›llarda yeterli olmasa da önem-
li say›da konut üretimi gerçeklefltirmektedir. Ancak planlamadan uygulamaya her tür-
lü yasal düzenleme ve teflvikle desteklenerek çok güçlü bir kurum haline getirilmifl
olan toplu Konut ‹daresi’nin ülke genelindeki uygulamalar›na bak›ld›¤›nda, toplu konut
alanlar› için yer seçiminden planlamaya, tasar›ma, uygulamaya kadar inan›lmaz yanl›fl-
l›klar yap›ld›¤› izlenmektedir. 

Toplu konut uygulamalar› ço¤unlukla tar›m havzalar›n›n ortas›nda, yap›ld›¤› kente
uyumland›r›lmam›fl, farkl› konut seçenekleri sunarak hedef kitlesinin talebini karfl›la-
mak yerine yap sat mant›¤›n› benimseyen, yap›ld›¤› bölgenin ve kentin de¤erlerini ve
kimli¤ini gözetmeyen tektipleflmifl uygulamalar oldu¤u görülmektedir.

Say›sal çoklu¤u tek bafl›na bir baflar› olarak kabul etmek yerine, iyi tasarlanm›fl, güçlü
bir mimari ifadesi olan, ait oldu¤u çevreye sayg›l›, kent planlar›yla uyumlu bir toplu ko-
nut geliflmesinin elde edilmesi amaçlanmal›d›r ve bunun baflar›labilmesi için bütün ola-
naklar›n yarat›ld›¤› da bilinmektedir.

Tip projelerle, bütün ülke kentlerinde kimliksizleflen uygulamalardan kaç›n›lmal›, idare-
nin elindeki olanaklar nitelikli ve özgün yerleflmelerin ve yap›lar›n elde edilmesi için bir
f›rsat olarak de¤erlendirilmelidir.

KIYI KANUNUNDA YAPILAN DE⁄‹fi‹KL‹KLER

Anayasa’da k›y›lar›n devletin hüküm ve tasarrufu alt›nda oldu¤u, k›y›lar›n herkesin eflit
ve serbest olarak yararlanmas›na aç›k olaca¤›, k›y›dan yararlanmada öncelikle kamu
yarar›n›n gözetilece¤i ilkesi benimsenmifltir.

1992 y›l›nda yürürlü¤e giren k›y› kanununda da ayn› anlay›flla, k›y›n›n herkesin eflitlik ve
serbestlikle yararlanmas›na aç›k oldu¤u, buralarda hiçbir yap›n›n yap›lamayaca¤›, du-
var, çit, parmakl›k, tel örgü, hendek, kaz›k vb engellerin oluflturulamayaca¤› hüküm al-
t›na al›nm›flt›r

K›y›da yap›labilecek yap›lar› ise, iskele, liman, bar›na, yanaflma yeri, r›ht›m, dalgak›ran,
köprü, menfez, istinat duvar›, fener, çekek yeri, kay›khane, tuzla, dalyan gibi k›y›n›n ka-
mu yarar›na kullan›m› ve k›y›y› korumak amac›na yönelik altyap› ve tesisler ile faaliye-
tin özelli¤i nedeniyle k›y›dan baflka yerde yap›lmas› mümkün olmayan tersane, gemi
söküm yeri vb özelli¤i olan yap› ve tesislerle s›n›rland›r›lm›flt›r.
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2005 y›l›nda K›y› Kanunu’nun 6. maddesine eklenen c bendinde; organize turlar ile se-
yahat eden kiflilerin tafl›nd›¤› yolcu gemilerinin (kruvaziyer gemilerin) ba¤land›¤›, gü-
nün teknolojisine uygun yolcu gemisine hizmet vermek amac›yla liman hizmetlerinin
(elektrik, jenaratör, su, telefon, internet vb teknik ba¤land› noktalar›n›n) sa¤land›¤›,
yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin görüldü¤ü, ülke tan›t›m› ve imaj›n› üst se-
viyeye ç›karacak turizm amaçl› (yeme içme tesisleri, al›flverifl merkezleri, haberlefle-
meye yönelik üniteler, dan›flma, enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama ünitele-
ri, ofis binalar›n›n) yer ald›¤› kruvazyer ve yat limanlar›n›n yap›labilmesinin önü aç›l-
m›flt›r.

Kanunun bu maddesine dayanarak, Kufladas› Liman› örne¤inde oldu¤u gibi, k›y›da
al›flverifl merkezlerinin, ofislerin, yeme içme tesislerinin yap›ld›¤› görülmektedir.

K›y›lar›n herkesin kullan›m›na aç›k olaca¤› ilkesi, kamu yarar›na kullan›laca¤› ilkesi, ka-
nuna eklenen bu madde ile ortadan kald›r›lm›fl, kruvaziyer turizm gerekçesi alt›nda k›-
y›da al›flverifl merkezleri ve ticaret yap›lar› yap›labilmifltir.

K›y›lardan herkesin eflit ve serbestçe yararlanabilme özgürlü¤ü bu uygulamalarla so-
na erdirilmifl, k›y›lar yabanc› sermayenin rant tesisleri alan› haline getirilmifltir. De¤iflik-
likler iptal edilerek k›y›lar›n kamunun kullan›m›ndan ç›kar›lmas›na son verilmelidir.

TOPRAK KORUMA VE ARAZ‹ KULLANIM KANUNU, ORMAN VE MADEN 
KANUNLARINDA YAPILAN DE⁄‹fi‹KL‹KLER

Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m Kanunu’nda yap›lan düzenlenmeler tar›m alanlar›-
n›n çeflitli yöntem ve araçlarla yap›laflmaya aç›lmas›na yönelik geliflmeleri h›zland›r-
m›flt›r. Nüfusu h›zla artan ülkemizde, sürdürülebilir bir gelecek için tar›m ürünlerinin
ekonomik de¤erinin yan› s›ra kullan›m de¤eri de büyük önem tafl›maktad›r. Ürün çe-
flitlili¤i ve toprak özellikleri yönünden çok verimli tar›msal havzalar›n yap›laflmaya aç›-
larak tar›msal özelli¤ini yok eden uygulamalar kayg› verici boyutlardad›r. 

Tar›m alanlar›n›n toplu konut alanlar› olarak seçilmesi, sanayi ve organize sanayi alan-
lar› olarak belirlenmesi, turizm alan ve merkezi, turizm geliflim bölgesi olarak belirlen-
mesi ülke tar›m potansiyelini yok eden çarp›k uygulamalard›r. Toprak koruma kurulla-
r›n›n gerekli olan etüdler yap›lmadan, bilimsel raporlar haz›rlanmadan ald›¤›, mutlak
tar›m alanlar›n›n tar›m d›fl› amaçla kullan›labilmesine olanak tan›yan kararlarla ihtiyaç
olmaks›z›n yeni yap›laflman›n önünü açan mevzii imar planlar› onanmakta ya da kent-
lere yeni yap› alanlar› eklenmektedir.

Kuflkusuz ülke ekonomisinin sahip oldu¤u yer alt›, yerüstü madenlerinin ekonomiye
kazand›r›lmas› önemlidir. Ancak maden kanunu kapsam›nda tar›m alanlar›, orman
alanlar›, k›y›lar, do¤al siteler vb alanlar maden ruhsatlar› ile sermayeye tahsis edilmek-
te, iflletmeye aç›larak tahrip edilmekte, yaflam destek sistemleri yok edilmektedir. 

Ço¤u zaman maden ruhsat› kapsam›nda aç›lan ve iflletilen tafl ve mermer ocaklar› ve
at›klar› do¤ay› ve do¤al peyzaj› bozarak yaflam çevrelerine geri dönülemez boyutlar-
da zarar vermektedir. Yasal olarak haz›rlanmas› gereken Çevre Etki De¤erlendirmesi
raporlar› ayr›nt›l› araflt›rmalar yerine yaln›zca bürokratik belgeler haline dönüfltürül-
mekte, faaliyetin yer ald›¤› bölge ve çevresinde yaflayanlar›n karar› ve gelecekleri hi-
çe say›lmaktad›r. Çevrenin korunmas› ve yaflam kaynaklar›n›n sürdürülebilirli¤inin sa¤-
lanmas› için bu yanl›fl uygulamalara h›zla son verilmelidir.

MESLEK ALANLARININ DARALTILMASI VE DE⁄ERS‹ZLEfiT‹R‹LMES‹

2002 y›l›ndan sonra, üniversitelerin say›lar› ve kontenjanlar› h›zla art›r›larak yüksek ö¤-
retim niteliksizlefltirilmektedir. Yeni aç›lan üniversitelerin baflta ö¤retim üyesi olmak
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do¤rudan etkilemektedir. Bir üretim ve istihdam plan›na dayanmayan okullaflma top-
lumun gelece¤i yönünden büyük riskler tafl›maktad›r. Dünyada geliflmifl toplumlarda
uzmanl›k alan› olan dallar, ülkemizde meslek olarak gelifltirilmekte, meslek alanlar›
parçalanmakta ve daralt›lmaktad›r.

Niteliksiz bir yüksek e¤itim politikas› ile her alandan mezun say›lar›n›n ço¤alt›lmas›,
meslek alanlar›n›n parçalanmas›, bilginin, eme¤in ve mesleklerin de¤ersizlefltirilmesi
sonucunu yaratmaktad›r. Bu gidifle son verilmedi¤i takdirde ça¤dafl bir toplum olabil-
me çabas›ndaki ülkemizin gelece¤i için en büyük tehlike cehaletin egemenli¤i olacak-
t›r. Niteliksiz üniversiteleflme politikalar›na son verilmelidir.

TAB‹AT VE B‹YOLOJ‹K ÇEfi‹TL‹L‹⁄‹ KORUMA KANUNU TASARISININ R‹SKLER‹

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan “Tabiat› ve Biyolojik Çeflitlili¤i Ko-
ruma Kanunu Tasar›s›” do¤al miras ile kültürel miras›n ayr›flt›rmaktad›r.

Yürürlükte bulunan 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu, do¤al –
tabii olan mirasla kültürel olan miras› bir bütünlük içinde, birbirini tamamlayan kav-
ramlar olarak içermektedir.

Bakanlar Kurulu Karar›yla uygun görülen 1983 y›l›nda Resmi Gazetete’de yay›nlanarak
yürürlü¤e giren Uluslararas› Dünya Kültürel ve Do¤al Miras›n Korunmas›na Dair Söz-
leflme’de koruma kavram›n›n bütünlü¤ü ilkesini benimsemifltir.

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanunu Tasar›s› ile bu bütünlük ortadan kald›r›l-
makta, do¤al – tabii olan de¤erler bu kanun kapsam›na al›nmakta, kültürel olan de¤er-
ler 2863 say›l› kanun kapsam›nda kalmaktad›r. Bu ayr›flt›rma ile koruma alanlar› koru-
ma statülerinden planlama sürecine kadar çok otoriteli bir hale gelmektedir.

Kentsel ve çevresel geliflme ve planlama alan›nda da sektörel temelli çok otoriteli bir
yap›n›n yaratt›¤› olumsuzluklar elefltiri konusu edilirken, koruma alan›nda da parçal› ve
çok otoriteli bir kurumsal yap› getirilmesi koruma kültürünün ve bilincinin oluflmas›na
engel olma potansiyeli içermektedir.

Bilindi¤i gibi Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’nca düzenlenen Kentleflme fiuras› kararlar›
kapsam›nda haz›rlanm›fl olan “Kentleflme Strateji Belgesinde (KENTGES) planlama
kavram›n›n çok otoriteli yap›dan kurtar›larak çok disiplinli bir kurumsal yap›ya kavufl-
turulmas›, do¤al ve kültürel miras alanlar›n›n da bu ba¤lamda planlamas› stratejisi or-
taya konmufltur.

Tabiat› ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanunu Tasar›s› ile önerilen, Ulusal Tabiat› Ko-
ruma Kurulu ve Mahalli Tabiat› Koruma Kurulu’nun oluflumunda bürokrasi a¤›rl›kl› bir
yap› öngörülmektedir. Yürürlükte bulunan 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Ko-
ruma Kanunu ile oluflturulan Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu ve il-
lerde kurulmufl olan Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge 

Kurullar›nda yaflanan pratik sonucunda oluflan deneyim ve birikim kurullar›n özerk ka-
rar alabilme yetene¤inin güçlü olmas›n› önemli k›lmaktad›r.

Bu ba¤lamda bu tasar› ile oluflturulmas› öngörülen Ulusal ve Mahalli Tabiat›  Koruma
Kurullar›n›n bürokrasi a¤›rl›¤› olmayan daha özerk bir yap›ya kavuflturulmas› ile, siya-
si otoriteye karfl› etkin  olmas› ve özerkli¤i  bu yasa ile güvenceye al›nm›fl bir yap›lan-
man›n kurumsallaflt›r›lmas› gereklidir. 

Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu kapsam›nda bugüne kadar Do¤al Sit ola-
rak tescil ve ilan edilmifl alanlar›n yeniden de¤erlendirmeye tabi tutulaca¤›na ve yeni-
den de¤erlendirme sonucunda koruma alan› statülerinin kald›r›labilece¤ine dair tasa-
r›n›n 13.maddesi ve geçici 2.maddesi uygulamada çok büyük sorunlar yaratacakt›r.

312
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Halihaz›rda ülkemizde yaklafl›k 1200 den fazla say›da Do¤al Sit olarak tescil ve ilan
edilmifl alanlar›n bu statülerini koruyup korumayacaklar›n›n, tabiat› koruma ulusal ve
mahalli kurullar›n›n önerisiyle Bakanlar Kurulu taraf›ndan karara ba¤lanaca¤› hükmü ifl-
leyiflte büyük problemler yaratacakt›r. Yaln›zca ‹zmir il s›n›rlar› içinde yaklafl›k toplam
60 bin hektar Do¤al Sit alan› bulundu¤u dikkate al›nd›¤›nda, tasar›n›n öngördü¤ü sü-
reç iflleyemez hale gelebilecektir. Tasar› ile getirilmek istenen, koruma alan› olarak be-
lirlenmifl alanlar›n statülerine ve özelliklerine zarar veren faaliyetleri yapanlar ve kanun
hükümlerine ayk›r› hareket ve fiillerde bulunanlar için tasar›n›n 32.maddesinde öngö-
rülen adli ve idari yapt›r›mlar yeterli ve cayd›r›c› de¤ildir.

Genel olarak bu faaliyet ve fiillerin koruma alanlar›n› kullan›ma açma amaç ve fleklinde iflle-
nece¤i bilindi¤inden, bir baflka ifadeyle rant amaçl› faaliyet ve fiillerden edinilecek kazanç-
lar karfl›s›nda tasar›da öngörülen adli ve idari para cezalar› yeterli olmayacakt›r. Bu flekilde
yasalafl›rsa, koruma alanlar› tahrip edilir cezas› ödenir anlay›fl› topluma egemen olacakt›r.Et-
kin idari ve adli cezai yapt›r›mlar getirilmesi bir denetim arac› olarak benimsenmelidir.

Genel anlam›yla ve çok özetle sürdürülebilirli¤i; yaflam için gerekli olan kaynaklar›n gü-
nümüzde yaflayanlar›n yan› s›ra gelecekte yaflayacak olanlar için kullan›labilirli¤inin ‘’ka-
l›c› oluflunun’’ sa¤lanabilmesi olarak tan›mlarsak, yaflam ortamlar›n›n ve yaflam destek
sistemlerinin korunmas› ile kullan›lmas› aras›ndaki hassas denge ön plana ç›kmaktad›r.

Tabiat› ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanunu tasar›s› bu haliyle, koruma anlay›fl›ndan çok
kullanma anlay›fl›na yönelik ifadeler içermektedir. Örne¤in; Korunan alanlar›n planlanma-
s› madde 14, koruma alanlar› için koruma plan› yerine imar planlar›n› öngörmektedir. Eko-
lojik etki de¤erlendirmesi ve üstün kamu yarar› tan›m›yla madde 15, Ekolojik etki de¤er-
lendirmesi olumsuz sonuçlar gösterse bile, baflka bir seçene¤in olmad›¤› durumlarda,
ekonomik ve sosyal nedenler dahil de¤iflik nedenlerle üstün kamu yarar› söz konusu ol-
du¤u için bir plan veya projenin devam etmesi zorunlu olursa izin verilen faaliyetlerin…
denilerek korunacak alanlarda siyasi otoritenin her türlü projeyi gerçeklefltirmesinin önü
aç›lmaktad›r. ‹zinler, ‹ntifa ve irtifak haklar› madde 21’de de koruma alanlar›nda izinler ve-
rilebilece¤i benimsenmektedir. Tasar›da bu haliyle koruma alanlar›nda ve do¤al alanlar-
da kullan›m esas› gözetilerek sürdürülebilirlik kavram› göz ard› edilmifltir denebilir. Bu ha-
liyle ülkemizin taraf oldu¤u uluslararas› sözleflmelere ayk›r›l›klar içermektedir.

SONUÇ:

Sa¤l›kl›, güvenli, nitelikli kentler ve kentsel çevreler ve insan onuruna yak›fl›r bar›nma ve ya-
flam alanlar› insanlar›m›z›n ortak beklentisi ve hak edilen de¤erlerdir. Son on y›ldaki kent-
sel geliflmemiz özetle de¤indi¤imiz saptamalar kapsam›nda, gelecek için kayg› verici bir
biçimde, sahip oldu¤umuz yap› ve mekan kültürüne de yabanc›laflarak sürmektedir.

Toplumun gelece¤inin, devletin sorumlulu¤u yerine yerli – yabanc› sermayenin proje
ve yat›r›mlar›na endekslenen politikalarla ço¤unlukla d›fla ba¤›ml› olarak flekillendiril-
mesi, buna karfl›n sahip olunan evrensel boyutlardaki ayr›cal›kl› de¤erlerin korunmas›-
na yönelik güvence oluflturan yasal düzenlemelerin bu proje ve yat›r›mlar›n önünü aç-
mak üzere kamu ve toplum yarar› gözetilmeden de¤ifltirilmesi geri dönülemez yanl›fl-
l›klara neden olmaktad›r.

Ülkenin eflsiz de¤erlerini ve kaynaklar›n› koruyarak, akl› ve bilimi esas alan kentsel ge-
liflme politikalar›n›n yaflama geçirilmesi, toplumumuzun ortak beklentisidir. Yeter ki ka-
rar vericiler ak›lc› politikalar› uygulamaya koyacak bilince ve birikime sahip olsun, uz-
manl›klara gerekli sayg›y› ve özeni gösterebilsin.

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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‹ZM‹R ‹NC‹RALTI  TUR‹ZM MERKEZ‹ TEVS‹‹, BALÇOVA KAPLICALARI
KES‹M‹ 02.06.2011 TAR‹H‹NDE ASKIYA ÇIKARILMIfi OLAN  1/25000
ÖLÇEKL‹ ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI HAKKINDA RAPOR

Haziran  2011

‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii, Balçova Kapl›calar›  Kesimi 1/25000 ölçekli Çev-
re Düzeni Plan›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan de¤ifliklikler yap›larak
02.06.2011 tarihinde ‹zmir Büyükflehir Belediyesince üçüncü kez ask›ya ç›kar›lm›flt›r.
Ask›daki plan üzerinde yap›lan incelemeler ve de¤erlendirmelerimiz sonucunda afla¤›-
daki konular tespit edilmifltir.

PLANLAMANIN BÜTÜNLÜ⁄Ü ‹LKES‹ AÇISINDAN

3194 Say›l› ‹mar Kanunu eki olan Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Çevre
Düzeni Plan›; ‘’Konut, sanayi, tar›m, turizm, ulafl›m gibi sektörler ile kentsel-kamusal ya-
p› ve geliflme ile do¤al ve kültürel de¤erler aras›nda koruma-kullanma dengesini sa¤-
layan ve arazi kullan›m kararlar›n› belirleyen yönetsel, mekansal ve ifllevsel  bütünlük
gösteren s›n›rlar içinde, varsa bölge plan› kararlar›na uygun olarak yap›lan idareler ara-
s›nda koordinasyon esaslar›n› belirleyen 1/25000 -1/50000 …ölçekli haz›rlanan, plan
notlar› ve raporuyla bir bütün olan pland›r.’’ fleklinde  tan›mlanm›flt›r.

Ask›ya ç›kar›lm›fl olan ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii, Balçova Kapl›calar› Kesimi
1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› ise, yönetsel, mekansal ve ifllevsel bütünlük göste-
ren s›n›rlar› kapsamayan, planlaman›n bütünlü¤ü ilkesine ayk›r› olarak, Turizm merke-
zi tevsii s›n›rlar›n›n bir k›sm›n› kapsayan flekilde, parçac› olarak  haz›rlanm›fl ve onay-
lanm›flt›r. Ayn› tarihler içinde ayn› kurum taraf›ndan haz›rlanm›fl olan ‹zmir Turizm Mer-
kezi  ‹nciralt› kesimi Çevre Düzeni plan›ndan  kopuk, o planla ve kentle iliflkilenmeyen
ve bütünlük   sa¤lamayan bir pland›r. Ayr›ca, Balçova kapl›calar kesiminin de sadece
Turizm Tesis Alanlar› – Özel Proje Alan› k›sm›n› kapsayan ve sadece yap›laflma hükmü
getirilen alanlar› tan›mlayan   bir pland›r. 

Bu kesimde, yürürlükte bulunan planlarda yer alan orman alanlar›, a¤açland›r›lacak
alanlar, do¤a yürüyüfl parkurlar› vb…nin planlama alan›nda bulunmas› ve bu kullan›m-
lar› koruyacak biçimde planda yer verilmesi gerekirken, plan s›n›r› d›fl›nda b›rak›lm›fl ol-
mas› bu alanlar üzerinde yap›laflmaya iliflkin bask›lar› ve spekülasyonu art›racakt›r. 

Do¤al de¤erleri gözetmeden, sadece yap›laflma hükümlerinin yer ald›¤› bir plan›n da
kültür ve turizmin korunmas› ve gelifltirilmesi amac›na hizmet etmeyece¤i aç›kt›r. 

PLANLAMA ALANININ TANIMI, DO⁄AL YAPISI VE KORUMA KULLANMA 
DENGES‹N‹N GÖZET‹LMES‹ AÇISINDAN:

Planlama alan›n›n tamam›na iliflkin, ‹zmir Tar›m ‹l Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rlanan
03.07.2008 tarih 3306-16723 say›l› yaz›da “ 5403 say›l› Toprak koruma ve Arazi kulla-
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n›m› Kanunu’nun 13. maddesinin 2. f›kras› ile 25.03.2005 tarih ve 25766 say›l› resmi Ga-
zetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren tar›m Arazilerinin Korunmas› ve Kullan›lmas›na
Dair Yönetmelik’in 8. maddesine göre 547 hektar kuru mutlak tar›m arazisinin (KMT)
tar›m d›fl› amaçla kullan›lmas› uygun görülmemifltir.” denmifltir.  Bu karar ve yaz› plan
raporunda da yer almaktad›r. Neredeyse bütün planlama alan›n›n tar›m d›fl› amaçla
kullan›lamayaca¤› görüflüne ra¤men, bu planla Tar›m Müdürlü¤ü görüflüne uyulmadan
mutlak tar›m alanlar› yap›laflmaya aç›lmaktad›r. 

Bu alan›n en önemli verilerinden biri Balçova Termal su kaynaklar›d›r. Balçova Termal
su kaynaklar›n› ayr›cal›kl› k›lan bir özelli¤ide, alan›n çevresindeki topografya ve do¤al
peyzaj›n oluflturdu¤u ve ‹zmir kenti için çok önemli olan görsel niteli¤idir.

Daha önce haz›rlanm›fl ve ask›ya ç›kar›lm›fl olan plan›n teleferik yamaçlar›n›, baraj yo-
lu çevresini ve Narl›dere kesimini yap›laflmaya açan kararlar›n›n bu planda iptal edilmifl
olmas› olumlu bir karard›r. Ancak, bu alanlar›n plan onama s›n›rlar›n›n d›fl›nda ve tan›m-
s›z b›rak›lm›fl olmas› bu olumlu tutumu olumsuzlu¤a dönüfltürmektedir.    

Balçova Jeotermal su kaynaklar›n›n, çevre ve do¤al nitelikleri bir yana b›rak›larak, do-
¤al ve nitelikli peyzaj gözetilmeyerek yaln›zca Turizm amac›yla gelifltirilmesinin amaç-
lanmas›, turizmin kendi kaynaklar›n› tüketmesi sonucunu yaratacakt›r. Bir baflka ifa-
deyle bu planla önerilen turizm yap›laflma kararlar› do¤al kaynaklar›n ve  çevrenin ko-
runmas› dengesini gözetmedi¤i sürece eksik kalacakt›r. Çevre Düzeni Plan›n›n tafl›ma-
s› gereken temel  amaca da uymayacakt›r.
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JEOTERMAL SU KAYNAKLARI AÇISINDAN

Balçova Jeotermal kaynaklar›n›n bulundu¤u bölgede, farkl› zamanlarda MTA taraf›n-
dan etüdler yap›larak, kapasite, Jeotermal özellikler ve sahan›n korunmas›na yönelik
rapor ve görüfller oluflturulmufltur.Bu raporlar›n bulgular›na göre 10 derece kaynak
koruma alanlar› s›n›rlar› içinde hiçbir yap›laflmaya ve tesise izin verilmemesi gere¤i be-
lirtilmektedir.

Ancak ask›ya ç›kart›lm›fl olan ÇDP ve raporunda bu konuda bir de¤erlendirme ve zon-
lar izlenememekte, raporda alt ölçek planlarda etüdlere uyulaca¤› belirtilmektedir. Üst
ölçek bir plan olan bu Çevre Düzeni Plan›n›n öncelikle kaynaklar›n korunmas›na yöne-
lik esaslar› tan›mlamas› gerekirken, bu en önemli konu alt ölçekli planlara b›rak›larak
çevre düzeni plan›n›n ifllevi ortadan kalkmaktad›r. Plan bu flekliyle de planlama ilkele-
rine uygun de¤ildir.

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ALT ÖLÇEKL‹ PLANLAR AÇISINDAN

Ask›ya ç›kar›lan Çevre Düzeni Plan›yla yap›laflma karar› getirilen alan›n büyük bölümü-
nü kapsayacak flekilde, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan›nda “‹z-
mir Valili¤i Özel ‹daresi Balçova Kapl›calar› Tesisi” kullan›m karar› bulunmaktad›r. Jeo-
termal kaynak koruma kuflaklar›na uyularak, KAKS: 0,40 de¤erinde ve alan bütünün-
de uygulama yap›laca¤› öngörülmektedir. Balçova kapl›calar› bölgesinin nitelikleri ko-
runarak gelifltirilmesi için yürürlükte bulunan uygulama imar plan› ve plan notlar›, do-
¤al peyzaja ve kaynaklara sayg›l› bir turizm geliflmesini amaçlamaktad›r.

Haz›rlanm›fl olan Çevre Düzeni Plan› ile, yürürlükte bulunan alt ölçek plan›n duyarl›l›-
¤›ndan farkl› olarak, özel proje alan› karar› tan›m› yap›lan bölgede, parsel baz›nda ve
bölgenin özelliklerini ve kaynak koruma dengesini gözetmeyen ve bütünsellikten uzak
bir yap›laflman›n önü aç›lmaktad›r.  Balçova Jeotermal kaynaklar›n›n, potansiyelinin,
do¤al çevresinin bütün ekolojik özelliklerinin bozulmas› süreci bafllayacak, bir anlam-
da zengin turizm-sa¤l›k potansiyeli olumsuz etkilenecektir.

Çevre Düzeni Plan› Plan Hükümlerinde “Turizm Merkezi ilan›ndan önce ilgili idareler
veya bu bu plan›n onaylanmas›ndan önce Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan dö-
nemin mevzuat›na uygun olarak onaylanan ve yürürlükte bulunan alt ölçekteki imar
planlar›n›n kullan›m kararlar› ve yap›lanma koflullar› geçerli olup, Çevre Düzeni Plan
de¤iflikli¤i koflulu aranmayacakt›r” denmektedir. Bu not kapsam›nda yürürlükte bulu-
nan Uygulama ‹mar Plan› da geçerli olacakt›r. Ayn› bölge için iki farkl› plan karar›n›n
getirilmifl olmas›, planlar aras›nda çeliflkilerin ve karmaflan›n da oluflmas›na yol aça-
cakt›r.

SONUÇ

‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii, Balçova Kapl›calar› Kesimi 1/25000 ölçekli Çev-
re Düzeni Plan› ve Plan Raporu üzerinde yap›lan de¤erlendirme sonunda yukar›da
özetle tan›mlam›fl oldu¤umuz gerekçeler aç›klamalar ve tespitler kapsam›nda, getir-
mifl oldu¤u arazi kullan›m kararlar› ve yap›laflma koflullar›n›n, jeotermal kaynaklara,
bölgenin do¤al peyzaj›na ve çevresine olumsuz etkileri nedeni ile planlama ilkelerine
ve kamu yarar›na uygun görülmemektedir.



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 40. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

317

Onaylanm›fl ve ask›ya ç›kar›lm›fl olan, ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii Balçova
Kapl›calar› Kesimi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› ve Plan Raporu iptal edilerek,
planlama alan›n›n özelliklerine, ‹zmir kentinin, bölgenin ve sektörün gerçek gereksi-
nimlerine uygun, yürürlükte bulunan Uygulama ‹mar Plan› kararlar›n› de¤ifltirmeyen,
do¤al çevre ve jeotermal kaynaklar›n›n korunmas›n› esas alan bir yaklafl›mla ve plan-
laman›n kat›l›m ilkesini gözeterek yeniden haz›rlanmas›nda yarar bulunmaktad›r.   

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 
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‹ZM‹R DEN‹Z ULAfiIMI RAPORU

Haziran  2011

1. Raporun Amac›

Bu rapor, ‹zmir ‹l Kordinasyon Kurulu’nun
04/01/2011 tarihli toplant›s›nda al›nan 4. karar
gere¤i ‹zmir Kenti’nin deniz ulafl›m› konusunda-
ki sorunlar›n› tespit etmek ve yetkili idarelere
bu sorunlar›n çözümüne yönelik önerilerde bu-
lunmak amac›yla haz›rlanm›flt›r. 

Raporun bilgi altyap›s›n› oluflturan resmi ve ka-
muya aç›k kaynaklar k›s›tl›d›r. Bu durumun bafl-
l›ca nedeni yerel ve merkezi yönetimlerin proje-
lerine esas oluflturmas› gereken bilgi altyap›s›na
yeterince önem vermemeleri ve karar alma sü-
reçlerinde fleffaf bir yöntem izlememeleridir. 

Öte yandan, ‹zmir Kenti’nde körfez ve k›y› kullan›mlar›n› ilgilendiren pek çok projenin
belirli bir plana ba¤l› olarak gelifltirilmemesinden dolay›, bu tür projelere iliflkin incele-
me kayna¤› bulunmamaktad›r. Medyada neredeyse her hafta gündeme gelen farkl›
projelerin y›llarca gerçekleflememe nedeni bu plans›zl›kt›r. Alsancak Liman›’n›n gelece-
¤i, iç ve d›fl körfezlerdeki marina projeleri, su sporlar›, tersane ve çekek yerleri, d›fl kör-
fezdeki bal›k çiftlikleri sorunu, toplu deniz ulafl›m›ndaki kullan›m sorunlar›, kruvaziyer
turizm tart›flmalar› ‹zmir’in rutin tart›flma konular› haline gelmifl, ancak y›llard›r sonuç
al›namam›flt›r. Bu durum plans›z ve programs›z karar alma süreçlerinin bir ürünüdür. 

Komisyon çal›flmalar›n› bafllatt›ktan k›sa süre sonra, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› ta-
raf›ndan 10/03/2011 tarihinde ‹zmir ‹li Bütünleflik K›y› Alanlar› Projesi bafll›kl› bir ihale-
nin aç›ld›¤› ö¤renilmifltir. Bütünleflik K›y› Alanlar› Yönetimi ülkemizde son derece yeni
bir yaklafl›m olup, henüz yasal düzenlemesi bulunmamaktad›r. Kocaeli, Samsun, Sinop,
Antalya ve ‹skenderun illerinde Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan tamamlanan
veya devam eden projeler bulunmaktad›r1. Bu rapor, konusu gere¤i Bütünleflik K›y›
Alanlar› Yönetimi Projesi’nin kapsam›na müdahil durumdad›r. Bu bak›mdan, rapordaki
önerilerin ihale sürecine ve planlama sürecine yönelik de¤erlendirilmesi için Bay›nd›r-
l›k ve ‹skan Bakanl›¤› nezdinde giriflimlerde bulunulmas› önerilmektedir. 

2. Kapsam

Bu rapor, ‹zmir’in iç ve d›fl körfezindeki deniz ulafl›m›n› etkileyen parametreleri içer-
mektedir. fiüphesiz Deniz Ulafl›m› konusu kent ile iliflkisi kurulabildi¤i ölçüde anlafl›la-
bilir ve gelifltirilebilir. Bu bak›mdan kentin farkl› bölgelerini birbirine ba¤layan deniz
ulafl›m›, odak noktalar›n› oluflturan k›y› kullan›mlar› ve deniz ile kentlilerin iliflkisi birlik-
te de¤erlendirilmesi gereken konulard›r. Komisyon, de¤erlendirmelerini ve önerilerini
haz›rlarken bu iliflkiyi sürekli göz önünde bulundurmufltur. Bununla birlikte, söz konu-
su raporun Deniz Ulafl›m› konusuna odakland›¤› belirtilmelidir.
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3. Komisyon Oluflumu

Bu rapor, Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) ‹zmir ‹l Koordinasyon Ku-
rulu (‹KK)’n›n 2 fiubat 2011 tarihli toplant›s›nda al›nan karar gere¤i oluflturulan ‹zmir
Deniz Ulafl›m› Komisyonu taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Toplant›da al›nan karar uyar›nca
komisyon Gemi Mühendisleri Odas›, Gemi Makineleri ‹flletme Mühendisleri Odas›, ‹nfla-
at Mühendisleri Odas› ve fiehir Planc›lar› Odas›’ndan oluflmufltur. 02/03/2011 tarihli ‹KK
toplant›s›nda Çevre Mühendisleri Odas› da komisyona kat›lm›flt›r. Komisyonun sekre-
taryas› Gemi Mühendisleri Odas› taraf›ndan yürütülmüfltür.

4. Çal›flma Yöntemi

Komisyon, bu raporun oluflum süresi olan 2 ay boyunca 7 toplant› yapm›flt›r. Komis-
yon toplant› takvimi afla¤›da sunulmaktad›r.

5. Girifl

‹zmir binlerce y›ll›k tarihe sahip dünyan›n en eski liman flehirlerinden biridir. ‹zmir ken-
ti liman art alan›nda ve co¤rafi özelli¤i gere¤i körfez etraf›nda genifllemifltir. 

‹zmir kenti, tar›msal art alan›n›n, üretim faaliyetlerinin ve liman ifllevlerinin iyi bir ek-
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lemlenmesi ile günümüzde demografik olarak Türkiye’nin 3. büyük flehri, Ege Bölge-
si’nin ise en büyük flehridir. Deniz ulaflt›rmas› konusunda Türkiye’de ‹stanbul’dan son-
ra gelen ikinci k›y› flehridir. Bu bak›mdan ‹zmir’de körfezi de¤erlendirme biçimi ‹zmir’in
gelece¤ini belirlemede önemli bir ad›md›r.

6. Mevcut Durum Tespiti

‹zmir kamuoyunda çeflitli kesimler taraf›ndan dile getirilen son on y›l›n temel sorunlar›
aras›nda Körfez’e iliflkin sorunlar önemli yer tutmaktad›r. Alsancak Liman› özellefltir-
mesi, Çandarl› liman› projesi, Deniz ulafl›m›n›n k›s›tl› kullan›m›, Kruvaziyer turizm potan-
siyelinin gerçekleflmemesi, Tersane bulunmamas›, Deniz kirlili¤i, Mustafa Kemal Sahil
Yolu trafi¤i, Kent içi trafik s›k›fl›kl›¤›, Kent peyzaj› ve körfez silüetinin bozulmas› gibi so-
runlar uzun y›llard›r gündemdedir. Buna karfl›n, sorunlara bütüncül olarak yaklafl›lma-
m›fl, her bir konu genellikle tek bafl›na ele al›nm›flt›r. Yetkili ve ilgili kurum ve kurulufl-
lar bütünlükten uzak olarak kendi projelerini gündeme getirmifllerdir. 

Aç›kl›kla ifade edilebilir ki, ‹zmir kentinde k›y› ve deniz iliflkisi flimdiye dek bütüncül ola-
rak ele al›nmam›flt›r. Körfez kullan›mlar›, parsel baz›nda talep planlamas› biçiminde de-
¤erlendirilmifltir. 

7. Kent ve Deniz ‹liflkisi

‹zmir kenti, körfez boyunca lineer geliflen bir makroforma sahiptir. Bu formu nedeniy-
le ulafl›m sistemi körfezi saran lineer hatlar boyunca ve bu hatlar› dikeyde kesen ba¤-
lay›c› yollarla tan›ml›d›r. Lineer kent makroformlar›nda körfez ve iç denizler geometrik
olarak ulafl›m sistemi için eflik oluflturmaktad›r, buna karfl›n deniz ulafl›m›n› de¤erlendi-
rebilen bir yaklafl›m için çok ciddi bir potansiyel olarak da görülmelidir. Kentsel ulafl›m
sistemi içinde düflünüldü¤ünde, deniz yolu ba¤lant›lar›n›n kurgulanmas› önem tafl›-
maktad›r. 

“‹zmir kenti, tarihsel kimli¤i ile bir liman kenti olman›n yan›nda denizci bir kent olma
özelli¤ini de tafl›maktad›r. Birkaç nesil öncesine kadar ‹zmir kay›klar›, bal›kç› takalar› ve
limana gelen yük ve yolcu gemileri ile büyük bir hareketlilik ve canl›l›k yaflayan ‹zmir
Körfezi, son y›llarda, birkaç adet körfez vapuru, alargada bekleyen birkaç tane yük ge-
misinin d›fl›nda hiçbir hareketlilik yaflamamaktad›r. Tüm sahil fleridinin beton yap›lafl-
maya aç›lmas› ve bal›kç› bar›naklar›n›n, çekek yerlerinin, r›ht›m ve iskelelerin de kald›-
r›lmas›yla flehrin denize aç›laca¤› noktalar bir bir kapat›lm›fl ve denizle bütünleflmek sa-
dece sahilde yürüyüfl yapmaya indirgenmifltir. 

8. Yürürlükteki planlar›n incelenmesi

‹zmir Bölgesi’nde en üst ölçekli mekansal plan, Çevre
ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlan›p onaylanm›fl
olan Manisa-Kütahya-‹zmir ‹llerini kapsayan 1/100.000
ölçekli Çevre Düzeni Plan›d›r. Çevre Düzeni Plan›’nda
iç ve d›fl körfeze iliflkin bütüncül kararlar üretildi¤ini
söylemek mümkün de¤ildir. 

Çevre Düzeni Plan›’na uygun olmas› yasa ile zorunlu
k›l›nm›fl olan bir alt ölçekli plan 1/25.000 ölçekli ‹zmir
Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›’d›r. ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi taraf›ndan haz›rlan›p onaylanm›fl olan bu
plan Büyükflehir Belediye s›n›rlar›n› kapsamaktad›r.
Ancak bu plan›n deniz – kent iliflkisini yeterince kurgu-
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layabildi¤ini söylemek mümkün de¤ildir. Benzer flekilde, plan deniz ulafl›m› konusun-
da karar gelifltirmemifl, körfezi gerek k›y› kullan›mlar›, gerek deniz eriflimi, gerekse de-
niz ulafl›m› konular›nda sistematik olarak ele almam›flt›r. Öte yandan, ‹zmir’in k›y› böl-
gelerine iliflkin Büyükflehir Belediyesi’nin yetkisi k›s›tl› olup, yetkiler pek çok kuruma
da¤›lm›fl durumdad›r.

9. Ulafl›m Ana Plan› ve Deniz Ulafl›m› De¤erlendirmesi

‹zmir Körfezi’nde deniz ulafl›m›na iliflkin üretilmifl en kap-
saml› çal›flman›n ‹zmir Büyükflehir Belediyesi (‹BB) tara-
f›ndan haz›rlanan Ulafl›m Ana Plan› olmas› beklenmekte-
dir. Bu bölümde Ulafl›m Ana Plan› deniz ulafl›m› bak›m›n-
dan de¤erlendirilmifltir 2.

‹BB ‹zmir Ulafl›m Ana Plan› sonuç raporu özetinde belir-
tilen “merkez kent günlük yolculuk istek hatlar›” analizle-
rinde iç körfez üzerinden geçen istek hatlar›n›n varl›¤›,
deniz ulafl›m›n›n gereklili¤ini göstermektedir. 

Rapor özetinde 2030 y›l› yolculuk kestirimlerinde deniz
ulafl›m›n›n pay›n›n %4,9 olaca¤› öngörülmektedir. Merkez

kentte ve kentsel bölgede deniz ulafl›m›na talebin artaca¤› belirtilmifltir. Buna ba¤l›
olarak mevcut iskelelerin yan› s›ra ek iskelelerin yap›lmas› gerekti¤i belirtilmifltir.

Yukar›da bahsi geçen kaynaktan al›-
nan veriler do¤rultusunda; ‹BB toplu
ulafl›m›ndaki paylar afla¤›daki gibi da-
¤›lmaktad›r:

Lastik tekerlek %93,3 (2,600.000 ki-
fli), metro %5,4 (130.000 kifli), vapur
%2,23 (63.000 kifli), toplam yolculuk
yaklafl›k 2.800.000 dir toplu ulafl›m-
da. 

‹zmir Büyükflehir Belediyesine ait olan 10 adet geminin yafl ortalamas› 39,5 ‘tur. Olduk-
ça yafll› olan ‹BB Yolcu Filosunun acilen yenilenmesi gerekmektedir. 

‹BB taraf›ndan ‹zmir Körfez Hatt› yolcu tafl›mac›l›¤›nda toplam 24 adet gemi bulun-
maktad›r ve bu gemilerin 14 adedinin ba¤lama liman› ‹stanbul’dur. ‹BB filosunun yeter-
sizli¤inden dolay› bu aç›¤› tekne kiralayarak çözmeye çal›flmaktad›r. Bu kapsam›nda
kent kültürü ile örtüflmeyen isimli ve ba¤lama limanl› tekneler ‹zmirli’lerin hizmetine
sunulmakta ve bir türlü yeni gemi al›m› ihalesi gerçeklefltirilememektedir. ‹BB taraf›n-
dan al›nmas› planlanan yeni gemilerin teknik özelliklerinin nas›l ve kimler taraf›ndan
kararlaflt›r›ld›¤› bilinmemektedir. Tekne gövde yap›s› bak›m›ndan katamaran (çift göv-
deli) tekneler sat›n al›naca¤› ve yurt d›fl›ndan araflt›rmalar yap›ld›¤› bilinmektedir. Ül-
kemiz mühendisleri, iflçileri ve tersanaleri ‹BB’nin sat›n almak istedi¤i tekneleri yapma
kabiliyetine sahiptir. Yurt d›fl›ndan mili varl›¤›m›zla tekne sat›n al›nmas› hususu olduk-
ça yanl›fl bir düflüncedir. ‹BB taraf›ndan sat›n al›nmas› planlanan Körfez hatt› (iç ve d›fl
Körfeze hizmet edecek tekneler) yolcu tekneleri ‹zmir ve Bölgesinde kurulmas› plan-
lanmas› gereken tersane için de çok uygun bir f›rsat olup konunun bu aç›dan da de-
¤erlendirilmesi gerekmektedir.
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“Özellefltirme Projesi kapsam›nda Türkiye Denizcilik ‹flletmelerine (TD‹) ait gemilerin,
2001 y›l›nda ‹BB’ye devredilmesiyle flirketin ad› ‹zmir Deniz ‹flletmecili¤i Nakliye ve tu-
rizm Tic. A.fi. – ‹zdeniz olarak de¤ifltirilmifltir. TD‹ taraf›ndan ‹zmir Körfez hatt›nda ger-
çeklefltirilen deniz yolu ile flehir içi yolcu ve araç tafl›mac›l›¤› iflini, 30.03.2000 tarihin-
de imtiyaz sözleflmesi ile ald›¤› yetki do¤rutusunda üstlenen ‹zdeniz, 08.03.2000 ta-
rihinde 105 personel, 8 yolcu gemisi ve 3 araba vapuru ile görevine fiilen bafllam›flt›r
(‹BB, 2009. ‹zmir Kent Sa¤l›k Profili. s: 155)”. 

Belirli teflvikler sonucunda artan talep ve sefer say›lar›n› kafl›lamada yetersiz kalan 8
yolcu gemisine ek olarak 02.04.2000 tarhinde ‹stanbul’daki bir flirketten mil bafl›na
hizmet al›m› esas›na dayanan anlaflma ile 13 adet gemi kiralanm›flt›r (‹BB, 2009. ‹zmir
Kent Sa¤l›k Profili, s:156).

10. Öneriler

10.1. Deniz – kent ‹liflkisinin Yeniden Kurulmas›

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin 2006-2017 Stratejik Plan›’ndaki kent vizyonu ‹zmir’i
Akdeniz’in Liman Kenti olarak tan›mlam›fl iken, 2010-2017 Stratejik Plan›’nda bu viz-
yondan vazgeçilmifltir. Bu gerekçesiz ve mevzuata da uygun olmayan bir de¤iflikliktir.
Stratejik Plan’›n uzun vadeli yönlendirici karar› olan ve en az bir uygulama dönemin-
den sonra ancak revize edilebilecek olan Vizyon, sessiz sedas›z ve kentlilere sorulma-
dan de¤ifltirilmifltir. Bu de¤ifliklik Stratejik Planlamaya iliflkin mevzuat›n vizyon de¤ifl-
tirme koflullar›na ayk›r›d›r. Di¤er yandan, vazgeçilen vizyon ile yerine konulan ifade
aras›nda ciddi bir tezat bulunmaktad›r. ‹zmir kenti anlafl›lan o ki Körfez’i unutmakta-
d›r. ‹zmir’in vizyonunun Körfez’i de¤erlendirme d›fl› b›rakmamas› gereklidir.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin 2006-2017 Stratejik Plan›’nda
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“‹zmir Kent Vizyonu:

Kentlilik bilincine sahip, turizm, ticaret ve yüksek teknolojide öncü, Akdeniz’in kültür
ve sanat merkezi liman kenti olmak.” fleklinde belirlenmifltir. 

Buna karfl›n, 2010-2017 Stratejik Plan›’nda: 

“Kent Vizyonu:

Özgür ve keyifle yaflan›lan, demokraside simge kent olmak” biçiminde de¤ifltirilmifltir. 

Bu de¤ifliklik Körfez’e verilen önemin de¤iflikli¤ini ortaya koymaktad›r.

Ayr›ca son günlerde özellikle Üçkuyular-Göztepe-Mektupçu-Konak istikametinde Kör-
fez kenar›na dizilen beton bloklar›n hiç birinde deniz merdiveni bulunmamakta olup,
adeta bir set gibi halk›n denizden kopar›lmas› sa¤lanm›flt›r. Emniyet kültürü kapsam›n-
da da denize düflebilecek bir vatandafl›m›z›n, herhangi bir merdiven bulunmamas›n-
dan ötürü karaya ç›kmas› olanaks›z hale getirilmifltir.

10.2. Planl› Geliflme Modeline Geçilmesi

‹zmir Körfezi’ne iliflkin farkl› kurumlarca gündeme getirilen projelerin uzun vadeli bir
plan dahilinde yap›ld›¤›n› söylemek mükün de¤ildir. Körfezi bütün olarak de¤erlendi-
ren bir “‹zmir Körfezi K›y› Master Plan›” niteli¤inde, Naz›m ‹mar Plan› ve Ulafl›m Ana
Plan› ile uyumlu bir yol haritas› haz›rlanmal›d›r. Bu yol haritas›, ‹zmir Körfezi’ndeki ge-
rek planlama, gerek mülkiyet hakk›, gerekse uygulama ve denetim bak›m›ndan çok
bafll› bir ortamda, yetkili kurumlar taraf›ndan iflbirli¤i ile haz›rlanmal›d›r.

Bu çal›flmay› haz›rlayabilmek için ilgili kurumlar›n uzmanl›k dallar›nda kurumlar›n alt-
yap›lar›n› haz›rlamas› gerekmektedir. Mevcut altyap›lar› ile kurumlar›n bu çal›flmay› et-
kili düzeyde gerçeklefltirme imkan› yoktur. Körfezde yetkisi olan ilgili kurumlar›n k›y›
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planlamas›, gemi mühendisli¤i, gemi makineleri iflletmecili¤i, çevre mühendisli¤i, infla-
at mühendisli¤i ve ilgili di¤er bilim alanlar›ndan oluflan ekipler kurmas› bu çal›flman›n
ilk kofluludur.

Entegre ulafl›m sistemi kurgulanmas›

• Kentsel ulafl›m sistemleri bir bütün olarak ele al›nmal›d›r. Bu bütünlük içerisinde
ulafl›m alt sistemlerinin birbirleriyle ba¤lant›l› olmas› sistemin sa¤l›kl› ifllemesinin temel
kofluludur. Dolay›s›yla farkl› ulafl›m türleri aras›nda geçiflin olanakl› oldu¤u entegre bir
sistem kurgulanmal›d›r.

• Otobüs, banliyo ve vapur seferlerine birbirini takip eden ve ‹zmirlilere seçme hak-
k› tan›yan bir düzenleme getirilmelidir.

• ‹BB taraf›ndan yap›lmas› planlanan ve ön etütleri haz›rlanan tramvay hatlar›n›n
güzergah seçimlerinde mevcut ve yap›lmas› öngörülen iskeleler dikkate al›nmal›d›r.

10.3. Kurumlar Aras› ‹flbirli¤i Sa¤lanmas›

K›y›lar ülkemizde imar konusundaki yetki karmaflas›n›n tipik örneklerinden biridir. ‹z-
mir’in iç körfezinde yetkili kurumlar: Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Özellefltirme ‹daresi, Tar›m
Bakanl›¤›, Milli Savunma Bakanl›¤›, Büyükflehir ve ‹lçe belediyeleri yetkileri bulunmak-
tad›r. 

• Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, 3621 say›l› K›y› Kanununun 7. maddesine göre k›y›-
da onama ifllemini gerçeklefltirir. E¤er, k›y›da yap›lacak yat›r›m›n, tamamlay›c› niteli¤in-
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de k›y› kenar çizgisinin kara taraf›nda bulunan bölümleri var ise, bu alanlar, planlama-
ya dahil edilir ve 3621 say›l› K›y› Kanununun 7. maddesi ile 3194 say›l› ‹mar Kanununun
9. Maddesi uyar›nca yine Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›nca onama yap›l›r. 

• K›y›da yap›lmas› planlanan yat›r›m›n bulundu¤u alana göre planlar; Kültür ve Tu-
rizm Koruma ve Geliflme Bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nca ve Özel Çevre Ko-
ruma Alan›nda Özel Çevre Koruma Kurumu Baflkanl›¤›nca onaylan›r.

• Özellefltirme kapsam›ndaki tesisler için ise 5398 say›l› Kanuna göre onama iflle-
mi, özellefltirme ifllemi tamamlan›ncaya kadar Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›'nca; iha-
lesi yap›l›p özel sektöre devri yap›ld›ktan sonra ise, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›nca
yap›l›r.

10.4. Denizci Kültürün Oluflturulmas›

• Kalifiye elemana ihtiyaç duyulan deniz ulafl›m›nda özellikle etkili idari kadrolarda
denizci kiflilerin yer almas› sa¤lanmal›d›r.

• Amatör denizcilerin ve Belediyenin kendi teknelerini de denize indirebilecekleri
rampalar ile çekebilecekleri çekek sahalar› körfez hatt› boyunca uygun bölgelerde ko-
nuflland›r›lmal›d›r.

• Amatör denizcilerin kendi teknelerini sahil boyunca ba¤layabilecekleri r›ht›mla-
r›n belirlenerek, gerekli emniyet tedbirleri ve izinlerin al›nmas› sa¤lanmal›d›r.

• Deniz sporlar›nda kullan›lan su üstü ve su alt› deniz araçlar›n›n çekilebilece¤i,
ba¤lanabilece¤i ve bak›m ve onar›m ifllemlerinin yap›labilece¤i uygun alanlar belirlen-
melidir.

• Pasaport liman›n›n (mendirek içi) uygun yerlerinde ‹zmirlilere ve özellikle çocuk-
lara denizi sevdiren aktivitelerin ve su sporlar›n›n yap›lmas› özendirilmelidir.

• ‹zmir’deki yerel yöneticiler ve karar al›c›lar Deniz Kültürünün oluflturulmas› ve ya-
y›lmas› amaçl› tan›t›m, bilgilendirme, teflvik ve özendirmeye yönelik giriflimlerde bu-
lunmal›, planlar› yapmal› ve uygulamal›d›r.

• Körfez içindeki bal›kç› bar›naklar› düzenlenmelidir. 

10.5. Gemi Seçiminin Sistemli Yap›lmas›

• ‹zmir körfezi için uygun gemilerin tasarlanmas› için yar›flma aç›lmal›d›r.

• ‹zmir Halk›’n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda modern ve verimli sevk sistemleri ile do-
nat›lm›fl daha üstün manevra kabiliyetine sahip ve daha süratli gemilerin temin edil-
mesi amac›yla yap›lacak olan ihale ve projelendirme aflamalar›nda, uzman görüfllerine
ve ‹zmirlilerin de düflüncelerine yer verilmeli, kent silüetiyle uyumlu, uygun yolcu tafl›-
ma kapasitesi ve düflük C02 emisyonuna sahip, temiz ve yenilenebilir enerjiyle çal›flan,
yafll› ve engelli vatandafllar›n deniz ulafl›m›ndan en üst düzeyde yararlanmas›n› sa¤la-
yacak tekneler yerel uzmanlarca tasarlanarak yerel iflçilerle yap›lmal›d›r.

• Rekreatif amaçl› tekneler, restoran tekneleri, deniz taksi, e¤itim gemileri gibi al-
ternatif tipte tekneler hatta konulmal›d›r.

• Talebin yo¤un oldu¤u saatlerde (rush hours) yüksek yolcu kapasiteli teknelerin,
talebin az oldu¤u saatlerde ise düflük kapasiteli teknelerin hatta konulmas›yla ilgili ça-
l›flmalar yap›lmal›d›r.
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10.6. Marinalar›n Yer Seçiminde Uygunluk fiartlar›na Uyulmas›

• Deniz ulafl›m›na engel olmayacak, Liman Geri sahas›nda ve sorun yaflanmayacak
bir ya da birkaç noktada marina konuflland›r›lmas› için giriflimde bulunulmal›d›r.

• Mevcut bal›kç› bar›naklar› modernlefltirilerek bir bölümü amatör denizcilere ay-
r›lmal›d›r.

10.7. Tersane ihtiyac›n›n giderilmesi

• Ege Bölgesi için bir zorunluluk haline gelen ve flehir hatlar› da dahil olmak üzere
‹zmir’li amatör denizcilerin teknelerini karaya çekmesi, havuzlamas› ve bak›m-onar›m›-
n› yapmas› amac›yla öncelikli olarak mevcut tersanelerin de¤erlendirilmeli (ALAYBEY
Tersanesinin eski konumuna yani sivil-askeri konuma getirilmesi) ve/veya kurulmas›
planlanan tersaneler için Tersaneler Master Plan›n›n da sonuçlar› dikkate al›narak yer
tespiti yap›lmal›d›r.

• Tersanelerde yeni gemilerin yap›m›na bafllan›lmal›d›r.

10.8. ‹skelelerin Revize Edilmesi

• Kullan›mda olan iskeleler, flehir hatt›nda çal›flmas› planlanan gemi tiplerine göre,
max. 80 cm. gelgit baz al›nacak flekilde, yafll›/engelli vatandafllar›n deniz ulafl›m›ndan
en üst düzeyde yararlanmas›n› ve gemiye en rahat flekilde eriflimi sa¤layacak flekilde
revize edilmeli, yeni yap›lacak iskeleler de bu kriterler göz önüne al›narak dizayn edil-
melidir.

10.9. K›y›lara Yaya Erifliminin K›s›tlanmamas›

Anayasan›n “A. K›y›lardan yararlanma” bafll›kl› 43. maddesi;

“K›y›lar, Devletin hüküm ve tasarrufu alt›ndad›r. Deniz, göl ve akarsu k›y›lar›yla, deniz
ve göllerin k›y›lar›n› çevreleyen sahil fleritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yarar›
gözetilir. K›y›larla sahil fleritlerinin, kullan›l›fl amaçlar›na göre derinli¤i ve kiflilerin bu
yerlerden yararlanma imkân ve flartlar› kanunla düzenlenir” demektedir. Dolay›s›yla, k›-
y›lara yönelik herhangi bir kullan›m›n kamu yarar› ilkesini gözeterek, toplumun tüm ke-
simlerine aç›k olmas› gerekmektedir. 

Deniz ulafl›m› dikkate al›nd›¤›nda vapur – metro – tramvay – banliyö – karayolu ve ya-
ya ba¤lant›lar›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir. Özellikle kentsel dokuda yayalar›n iske-
lelere eriflimi kolaylaflt›r›lmal›d›r. Engellilerin, yafll›lar›n ve çocuklar›n ulaflt›rma araçla-
r›n› ve iskeleleri güvenli kullanabilmeleri için uygun tasar›mlar haz›rlanmal›d›r.

11. Sonuç

Neoliberal politikalar›n yerel yönetimlerde hakim k›l›nmas›n›n do¤al sonucu olarak,
Kent Yöneticileri, bilim çevreleri, akademik çevreler ve toplumun genifl kesimleri ile
de¤il, sermaye ve siyaset çevreleri ile koalisyonlar oluflturmaktad›r. Bu koalisyon türü-
nün flimdiye kadar ‹zmir kentinin geliflimine katk› sa¤lad›¤›n› söylemek güçtür. Meslek
odalar› taraf›ndan dönem dönem yap›lan uyar›lar, gerek merkezi gerekse yerel yöne-
timler taraf›ndan dikkate al›nmamaktad›r. 

“‹zmir Büyükflehir Belediyesi her daim denizci bir belediye olmal›, bu yönüyle de di¤er
tüm k›y› illerine örnek olmal›d›r.” 
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2009 y›l›nda, ‹zmir kentinde “‹zmir Kent Sempozyumu” düzenlenmifl, meslek odalar›-
n›n temsilcileri taraf›ndan ‹zmir’in gerçek kentsel sorunlar›na yönelik bilimsel araflt›r-
malar ve bulgular ortaya konmufltur. 

Görünen o ki, bu görüfllerin bir özetini hat›rlatma gere¤i do¤mufltur. Raporun, bu an-
lamda da de¤erlendirilmesi gerekti¤i aç›kt›r.

Dipnot: 1-Haspolatl›, Hikmet. 2010. Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›nca Yürütülen Bütün-
leflik K›y› Alanlar› Projeleri. Orta Ege Bölgesel E¤itim Semineri sunusu. 30.11.2010. ‹z-
mir.

2- Raporun bafllang›ç bölümlerinde de belirtildi¤i gibi bu de¤erlendirme,Ulafl›m Ana
Plan›’n›n kamuoyu ile paylafl›lm›fl tek yay›n olan “Ulafl›m Ana Plan› Sonuç Raporu Öze-
ti’ndeki” bilgilere dayanarak yap›lm›fl olup, k›s›tl› bir de¤erlendirmedir.

Sayg›lar›m›zla.

TMMOB ‹zmir ‹KK Deniz Ulafl›m› Komisyonu

Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi            

Gemi Makineleri ‹flletme Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi    
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1-Raporun Amac›

Bu rapor 12 Haziran seçimleri öncesinde ‹zmir gündemine giren AKP projelerinden bi-
ri olan Konak Tüneli olarak adland›r›lan Konak-Yeflildere Tünel Geçifli (ulafl›labilmifl bir
plan ve projesi olmayan) projesini de¤erlendirmek ve sonuçlar›n› kamuoyuyla payla-
flarak bilgilendirmek amac›yla haz›rlanm›flt›r.

Sözü edilen Konak tüneli seçimden sonra plans›z ve projesiz olarak h›zla uygulamaya
geçilmesi ve ‹zmir kamuoyunda yaratt›¤› yanl›fl alg› ile böyle bir de¤erlendirmeyi zo-
runlu k›lmaktad›r. Ancak ortada bir plan olmamas› sebebiyle de¤erlendirme genel
planlama ilkeleri ve ulafl›m ana ilkeleri üzerinden yap›lm›flt›r.

Raporun k›s›tl› veriler üzerinden haz›rlanm›fl oldu¤unu özellikle belirmek yerinde ola-
cakt›r. 

2-Konak Tüneli’nin Sorunlar› Nelerdir?

Konak Tüneli projesi, Genel Seçimler öncesinde bir seçim vaadi olarak gelmifltir. Tüne-
lin ilk proje güzergah› Konak’tan Mürselpafla Caddesine do¤ru uzanmaktad›r. Ancak,
hiçbir somutlu¤u olmayan bu düflünce aflamas›ndaki proje, maliyeti gerekçe gösterile-
rek aniden de¤ifltirilmifltir. Bu rapora konu olan projenin ise Bahri Baba Park›’ndan Ye-
flildere Caddesi’ne uzanaca¤› söylenmektedir. Hiçbir resmi karar› olmad›¤› için proje-
nin yak›n zamanda yine de¤iflmesi beklenebilir.

KONAK TÜNEL‹ RAPORU

Ekim 2011

Plan› ve projesi olup olmad›¤› bilinmeyen bir projenin temelinin at›lmas› tamamen po-
litik bir manevrad›r.

Tünel karar›, ‹zmir’in yürürlükteki naz›m imar planlar›nda ve 2009 y›l›nda haz›rlan›p
onanan Ulafl›m Ana Plan›’nda bulunmamaktad›r. Ulafl›m ana plan›nda rayl› sistem ko-
ridorlar›, kent içi karayolu ba¤lant›lar›, deniz ulafl›m› noktalar› belirlenmifl ve öncelikler
halinde s›ralanm›flt›r. Afla¤›daki görsellerde yürürlükteki Naz›m ‹mar Plan› kararlar› su-
nulmaktad›r.

Genel Seçimler öncesi vaadedilen
Konak Tüneli güzergah›

Genel Seçimler sonras› Konak
Tüneli’nin resmi karar› bulunmayan
güzergah›
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Bu denli büyük bir kayna¤›n, naz›m planlarda ve ulafl›m ana plan›nda öngörülmeyen,
fizibilitesi yap›lmam›fl bir yat›r›ma harcanmas› yerine, Ulafl›m Ana Plan› kararlar›na uy-
gun olarak, ulafl›m sorunlar›n›n ça¤dafl çözümü olan rayl› sistem yat›r›mlar›na yönlen-
dirmek uygun olacakt›r. Alsancak – Fahrettin Altay hatt›, kent merkezinin ulafl›m so-
runlar›n› ve trafik yo¤unlu¤unu azaltmak için rasyonel bir çözümdür. Ayr›ca bu tünele
harcanacak kaynakla, metronun Buca Hatt› ve Bornova Hatt› tamamlanabilir baflka bir
ifadeyle Buca ve Bornova’n›n toplu ulafl›m sorunu çözülebilir.

Tünelin geçti¤i güzergah, Kadifekale heyelan bölgesi yak›nlar›d›r. 1.derece deprem
bölgesi olan ‹zmir’de bu türden projelerin mutlaka zemin etüdü yap›larak projelendi-
rilmesi gereklidir. Bas›na yans›d›¤› kadar›yla, projenin uygulamaya bafllamas›yla zemin
sondajlar›n›n birlikte yap›laca¤› söylenmektedir. Sadece sondaj yeterli olmamakla bir-
likte, etütler s›ras›nda önemli bir bulgu ç›karsa Tünel Projesi yar›m kalabilecektir.

Tünel güzergah›n›n bafllad›¤› bölge 3.derece arkeolojik sit alan›d›r. Koruma Bölge Ku-
rulu görüflü al›nmas› zorunludur. Bildi¤imiz kadar›yla bu yönde bir resmi giriflim bulun-
mamaktad›r.

Tünel güzergah› ‹zmir tarihi kent merkezi yay›lma alan›n› kapsamaktad›r. 8500 y›ll›k
tarihi olan ‹zmir’de güzergah üzerinde arkeolojik aç›dan evrensel de¤eri bulunan bir
site bulunmas› halinde ne yap›lacakt›r? Yak›n zamanda ‹stanbul’da Marmaray kaz›lar›
s›ras›nda rastlanan varl›klara “çanak, çömlek, arkeolojik fley” yak›flt›rmas› yap›ld›¤› bi-
linmektedir. 

Tünel projesi, ça¤dafl planlama yaklafl›mlar›n›n tersine özel otomobil kullan›m›n› artt›-
r›c› niteliktedir. Tam tersine toplu tafl›ma sistemlerinin kent merkezlerinde yayg›nlaflt›-
r›lmas› gereklidir.

Proje tan›t›mlar›nda, otomobillerin Konak trafi¤ine girmeden Yeflildere Caddesi’ne ç›-
kaca¤› belirtilmektedir. Tek yönlü olmayan tünelde, Yeflildere Caddesi’nden kent mer-
kezine ters tarafl› trafik ak›fl› olaca¤› ise söylenmemektedir.  Proje, kent merkezinden
Yeflildere’ye gidifli sa¤lad›¤› gibi, Yeflildere’den kent merkezine gelifli de sa¤lamakta-
d›r. 

Projenin Çeflme otoyolunun devam› gibi gösterilerek yar›m kalan ifller kapsam›nda de-
¤erlendirilmesi aç›kça kanunda boflluk aramakt›r. 

Konak Tüneli ve benzeri nitelikteki projeler, Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n henüz 6 ay önce
haz›rlad›¤› “Türkiye Ulafl›m ve ‹letiflim Stratejisi, Hedef 2023” raporuna tümüyle ayk›-
r›d›r. Bu bak›mdan Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n 2023 hedeflerinin do¤rulu¤u ve samimiye-
ti tart›flmal›d›r.

Konak Tüneli bölgesel hava foto¤raf› Konak Tüneli’nin plan karar› olmad›¤›n›
gösteren, 1/25000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge
Naz›m ‹mar Plan› Revizyonu, 2010
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fiöyle ki:

T.C. Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan 23.03.2011 tarihinde yay›nlanan “Türkiye Ulafl›m ve
‹letiflim Stratejisi, Hedef 2023” Raporunda, Türkiye’de kentsel ulafl›m sorunlar› ve çö-
zümleri flöyle tan›mlanm›flt›r:

“Plans›z kentleflme, ulafl›m altyap›s›n›n oluflturulmas›nda mali kaynak yetersizli¤i, bu
arada mevcut k›s›tl› kaynaklar›n kullan›lmas›ndaki yanl›fll›klar, toplu tafl›mac›l›k yerine
küçük kapasiteli bireysel tafl›mac›l›¤›n öne ç›kmas›, çözüm aray›fllar›nda ucuz ve yü-
zeysel uygulamalar›n tercih edilerek maliyet büyüklü¤ü gerekçe gösterilerek köklü çö-
zümlerin ertelenmesi, kentli ve ülkemiz için maliyeti yüksek, güvensiz ve çevreyi kirle-
tici bir tafl›mac›l›k ile trafik s›k›fl›kl›klar›n›n bafll›ca sebepleridir.(s:126)”

“Otomobil, kilometrede tafl›d›¤› yolcu bafl›na, otobüse göre 125 kat fazla hava kirlili¤i
yaratmakta, yat›r›m maliyeti otobüse göre 16 kat, metroya göre dört kat daha fazla ol-
maktad›r.

Ulafl›m araçlar›n›n yolcu/km bafl›na enerji tüketimine bak›ld›¤›nda, otobüs ve metroya
göre otomobil befl kat daha fazla enerji tüketmektedir. Ayr›ca, otomobil minibüse gö-
re üç kat, otobüse göre 13 kat daha az yolcu tafl›maktad›r.(s:131)”

“40 bin kifliyi bir saatte bir köprüden karfl›ya trenle geçirebilmek için iki fleride ihtiyaç
varken, otobüs için dört, otomobillerle geçirebilmek için on iki ve bisikletleri üzerinde
geçirebilmek için ise yaln›zca bir fleride ihtiyaç vard›r.(s:131)”

“Görüldü¤ü gibi otomobil di¤er ulafl›m türlerine göre, tafl›d›¤› yolcu, enerji tüketimi,
yat›r›m-iflletme maliyeti ve hava kirlili¤i bak›m›ndan her alanda verimsiz ve sorunlu bir
ulafl›m arac›d›r. Bu nedenle tüm dünyada, otomobil sahipli¤i ve kullan›m›ndaki art›fl
karfl›s›nda, otomobile ba¤›ml› bir ulafl›m sistemi yaratman›n ulafl›m sorunlar›n› artt›rd›-
¤› ve sürdürülemez oldu¤u bilinci yayg›nlaflm›fl, tüm ulafl›m türlerinden dengeli biçim-
de faydalan›lan, otomobil kullan›m›n›n ise s›n›rland›r›ld›¤› kentsel ulafl›m sistemleri ya-
ratmak bafll›ca hedeflerden olmufltur.(s:131)”

Raporun 132.sayfas›nda kentlerin Ulafl›m Ana Planlar›n›n haz›rlanaca¤› kararlaflt›r›lm›fl-
t›r

“Ana kentlerde “Kent Ulafl›m Ana Plan›”: Nüfusu 500 bin ve daha büyük kentlerimiz-
de her kent için ulafl›m ana plan› yap›lacak, uygulanacak ve befl y›lda bir güncellene-
cektir.(s:132)”

“Kentiçi ulafl›m yat›r›mlar›nda uzlaflma odakl› karar süreci: Kentiçi ulafl›m yat›r›m karar-
lar›na kullan›c›lar›n katk›s› sa¤lanacakt›r.(s:132)”

“Mevcut ulafl›m altyap›s›n› en verimli biçimde kullanmak ve otomobil ulafl›m›na k›s›tla-
ma getirmek için yolculuk talep yönetimi ilkelerinin uygulanmas›: Yolculuk istemleri-
nin, çevresel, ekonomik ve toplumsal aç›dan olumsuz etkileri olan ve ulafl›m sisteminin
ve altyap›s›n›n yetersizli¤ine yol açan otomobil yolculuklar›ndan, daha verimli, ekono-
mik ve çevresel olarak üstünlükler sunan toplu tafl›ma sistemlerine, ayr›ca bisiklet ve
yaya ulafl›m› türlerine kayd›r›lmas› için gerekli düzenlemeler yap›lacakt›r.(133)”

“Kentiçi Ulafl›m Planlar›; kat›l›mc› anlay›flla, kamu yarar› ve sürdürülebilirlik, ayr›ca ve
özellikle eflitlik ilkeleri esas al›narak haz›rlanacak ve Ulaflt›rma yat›r›mlar› bütüncül bir
yaklafl›mla ele al›nacakt›r.(s:134)”

“Beklenen ulafl›m taleplerine cevap vermeyi amaçlayan geleneksel planlama yaklafl›m›
yerine, ulafl›m talebini en azda tutacak, çevreyi koruyan, sürdürülebilir geliflmeyi he-
defleyen planlamalar yap›lacakt›r (Yolculuk Talep Yönetimi).(s:136)”

“Her kentin ulafl›m yönetim sistemi standardize edilecek, ve kentiçi ulaflt›rma projele-
ri için gerekli fizibilite ve ifl planlar›n›n haz›rlanmas› için usul ve esaslar, metodoloji ve
standartlar haz›rlanacakt›r.(s:137)”
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“Kentiçi ulafl›m politikas›, “kent ulafl›m plan›n›n oluflturulmas›, gereksiz ulafl›m gereksi-
nimlerinin önlenmesi ve ulafl›m› iyilefltirmeye yönelik çabalar›n eflgüdüm halinde yürü-
tülmesi gere¤ini ortaya koymaktad›r(s:138)”

“Kentsel ölçekte, bugünkü yap›s›na müdahale edilmezse, otomobil odakl› ulafl›m ter-
cihi, fiziksel çevreyi onar›lmaz biçimde bozan en önemli etkenlerden biri olarakkala-
cakt›r. Ulafl›mda özellikle toplu tafl›mda yenilenebilir ve temiz enerji seçeneklerinin
yayg›nlaflt›r›lmas›, tafl›tlar›n de¤il insanlar›n ulaflt›r›lmas› amac›yla toplu tafl›maya ön-
celik verilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas›, kentlerde otomobil kullan›m›na k›s›tlar getirilme-
si, yaya ve bisiklet ulafl›m›n›n politikalarda birinci önceli¤e oturtulmas›, talep ve trafik
yönetimi yaklafl›mlar›yla otomobili temel alan ulafl›m sistemlerinin de¤ifltirilerek daha
dengeli ve eriflilebilirli¤i yüksek bir ulafl›m sisteminin yarat›lmas›, kent planlamada da
otomobil ba¤›ml›l›¤›n› de¤il toplu tafl›ma ile bisiklet ve yaya ulafl›m›n› destekleyen ge-
liflme modellerinin hayata geçirilmesi öne ç›kan yaklafl›mlar olarak kabul edilebilir.
(s:138-139)”

“27 Eylül-1 Ekim 2009 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen 10. Ulaflt›rma fiuras› temel al›-
narak gerçeklefltirilecek kentsel ulafl›m projelerinin uygulama öncelikleri ve yat›r›m
programlar› her kent için haz›rlanacak olan ” Kentsel Ulafl›m Planlar›” ve Stratejik Plan-
lara göre detay ve uygulama öncelikleri belirlenecektir.(s:139)”

Konak tüneli projesi, Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n yukar›da belirtilen tüm ilkelerine ve karar-
lar›na ayk›r› nitelikler tafl›maktad›r. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, ulafl›m projelerinin, her kentin yapaca¤› ulafl›m ana plan› kapsa-
m›nda de¤erlendirilmesini kararlaflt›rm›flken, Konak Tüneli yürürlükteki ‹zmir Ulafl›m
Ana Plan› kararlar›na ayk›r›d›r.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, otomobil kullan›m›na k›s›tlama getirmeyi, toplu tafl›ma sistemleri-
ne a¤›rl›k vermeyi kararlaflt›rm›flken, Konak Tüneli, kent merkezinde özel otomobil kul-
lan›m›n› artt›rmaktad›r.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, özel otomobil kullan›m›n›n çevresel aç›dan, kullan›c› maliyeti aç›-
s›ndan ve ulafl›m flebekesine getirdi¤i yük aç›s›ndan olumsuzluklar›n› s›ralamas›na kar-
fl›n, Konak Tüneli projesi ile yine özel otomobil kullan›m›n› teflvik etmektedir.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, kentiçi ulafl›m politikas›n›n, ilgili kurum ve kurulufllar›n eflgüdümü
ile belirlenmesini kararlaflt›rm›flken, Konak Tüneli projesinden ‹zmir Büyükflehir Beledi-
yesi’nin bile haberi yoktur.

Ayn› flekilde, proje yürürlükteki yasalara ayk›r› biçimde gündeme getirilmifltir.

Konak Tüneli projesi, AKP hükümeti döneminde imar planlar›, ulafl›m planlar›, jeolojik
etütler, koruma mevzuat› gibi pek çok alanda yap›lan düzenlemelere ayk›r›d›r. Bu yö-
nüyle, Konak Tüneli projesi ve benzeri uygulamalar, hükümetin kendi politikalar›na da-
hi ayk›r›d›r. 

10.07.2004 tarih, 5216 say›l› Büyükflehir Belediye Kanunu:

MADDE 7.- Büyükflehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklar› flunlard›r:

b) Çevre düzeni plân›na uygun olmak kayd›yla, büyükflehir belediye ve mücavir alan
s›n›rlar› içinde 1/5.000 ile 1/25.000 aras›ndaki her ölçekte naz›m imar plân›n› yapmak,
yapt›rmak ve onaylayarak uygulamak;

f) Büyükflehir ulafl›m ana plân›n› yapmak veya yapt›rmak ve uygulamak; ulafl›m ve top-
lu tafl›ma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sa¤lamak;

‹zmir’in naz›m imar planlar› ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan haz›rlanm›fl olup
yürürlüktedir. Konak Tüneli ‹zmir naz›m imar planlar›nda bulunmamaktad›r. 1/25000
ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› ve 1/5000 ölçekli naz›m imar planlar›nda
Konak Tüneli veya benzeri bir güzergah bulunmamaktad›r.
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‹zmir’in Ulafl›m Ana Plan›, büyükflehir belediyesi taraf›ndan haz›rlanm›fl olup, yürürlük-
tedir. Konak Tüneli projesi bu planda bulunmamaktad›r.

19.08.2008 tarih, 10337 say›l› Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Konu: Plana Esas Jeolojik,
Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Genelgesi’nde girifl cümlesi hükmü:

Mevcut veya olas› yerleflim alanlar›nda afet zararlar›n›n azalt›lmas› ve afete duyarl›
planlaman›n etkin hale getirilmesi için ‹mar Mevzuat›‘nda tan›ml› Ek-1‘de belirtilen
planlar›n haz›rlanmas›ndan önce, plan ölçe¤iyle uyumlu nitelikte, Jeolojik Etüt, Jeolo-
jik- Jeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlar›‘n›n haz›rlanmas› ve sonuçlar›n›n
ilgili idarelerce plan kararlar›na yans›t›lmas› gerekmektedir.

Konak Tüneli, plan› olmad›¤› gibi, jeolojik etüt genelgesinde belirtilen yasal zorunluluk
yerine getirilmeden temeli at›lm›flt›r. Daha vahimi, yasal zorunluluk olmas›na ra¤men,
böyle bir çal›flma yap›lmayaca¤› bas›na yans›m›flt›r.

3-fiimdiden Suçlu Aranmaktad›r

Yukar›daki gerekçeler, meslek odalar›n›n Konak Tüneli projesi gündeme getirildi¤inde
kamuoyunu zorunlu olarak uyarma ve bilgilendirme ihtiyac› duymas›na neden olmufl-
tur. Bu uyar›lar› yapmakla mesleki ve toplumsal sorumlulu¤unun gere¤ini yerine geti-
ren meslek odalar›, belirli kesimler taraf›ndan adeta projeye karfl›ym›fl gibi gösterilmifl-
tir. Tam aksine, meslek odalar› kentin düzenli ve planl› geliflmesi için yap›lmas› gere-
kenleri ifade etmifltir. Uyar›lar›n ilgili kurumlarca dikkate al›nmamas› durumunda ç›ka-
cak proje ancak “tesadüfen” baflar›l› olabilir ki Konak Tüneli özelinde bu baflar› ihtima-
li son derece düflüktür. Bu durumda ise kamu kaynaklar› bofla harcanm›fl olacakt›r.

Ancak görünen o ki, Ulaflt›rma Bakanl›¤›, gereken bilimsel çal›flmalar yap›ld›¤›nda gü-
zergah›n ve projenin uygun olmayaca¤›n› bilmektedir. Bu durumda, baflar›s›zl›¤›n ne-
denini bafltan oluflturma giriflimi yap›lm›flt›r. Olas› baflar›s›zl›¤›n suçlusu olarak meslek
odalar› flimdiden hedef gösterilmifltir.

4-Konak Tüneli nas›l yap›labilir?

Ulafl›m kararlar›, geliflmifl ülkelerde ulafl›m planlamas› ve model s›namalar› arac›l›¤›yla
al›nmaktad›r. Böylelikle, bir ulafl›m yat›r›m›n›n etkisi ölçülmekte, ekonomik ve teknik fi-
zibilitesi yap›larak, uygunlu¤u bafltan bulgulanmaktad›r. Keyfi kararlarla gelen, model
s›namas› yap›lmam›fl, projesi haz›rlanmam›fl, ölçümleri yap›lmam›fl hiçbir proje baflar›-
l› olmam›fl, tam aksine kentlerde “planlama felaketi” olarak at›l kalm›flt›r. 

Çevre ulafl›m ba¤lant›lar› üzerindeki etkisini ölçmek için makro ulafl›m talep modeli,
bölgesel ulafl›m üzerindeki etkilerini ölçmek için mikro ulafl›m talep modeli kurulmal›-
d›r. Proje bu model içindeki ulafl›m flebekesine atanarak, s›namas› yap›lmal›d›r. fiebe-
ke s›namas›ndan baflar›l› geçti¤i durumda, çevresel etkilerinin de¤erlendirmesi yap›l-
mal›d›r. Karayolu tünellerinin girifl ve ç›k›fllar›nda normal koflullardaki havadan 5-10 kat
daha fazla gaz emisyonu bulundu¤u, tünel çevrelerinde akci¤er kanseri riskinin artt›¤›
ölçülmüfltür. Dolay›s›yla, kent merkezinde yap›lmas› planlanan tünelin emisyon de¤er-
lerinin çevresel risk oluflturmamas› için ne tür tedbirler al›naca¤› da projelendirilmeli-
dir.

‹mar plan› de¤iflikli¤i için öncelikle ulafl›m ana plan›nda teknik, bilimsel ve mali fizibili-
tesine dayanan de¤ifliklik yap›lmas› gereklidir. Naz›m ‹mar Plan›’nda ve Ulafl›m Ana
Plan›’nda bulunmasa da, flebeke s›namas›ndan geçen proje Ulafl›m Ana Plan› karar›
olarak Naz›m ‹mar Plan›na ifllenebilir. Henüz projesi bile bulunmayan Konak Tüneli’nin
ne ulafl›m talep çözümlemesi ne de flebeke s›namas› yap›lm›flt›r. 
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Ulafl›m konusunda, flebeke s›namas›ndan geçerek çözüm üretti¤i bulguland›¤› durum-
da elbette ki Konak Tüneli projesinin uygulanmas› uygun olacakt›r.

Bir Tünel Yönetim Modeli oluflturulmas› zorunludur. Tünelin içinde veya tüneli besle-
yen karayollar›nda t›kan›kl›k oldu¤u durumda tünelin acilen tahliye edilmesi ve kapa-
t›lmas› gereklidir. 2008 y›l›nda Manfl Tüneli’nde ç›kan yang›nda tünel içi ›s›n›n
3000C’ye kadar ç›kt›¤› ölçülmüfltür. 

Bilindi¤i üzere ‹stanbul’da gündeme getirilen 7 tepeye 7 tünel projesi hiçbir model s›-
namas› yap›lmadan uygulamaya geçmifl, yaln›zca 2 hatt› yap›labilmifltir. Üstelik bu 2
hat zirve saatlerde bile son derece verimsiz çal›flmaktad›r. Kamu kaynaklar›n›n verim-
siz kullan›m›na en aç›k örneklerden biri olmufltur.

Konak Tüneli, bilimsel çal›flmalar do¤rultusunda, ciddi bir s›k›fl›kl›k sorununu çözüyor,
yap›lmas›na yönelik hukuki ve teknik engelleri de afl›yorsa, flüphesiz yap›labilir.

Tünelin bu çal›flmalar›n hiçbiri yap›lmadan gündeme getirilmesi tamamen keyfi bir tu-
tumdur. Uzmanl›k alanlar›m›z›n bilgi ve deneyimi dünyada ve ülkemizde bilimsel öl-
çümleri yap›lmayan projelerin çözdü¤ünden daha çok sorun yaratt›¤›n› defalarca gös-
termifltir. Konak Tüneli gibi büyük ölçekli projeler geri dönüflü olmayan ve büyük kay-
nak gerektiren yat›r›mlard›r.

5-Alternatif nedir?

Meslek odalar›na yönelik sorular, “bu hat olmas›n, peki hangi hat olsun” düzeyine indi-
rilmifltir. Kent merkezlerinin ulafl›m sorununu çözmek için öncelikle karayolu ve özel
otomobil odakl› çözümlerden uzak durulmas› gereklidir. 

Ça¤dafl planlama yaklafl›mlar› kent merkezinde özel otomobil kullan›m›n› en aza indir-
meyi hedeflemektedir. Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n “Türkiye Ulafl›m ve ‹letiflim Strateji”sin-
de de bu yönde pek çok karar bulunmaktad›r. Ancak, Ulaflt›rma Bakanl›¤› kendi ilkele-
rine ve ça¤dafl ulafl›m yaklafl›mlar›na ayk›r› hareket etmektedir. 

Ulafl›m Ana Plan› haz›rlanm›fl olan ‹zmir’de Ulafl›m Ana Plan›’n›n toplu tafl›ma sistemle-
ri ve rayl› sistemlere önem verdi¤i görülmektedir. Kent merkezinin ulafl›m ve trafik so-
runlar›n› çözmek için en uygun yöntem toplu tafl›ma sistemlerine a¤›rl›k vermektir. Ha-
lihaz›rda, sahilyolu tramvay› projesi bulunmakta olup, Konak Tüneli’nden daha etkili
olaca¤› aç›kt›r. Sahil tramvay› projesi ile hem ekonomik olarak kamulaflt›rma yapma ih-
tiyac› bulunmamaktad›r, hem de otobüs ve otomobil kullan›m› azalt›larak trafik s›k›fl›k-
l›¤› ve emisyon sorunu düflürülecektir. Üstelik, otomobile k›yasla kullan›c› maliyeti aza-
lacak, kamu ve özel flah›s kaynaklar› verimli kullan›lm›fl olacakt›r. 

Afla¤›daki görsellerde, ön etütleri ve güzergah tasla¤› Ulafl›m ana Plan›’nda belirlenmifl
olan Üçkuyular Alsancak tramvay hatt› sunulmaktad›r. 

6- Demokrasi Sorunu:

‹zmir halk›, kentte yap›lan büyük küçük her türlü projeden haberdar olmak ve bunu tar-
t›flmak de¤erlendirmek, incelemek ve görüfl vermek hakk›na flüphesiz ki sahiptir. Bu
Konak Tüneli gibi yüksek maliyetli ve kentin gelece¤ini ilgilendiren projeler için daha
yaflamsald›r. Konak Tüneli projesinde ise, b›rak›n tart›fl›p görüfl vermeyi ‹zmirliler konu-
dan haberdar bile edilmemifltir.

Meslek odalar› bir yana b›rak›ld›¤›nda, projeden bu kenti yöneten Büyükflehir Beledi-
yesi ve di¤er ilçe belediyelerinin dahi haberinin olmamas›n› kamuoyunun takdirine b›-
rak›yoruz. 
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7-Sonuç

Konak Tüneli projesi, Genel Seçimler öncesinde bir seçim vaadi olarak gelmifltir. Tüne-
lin ilk proje güzergah› Konak’tan Mürselpafla Caddesine do¤ru uzanmaktad›r. Ancak,
hiçbir somutlu¤u olmayan bu düflünce aflamas›ndaki proje, maliyeti gerekçe gösteri-
lerek aniden de¤ifltirilmifltir. Bu rapora konu olan projenin ise Bahri Baba Park›’ndan
Yeflildere Caddesi’ne uzanaca¤› söylenmektedir.

Tünel karar›, ‹zmir’in yürürlükteki naz›m imar planlar›nda ve 2009 y›l›nda haz›rlan›p
onanan Ulafl›m Ana Plan›’nda bulunmamaktad›r.

Tünel projesi, ça¤dafl planlama yaklafl›mlar›n›n tersine özel otomobil kullan›m›n› artt›-
r›c› niteliktedir. Tam tersine toplu tafl›ma sistemlerinin kent merkezlerinde yayg›nlaflt›-
r›lmas› gereklidir.

Bu tünele harcanacak önemli bir kayna¤›n, naz›m planlarda ve ulafl›m ana plan›nda ön-
görülmeyen, fizibilitesi yap›lmam›fl bir yat›r›ma harcanmas› yerine, Ulafl›m Ana Plan›
kararlar›na uygun olarak, ulafl›m sorunlar›n›n ça¤dafl çözümü olan rayl› sistem yat›r›m-
lar›na yönlendirmek uygun olacakt›r. Alsancak – Fahrettin Altay hatt›, kent merkezinin
ulafl›m sorunlar›n› ve trafik yo¤unlu¤unu azaltmak için rasyonel bir çözümdür. Ayr›ca
bu tünele harcanacak kaynakla, metronun Buca Hatt› ve Bornova Hatt› tamamlanabi-
lir baflka bir ifadeyle Buca ve Bornova’n›n toplu ulafl›m sorunu çözülebilir.

Tünelin geçti¤i güzergah, Kadifekale heyelan bölgesi yak›nlar›d›r. 1.derece deprem
bölgesi olan ‹zmir’de bu türden projelerin mutlaka zemin etüdü yap›larak projelendi-
rilmesi gereklidir. Bas›na yans›d›¤› kadar›yla, projenin uygulamaya bafllamas›yla zemin
sondajlar›n›n birlikte yap›laca¤› söylenmektedir. Sadece sondaj yeterli olmamakla bir-
likte, etütler s›ras›nda önemli bir bulgu ç›karsa Tünel Projesi yar›m kalabilecektir.

Tünel güzergah›n›n bafllad›¤› bölge 3.derece arkeolojik sit alan›d›r. Koruma Bölge Ku-
rulu görüflü al›nmas› zorunludur. Bildi¤imiz kadar›yla bu yönde bir resmi giriflim bulun-
mamaktad›r.

Tünel güzergah› ‹zmir tarihi kent merkezi yay›lma alan›n› kapsamaktad›r. 8500 y›ll›k
tarihi olan ‹zmir’de güzergah üzerinde arkeolojik aç›dan evrensel de¤eri bulunan bir
site bulunmas› halinde ne yap›lacakt›r?

Tünel projesi, ça¤dafl planlama yaklafl›mlar›n›n tersine özel otomobil kullan›m›n› artt›-
r›c› niteliktedir. Tam tersine toplu tafl›ma sistemlerinin kent merkezlerinde yayg›nlaflt›-
r›lmas› gereklidir.

‹BB tarafndan haz›rlanm›fl olan
Sahilyolu Tramvay proje güzergah›

‹BB taraf›ndan haz›rlanm›fl olan
Sahilyolu tramvay ve ek hat
güzergahlar›

‹BB taraf›ndan haz›rlanm›fl olan
sahil yolu tramvay güzergah›
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Tüm bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda Tünelin ‹zmir Kent içi trafi¤ini rahatlataca¤› içi bofl
bir söylem olarak kalmaktad›r.

Tünel hakk›nda ‹zmir’i yöneten yerel yönetim baflta olmak üzere ‹zmir Kamuoyunun
bilgisi yoktur ve kamuoyunda yeterince tart›fl›lmam›flt›r.

Tüm bunlara karfl›n odalar›m›z›n hakl› ve yerinde de¤erlendirmeleri baz› kesimler ta-
raf›ndan haks›z bir flekilde, kentin gelifliminde engel olarak alg›lanm›fl ve bu konuda
kamuoyu yaratmaya giriflilmifltir. Bu tutum iyice ileri giderek bir bask› ve linç giriflimi-
ne dönüflmüfltür.

TMMOB ve ba¤l› odalar› akl›n, bilimin öngördü¤ü flekilde planl› kalk›nan, güvenli, sür-
dürülebilir yaflam› hedefleyen, halk›n yarar›na ve onlar›n sorunlar›na çözüm olan pro-
jelerden yanad›r. Kamusal denetim görevini bu anlay›flla meslek alanlar› üzerinden
yapmaya devam edecektir.

Sayg›lar›m›zla.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
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UIA (Uluslararas› Mimarlar Birli¤i) her
y›l ekim ay›n›n ilk pazartesi günü kut-
lanmakta olan Dünya Mimarl›k Günü-
nün temas›n› bu y›l "‹nsan Hakk› Ola-
rak Mimarl›k" tan›m›yla belirlemifltir.

Mimar Frank Loyd Wright mimarl›¤›;
"biçim haline gelmifl yaflam" olarak ta-
n›mlamaktad›r. Kuflkusuz bu biçim,
co¤rafya ve yere iliflkin farkl›l›klar›
içermektedir. ‹yi tasarlanm›fl bir yap›,
iyi düzenlenmifl bir kentsel alan kiflile-
rin yaflam›na ve mutlulu¤una olumlu
katk›larda bulunabilmektedir. Mekan›n
kalitesi, yap›n›n niteli¤i, mimarl›¤›n ön-
celikli gündemi ve sorumlulu¤udur.

‹nsanlar›n, sa¤l›kl›, güvenlikli, nitelikli
mekanlarda ve yap›larda, bu yap›lar›n

oluflturdu¤u mimarl›k düzeyi yüksek kentlerde yaflama hakk› en öncelikli ve evrensel
insan hakk› olarak kabul edilmektedir uygar dünyada.

Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ve Avrupa Kentsel fiart› da mimar-
l›¤›n bir insan hakk› oldu¤una dikkati çekmekte, yap› ve kentsel mekan›n, sa¤l›kl› ya-
flam için belirleyici koflul oldu¤unu vurgulamaktad›r.

Yap›lar›n, mekan›n ve kentin niteli¤inin yükseltilmesinde öncelikli olan mimarl›kt›r ve
bu ba¤lamda nitelikli mimarl›k en temel insan haklar›ndand›r. Bu hakk›n talep edilme-
si için, bu hakka sahip olacak ve kullanacaklar›n kültürel düzeyinin yükseltilmesi de ye-
rel ve merkezi karar vericilerin öncelikli sorumlulu¤udur.

Yönetimler bu sorumluluklar›n› yerine getirmek ve topluma güvenli, sa¤l›kl›, nitelikli
yap›lar ve kentsel yaflam alanlar› sunmak yerine, bu do¤rultuda çal›flmalar yapan mes-
lek kurulufllar›n› elefltirmektedirler.

Meslek Odalar›'n›n akla, bilime, kentleflme ile ilgili kanunlara, kentin naz›m imar plan›-
na, planlama ilkelerine ayk›r› yap›lan ayr›cal›kl› plan ve projelere dava aç›yor olmas›
rant çevrelerini rahats›z etmektedir.

Ayr›cal›kl› planlar ve projeler yap›lmas›n, idarelerin her türlü planlama ifllemleri kanun-
lara ve bilime uygun olsun demesi gerekenler, ‹mar Kanununa uygun olmayan plan ve
projelere dava aç›lmas›n demektedirler.

Aç›lan davalar sonunda iptal edilerek yanl›fltan dönülen projelerin hat›rlanmas›nda
kentsel gelecek hakk›nda do¤ru karar verebilmek için yarar vard›r.

Konak Galleria, Kordonyolu, Üçkuyular Plaza, Karfl›yaka Plaza, Konak - Basmane Viya-
dükleri, Erythrai, Ball› Takas, Teleferik Yamaçlar›n›n yap›laflmaya aç›lmas›, ‹tfaiye, Ha-
vagaz› Fabrikas› alanlar›n›n rant tesisine dönüfltürülmesi vb kentsel yanl›fll›klar önlen-
mifltir davalarla.

M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ YÖNET‹M KURULU BAfiKANI
HASAN TOPAL’IN 2011 M‹MARLIK HAFTASI AÇILIfi KONUfiMASI

03 Ekim 2011
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Kentin ulafl›m plan› bir yana b›rak›l›p, Konak - Yeflildere Tüneli, ‹nciralt› - Çi¤li tüneli gi-
bi garip projelerle u¤raflmak yerine, bu projelere harcanacak kamu kayna¤› ile ‹zmir
kentinin metro - toplu ulafl›m sorunu tamamen çözülebilecektir. Yeter ki kaynaklar
ak›lc› kullan›labilsin.

Kentte akla, bilime, planlama ilkelerine uygun olmayan program ve projelere elefltiri-
lerimiz sürecektir. Çünkü biz sorunlar› çözülmüfl, yaflayanlar› mutlu, planl›, düzenli ve
mimarl›k düzeyi yüksek bir kent düfllüyoruz, istiyoruz. 

Yönetimlere rehber niteli¤inde olan Avrupa Kentsel fiart›n›n önermelerini bir kez da-
ha hat›rlatmak istiyorum. Kentsel fiartta der ki;

"Kentlerimizi ve yerleflmelerimizi bilgi kültür ve sanat yuvalar› haline getirme amac›-
m›z›n, kentlerin mimari güzelliklerini dikkate almad›¤›m›z takdirde sayg›nl›ktan yoksun
kalaca¤›n›n fark›nday›z.

Kentsel peyzajlar›m›z›n son 50 y›lda ço¤u uzman üst düzeyde bir mimari kalite endi-
flesi duyulmadan geliflti¤inin fark›nday›z. Kent çevresindeki peyzajlar›n pek ço¤unu ih-
mal ederek, kentlerimizi ve yerleflmelerimizi ruhsuz, yarat›c›l›ktan uzak bir ticari kent-
sel planlamaya terk ettik. Bu nedenle mekansal geliflmemizde mimarl›k boyutunu da-
ha fazla dikkate almak ve karar vericilerde ve kentlilerde canl› bir mimari kültürün ge-
liflmesini teflvik etmek istiyoruz.

Kentlerimizle, kasabalar›m›zla ve onlar›n kültürü ile oldu¤u kadar mimarileri ile de gu-
rur duymak zorunday›z."

Bu ba¤lamda Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi olarak kentlilerimizle mimarl›¤› buluflturmak
bir hafta boyunca mimarl›¤› kentin gündemine tafl›mak amac›yla çeflitli toplant›lar,
söylefliler, sergiler vb. etkinlikler düzenledik. Kentlilerimizle ve sizlerle olmak istedik. 

Bu duygularla Yönetim Kurulumuz ad›na bütün kentlilerimiz ve meslektafllar›m›z›n mi-
marl›k gününü ve mimarl›k haftas›n› kutluyor, sevgilerimi sunuyorum.

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 40. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

338

23 Ekim 2011 saat 13:41’ de, merkez üssü Van/Tabanl› olan 7.2 büyüklü¤ündeki depre-
min ard›ndan; Mimarlar Odas› taraf›ndan yürütülen çal›flmalar›n koordinasyonu ba¤la-
m›nda 28 Ekim 2011 tarihinde toplanan Mimarlar Odas› Afet Komitesi, Mimarlar Odas›
Genel Sekreteri Necip Mutlu ve Genel Sekreter Yard›mc›s› Sibel Bafl’›n 27 Ekim 2011 ta-
rihinde yapt›¤› ön tespit çal›flmas›n›n ard›ndan, çal›flman›n ikinci aflamas›n› gerçeklefl-
tirmek üzere; Dr. Ali Parsa yönetiminde bir inceleme grubunun bölgeye gitmesine ka-
rar vermifltir. Bu karar üzerine Mimarlar Odas› Merkez Afet Komitesini temsilen Dr. Ali
PARSA, Dr. Fikret OKUTUCU, Nilgün AKCAN ÖZCAN ve Fatma ÖZDO⁄AN, 1 Kas›m
2011 tarihinde bölgeye ulaflm›flt›r. Van’a ulaflan ‹nceleme Grubu, Mimarlar Odas› Van
fiube Baflkan› Dr. fiahabettin ÖZTÜRK taraf›ndan karfl›lanm›fl ve teknik inceleme çal›fl-
malar›na bafllam›flt›r.

7.2 büyüklü¤ündeki deprem, bir taraftan yüzlerce insan›n ölümüne ve binlerce insan›n
yaralanmas›na, di¤er taraftan da,  binlerce binan›n de¤iflik düzeylerde hasar görmesi-
ne neden olmufltur. ‹nceleme Grubu, bu gerçekler çerçevesinde, 1- 3 Kas›m 2011 tarih-
leri aras›nda bölgenin de¤iflik yerlerinde incelemeler gerçeklefltirmifl, bu kapsamda ya-
p›lan çal›flmalar afla¤›da s›ralanm›flt›r:

‹nceleme Yap›lan Yerler:

Van-Merkez

Ercifl-Merkez

Amik Kalesi Yak›nlar›ndaki Yap› Alanlar›

K›rsal Alan

Çad›r Kentler

Di¤er Yap›lar

TMMOB M‹MARLAR ODASI

23 EK‹M 2011 VAN DEPREM‹ (M 7.2) HAKKINDA TEKN‹K RAPOR

1 - 3 Kas›m 2011
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‹nceleme ve Araflt›rma Kapsam›:

Mevcut durum tespitinin yap›lmas›,

Van’›n imar sorununun mevcut duruma etkisinin araflt›r›lmas›,

Yap›lar›n y›k›m sebeplerinin araflt›r›lmas›,  

Geçici iskan alanlar›n› ve çad›r kentlerin araflt›r›lmas›,

Bölgede teknik e¤itimlerin yürütülmesi üzerine çal›flma yap›lmas›,

Mimarlar Odas›n›n bölgede yapabilece¤i çal›flmalara iliflkin verilerin sa¤lanmas› olarak
belirlenmifltir.

VAN - MERKEZ

Van ‹li’nin toplam nüfusu, adrese dayal› nüfus kay›t sistemi veri taban›na göre 2009
y›l›nda 1.022.310 kifli olarak belirlenmifltir. Van ‹li nüfusunun % 51,60?› (527.525) flehir-
de, % 48,40?› (494.785) köylerde yaflamaktad›r (1). Van Merkez nüfusu, resmi olarak
367.000 olarak belirtilmekle birlikte, bu rakam›n sürekli göç alan merkezin reel nüfu-
sunu yans›tmad›¤› anlafl›lmaktad›r.

Mimarlar Odas› Van fiubesi; Erzurum, Kars, A¤r›, Mufl, Bitlis, Hakkari, Ardahan ve I¤d›r
‹llerinin Genel Koordinasyon Merkezidir. Mimarlar Odas› Van fiubesine 253 mimar ka-
y›tl›d›r (Oda kay›tlar›: 1 Kas›m 2011).

Van merkezinin geçerli imar plan› son olarak 1994 y›l›nda düzenlenmifltir. Ancak imar
plan›na ayk›r› yap›lan binalar›n say›s› oldukça fazlad›r. 1994 y›l›nda haz›rlanan imar pla-
n›, 2000 y›l›ndan sonraki afl›r› nüfus art›fl›n› öngörmedi¤inden mevzi imar planlar› ve
plan de¤ifliklikleri çerçevesinde sürekli müdahaleye u¤rad›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu da,
Van’daki zemin koflullar›na uygun olmayan bir yap›laflman›n ortaya ç›kmas›na neden
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olmaktad›r. ‹mar plan›nda donat›n›n ifllenmedi¤inden ve plan parsel baz›nda düzen-
lendi¤inden birçok yeni yap›laflma mevcut imar planlar›nda yer almamaktad›r. Benzer
nedenlerden dolay› Van’da yer alan yaklafl›k 60.000 yap›n›n yaln›zca % 15’i ruhsatl›d›r.

Van Merkez’de ticaret aks› üzerinde 6 yap› tamamen y›k›lm›fl (*), Van merkez genelin-
de de, birçok yap›da  de¤iflik düzeydeki hasarlar meydana gelmifltir.. Van halk›n›n bü-
yük ço¤unlu¤u kenti terk etmifl, kentten ayr›lmayan vatandafllar da, kurulan çad›r
kentlerde ya da kendi evlerinin bahçesinde kurduklar› çad›rlarda yaflamaktad›rlar. Ya-
p›lar›n büyük bir bölümünde ön hasar tespiti AFAD taraf›ndan yap›lm›fl, ancak rapor-
lar›n yoruma aç›k olmas› ve artç› depremlerin devam etmesinden dolay› tedirginlik
oluflmufl, bu da Van halk›n›n binalar›na girmemelerine neden olmufltur.

Kent genelinde gözlenen önemli hasarlar zemin ve 1.katlarda bulunmaktad›r. Maksi-
mum 4–5 kat olmas› gereken yap›lar, 7–8 katl› olarak infla edilmifl, yap›lar›n yükü de,
artt›¤›ndan zemin-yap› iliflkisi olumsuz etkilenerek, hasarlar›n önemli bir flekilde artma-
s›na neden olmufltur.

ERC‹fi – MERKEZ

Ercifl’te ise 500 ruhsatl› yap› mevcuttur ve bunun yaln›zca 150 tanesinde mimar imza-
s› bulunmaktad›r. Bu konuda Mimarlar Odas› Van fiubesi taraf›ndan gerekli hukuki ifl-
lemler bafllat›lm›fl olmas›na ra¤men, ruhsat düzenlemedeki olumsuzluklara iliflkin sa¤-
l›kl› bir sonuç elde edilememifltir (2).

Ercifl ‹lçesinin nüfusu 160.000 iken, merkezi’nin 75.000 nüfusu vard›r. Ercifl, deprem-
den en çok etkilenen yerleflmedir. A¤›r hasarl› veya y›k›lan 100’e yak›n (*) yap›n›n bü-
yük bir bölümü, Ercifl merkezde yer alan Van Yolu Caddesi üzerinde ve çevresinde bu-
lunmaktad›r. Kandilli Rasathanesi’nin fay hatt› haritas›, bu caddeye yak›n ve paralel bir
fay hatt›na iflaret etmektedir. Meydana gelen hasarlar›n bu cadde çevresinde yo¤un-
laflmas›ndaki ana nedenin, ad› geçen fay hatt› oldu¤u düflünülmektedir.

Ercifl’teki hasarl› yap›lar›n incelenmesinde, hasar nedenleri olarak;

Yap›lar›n ço¤unlukla kaçak olmas›,
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Kaçak olmayanlarda da denetim eksikli¤i çerçevesinde ortaya ç›kmas›,

Afete verilerini dikkate almayan imar planlar›yla uygulama yap›lmas› ve uygulamalar›n
plan tadilatlar›yla sürdürülmesi,

Sismik yükleri dikkate almayan  mimari tasar›mlar›n yap›lmas›, 

Bitiflik yap› düzenine göre tasar›mlarda gerekli detaylar›n yer almamas› ,

Düflük beton kalitesi, 

Düz donat› kullan›m› ve yetersiz donat› say›s›,

Uygun olmayan tafl›y›c› sistem tasar›m›,

Yumuflak kat etkisi,

Gereken önlemler al›nmadan asmolen ve kiriflsiz döflemelerin kullan›lmas›,

Yap›n›n yüküne uygun olmayan zeminlerin seçilmesi,

S›v›laflma,

Kötü iflçilik ve hatal› kal›n s›va uygulamalar› olarak gözlenmifltir.

3. AM‹K KALES‹ YAKINLARINDAK‹ YAPI ALANLARI

Amik Kalesi yak›nlar›nda birçok köy yerleflimi yer almaktad›r. Bu yerleflmelerde yafla-
yan topluluklar, geçimlerini hayvanc›l›kla sa¤lamaktad›r.

Amik Kalesi yak›nlar›nda, bölge yap› tipine ayk›r› yap›laflm›fl bir sitede, teknik incele-
me yap›lm›flt›r. Betonarme tafl›y›c› sisteme sahip yaklafl›k 20 adet villan›n bulundu¤u
ve daha ad› olmayan bu  sitedeki yap› hasarlar›;

Heyelan bölgesinde yap›laflmadan kaynaklanan hasarlar,

Denetim eksikli¤inden kaynaklanan hasarlar,

Hatal› mimari tasar›m ve uygulama detaylar›ndan kaynaklanan hasarlar,

Kötü iflçilik ve kal›n s›va uygulamalar›ndan kaynaklanan hasarlar olarak

tespit edilmifltir.
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4. KIRSAL ALANLARIN ‹NCELENMES‹:

4.1-Ad›r Köyü

Yayl›kaya Köyü olarak da ad› geçen ancak yerel halk taraf›ndan Ad›r Köyü olarak ad-
land›r›lan köyün nüfusu yaklafl›k 680 kiflidir (3). Tek katl› kerpiç ve tafl yap› sto¤undan
oluflan köydeki birçok yap› hasar görmüfltür. Bu hasarlar›ndan dolay› köyde bir kifli de,
hayat›n› kaybetmifltir.

Bu köyün önemli gelir kayna¤› hayvanc›l›kt›r. Deprem s›ras›nda köydeki hayvanlar za-
rar görmemifltir. Yerleflmede geçici bar›nma sorunu çad›rla çözülmeye çal›fl›lmaktad›r.
Ancak yaklaflan k›fl koflullar› dikkat al›nd›¤›nda; köy halk›n› zor günlerin bekledi¤i anla-
fl›lmaktad›r. Bu nedenle köy yerleflmelerine uygun kal›c› konutlar›n yap›lmas› için biran
önce gerekli ad›mlar›n at›lmas› gerekmektedir. 

4.2-Ad›r Köyü Mezras› (Döfleme Mezras›)

Ad›r Köyü’nün 7 km do¤usunda yer alan ‘Döfleme Mezras›’ oldukça eski bir tarihe sa-
hiptir. Mezra içinde önemli bir konumda bulunan çeflme ve çevresi, 2002 y›l›nda Van
Valili¤i taraf›ndan tescil edilmifltir. Ad›r Adas›’nda bulunan Manast›r ile köy aras›nda bir
köprü görevi gören ve yaklafl›k 400 y›ll›k geçmifle sahip olan Çeflme, köyün yukar›s›n-
da yer alan da¤lardan su tafl›yan, kehriz denen bir altyap› sistemine sahiptir. Köy hal-
k›n›n çamafl›r y›kad›¤›, hayvanlar›n su içti¤i bu Çeflme etraf›nda bir sosyal hayat olufl-
mufltur.              

Mezrada geçici bar›nma sorunu çad›rlarla çözülmüfl ancak, Ad›r Köyü’ndeki gibi köy
yerleflmesine uygun kal›c› konut çözüm yollar› biran önce aranmal›d›r.

Ad›r Köyü çevresinde benzer yap›laflma ve yaflam özelliklerine sahip birçok köy bulun-
maktad›r. Bu yerleflim alanlar›nda depremden dolay› meydana gelen hasarlar, Ad›r Kö-
yü evlerindeki hasarlar›n benzeridir.

Köy yap›lar›nda meydan gelen hasarlar›n nedeni;

Y›¤ma yap›larda kullan›lmas› gereken detay ve standartlar›n kullan›lmam›fl olmas›,

Tafl ve kerpiç duvar kal›nl›klar›n›n, yüksekli¤ine ba¤l› olarak yeterli olmamas›,
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A¤›r tavan uygulamalar›, 

Uygun olmayan yap› malzemesi ve ba¤lay›c› harc›n kullan›lmas›,

‹flçililikte gerekli titizli¤in gösterilmemesi ve e¤itim eksikli¤i,

Ekonomik koflullardan kaynaklanan bak›ms›zl›k olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

ÇADIR KENTLER:

Afet bölgesinde yap›lan incelemeler, çad›r kent alanlar›n›n depremden önce belirlen-
medi¤ini; ayr›ca alt yap› haz›rl›klar› da, yap›lmad›¤›n› göstermifltir. Depremden sonra
belirlenen alanlarda kurulan çad›rlar›n k›fl hava koflullar› için uygun olmad›¤› da, tespit-
ler aras›nda yer alm›flt›r.  

D‹⁄ER YAPILAR:

Kamu Binalar›:

Van ve Ercifl’te  yap›lan  gözlemler  s›ras›nda  okul,  hastane,  polis evi,  ö¤retmen   evi, 

emniyet müdürlü¤ü, kamu lojmanlar› ve ö¤renci yurdu gibi binalarda ön hasar tespiti
yap›larak görüfllerimiz ilgililere sözlü olarak iletildi.

6.2. Mimarlar Odas› Van fiubesi:

Mimarlar Odas› Van fiube’sinin bulundu¤u bina; bir bodrum, bir zemin ve alt› normal
kattan oluflmaktad›r. Binan›n tüm katlar›nda kolon kirifl ile dolgu duvarlar aras›nda ay-
r›lmalar ve s›va dökülmeleri gözlenmifl, yap›n›n tafl›y›c› sisteminde herhangi bir hasara
rastlanmam›flt›r. Ancak asansör kulesi kapal› oldu¤undan bu mekan›n içinde bulunan
tafl›y›c›lar hakk›nda sa¤l›kl› bilgi elde edilememifltir. Daha iyi sonuçlar›n elde edilmesi
için binan›n bütününün bu mekanla birlikte de¤erlendirilmesi gerekir.

SONUÇ ve DE⁄ERLEND‹RMELER

Yap›lan iki günlük inceleme ve araflt›rman›n sonunda, 23 Ekim 2011 tarihinde Van
‹li’nde meydana gelen 7.2 büyüklü¤ündeki depremin etkilerinin, k›rsal alanda ve Er-
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cifl’te, Van merkezinden daha yo¤un yafland›¤› gözlenmifltir. Bu ba¤lamda bölgenin je-
olojik yap›s›na iliflkin gereken çal›flmalar›n yap›lmas› ve plan uygulamalar›n›n bu temel-
de yeniden ele al›nmas› zorunludur. 

Gözlemler s›ras›nda bafll›ca hasar nedenleri olarak:

Afet verilerini dikkate almayan imar plan› uygulamalar›ndan kaynaklanan hasarlar, 

Yanl›fl yer seçimi ve yap›-zemin iliflkisinin do¤ru kurulamamas›ndan kaynaklanan hasarlar,

Hatal› tasar›m ve detaylardan kaynaklanan hasarlar,

K›sa kolon oluflumundan ve yumuflak kat etkisinden kaynaklanan hasarlar,

Gerekli önlemler al›nmadan yap›lan asmolen ve kiriflsiz döflemelerden kaynaklanan ha-
sarlar,

Uygun temel seçimi yap›lmamas›ndan kaynaklanan hasarlar,

Kullan›m sürecinde yap›lan müdahalelerden oluflan hasarlar,

Hatal› malzeme seçimi, iflçilik ve uygulamalardan kaynaklanan hasarlar,

Teknik eleman yetersizli¤i ve denetim eksikli¤i olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.  

Yukar›da hasar nedenleri olarak belirtilen etkenlerin ortadan kald›r›lmas›yla birlikte; 

Mimarlar Odas›, TMMOB’ye ba¤l› ilgili meslek odalar› ve yerel/merkezi kurumlar›n, Van
ve çevresi ba¤lam›nda ilgisini yo¤unlaflt›rarak inceleme ve araflt›rmalar›n› süreklilefltir-
mesi, 

Bölgede yaflanan olumsuzluklar ve deneyimler dikkate al›narak Afet Yönetimi ve Ko-
ordinasyonunun nitelikli hale getirilmesi,

Önceden yaflanan tüm afetlerin birikimini tafl›yacak bir anlay›flla sorunlar›n çözümlen-
mesine yönelik çabalar›n› art›rmas›,

Genellikle unutulan ve yanl›fl uygulamalarla ele al›nan köy yerleflmelerinde geleneksel
yap› ve yaflam›n korunmas› için gereken önlemlerin al›nmas›,

‹flsiz kalan kamudan yard›m almaya bafllayan bölge halk›n›n ifllerine ivedilikle geri dön-
mesi için gerekli ad›mlar›n at›lmas›,

Bölgeye özel olarak da Van Gölü ve çevresinin y›k›lan yap›lar›n moloz ve at›klar›ndan
korunmas› gibi önemli konu ve bafll›klar›n dikkate al›nmas› gerekmektedir.   
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi'nden Van'a giden gönüllü üyelerimiz:

Halil Fikret Okutucu

Mine fiavkay

Atila P›narbafl›

Osman Aktafl

Mustafa Dal

Levent Gedizlio¤lu

Kürflat Ifl›k Mercan

Sevinç Alkan

Ahmet Arda

Haz›rlayanlar: Dr. Ali Parsa, Nilgün Akcan Özcan, Fatma Özdo¤an

Dipnotlar: (*) Rapor son haline getirilmeden önce 9 Kas›m 2011 tarihinde 5,6 büyüklü¤ünde ayr› bir deprem
yaflanm›fl olup; bu depremin kent ve yap›lar üzerindeki etkileri ayr›ca incelenmektedir.

Kaynaklar :
1 Van ‹li Nüfus Müdürlü¤ü, Adrese Dayal› Nüfus Say›m›, 2009
2 TMMOB Mimarlar Odas› Van fiubesi 
3 Ad›r Köyü Resmi ‹nternet Sitesi, 1935-2009 Adrese Dayal› Nüfus Kay›t Bilgileri  
(http://www.adirli.com/haber_detay.asp?haberID=226)

Foto¤raflar: Ali R. Parsa
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‹zmir ili, Alia¤a ilçesi, Horoz Gedi¤i Köyü K17C04B1D Pafta, 119 Ada, 3 Parselde bulu-
nan ve proje ekinde sunulan 10.10.2011 tarih 216 say›l› ‹mar Durumunda Teknik Santral
Alan› olarak gösterilen alan için haz›rlanan projeler mesleki denetim amac›yla Odam›-
za sunulmufltur.

Ala¤a’da bulunan sanayi tesislerinin oluflturdu¤u kirlili¤in tüm ‹zmir kentinde hissedi-
lecek boyutlara vard›¤› bilinirken; bu yo¤unlu¤un azalt›lmas› ve kirlili¤in ortadan kal-
d›r›lmas› konusunda çaba gösterilmesi beklenirken, gündeme termik santrallerin gel-
mesi son derece düflündürücü bir karard›r.

Pek çok Avrupa ülkesinde termik santral yap›m› yasaklan›rken; Alia¤a’da 5 adet termik
santral yap›m›n›n gündeme gelmifl olmas›, bunlardan 2 tanesinin ÇED raporunu alma-
s› kayg›yla izlenmektedir.

‹thal kömüre dayal› enerji üretimi ve termik santralden kaynaklanan sorunlar (do¤al
flora ve fauna, tar›m ürünleri, insanlar, yaban›l yaflam, toprak, yüzeysel sular, yer alt›
sular›, hava, yerleflim yerleri üzerindeki olumsuz etkiler vb) pek çok bilim insan› tara-
f›ndan dile getirilmektedir.

Yöre halk›n›n da büyük oranda karfl› ç›kt›¤› termik santrallerle ilgili, ÇED sürecinin sa¤-
l›kl› iflletilmedi¤i, gerekli kat›l›mc›lar›n bulunmad›¤›, duyurular›n gerekti¤i gibi yap›lma-
d›¤›na iliflkin yak›nmalar da sözlü ve yaz›l› medya arac›l›¤›yla izlenmektedir.

1/100.000 Ölçekli Manisa – Kütahya – ‹zmir Çevre Düzeni Plan›’na karfl› aç›lan ve yü-
rütmenin durdurulmas› karar› al›nan davada da Alia¤a bölgesindeki kirlili¤e dikkat çe-
kilerek flöyle denmifltir:

”Alia¤a merkezli sanayi yo¤unlaflmas›n›n yaratt›¤› çevresel etkiler afla¤›daki haritada
net bir biçimde görülmektedir. Bu bölgedeki sanayi türlerinin yaratt›¤› çevresel kirlilik
kent merkezi ve Kemalpafla sanayi odaklar›ndan oldukça fazlad›r.

Bu durum ortada iken birinci görevi çevreyi korumak ve her türlü çevre kirlili¤ini - kufl-
kusuz bu ba¤lamda hava kirlili¤ini – önlemek olan daval› Bakanl›k taraf›ndan haz›rla-
nan bir üst ölçekli Çevre Düzeni Plan›ndan beklenen, uzman› oldu¤u konuda yerel yö-
netimleri uyar›c›, yönlendirici ve onlara rehberlik edecek çevre politikalar›na üst ölçek-

AL‹A⁄A ÇEK‹NCE  RAPORU

02 Aral›k 2011
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Kaynak: DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisli¤i
Bölümü (2001) ‹zmir ‹li Temiz Hava Plan› Proje Raporu

li planlarda yer vermek ve stratejik mekansal kararlar› dava konusu plana ifllemek ol-
mal›d›r. Kuflkusuz, ‹zmir gibi metropoliten kentin sanayiden tümüyle vazgeçmesi bek-
lenemez. Ancak, kentsel bölgenin bir bütün olarak sanayi türlerinin – a¤›r ve kirletici
özellikleri olan klasik sanayi yat›r›mlar›, kirletici etkileri büyük ölçüde giderilebilen, an-
cak büyük ölçekli yat›r›m gerektiren sanayi kompleksleri, ileri teknoloji girdili çevre kir-
lili¤ini asgari düzeylerde tutuldu¤u yat›r›mlar vb..- hangi kentsel alt bölgelerinde, han-
gi yo¤unlukta ve en önemlisi nas›l bir kompozisyonla da¤›t›laca¤›na iliflkin bir master
plan çal›flmas› yap›lmadan,  salt belirli kurum ve kurulufllar›n günlük birbirinden kopuk
gerekçeler ve Saiklerle ald›¤› kararlar› plana ifllemekle yetinilmemelidir. Üst ölçekli
stratejik kararlar›n yer ald›¤› bir planlama anlay›fl›ndan beklenenin bu olmad›¤› aç›kt›r.
Alia¤a bölgesi için de ayr›nt›l› bir sanayi çal›flmas› olmadan, önerilecek yeni sanayi tür-
lerinin ‹zmir kenti üzerinde yarataca¤› tüm çevresel kirlilik tahminleri ve bunlar›n gide-
rilmesine yönelik ayr›nt›l› incelemeler yap›lmadan salt nüfus verileri ile alt bölgenin bü-
yüme tahminlerine yer vermek ileride giderilmesi olanaks›z çevre sorunlar›na yol aça-
cakt›r.”

Söz konusu santral alan›; yerleflim alanlar› ile Yenifoça, Kozbeyli gibi turizm bölgeleri-
ne yak›n bir konumda olup, Nemrut a¤›r sanayi bölgesi ile tar›m, yerleflim ve turizm
alanlar› aras›nda kalan do¤al sa¤l›k koruma band› niteli¤indedir. Do¤al, kültürel de¤er-
lerimizin yo¤un olarak bulundu¤u, böylesi bir alanda kurulmas› planlanan santral, bafl-
ta Alia¤a olmak üzere ‹zmir’den Bergama’ya kadar uzanan bir alan› etkileyecek ve ge-
ri dönülmez çevre felaketlerine yol açacakt›r.

Yukar›da s›ralanan nedenlerle söz konusu alan›n Termik Santral Alan› olarak belirlen-
mesi çevre ve planlama mevzuat›na ve Kamu yarar›na ayk›r› bir ifllemdir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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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, 2010-2011 döneminde de kesintisiz olarak devam etmifltir.

Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri 2010 kapsam›nda düzenlenen “Daha ‹yi Kentler Daha ‹yi
Yaflamlar: Tasar›mla Sürdürülebilirlik” temal› Fotomaraton foto¤raf yar›flmas› ve yine
Mimarl›k Haftas› bünyesinde 2011 y›l›nda aç›lan “‹nsan Hakk› Olarak Mimarl›k” temal›
Fotomaraton, mimarl›¤›n kamuoyuna yar›flmalar arac›l›¤› ile tan›t›lmas› çal›flmalar› ara-
s›nda yer alm›flt›r. Ayr›ca yap›lan çal›flmalar›n herkese ulaflmas› amac›yla çeflitli gaze-
telere ilan verilmifltir.

Mimarl›¤›n tan›t›lmas› çal›flmalar›ndan kamuoyuna en kolay eriflebilir olanlar›ndan biri
de hiç flüphesiz sergilerdir. Bu ba¤lamda 2010 y›l›nda ‹zmir Mimarl›k Sergisi ve Ödül-
leri, Ulusal Mimarl›k Sergisi,  Emin Onat "Kurucu Mimar" Sergisi, “Daha ‹yi Kentler Da-
ha ‹yi Yaflamlar:Tasar›mla Sürdürülebilirlik” temas›yla düzenlenen Fotomaraton sergi-
si, Güngör Kaftanc› Mimarl›¤› Sergisi, Çocuk ve Mimarl›k Sergisi, Ö¤renci Projeleri Ser-
gisi ile "Bir Mimard›r Afiflleri" Sergisi kamuoyuna sunulan sergiler aras›ndad›r. 2011 y›-
l›nda ise fiubemiz taraf›ndan bir sergi haz›rlanarak kamuoyuna çeflitli etkinliklerde su-
nulmufltur. Emel Kay›n küratörlü¤ünde haz›rlanan “Modern ve Bellek: Silinen ‹zler”
Sergisi haz›rlanm›fl ve büyük ilgi görmüfltür. Bu serginin yan› s›ra 2011 y›l›nda “Carlos
Ferrater Peyzaj ve Geometri" Sergisi, "EAA-Emre Arolat Architects An/Moment" Ser-
gisi, "Simülakrlar ve Çizgi ile Düflünmek, Çizgide Düflünmek" Sergisi, "Bunu ‹lk Düflü-

M‹MARLI⁄IN VE M‹MARLAR ODASI’NIN 
KAMUOYUNA TANITILMASI
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nen Bir Mimard›r" Sergisi, "Avrupa'da
Sürdürülebilir Mimarl›k" Sergisi, Ö¤-
renci Projeleri Sergisi, "Mimaride Gö-
rünmeyen:Ça¤dafl Türk Mimarisinde
Görsellefltirme" Seçkisi, Emel Kay›n,
Feyzal Özkaban ve Beria Bayazitli-
o¤lu küratörlü¤ünde gerçekleflen
"K›rsal› Kavramak:Adagide" Sergisi,
"Object Hospital:Nesne Hastanesi"
Sergisi ve Fotomaraton Yar›flmas›
Sergisi kamuoyu ile buluflmufltur.

2011 y›l› Mimarl›k Haftas› süresince
Alsancak’ta Dominik Caddesi üzerin-
de gerçekleflen iki sergi, Çocuk ve
Mimarl›k Atölyesi, Ayd›n Boysan
Söyleflisi ve Grup Omnitone Konseri
ile bir hafta boyunca halk›m›z›n mi-
marl›k hakk›nda bilgi edinmesi sa¤-
lanm›flt›r. 

Üniversite s›nav› öncesi okullar›n dü-
zenlemifl oldu¤u meslek tan›t›m top-
lant›lar›na kat›l›m sa¤lanarak yeni
neslin mimarl›k hakk›nda bilinçlen-
mesi sa¤lanm›fl, kimi zaman da fiube-
mizin toplant› salonunda mimarl›¤›
ve Mimarlar Odas›’n› tan›t›c› seminer-
ler verilmifltir. 
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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 bu y›l ilk kez "‹zmir mimarl›k sergisi ve ödülleri" prog-
ram›n› düzenleyecektir. Program›n gelenekselleflerek önümüzdeki dönemlerde de de-
vam 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-

‹zmir Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri 

Seçici Kurul

Güngör Kaftanc›

Ali Cengizkan

Tevfik Tozkoparan

Emre Arolat

Bo¤açhan Dündaralp

Düzenleme Komitesi

Zehra Ersoy 

Ebru Türkdamar Diktafl

H. ‹brahim Alpaslan

Zübeyda Özkan

Tuba Çak›ro¤lu

SERG‹
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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.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi'nin etkinlik alan›nda yer alan ve son on y›lda gerçekleflti-
rilmifl her türlü mimarl›k uygulamas› sergide ve ödül program›nda yer alabilir. Mimar-
lar› taraf›ndan flartnameye uygun olarak haz›rlanan panolar sergide yer al›r. Seçici ku-
rul sergide yer alan eserler aras›ndan bir tanesini seçerek, mimar ve iflverenini ödül-
lendirir.

Seçici kurul, de¤erlendirme süreci ve kriterlerini kendi içinde belirler. De¤erlendirme
aflamas›nda bitmifl esere iliflkin verilerin yan› s›ra tasar›m ve uygulama sürecine iliflkin
veriler de de¤erlendirilir. Sergiye kat›lan eserler aras›ndan ödül aday› olarak belirle-
nenler seçici kurul taraf›ndan yerinde incelenir.
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‹çinde yaflad›¤›m›z co¤rafyadaki izleri 18.-
19. yüzy›l evresine kadar takip edilebilen
modernleflme sürecinin  Cumhuriyet döne-
mindeki serüveninin bile yaklafl›k bir yüzy›l
ötesine gidebildi¤ini düflünmek, “modern”
denildi¤inde  bir “bellek” meselesi ile karfl›
karfl›ya olundu¤unu kabullenmeyi gerektir-
mektedir. Cumhuriyet dönemi ile birlikte
1922 yang›n›n›n yaratt›¤› tahribat kadar
sosyo-ekonomik yap›s›ndaki radikal dönü-
flümlerle de yüzleflmek zorunda kalan ‹zmir
kenti, “geride kalan” ve “süreç içinde olu-
flan” tarihsel-mekânsal belle¤ini gere¤ince
koruyamam›flt›r.  Kentin 20. yüzy›l boyunca
hem önemli modernist inflalarla hem de cid-
di y›k›mlarla karfl› karfl›ya geldi¤ini sapta-
mak mümkündür. 

Ça¤›m›z›n evrensel kabullerinde “belle¤in
korunmas›” modern bir tav›rd›r ve  bu tav›r
ça¤dan ça¤a aktar›lmas› gereken bir “insan
hakk›na” karfl›l›k gelmektedir. “Modern ve
Bellek:Silinen ‹zler” sergisi, sözü edilen ka-
bulden yola ç›kmakta ve kendi içinde alt ev-
reler oluflturarak geliflen modern yönelimin
yitik nirengi noktalar›n›n peflinde bir yolcu-
luk yaratmay› amaçlamaktad›r.  Bellek kuru-
cu modern mimarl›k yap›tlar›n›n kentsel ge-
liflme süreçlerinde yok olma haline  odakla-
nan bu seçim, modernli¤imize   dair bir sor-
gulama hali olarak da görülebilir.

"Modern" ve "Bellek": Silinen ‹zler

Küratör: Emel Kay›n

Koordinatör: Naciye Ç›rac›

Metinler : Emel Kay›n

Grafik Tasar›m: Güler Özsakarya Ertan

Arfliv Asistan›: Betül Ceylan

Düzenleyen: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

SERG‹
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• Üye Profili
Kay›t Tarihlerine Göre Üyelerin Da¤›l›m›

Cinsiyete Göre Üyelerin Da¤›l›m›

Temsilciliklere Göre Üyelerin Da¤›l›m›

Yafl Aral›¤›na Göre Üyelerin Da¤›l›m›

Üniversitelere Göre Üyelerin Da¤›l›m›

Büro Tescil Belgesini Yenileyen Üyelerin Da¤›l›m›

• Yeni Kay›t Olanlar

• Nakil Gelenler

• Nakil Gidenler

• Kayd› Silinenler

2010 - 2011 YILLARINDA
fiUBEM‹Z‹N ÜYE B‹LG‹LER‹
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Kay›t Tarihlerine Göre Üyelerin Da¤›l›m›

Cinsiyete Göre Üyelerin Da¤›l›m›
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Temsilciliklere Göre Üyelerin Da¤›l›m›
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Yafl Aral›¤›na Göre Üyelerin Da¤›l›m›

Üniversitelere Göre Üyelerin Da¤›l›m›
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Büro Tescil Belgesini Yenileyen Üyelerin Da¤›l›m›
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Sicil No Ad - Soyad

39583 Selda Arslan

39586 Baflak Deniz

39595 Alperen Uyan

39597 Alper durmufl Çimen

39607 Nefise F›nd›kç›

39610 Eda K›l›ç

39614 Suna Büyükk›l›ç

39635 Funda Uygun

39638 Deniz Bengi Kara

39640 Ömer Çapart›

39641 Hatice Sa¤l›k 

39693 Arzu Tümüklü 

39721 Mustafa Erdem Ya¤c› 

39727 Firdevs Olgun

39740 Pelin Do¤an

39747 Deniz Kutluözen

39762 Osman Gökçe Tosun 

39773 Yücel Kafl›kç› 

39790 Hassan Aisha Melodie 

39833 Özden Coflkun 

39903 Nilay Özcan 

39952 Aylin Durak 

39953 Yüksel Altu¤ 

39971 Nevra Kars 

39972 ‹lknur Erlalelitepe 

39978 Onat Özyurt 

39993 Gökçe Akgün 

40000 Cemre Ceviz 

40029 Tüba Yalç›n

40039 Kürflat Y›lmaz 

40041 Melih Korkmaz 

40049 Özlem Ünal

40083 Sezen Özat

40097 Berrin Terim

40098 Dinçer Savaflkan

40134 Muradiye K›ran

40154 Orkun Avc›

40174 Burcu Seba 

40182 Tekin Gür

40209 Fatih Dönmez

40212 Osman Arnavut

40224 Metin Dilber

40228 Bar›fl Kursav

40230 Gökçe Karaflen

40234 Tülin Özkoç

40262 Ayfle fien

40290 Sevi Kaya 

40291 Ça¤atay Tekin 

40299 Nezahat Duran 

40301 Ayla Lomcu 

40316 Cansu Haflal 

40317 Merve Çal›flkan 

40354 Ya¤mur Ar›c› 

40366 Ezgi Y›lmaz 

40383 S›la Karatay 

40395 Ali fianbey 

40417 Sinem Koç 

40423 Volkan Keçeli 

40430 Emine Gonca Ural 

40453 Emine Tuba Tuncal› 

40486 P›nar Yüksel 

40495 Hüseyin Komfluo¤lu 

40501 Cemal Aydemir 

40513 Asl› Ça¤l›yurt 

40534 Damla Duru 

40541 Melahat ‹rem Ayan 

40563 Merve Tosun 

40574 Can Çuhadar 

40586 Cumhur Çavuflo¤lu 

40609 Yelin Demir 

40615 Elif Erkmen 

40617 Ebru Bak›m 

40618 Pelin Kurultay 

40627 Tülay Ereno¤lu 

40630 Gamze Ersoy 

40631 Mesude Oraj Gürsan 

40633 P›nar Bakkalbafl› 

40636 Ayfle Ebru At›c› 

40660 Murat Gazanhan 

40664 Hasan Salt 
40673 Oya Balc›o¤lu 

40684 Zafer Çelik 

40686 Selçuk Çetinkaya 

40699 Ayflegül Kar›flma 

40702 Dünya Dicle 

2010 Y›l›nda Kay›t Yapt›ran Üyelerimiz
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2011 Y›l›nda Kay›t Yapt›ran Üyelerimiz

40713 Didem ‹ldafl 

40716 Gaye Öcal 

40783 Gülser Özgökçeler 

40784 Durmufl Ali Kasap 

40792 Ya¤mur Serin  

40813 Mehmet Akça 

40818 Kadir Öztürk 

40852 Ahmet Polat 

40854 Meriç Bulca 

40905 Elif Coflgun 

40949 Güzin Selda Sözen 

40957 Melike Gündem 

40961 Recep Bilal Aslan 

40976 Ece Ersoy 

40982 Sedef Karakozak 

Sicil No Ad - Soyad

41269 Sara Hemmati 

41301 Hatice Ezgi Bayraktar 

41311 Saydam Beyaz›t 

41317 Hüseyin Ayd›n 

41323 Gülflah Toprak 

41327 Didem K›nc› 

41328 Özgür Mercan 

41332 Hakan Pulat 

41336 Arif M›s›rl› 

41343 Hazar Köse 

41359 Evren Köro¤lu 

41360 Tu¤ba Y›ld›z 

41408 Nihat Yat¤›n 

41431 Ça¤layan Akata 

41463 Yasin B›çakç› 

41469 Gizem Batur 

41478 Gamze Geçici 

41498 Nurhan ‹nce 

41501 Serhat Aka 

41514 Elif Özdemir 

41555 Fatih Da¤tekin 

41581 Deniz Ceren Kudu¤ 

41597 Alper Ustac› 

41629 U¤ur Ayflen ‹zmir Baba 

41642 Emre Çam 

41651 An›l Öktem 

41678 Cem Çakar 

41697 Burak Büyükdo¤anay 

41730 Cevat Orhan 

41743 Mesut Köse 

41771 Özge Gündüz 

41778 Mehmet Akkalp 

41809 ‹smail Aktafl 

41830 Sibel Ünsal 

41845 Sinan fiener 

41880 Fatma Ayvaz 

41927 Emre Sar›çelik 

41940 ‹pek Baklac› 

41941 Burcu Gözmen 

41967 Egemen Tünkut Akata 

41977 Nail Egemen Yerce 

41986 Selçuk Do¤ramac› 

41992 Ali Eren Alibeflo¤lu 

41996 Deren Uysal 

42012 Olgun Temmuz Çelik 

42031 P›nar Kayhan 

42036 Kurtcebe Aras fienel 

40998 Cem Mert Koç 

41063 P›nar F›rat 

41064 Selma Gözebe 

41084 Gülce Kuntay 

41085 Asl› Tüjümet 

41091 Necmi Bilek 

41092 Semih Borva 

41120 Seçil Uyaro¤lu 

41169 Mü¤e Bilgi 

41176 Merve Sarg›n 

41207 Emine Bodur 

41217 Emre Tümer 

41233 Didem Utan 

41234 ‹smail Bar›fl Yenidünya 

41238 Sezen Türko¤lu 
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42044 Ayfle Bektafl 

42047 Niyazi Tutku Bezci 

42060 Mehdi Zana Ceyhan 

42076 Seda Soylu 

42080 Özge Gümüfl 

42096 Nabi Hamdi Mortan 

42097 Orhan Berber 

42102 Gamze akgün 

42105 Batuhan Turan 

42117 Naciye Ç›rac› 

42125 Elif Kökdemir 

42143 Emre Lale 

42148 Özgür Saimler 

42151 P›nar Gökç›nar 

42158 Zeliha Nur Say›n 

42162 Özgür Gökmen 

42164 Mete Keskin 

42168 U¤ur Delibay

42178 Emrah Dönemz 

42180 Nilay Tezcan 

42182 Pelin ‹pek Timurcan 

42184 Vildan D›vrak 

42192 Eyüp Mansur Önem 

42196 Baha Eren 

42199 Özgür Zeki Gündo¤du 

42204 Ayfle Yener 

42235 Sinem Karagülle 

42252 Serdar Aflut 

42264 Cansu Günayd›n 

42276 P›nar Gökter 

42280 Gizem Bayhan 

42297 Menderes K›l›ç 

42317 ‹brahim Çelebi 

42321 Caner Tosun 

42324 Tufle Sümekçi 

42328 Hatice burcu Öncü 

42329 Ali Can Helvac›o¤lu 

42344 Selma Berfin Köseo¤lu 

42366 Aras Kanbir 

42370 NurYavuz Paraskevopoulos 

42380 Emine Çal›flkan 

42382 Zerrin Özbalc› 

42384 Serap Özsu 

42387 Avuz Köken 

42390 Canan Yemen 

42398 Betül Koç 

42402 Mehmet Ali Yalç›n 

42424 Cansu Pelin ‹flbilen 

42434 ‹mran Kübra Karabulut 

42450 Okay Gönülol 

42463 Do¤a Yöntem 

42466 Sevda Durgut 

42469 Nihan Bölükbafl 

42475 Kerem Çak›r 

42478 Zeynep Burço¤lu 

42496 Tu¤ba Büyükkestelli 

42506 Egemen Temizkalay 

42509 Özgür Y›ld›r›m 

42516 Esra Konaflo¤lu 

42545 Canseven Toprak 

42550 Hande Yetkin 

42551 Seda Cengiz 

42580 Cihan Kaya 

42581 ‹rem Sönmez 

42582 Ifl›k Can Çevik 

42589 Nergiz Kurto¤lu 

42606 Hatice Alkaya 

42654 Yasin Tekefl 

42664 Mehmet Can Erdo¤an 

42669 Gonca Cur 

42687 Murat Altun 

42690 Serim Öztop 

42691 Hasan Özkan 

42714 ‹mren Hac›bölük 

42716 Onat Çelebi 

42718 Hatice Kaçan 

42721 Zülal Aydolun 

42722 Özge Nur Ifl›k 

42724 ‹brahim Ersoy 

42726 An›l Yan›k 

42810 Gamze Kahya 

42818 Duygu Argon 

42822 Betül Ceylan 

42838 Yunus Çiftci 

42843 Tuna Ertu¤rul 

42857 Levent Üzrek 

42876 Do¤a Eroktay
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2010 Y›l›nda Nakil Gelen Üyelerimiz

Sicil No Ad - Soyad Tarih ‹l
39496 Othman Ramadan 04.01.2010 Diyarbak›r

32067 Evren Baflbu¤ 06.01.2010 ‹stanbul

27940 Gonca Atefl Öztürk 06.01.2010 Bursa

27194 Açalya Allmer 12.01.2010 Ankara

38148 Züka Acar 14.01.2010 ‹stanbul

30442 Tolga Erifl 15.01.2010 Ankara

34143 Derya Tulgar ‹flbilir 22.01.2010 Konya

22484 Gül Didem Sabuncuo¤lu 25.01.2010 Antalya

31790 ‹smail Erdem 01.02.2010 ‹stanbul

32877 Y›ld›z Bayer 04.02.2010 ‹stanbul

37189 Halil ‹brahim Can 08.02.2010 ‹stanbul

31346 Dilek Birok 11.02.2010 Konya

24973 Murat Tosun 16.02.2010 Denizli

21828 Mahir Ünal 01.03.2010 ‹stanbul

38652 fiebnem Köksal 03.03.2010 ‹stanbul

36925 Nilüfer Berber 05.03.2010 Eskiflehir

27541  Telat Tolga 08.03.2010 Çanakkale

25255 Gökçe fiimflek 10.03.2010 Ankara 

33158 Esra Acar 22.03.2010 Ankara

27408 Sevgin Deniz ‹skender 29.03.2010 Ankara

4690 Nazmi Öcal 12.04.2010 Ankara

10055 Emin Yeflilmen 22.04.2010 Diyarbak›r

37294 Nagehan Özaksoy Türkeli 04.04.2010 ‹stanbul

38156 Özlem Özbafl 04.04.2010 ‹stanbul

31133 F›rat Gülmez 10.05.2010 ‹stanbul

39833 Özden Coflkun 10.05.2010 ‹stanbul

39382 Çisel Boztepe 12.05.2010 Mersin

38258 Öznur Çak›r 24.05.2010 ‹stanbul

15611 Ali Sevda Bayram 27.05.2010 ‹stanbul

20616 Joys Alegra ‹srael 27.05.2010 ‹stanbul

27323 Ali Fitöz 10.06.2010 Trabzon

34659 Onur Durmufllar 29.06.2010 ‹stanbul

10369 Aynur Börekçi 06.08.2010 Ankara
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37520 Hakan Do¤ukanl› 31.08.2010 Eskiflehir

32158 Zühal Ünsal 31.08.2010 Denizli

37608 Seda Güvenç 01.09.2010 ‹stanbul

35659 Can Gönül 03.09.2010 Ankara

23095 Melike Yüksel 22.09.2010 Bal›kesir

5732 Ahmet Selim Çeliko¤lu 21.09.2010 Antalya

39721 Mustafa Erdem Ya¤c› 06.10.2010 ‹stanbul

30007 Azize Makbule Özkökçü 07.10.2010 Diyarbak›r

36193 Ali Güven 13.10.2010 ‹stanbul

2011 Y›l›nda Nakil Gelen Üyelerimiz

Sicil No Ad - Soyad Tarih ‹l
34624 Sonad Karaveli 21.01.2011 ‹stanbul

9504 Mustafa Altun 07.01.2011 Konya

28697 Özgür ‹mre 14.01.2011 Mu¤la

38007 Esra Türkmen 04.02.2011 Konya

40813 Mehmet Akça 02.06.2011 Antalya

10988 Mustafa Sanl› 04.03.2011 Mu¤la

35363 Rabia Songül Barbaros 04.03.2011 Bal›kesir

41207 Emine Bodur 14.03.2011 Bursa

13935 Cem ‹slam U¤urluara 14.03.2011 Bursa

34707 Arda Çabukusta 28.03.2011 ‹stanbul

40423 Volkan Keçeli 30.03.2011 Ankara

26265 Erguvan Özgür Ünal 12.04.2011 ‹stanbul

35048 Egemen Kapucu 18.05.2011 Ankara

35005 Emirhan Sezersoy 08.04.2011 Ankara

41317 Hüseyin Ayd›n 15.04.2011 Adana

38293 Emin Gürbey Sonugür 21.04.2011 ‹stanbul

20477 Nurgül Erdo¤an 17.05.2011 Konya

16858 Mustafa Dinçer 23.05.2011 ‹stanbul

19491 Nevzat Gürkan 23.05.2011 Mersin

31818 Nihan Sa¤man 06.06.2011 ‹stanbul
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2010 - 2011 YILI ÜYE B‹LG‹LER‹

2010 Y›l›nda Nakil Giden Üyelerimiz

Sicil No Ad - Soyad Tarih ‹l

35145 Turgay Duman 13.01.2010 Antalya

32158 Zuhal Çulha 15.01.2010 Denizli

29673 ‹lker Kahraman 01.02.2010 Mu¤la

35056 Dolun fien 05.02.2010 ‹stanbul

32877 Y›ld›z Bayer 05.02.2010 Mu¤la

5253 Güner Akda¤ 04.03.2010 Bursa

5965 Engin Dörter 10.03.2010 ‹stanbul

40586 Cumhur Çavuflo¤lu 21.06.2011 Mu¤la

21729 Azat Yeflil 13.05.2011 Ankara

5029 Nizamettin Özbek 22.06.2011 ‹stanbul

11656 Beria Günal 21.06.2011 ‹stanbul

29634 Candafl Demirk›ran 23.05.2011 Denizli

38885 Sercan Nur 08.07.2011 Mu¤la

32112 Ercüment Eren 19.07.2011 ‹stanbul

27890 Can Gündüz 25.07.2011 Ankara

8483 Kadri Atmaca 25.07.2011 Ankara

37810 Çilem Seyrekal 25.07.2011 Ankara

14001 Akif Harman 27.07.2011 Ordu

20401 Esma Devrim K›saalio¤lu 08.08.2011 Antalya

34609 Burcu Yamantürk 26.08.2011 ‹stanbul

36959 Özay Doruk 26.08.2011 Mersin

18726 Zeynep Y›ld›z 20.09.2011 Ankara

19505 Demet Gülhan 20.09.2011 Ankara

35383 Nazl› Elçin 21.09.2011 Mu¤la

33753 Evrim ‹rez Talay 12.10.2011 ‹stanbul

7437 Mazhar Gören 27.10.2011 ‹stanbul

33271 Canan Çay›r 03.11.2011 ‹stanbul

33367 Ali fientürk 18.11.2011 Ankara

14247 Erol Y›ld›r›m 18.11.2011 Ankara

14533 R›dvan Özkan 18.11.2011 Ankara
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35005 Emirhan Sezersoy 10.03.2010 Ankara

14058 Güzin Kutlu 16.03.2010 Çanakkale

35029 Mustafa Mestan 18.03.2010 Konya

32135 Erdem Erdo¤an 18.03.2010 ‹stanbul

9984 Yusuf Ahmet Fitolo¤lu 07.04.2010 Antalya

38890 Emrah Akp›nar 07.05.2010 Ankara

21260 Funda Y›ld›r›m 07.05.2010 ‹stanbul

24965 Levent Tezcan 17.05.2010 Ankara

37561 Murat Ceylan 21.05.2010 Konya

39244 Sedat Dulkadiro¤lu 25.05.2010 Ankara

35192 P›nar Pelit Kocaeli 27.05.2010 Kacaeli

35048 Egemen Kapucu 02.06.2010 Ankara

34079 Ünsal Demir 09.06.2010 ‹stanbul

27627 Salih Kutlu 10.06.2010 Gaziantep

39136 Emrah Y›lmaz 10.06.2010 Antalya

39137 Fatma Erdem 10.06.2010 Antalya

4977 Cafer Sungur 18.06.2010 ‹stanbul

40217 Ali Haskolo¤lu 29.06.2010 Malatya

39632 Dilek Ayd›n 03.09.2010 ‹stanbul

40012 Hayri Özdemir 03.09.2010 Bursa

40423 Volkan Keçeli 13.09.2010 Ankara

35095 Gamze Demirtafl 15.09.2010 Mardin

38038 Özlem Alaçam 17.09.2010 ‹zmir

35100 Seçil Bilgen 23.09.2010 Bursa

16356 Cemalettin Namo¤lu 25.09.2010 Antalya

35068 fienay Karabulut 28.09.2010 Malatya
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Sicil No Ad - Soyad Tarih ‹l
13551 Erdal Irgat 02.03.2011 Ankara

19922 ‹smet Ayhan Can 02.03.2011 Bursa

29624 Ümran Yücel 11.03.2011 Ankara

39496 Othman Ramadan 22.03.2011 Diyarbak›r

40925 Hanife Sena Bilgin 13.04.2011 Bal›kesir

36637 Duygu Karasakalo¤lu 13.04.2011 Giresun

10046 Ahmet Bahtiyar Rizeli 27.04.2011 Giresun

29634 Candafl Demirk›ran 27.04.2011 Denizli

38025 Ayfle Demir 27.04.2011 Gaziantep

38033 Sevgi Özen 06.05.2011 ‹stanbul

40422 Ça¤r› O¤uzalp Coflkun 17.05.2011 ‹stanbul

25131 Sedef Alpay 02.06.2011 ‹stanbul

29606 Mehmet Ayy›ld›z 23.02.2011 Adana

38048 Nazl› Bayramo¤lu 02.02.2011 Ankara

32119 Mürüvvet Rana Batmaz 17.06.2011 Antalya

2436 Bekir Erkan Koflvar 23.02.2011 Bal›kesir

40466 Hale Demirci 27.06.2011 Ankara

39369 Çi¤dem Furtuna 15.06.2011 ‹stanbul

33230 Öznur Emin Ceylan 31.05.2011 ‹stanbul

15584 Gündüz Kuzugüdenlio¤lu 31.05.2011 ‹stanbul

22221 Hüseyin Özgüle 17.01.2011 Mu¤la

38610 Melahat At›lgan 20.01.2011 Trabzon

32164 Bilgehan Ça¤lar 5.07.2011 ‹stanbul

5029 Nizamettin Özbek 06.07.2011 ‹stanbul

38160 Zuhal Tekir 07.07.2011 ‹stanbul

11419 Erdo¤an Yendün 18.07.2011 Kocaeli

11058 Azan Kozbe 18.08.2011 Kocaeli

40658 ‹skender Gümüfl 23.08.2011 Ankara

28658 Gülay Gündo¤maz ‹pek 15.09.2011 Ankara

42100 Egemen Osman Karakaya 19.09.2011 ‹stanbul

40063 ‹smet Budak 26.09.2011 ‹stanbul

39750 Koray Güler 26.09.2011 ‹stanbul

29578 Osman Baran Uyan 30.09.2011 ‹stanbul

25421 Özcan ‹lgen 06.10.2011 ‹stanbul

27304 Deniz Atefl 10.10.2011 ‹stanbul

38007 Esra Türkmen 11.10.2011 ‹stanbul

41312 Hasan Polat Tafl 27.10.2011 ‹stanbul

32159 Asl› ‹ffet Sar›gül 31.10.2011 ‹stanbul

29671 Ifl›l Talu 15.11.2011 ‹stanbul

39091 Gamze Över 14.11.2011 Hatay

2011 Y›l›nda Nakil Giden Üyelerimiz
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2010 Y›l›nda ‹stifa Eden Üyelerimiz

Sicil No Ad - Soyad Tarih
4496 Ayla Özger 11.01.2010

5675 Ferhat T›rnakl› 11.01.2010

15732 Lale ‹ber 11.01.2010

27976 Ayfle Dilek Dolunay 11.01.2010

4495 R.Reha Özger 02.03.2010

15626 fiule Özsoy 02.04.2010

1979 Güner Eliçin 28.04.2010

28663 Mine Uslu 04.06.2010

6134 M.Tevfik Denizeri 02.09.2010

33195 Gözde Baflak Öztürk Barlak 30.09.2010

Sicil No Ad - Soyad Tarih
22375 Kubilay Katana 06.01.2011

11053 Ali Danifl Ordu 04.02.2011

25293 ‹smail Düzgüns›vac› 16.03.2011

8449 Ali Erdeniz 14.04.2011

13208 H.Zihni Do¤u 14.05.2011

28638 Celadet Önen 14.05.2011

13223 Jale Uslu 14.06.2011

25081 Süleyman Bayat 14.06.2011

11066 Fazilet Teymur 09.09.2011

10010 Bahad›r ‹çten 20.10.2011

2011 Y›l›nda ‹stifa Eden Üyelerimiz
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2010/08

TAR‹H: 05.03.2010

KONU: ‹KK Mart Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-8 Mart Dünya Kad›nlar Günü Etkinlikleri

2-22 Mart Dünya Su Günü

3-‹KK Tan›flma Kokteyli

4-Di¤er

a-) ‹nciralt›

b-)Tarifl

c-)Odalar›m›z›n Yönetim Kurullar› ‹letiflim Bilgileri

KARARLAR

1-Çal›flmalar› ‹KK Kad›n Çal›flma Grubumuz taraf›ndan yürütülen 8 Mart

Dünya Kad›nlar Günü etkinlik bütçesinin (3 500 TL) kad›n çal›flma grubundan geldi¤i
gibi kabulüne ve ‹kk bütçesinden karfl›lanmas›na

2- 22 Mart Dünya Su Günü Etkinliklerinin için Ziraat, Çevre, Kimya, Orman, Jeoloji Je-
ofizik, ‹nflaat, G›da Mühendisleri ve Peyzaj Mimarlar› odalar›m›zdan oluflacak komis-
yonla planlanmas›na, sekretaryan›n Çevre Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan
yürütülmesine,

3- Geleneksel ‹KK Tan›flma Kokteylinin 24 Mart 2010 günü yap›lmas›na, öncelikle Ha-
vagaz› Fabrikas› Tesisleri için ‹KK Sekreteri taraf›ndan Büyükflehir Belediyesi ile görüfl-
me yap›lmas›na, sonuç al›nmad›¤› takdirde, TEPEKULE Kongre ve Sergi Merkezi’nde
yap›lmas›na,

4- Kent gündemini yak›ndan takip etmek üzere, ‹KK Kent Gündemi ‹zleme ve De¤er-
lendirme Çal›flma Grubu kurulmas›na, çal›flma grubunun Makine Mühendisleri Odas›,
fiehir Planc›lar› Odas›, Mimarlar Odas›, Ziraat Mühendisleri Odas›, Elektrik Mühendisle-
ri Odas›, Peyzaj Mimarlar› Odas›,

‹nflaat Mühendisleri Odas› ve Çevre Mühendisleri Odas›’ndan oluflmas›na, grubun sek-
retaryas›n›n Makine Mühendisleri Odas› taraf›ndan yürütülmesine,

5- ‹nciralt› bölgesi ile ilgili ‹KK görüflünün bas›l› hale getirilmesine, çal›flman›n Kent
Gündemi ‹zleme Ve De¤erlendirme Çal›flma Grubu taraf›ndan yürütülmesine,

6- TAR‹fi’ten iflten ç›kar›lan iflçiler ve genel olarak TAR‹fi’in içinde bulundu¤u durum-
la ilgili olarak Sendikalarla birlikte bas›n aç›klamas› yap›lmas›na

7- Odalar›m›z›n yeni oluflan yönetim kurulu as›l ve yedek listelerinin iletiflim bilgilerini
de ( e-posta, cep telefonu )  içerecek flekilde elektronik ortamda ‹KK Sekretaryas›na
(izmir.ikk@tmmob.org.tr) iletilmesine,

8- Önümüzdeki dönemde yap›lacak etkinliklerin fazla olacak olmas› nedeniyle gerekli
bütçeyi karfl›lamak üzere Mart Nisan aidatlar›n›n çift aidat olarak ödenmesine, odala-
r›m›z›n geçmifl dönemden kalan aidatlar›n› kapatmalar›na, 

Karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU 

‹KK KARARLAR
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SAYI: 2010/16

TAR‹H: 16.04.2010

KONU: ‹KK Nisan Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-Yeni Dönem ‹KK Sekreteri Seçimi

2-Kent Gündemi ‹zleme ve De¤erlendirme Çal›flma Grubundan bilgilendirme

3-Elektrik özellefltirmeleri

4-Sabahattin ‹ZC‹O⁄LU dilekçesi

5-Di¤er

a-) 1 May›s Haz›rl›klar›

b-) TMMOB Dan›flma Kurulu 

c-) TMMOB Genel Kurulu

d-) Kad›n Çal›flma Grubu

e-) ‹zmir Ekonomik Kalk›nma Koordinasyon Kurulu

f-) ‹KK Pikni¤i

KARARLAR

1- Yeni Dönem ‹KK Sekreteryas›n›n Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi’nce,  ‹KK
Sekreterli¤i’nin ZMO ‹zmir fiube Baflkan› Ferdan Ç‹FTÇ‹ taraf›ndan sürdürülmesine,

2- 1/100 000 lik Kütahya, Manisa, ‹zmir Bölgesi Çevre Düzeni Plan› için çal›flma
yap›lmas›na, çal›flman›n bafllang›c›nda fiPO ‹zmir fiubemizin odalar›m›za bir sunumla
bilgilendirme yapmas›na, toplant›n›n Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesinde yap›lmas›na,
toplant› tarihinin fiPO ve ‹KK Sekreteri taraf›ndan belirlenmesine,

3- Maden Yasas› konusunda Maden Mühendisleri odam›z›n ‹KK’ya bilgilendirme yap-
mas›na, toplant›n›n ‹MO ‹zmir fiubemizde yap›lmas›na

4- Elektrik özellefltirilmeleri konusunda yap›lacak eylemlerin EMO ‹zmir fiubemiz
Sekreteryas›nda ‹KK’n›n deste¤inde di¤er emek ve meslek örgütleriyle ortaklaflt›r›larak
sürdürülmesine,

5- ‹MO ‹zmir fiubemiz arac›l›¤›yla ‹KK’ya iletilen Sabahattin ‹ZC‹O⁄LU isimli vatandafl›n
Selçuk’ta TOK‹ taraf›ndan yap›laflmaya aç›lan alanla ilgili dilekçesinin Kent Gündemi
‹zleme ve De¤erlendirme Çal›flma Grubu’nda ele al›nmas›na,

6- 8 May›s 2010 tarihinde Ankara’da yap›lacak TMMOB Dan›flma Kuruluna kat›l›m ‹KK
Sekreteri ve odalar›m›z›n kat›l›m sa¤lamas›na,

7- TMMOB Genel Kurulu için ‘’TMMOB ‹l ‹lçe Koordinasyon Kurullar› Yönetmeli¤i’’nde
de¤ifliklik önerisi yapmak üzere ‹KK Sekreteri Ferdan Ç‹FTÇ‹ taraf›ndan çal›flma
yap›larak ‹KK’ya getrilmesine
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8- 1 May›s Haz›rl›klar›n›n di¤er emek ve meslek örgütleriyle yap›lacak haz›rl›k
çal›flmalar›n›n ‹KK Sekreteri Ferdan Ç‹FTÇ‹ taraf›ndan yap›lmas›na

9- ‹KK Kad›n Çal›flma Grubumuzun yeni dönem çal›flmalar›n› etkin sürdürebilmesi için
odalar›m›z›n, çal›flma grubuna kat›lmak üzere 1 as›l 1 yedek kad›n üyesinin isminin ‹KK
Sekreteryas›na ivedilikle bildirmesine.

10-‹zmir Ekonomik Kalk›nma Kurulu Çal›flmalar›na kat›lan ‹KK Sekreteri Ferdan
Ç‹FTÇ‹’nin gündemdeki konulara göre gerekti¤inde toplant›lara konu uzman›
odalar›m›zdan bir kifli ile kat›lmas›na,

11- 2 May›s 2010 Pazar günü Orman Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubemiz organizasy-
onunda fiube Yönetim Kurullar›n›n kat›laca¤› ‹KK Pikni¤i yap›lmas›na, organizasyonun
sa¤l›kl› yap›labilmesi için odalar›m›zdan kat›l›mc› bilgilerinin 26 May›s Pazartesi 18:00
e kadar ‹KK Sekreteryas›na bildirilmesine,

Karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU
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SAYI: 2010/23

TAR‹H: 13.05.2010

KONU: ‹KK May›s Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1- 5 Haziran Dünya Çevre Günü

2-‹KK Yönetmelik De¤iflikli¤i Önerisi

3-‹zmir Liman› Özellefltirmesi

4-Di¤er

a-) ‹nciralt›

b-) Alianoi Buluflmas›

c-) Bornova P›narbafl›’nda faaliyet gösteren Ada Madencilik’e ait kalker, m›c›r ve 
tafl tesisi

d-) E.Ü.Ö¤rencileri Alternatif ö¤renci flenli¤i

KARARLAR

1- 5 Haziran Çevre günü etkinliklerinin ÇMO ‹zmir fiubesi Sekretaryas›’nda Ziraat,
Çevre, Kimya, Orman Jeoloji Jeofizik, ‹nflaat, G›da Mühendisleri ve Peyzaj Mimarlar›
odalar›m›zdan oluflacak komisyon taraf›ndan planlanmas›na.

2- ‹KK Sekreteri Ferdan Ç‹FTÇ‹ taraf›ndan getirilen ‹l ‹lçe Koordinasyon Kurullar›
Yönetmeli¤inde bütçe ile ilgili 9. maddenin de¤ifltirilmesi ve ‹KK’larda sürekli çal›flacak
Kad›n Çal›flma Gruplar› Kurulmas›na iliflkin de¤ifliklik önerilerinin kabul edilmesine ve
bu önerilerin ‹KK Sekreteri taraf›ndan TMMOB’ye iletilmesine 

3- ‹zmir Liman› özellefltirme sürecinin izlenmesine ve Liman ile ilgili Kurul görüfllerim-
izin tekrar ele al›nmas›na ve bu çal›flmalar›n Gemi Mühendisleri, Gemi Makineleri
‹flletme Mühendisleri ve Jeofizik Mühendisleri odalar›m›z›n da ça¤r›larak Kent
Gündemi ‹zleme ve De¤erlendirme Çal›flma Grubu taraf›ndan, yürütülmesine,

4- ‹nciralt› konusunda Büyükflehir Belediyesi teknik personelinin kat›laca¤› bir toplant›
yap›lmas›na, toplant›ya fiPO, M‹MOD, ZMO, PMO, Jeoloji, MO’nun kat›lmas›na 

5- 16 May›s 2010 Pazar günü Bergama’da yap›lacak Alianoi buluflmas›na kat›l›m
deste¤i verilmesine ve ulafl›m için bir otobüs kald›r›lmas›na, 

6- Bornova P›narbafl›’nda faaliyet gösteren Ada Madencilik’e ait kalker, m›c›r ve tafl
tesisi için bas›n aç›klamas› yap›lmas›na, bas›na aç›klamas›n›n Maden MO, sekre-
taryas›nda Jeoloji, ‹nflaat, Orman, Çevre, Ziraat ve Jeofizik Mühendisleri odalar›m›zdan
oluflacak komisyon taraf›ndan haz›rlanmas›na, 

7- E.Ü. Ö¤rencileri taraf›ndan yap›lacak alternatif ö¤renci flenli¤ine destek olunmas›na

Karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU
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SAYI: 2010/28

TAR‹H: 15.06.2010

KONU: ‹KK Haziran Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-TMMOB Genel Kurulu 

2-5 Haziran Dünya Çevre Günü

3-Karaburun Bilim fienli¤i

4-1 Temmuz Kartondan Tekneler Yar›fl›

5-EÜ ve DEÜ mezuniyet ve bitirme projeleri destek talepleri

6-Naz›m Hikmet Anmas› (‹BfiB)

7-Di¤er 

a-) 2 Temmuz Sivas Katliam› etkinli¤i

b-) ENKA Elektrik Santrali ÇED Süreci

c-) ‹zmir Liman›

KARARLAR

1- 5 Haziran Çevre günü etkinlikleri kapsam›nda may›s toplant›s›nda al›nan karar do¤rul-
tusunda oluflturulan ÇMO sekretaryas›nda ZMO, KMO,OMO,Jeoloji Jeofizik, ‹MO, G›da MO
ve PMO’dan oluflan komisyon, taraf›ndan haz›rlanan program do¤rultusunda 7 Haziran
2010 Pazartesi Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi önünde 15:30 da Bas›n Aç›kla-
mas› yap›lmas›na, 16:00 da Kültür Merkezi’nde Ertu¤rul KARSLIO⁄LU taraf›ndan haz›rla-
nan ‘’Suyla Gelen Kültür’’ ve ‘’A¤la-Yan›m’’  belgesel gösterimi ve söylefli yap›lmas›na,   

2- Eylül ay›nda Karaburun’da yap›lacak Karaburun Bilim fienli¤i’nin desteklenmesine
ve flenli¤e bir oturumla kat›l›nmas›na, 

3- Geleneksel 1 Temmuz Kartondan Tekneler Yar›fl›n›n bu y›lda Pasaport iskelesinde
yap›lmas›na, etkinli¤e tüm odalar›m›z›n haz›rlayaca¤› ekiple kat›lmas›na, etkinli¤in sek-
retaryas›n›n Gemi Mühendisleri Odam›z taraf›ndan yürütülmesine

4- Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet töreninin 2000 Tl ile desteklen-
mesine bütçenin 1500 TL’sinin Makine, ‹nflaat ve Elektrik Mühendisleri Odalar›m›z ta-
raf›ndan eflit olarak (500’er TL) karfl›lanmas›na, 500 TL’sinin ‹KK bütçesinden karfl›lan-
mas›na, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet töreninin de talep
gelmesi halinde ayn› oranda desteklenmesine bu bütçeye Mimarlar Odam›z›n 500 TL
katk› yapmas›na,

5- 2 Temmuz Sivas Katliam› nedeniyle Canlar Tiyatrosu taraf›ndan haz›rlanan oyunun
4 Temmuz günü Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu’nda ücretsiz ola-
rak üyelerimize izlettirilmesine, bütçenin odalar›m›z katk›s› ve ‹KK ortak bütçesinden
karfl›lanmas›na,

6- Alia¤a bölgesinde ENKA taraf›ndan kurulmak istenen Termik Santralin ÇED süreci-
nin fiPO sekretaryas›nda, ÇMO,ZMO,KMO,OMO,PMO ve EMO’dan oluflan komisyon ta-
raf›ndan izlenmesine ve görüfl oluflturulmas›na,

7- ‹zmir Liman›’n›n özellefltirilmesi sonras›nda Liman ve Viyadük ayaklar› ile ilgili de-
¤erlendirme yapmak üzere konunun Kent Gündemi ‹zleme ve De¤erlendirme Çal›flma
Grubunda ele al›nmas›na, bu konuya özel olmak üzere çal›flma grubuna GEM‹MO,
GMO, Jeoloji MO ve Jeofizik MO’nun ça¤r›lmas›na, 

Karar verildi.
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2010/34

TAR‹H: 06.07.2010

KONU: ‹KK Temmuz Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-ENKA Elektrik santrali 

2-‹zmir Liman›

3-Özel A¤açland›rma Alanlar›

4-‹zmir-Bergama,Eflme,Sivrihisar,Havran/Küçükdere Elele Hareketi Efem Çukuru Su
Havzas› Davas›.

5-Karaburun Bilim Kongresi

6-Di¤er

a-) ‹zmir Demir Çelik Termik Elektrik Santrali

KARARLAR

1- Alia¤a bölgesinde ENKA Holdink taraf›ndan kurulmak istenen Termik Elektrik San-
trali ile ilgili olarak çal›flma grubumuzun yapm›fl oldu¤u çal›flmalar do¤rultusunda,
ÇED iptali davas› aç›lmas›na, davan›n TMMOB taraf›ndan aç›lmas› için TMMOB’ye ya-
z›yla bildirilmesine,

2- ‹zmir Liman› ile ilgili olarak, Kent Gündemi ‹zleme çal›flma grubunun önerisi do¤rul-
tusunda fiehir Planc›lar› Odas› Sekreteryas›nda Gemi, Gemi Makinalar› ‹flletme, ‹nflaat,
Jeoloji, Jeofizik, Çevre Mühendisleri Odalar›m›z, Mimarlar Odam›z ve Peyzaj Mimarla-
r› Odam›z dan oluflan bir çal›flma grubu kurulmas›na,

3- Efem Çukuru Su Havzas› Davas› ile ilgili geliflmeler konusunda ‹zmir-Bergama, Efl-
me, Sivrihisar, Havran/Küçükdere Elele Hareketi’nin önerisi do¤rultusunda ‹zmir Baro-
su ve ‹zmir Tabib Odas› ile birlikte ortak bas›n aç›klamas› yap›labilmesi için bas›n aç›k-
lamas› metninin odalar›m›z›n görüfllerine sunulmas›na, bu konuda Ziraat Mühendisleri
Odas› temsilcisi Z. Vezan KARABULUT’un görev almas›na

4- Alia¤a bölgesinde kurulmas› planlanan ‹zmir Demir Çelik Termik Elektrik Santrali
konusunda ENKA çal›flma grubunun çal›flma yapmas›na,

Karar verildi.
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2010/38

TAR‹H: 06.08.2010

KONU: ‹KK A¤ustos Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1- Anayasa de¤iflikli¤i referandumu "12 Eylül düzeni ile gerçekten hesaplaflmayan hiç-
bir anayasa de¤iflikli¤i ile uzlaflmayaca¤›z" çal›flmalar›.

2- ENKA Elektrik Santrali ÇED ‹ptali davas›

3- Kentsel Dönüflüm Sempozyumu

4-Taflkesik Köyü Muhtar›n›n dilekçesi 

5-KESK Yap›-Yol Sen ‹zmir fiube Bas›n Aç›klamas›

6-Di¤er

KARARLAR

1- 12 Eylül 2010 günü yap›lacak Anayasa De¤iflikli¤i Referandumu’na iliflkin TMMOB
Yönetim Kurulunun 10 Temmuz 2010 tarihinde yapm›fl oldu¤u toplant›da al›nan kara-
r› do¤rultusunda yap›lacak çal›flmalar de¤erlendirildi. Görüflmelerde ‹KK Sekreteri ta-
raf›ndan Anayas De¤iflikli¤ine Hay›r Bafll›kl› bir bas›n aç›klamas›, miting ve salon top-
lant›lar› konusunda görüfl birli¤i oluflmamas› nedeniyle ‹KK sekreterinin odalar›m›zla
görüflme yaparak, yap›lacak çal›flmalar› belirlemesine,

2- Aia¤a’da kurulmas› planlanan ENKA Termik Santrali ile ilgili önerimiz üzerine
TMMOB taraf›ndan aç›lm›fl ÇED iptali davas› ile ilgili olarak bas›na bilgi verilmesine,

3- Kent sempozyumunda söylediklerimizin hala güncelli¤ini korumas› nedeniyle bu-
lundu¤umuz çal›flma dönemi içerisinde sempozyum alt bafll›klar›n›n ayr› sempozyum
konular› olarak de¤erlendirilmesine, öncelikle ‘’Kentsel Dönüflüm Sempozyumu’’ yap›l-
mas›na, sempozyumun sekretaryas›n›n, ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubemiz tara-
f›ndan yürütülmesine, ilk toplant›n›n ‹KK Sekreterinin ça¤r›s› ile ‹MO ‹zmir fiubesinde
yap›lmas›na, yap›lmas› düflünülen Kent Kimli¤i baflta olmak üzere di¤er sempozyum
konular›n›n yap›lacak ayr› bir toplant›da de¤erlendirilmesine,

4- Taflkesik Köyü Muhtar›n›n dilekçesi ile ilgili olarak, Taflkesik köyü s›n›rlar› içerisinde
yap›lmas› düflünülen çöp depolama alan› ile ilgili olarak ‹zmir Büyükflehir Belediye-
si’nden bilgi istenmesine,

5- Kula mensucat arsas› çersisinde yer alan moloz döküm alan› ve kum m›c›r iflletme-
si ile ilgili olarak Bayrakl› Belediyesi’nden bilgi istenmesine,

6- 17 A¤ustos 1999 Gölcük depreminin y›ldönümünde 16 A¤ustos 2010 pazartesi 11:00
de ZMO ‹zmir fiubesinde bas›n toplant›s› yap›lmas›na, bas›n aç›klamas› metninin ‹nfla-
at Mühendisleri Odam›z taraf›ndan, Jeofizik, Jeoloji Mühendisleri Odalar›m›z ve Mimar-
lar odam›z ile birlikte haz›rlanmas›na,

Karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU



384
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 40. Dönem Çal›flma Raporu

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2010/45

TAR‹H: 06.09.2010

KONU: ‹KK Eylül Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-TMMOB Ola¤anüstü Genel Kurulu (24-25 Eylül 2010)

2-Çal›flma dönemi içerisinde yap›lacak ‹KK etkinlikleri

3-EXPO 2020 adayl›¤›

4-Mühendislik ve Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri

5-12 Eylül Etkinlikleri

6-Di¤er

a-) EMEP,ÖDP,TKP,HALK EV‹ Referanduma Hay›r Mitingi

b-) Deniz Kültürü Festivali

KARARLAR

1- 24-25 Eylül 2010 Tarihlerinde Ankara’da yap›lacak TMMOB Ola¤anüstü Genel Kuru-
lu için ‹zmir Delegeleri ile toplant› yap›lmas›na. Toplant› öncesinde Karar Taslaklar› Ko-
misyonu Kararlar›n›n delegelere gönderilmesine ve toplant›da karar taslaklar› konu-
sunda bilgilendirme yap›lmas›na. Toplant›n›n 16 Eylül Perflembe günü saat 18:00’de
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nde yap›lmas›na,

2- Çal›flma dönemi içerisinde yap›lacak ‹KK etkinliklerinin planlanabilmesi için, oda bi-
rimlerimizin gerçeklefltirece¤i sempozyum kongre gibi takvimlenmifl etkinliklerinin
‹KK Sekreteryas›na ekli format ile gönderilmesine 

3- Mühendislik Mimarl›k Haftas› içinde, oda birimlerimizin etkinliklerinin ortak bir afifl-
te birlefltirilmesine, bas›n aç›klamas› ve kokteyl yap›lmas›na, oda birimlerimizin 17-22
Ekim tarihleri aras›ndaki etkinliklerini sekteryaya iletmesine,

4- 12 Eylül Etkinlikleri ve Referandumla ilgili etkinliklere destek olunmas›na,

5- Uluslar aras› Deniz Kültürü Festivalinin desteklenmesine,

Karar verildi.
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2010/48

TAR‹H: 06.10.2010

KONU: ‹KK Ekim Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1- Mühendislik ve Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri

2-Torbal› Kat› At›k Bertaraf Tesisi

3-Deniz Ulafl›m›

4-Mühendis ve Mimarlar Grubu Ziyaretleri

5-Di¤er

a-)Alianoi buluflmas›

KARARLAR

1- Mühendislik Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri içerisinde 18 Ekim Pazartesi 12: 00’de Yeni-
flehir TMMOB Birlik Park›nda Bas›n Aç›klamas›, 20 Ekim Çarflamba 18: 30’da Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi’nde Mühendislik Mimarl›k Haftas› Kokteyli yap›lmas›na, Oda-
lar›m›z›n hafta içinde yapacaklar› etkinliklerin ‹KK taraf›ndan duyurulmas›na,

2- ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan Torbal› Taflkesik Köyü’nde kurulmas› planla-
nan Kat› At›k Bertaraf Tesisi konusunda özellikle yer seçimi ile ilgili uzman odalar›m›-
z›n görüflleri do¤rultusunda görüfllerimizi ve kayg›lar›m›z› içeren bir yaz›n›n ‹BfiB’ye
gönderilmesine,

3- ‹BfiB’nin Deniz Ulafl›m›nda yapt›¤› tarife de¤ifliklikleri, yeni al›nmas› düflünülen ge-
miler gibi güncel konular baflta olmak üzere deniz ulafl›m› konusunda ‹KK taraf›ndan
13 Ekim Çarflamba 12: 00’de bas›n aç›klamas› yap›lmas›na, bas›n aç›klamas› metninin
Gemi Mühendisleri ve Gemi Makinalar› ‹flletme Mühendisleri Odalar› taraf›ndan haz›r-
lanmas›na,    

4- Bergama’da 10 Ekim Pazar 13:00 de yap›lacak Alianoi Buluflmas›na kat›l›m ve ula-
fl›m deste¤i verilmesine, otobüsün 10 Ekim Pazar 10:00 da Konak’ta ‹BfiB önünden ha-
reket ettirilmesine, odalar›m›zdan kat›lacaklar›n isimlerinin 8 Ekim Cuma 18:00’e kadar
Peyzaj Mimarlar› Odam›za bildirilmesine,  

Karar verildi.
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2010/65

TAR‹H: 11.12.2010

KONU: ‹KK Aral›k Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-Deniz Ulafl›m›

2-‹nsan Haklar› ‹l Kurulu Baflvurusu

3-Kad›n Çal›flma Grubu Çalda¤› ziyareti

4-Kamu Kurumlar›nda yap›lan projelerde imza ve oda onay›

5-AKP iktidar›n›n meslek alanlar›m›za ve mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n hak ve
ç›karlar› üzerinde yaratt›¤› tahribat hakk›nda çal›flma

6-Di¤er

a-) Oda fiube Çal›flanlar› Kokteyli

b-) Oda fiube Çal›flanlar› Bilgisayar e¤itimi

KARARLAR

1- Deniz ulafl›m›ndaki seferlerin azalt›lmas› ile ilgili olarak ‹KK taraf›ndan yap›lan bas›n
aç›klamas› sonras›nda herhangi bir de¤ifliklik olmamas› nedeniyle ‹ZDEN‹Z’den rande-
vu al›narak görüflme yap›lmas›na, 

2-  Ulafl›m zamlar› ile ilgili bas›n bülteni haz›rlanarak bas›na iletilmesine, metnin MMO
‹zmir fiube Temsilcisi Melih YALÇIN taraf›ndan haz›rlanarak paylafl›lmas›na

3- ‹zmir Valili¤i ‹nsan Haklar› ‹l Kurulundan ‹KK’ya gönderilen baflvuru do¤rultusunda
Alia¤a Menderes Rayl› ulafl›m hatt› konusunda fiPO,‹MO,EMO,MMO ve M‹MOD’dan
oluflan komisyonla rapor oluflturularak ilgili yerlere iletilmesine,

4- Kad›n Çal›flma grubumuzun Çalda¤› Nikel Madeni ile ilgili olarak Turgutlu’ya destek
ziyareti ve burada bas›n aç›klamas› yapmas›na, 

5- Kamu kurumlar›n›n Kamu ‹hale Yasas› çerçevesinde ihale etti¤i projelerle ilgili pro-
jelerin imza ve onay süreçlerinin ‹MO,M‹MOD ve MMO’dan oluflan komisyon taraf›ndan
incelenmesine,

6- AKP iktidar›n›n meslek alanlar›m›za, mühendis mimar ve flehir planc›lar›n›n hak ve
ç›karlar› üzerinde yaratt›¤› tahribat hakK›nda her birimimizin kendi uzmanl›k alanlar›
üzerinden de¤erlendirme yaparak sekretaryaya elektronik ortamda iletmesine,

7- fiube çal›flanlar›m›z›n tan›flmalar›n›, aralar›ndaki dayan›flman›n duygular›n›n artt›r›l-
mas›n› sa¤lamak motivasyonlar›n› art›rmak üzere, ‹KK Oda fiube Çal›flanlar› Kokteyli
yap›lmas›na, Kokteylin 22 Aral›k Çarflamba 18:30’da MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde yap›lmas›na, bu konuda Makine , ‹nflaat ve Tekstil Mühendisleri Odalar›-
m›z›n görev almas›na

8- Oda fiube Çal›flanlar›m›z için bilgisayar e¤itimi yap›lmas›na, e¤itimin gerçeklefltiril-
mesi için odalar›m›zdan gelecek kat›l›m ve e¤itim talep bilgileri do¤rultusunda Maki-
na ve Elektrik Mühendisleri Odalar›m›z taraf›ndan e¤itim planlamas› yap›lmas›na,

Karar verildi. 
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2011/02

TAR‹H: 11.01.2011

KONU: ‹KK Ocak Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-Demokrasi, Kad›n Mühendis Mimar fiehir Planc›lar› ve Ücretli, Çal›flan ve

‹flsiz Mühendis Mimar fiehir Planc›lar› Kurultaylar›.

2-Önümüzdeki dönem yap›lacak TMMOB etkinlikleri

3-Kamu Kurumlar›nda yap›lan projelerde imza ve oda onay›

4-AKP iktidar›n›n meslek alanlar›m›za ve mühendis, mimar ve flehir

planc›lar›n›n hak ve ç›karlar› üzerinde yaratt›¤› tahribat hakk›nda

çal›flma

5-Di¤er

a- Ulafl›m Master Plan› Deniz Ulafl›m›

KARARLAR

1- TMMOB Ücretli Çal›flan ve ‹flsiz Mühendisler ‹zmir Bölge Kurultay›’n›n 02 Nisan 2011
günü yap›lmas›na sekretaryan›n Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubemiz taraf›ndan
yürütülmesine,

2- TMMOB Kad›n Mühendis Mimar ve fiehir Planc›lar› ‹zmir Bölge Kurultay›n›n 30 Ni-
san 2011 günü yap›lmas›na Sekretaryan›n ‹KK Kad›n Çal›flma Grubumuz taraf›ndan yü-
rütülmesine,

3- TMMOB Demokrasi Kurultay› ‹zmir Bölge Kurultay›’n›n 7 May›s 2011 günü yap›lma-
s›na, sekretaryan›n Makine Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubemiz taraf›ndan yürütülmesi-
ne,   

4- Deniz Ulafl›m› konusunda rapor oluflturmak üzere Gemi, Gemi Makineleri ‹flletme,
‹nflaat Mühendisleri ve fiehir Planc›lar› Odalar›m›zdan oluflan komisyon kurulmas›na
komisyonun sekretaryas›n›n Gemi Mühendisleri Odam›z taraf›ndan yap›lmas›na,

5- Kamu kurumlar›n›n Kamu ‹hale Yasas› çerçevesinde d›flar›ya ihale etti¤i projelerle il-
gili büro tescil ve oda sicili istemeye iliflkin, olarak ‹zmir ‹l Genel Meclisine gönderilen
yaz›n›n TMMOB’ye bilgi olarak gönderilmesine,

Karar verildi.   
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2011/13

TAR‹H: 14.02.2011

KONU: ‹KK fiubat Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-‹zmir Valili¤i ‹nsan Haklar› ‹l Kurulu Kararlar›

2-Gebze Orhangazi ‹zmir Otoyolu

3-Kad›n Çal›flma Grubu Çal›flmalar›

4- Demokrasi, Kad›n Mühendis Mimar fiehir Planc›lar› ve Ücretli, Çal›flan ve

‹flsiz Mühendis Mimar fiehir Planc›lar› Yerel Kurultaylar›

5-Harmandal› Çöp Depolama Alan›

6-‹zmir Meslek Odalar› Platformu

7-Ege Su Platformundan Dünya Su Günü etkinlik önerisi

8-ELELE 5 Mart ‹zmir Su Politikalar› Sempozyumu

9-Di¤er

a-Bilirkiflilik etkinli¤i

b-Alevi Bektafli Federasyonu Eflit Yurttafll›k Hakk› mitingi

KARARLAR

1-  ‹zmir Valili¤i ‹nsan Haklar› ‹l Kurulu’ndan gelen Harmandal› çöp depolama alan›na
iliflkin flikayetle ilgili olarak Çevre Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubemizin görev almas›na,

2- ‹zmir Valili¤i ‹nsan Haklar› ‹l Kurulu, Cezaevleri ‹zleme Kurulu’nun Buca F tipi cezae-
vi ile ilgili raporunun incelenmesi ve odalar›m›zla paylafl›lmas›na ve buna göre tav›r be-
lirlenmesine,

3- Gebze Orhangazi ‹zmir Otoyolu ile ilgili geliflmelerin Orman Mühendisleri Odas› Ege
Bölge fiubemiz ve fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubemiz taraf›ndan takip edilmesine,  

4- Kad›n çal›flma Grubumuzun Kad›n Mühendis Mimar fiehir Planc›lar› Kurultay› ‹zmir Ye-
rel Kurultay› haz›rl›k toplant›s› sonras›nda oluflturulan görüfllerin TMMOB’ye iletilmesine,

5- Daha önce kurulumuzun alm›fl oldu¤u karar do¤rultusunda ‹zmir Akademik Meslek
Odalar› Platformu ilk toplant›s›n›n 23 fiubat saat 18’de ZMO ‹zmir fiubesinde yap›lmas›-
na, di¤er meslek odalar›na ‹KK Sekreteri Ferdan Ç‹FTÇ‹ taraf›ndan ça¤r› yap›lmas›na, 

6- ELELE ve Ege Su Platformundan gelen etkinlik ça¤r›lar›n›n 5 Martta yap›lmas› plan-
lanan ‹zmir Su Politikalar› Sempozyumunda birlefltirilmesi konusunda öneri götürül-
mesine, bu çal›flmalara ‹KK ad›na PMO ‹zmir fiubemiz Temsilcisi Esra ERKMEN ve ZMO
‹zmir fiubemiz Temsilcisi Z.Vezan KARABULUT’un kat›lmas›na, 

7- Mimarlar› Odas› ‹zmir fiubemizin önerileri do¤rultusunda Bilirkiflilik konusunda bir
etkinlik planlanmas›na, bu konuda çal›flmak üzere  M‹MOD, ‹MO,  MMO, fiPO, Maden
MO ve Jeofizik MO dan oluflan komisyon kurulmas›na, Sekretaryan›n Mimarlar Odas›
‹zmir fiubemiz taraf›ndan yürütülmesine,

8- Alevi Bektafli Federasyonu taraf›ndan 6 Mart’ta Gündo¤du Meydan›’nda yap›lacak
‘’Eflit Yurttafll›k Hakk›’’ mitingine kat›l›m sa¤lanarak destek olunmas›na,

9- Kad›n Çal›flma Grubumuzun da içinde bulundu¤u fiiddete Karfl› ‹zmir Kad› Koordi-
nasyonu taraf›ndan 12-13 flubat tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merke-
zi’nde yap›lacak ‘’Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i ve Medya Atölyesi’nin desteklenmesine,

Karar verildi. 
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SAYI: 2011/22

TAR‹H: 02.03.2011

KONU: ‹KK Mart Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-TMMOB Kurultaylar›

2-‹zmir Meslek Odalar› Platformu

3-Alevi Bektafli Federasyonu Eflit Yurttafll›k Hakk› Mitingi

4-Su Sempozyumu

5-Di¤er

a-Türk Tabipler Birli¤i ‘’Sa¤l›kta Özellefltirmeye Karfl› Tek Yürek Çok Ses Mitingi’’

b-22 Mart Dünya Su Günü

c-Deniz Ulafl›m› Master Plan› Çal›flmas›

KARARLAR

1- TMMOB Genel Sekreterli¤inin yaz›s› bildirilen Kurultay Düzenleme Kurullar›n›n
kararlar› do¤rultusunda, çal›flma takvimi belirlenmifl olan TMMOB Kurultaylar› ‹zmir
Yerel Kurultaylar›na Manisa ‹KK’n›n ve Kad›n Kurultay›na Uflak ilinin ça¤r›lmas›na, 

2- ‹l Koordinasyon Kurulumuzca desteklenen ve ‹zmir fiiddete Karfl› ‹zmir Kad›n
Koordinasyonu taraf›ndan 12-13 flubat tarihlerinde gerçeklefltirilen "Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i ve Medya Atölyesi"nin sonuç bildirisi kitapç›¤›n›n TMMOB’ye iletilme-
sine,

3- Alevi Bektafli Federasyonu taraf›ndan 6 Mart’ta Gündo¤du Meydan›’nda yap›lacak
"Eflit Yurttafll›k Hakk›" mitingi için 11:30’da Cumhuriyet Meydan›’nda TMMOB Pankart›
alt›nda toplan›larak kitlesel kat›l›m sa¤lanmas›na,

4- Türk Tabipler Birli¤i taraf›ndan 13 Martta Ankara’da yap›lacak ‘’Sa¤l›kta
Özellefltirmeye Karfl› Tek Yürek Çok Ses Mitingi’’ ne kat›l›nmas›na, ulafl›m organizasy-
onu yap›labilmesi için odalar›m›z›n kat›l›m listelerini iletiflim bilgileri ile birlikte 10 Mart
Perflembe 18:00’e kadar sekretaryaya bildirmesine,  

5- 22 Mart Dünya Su Günü için etkinlik yap›lmas›na, etkinli¤in haz›rl›klar›n›n Peyzaj
Mimarlar› Odam›z Sekretaryas›’nda, ‹nflaat, Jeoloji, Orman, Çevre, Kimya Mühendisleri
Odalar›m›z ile fiehir Planc›lar› Odam›zdan oluflan komisyon taraf›ndan yürütülmesine,

6- Gemi Mühendisleri Odam›z Sekretaryas›nda, Gemi Makineleri ‹flletme, ‹nflaat
Mühendisleri Odalar›m›z, ile fiehir Planc›lar› Odam›zdan oluflan Deniz Ulafl›m› komisy-
onumuzun 5. Toplant›s›n› 10 Mart’ta Çevre Mühendisleri Odam›zda yapmas›na, bu
toplant›ya çal›flmaya katk› koymak isteyen odalar›m›z›n kat›lmas›na, çal›flma son-
land›r›ld›ktan sonra sekretarya taraf›ndan odalar›m›zla paylafl›lmas›na,

7- Nisan Ay› toplant›s›n›n 6 Nisan Çarflamba günü yap›lmas›na odalar›m›z›n gündem
önerilerini 1 Nisan Cuma Gününe kadar sekretaryaya iletmesine,

Karar verildi.   
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SAYI: 2011/38

TAR‹H: 18.04.2011

KONU: ‹KK Nisan Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-Odalar›m›z›n etkinliklere kat›l›m› hakk›nda görüflme

2- 1 May›s Mitingi

3- 15 May›s TMMOB Mitingi

4- TMMOB Dan›flma Kurulu(9 Nisan)

5- 9 Nisan Ankara Su Buluflmas›

6- 5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri

7- 24 Nisan NKP Mitingi

8- Di¤er    

KARARLAR

1- Gördes’de aç›lacak Nikel Maden iflletmesi ile ilgili geliflmelerin takip edilmesine ve
burada yap›lacak mücadeleye destek olunmas›na,                                                       

2- 1 May›s Mitingine etkin kat›l›m sa¤lanmas›na, yap›lacak görüflmelere ‹KK Sekreteri
Ferdan Ç‹FTÇ‹ ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi’nden Ömer
GÜNGÖRMÜfi’ün kat›lmas›na,

3- Ankara’da 9 Nisan’da yap›lacak HES karfl›t› çevre mitingine kat›l›m için otobüs kal-
d›r›lmas›na,

4- TMMOB 41.Dönem 3. Dan›flma Kuruluna odalar›m›z›n etkin kat›lmas›na,

5- 24 Nisan’da ‹stanbul’da yap›lacak NKP Mitingine kat›l›m deste¤i verilmesine ve ula-
fl›m için bir otobüs kald›r›lmas›na,

6- 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsam›nda EGEÇEP taraf›ndan önerilen
Nükleer santraller konusunda Mychiel Schnider konferans›nda düzenleyici olunmas›-
na ve etkinli¤in Türkiye’deki Nükleer Enerji Politikalar› konusunda EMO Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Cengiz GÖLTAfi’la birlikte ikili konferans fleklinde yap›lmas›n›n EGEÇEP’e
önerilmesine, 

7- Ankara’da 15 May›s’ta yap›lacak TMMOB Mitingine kitlesel kat›l›m›n sa¤lanmas› için
odalar›m›z›n üye düzeyinde çal›flma yapmas›na, 

8- Maden Mühendisleri Odam›z taraf›ndan 2-3 Haziran tarihlerinde gerçeklefltirilecek
Maden ve Çevre Sempozyumuna kat›l›nmas›na,

9- May›s Ay› toplant›s›n›n 4 May›s Çarflamba günü yap›lmas›na odalar›m›z›n gündem
önerilerini 29 Nisan Cuma Gününe kadar sekretaryaya iletmesine, 

Karar verildi.   
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SAYI: 2011/43

TAR‹H: 05.05.2011

KONU: ‹KK May›s Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1-15 May›s TMMOB Mitingi

2-TMMOB Demokrasi Kurultay› ‹zmir Yerel Kurultay›

3-5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri

4-Bornova Belediye Baflkan›’ndan bilgilendirme

5-CHP Milletvekili Adaylar› ile toplant›

6-‹zmir Büyükflehir Belediyesinde sürdürülen soruflturma

7-13 May›s TMMOB Miting Pankart› alt›nda kitlesel bas›n aç›klamas›

8-Di¤er

KARARLAR

1- 15 May›s Ankara TMMOB Mitingine kat›l›m› artt›rmak için, 

-150 adet ayakl› pano yapt›rarak kentin içerisinde ast›r›lmas›na, 

-10 gün boyunca Demokrat Radyoda ça¤r› metni yay›nlanmas›na,

- EGE TV’de 5 gün boyunca ça¤r› alt yaz›s› yay›nlanmas›na

-Karfl›yaka ‹skele, Bornova Metro, Alsancak K›br›s fiehitleri Caddesi ve Fakültelerde
masa aç›lmas›na ve el ilan› da¤›t›lmas›na

Tahmini bütçesi 8000 lira olan bu giderler için Makine, ‹nflaat ve Elektrik Mühendisle-
ri ile Mimarlar Odam›z›n 1000’er Lira katk› koymas›na di¤er giderlerin ‹KK ortak büt-
çesinden karfl›lanmas›na,                                                       

2- Ankara Ulafl›m› için otobüs fiyat araflt›rmas› yap›lmas›na, ulafl›mlar›n› karfl›layabile-
cek odalar›m›z›n otobüslerini kendilerinin karfl›lamas›na, giderlerini karfl›layamayacak
oda birimlerimizin önce kendi genel merkezlerine baflvurmas›na, karfl›lanmad›¤› tak-
dirde TMMOB’den destek istenmesine, 

3- Ulafl›m organizasyonun yap›labilmesi için oda birimlerimizin kat›l›mc› listelerini cep
telefon numaralar› ile birlikte 11 May›s Çarflamba akflam›na kadar netlefltirmesine, oda-
lar›m›z d›fl›nda destek amac›yla kat›lacak kifli ve kurumlar›n organizasyonunun Maki-
ne Mühendisleri odam›z taraf›ndan yap›lmas›na,

4- 13 May›s’ta ‹KK’lar› dolaflarak gelen TMMOB pankart›yla yap›lacak kitlesel bas›n
aç›klamas›n›n 12:00 de K›br›s flehitleri Caddesi’nde yap›lmas›na, 

5- EGEÇEP’le yap›lacak 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinli¤inin G›da Mühendisleri
odas› Ege Bölge fiube Baflkan› Hülya YILMAZ taraf›ndan yürütülmesine,

6- CHP ‹l Örgütünden gelen talep üzerine Milletvekili Adaylar› ile üyelerin kat›l›m›yla
toplant› yap›lmas›na, toplant› tarihi olarak 18 veya 20 May›s tarihlerinin önerilmesine,
toplant›n›n Tepekule Kongre Merkezi’nde yap›lmas›na,

7- ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz KOCAO⁄LU’na 5 May›s Perflembe günü
Belediyede sürdürülen operasyonla ilgili geçmifl olsun ziyareti yap›lmas›na,

8- Orman Mühendisleri Odam›z›n organizasyonunda yapt›¤›m›z Geleneksel ‹KK Do¤a
yürüyüflü ve Pikni¤inin 22 May›s'ta Karagöl'de yap›lmas›na organizasyonun yap›labil-
mesi için kat›l›m bilgilerinin 18 May›s 18:00e kadar sekretaryaya iletilmesine,

Karar verildi.   
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SAYI: 2011/53

TAR‹H: 01.06.2011

KONU: ‹KK Haziran Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1- 5 Haziran Dünya Çevre Günü Paneli

2- 1 Temmuz Karton Tekneler Yar›fl›

3- ‹MOP Çal›flmalar› 

4- ‹KK Bütçesi

6- Di¤er

a-Deniz Ulafl›m Raporu

b-Odalar›m›z›n ö¤renci örgütlenmelerinin faaliyetleri

KARARLAR

1- 5 Haziran Dünya Çevre günü etkinlikleri kapsam›nda EGEÇEP-‹MOP ortak etkinli¤i
olarak yap›lacak panelde yap›lacak çeviri için odalar›m›z›n araflt›rma yapmas›na, oda-
lar›m›z›n gerçeklefltirece¤i di¤er etkinliklerin duyurusunun sekretarya taraf›ndan yap›-
larak kat›l›m sa¤lanmas›na,                                                      

2- Geleneksel 1 Temmuz ‹KK Karton Tekneler Yar›fl›n›n düzenlenmesine, haz›rl›klar›n›n
Gemi Mühendisleri Odas› sekretaryas›nda, Gemi Makineleri ‹flletme Mühendisleri Oda-
s›, Makine Mühendisleri Odas› ve G›da Mühendisleri Odas›’ndan oluflan komisyonla yü-
rütülmesine,

3- 15 May›s’ta baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirilen TMMOB Mitingi bütçesinin giderleri-
nin karfl›lanmas› amac›yla odalar›m›z›n bütçeye ikifler ayl›k aidat bedeli tutar›nda kat-
k› yapmas›na, 

4- Gemi, Gemi Makineleri ‹flletme, ‹nflaat Mühendisleri ve fiehir Planc›lar› odalar›m›z ta-
raf›ndan haz›rlanan Deniz Ulafl›m› raporunun odalar›m›zla paylafl›lmas›na ve daha son-
ra bas›n toplant›s› ile kamuoyuna aç›klanmas›na,

5- Odalar›m›z›n ö¤renci örgütlenmelerinin yaz›flmalar›n› odalar›m›z üzerinden yapma-
lar› gerekti¤i ve TMMOB Ö¤renci ‹KK gibi bir oluflumun olmad›¤›n› ö¤renci temsilcilik-
lerine hat›rlatmas›na,

Karar verildi.   
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SAYI: 2011/65

TAR‹H: 06.07.2011

KONU: ‹KK Temmuz Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1- Çevre, Orman ve fiehircilik Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hük-
münde Kararnameler

2- Uzmanl›k alanlar›m›z ile ilgili etkinlikler

3- ‹zmir Milletvekilleri ile Toplant› 

4- ‹zmir ‹l Genel Meclisi CHP Grubu Yönetimi ile toplant›

5- Yeni As›r Gazetesi Ertan SAYIN yaz›s›

6- Di¤er

a-‹KK Kad›n Çal›flma Grubu

b-Ulafl›m Raporu

c-Bütünleflik K›y› Alanlar› Yönetimi

KARARLAR

1- AKP Hükümeti taraf›ndan ç›kar›lm›fl olan yeni KHK’ler ve Çevre ve fiehircilik Bakan-
l›¤› konusunda üyelerimizin, kamuoyunun bilgilendirilmesine, bu konuda yap›lacak hu-
kuki ve demokratik mücadelenin tüm emek ve meslek örgütleri sivil toplum kuruluflla-
r› ile ortaklaflt›r›lmas›na, yap›lacak çal›flmalar›n ‹MO, M‹MOD, EMO, MMO, JMO, ÇMO,
HKMO ve fiPO ‘dan oluflan komisyonla yürütülmesine,  sekretaryan›n fiehir Planc›lar›
Odam›z taraf›ndan yap›lmas›na,

2- KHK’ler, Kent ve Ülke gündemine iliflkin konular› görüflmek ve görüfllerimizi paylafl-
mak üzere ‹zmir Milletvekilleri ile kahvalt›l› toplant› yap›lmas›na bu konudaki çal›flma-
lar›n ‹KK sekreteri taraf›ndan yap›lmas›na,

3- ‹zmir ‹l Genel Meclisi CHP Grup yönetiminden gelen, ‹l Genel Meclisi Çal›flmalar›na
iliflkin bilgilendirme ve karfl›l›kl› görüfl al›flveriflinde bulunma toplant› talebi, do¤rultu-
sunda toplant›n›n 13 Temmuz Çarflamba günü 17:00’de TEPEKULE Kongre Merke-
zi’nde yap›lmas›na,

4- Yeni As›r Gazetesi yazarlar›ndan Ertan SAYIN taraf›ndan köflesinde yaz›lan oda yö-
netimlerini suçlay›c› yaz›ya tekzip yaz›s› gönderilmesine,

5- Sekretaryas› MMO ‹zmir fiubemiz taraf›ndan yürütülen ‹KK Kad›n Çal›flma Grubu
Sekretaryas›n›n Çal›flma Grubunun önerisi do¤rultusunda, ZMO ‹zmir fiubesi taraf›n-
dan yürütülmesine,  

6- Deniz Ulafl›m Raporu’nun redaksiyonunun yap›larak Büyükflehir Belediyesi, ‹zmir
Milletvekilleri siyasi partileri, bakanl›klar ve ilgili kurulufllar ile paylafl›lmas›na

7- Kent Gündemi ‹zleme Komitesinin ‹nciralt›, Expo 2020 ve Bütünleflik K›y› Alanlar›
Yönetimi gündemiyle toplant› yapmas›na, 

Karar verildi.   
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SAYI: 2011/71

TAR‹H: 06.08.2011

KONU: ‹KK A¤ustos Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1- 17 A¤ustos TMMOB Depreme Duyarl›l›k Yürüyüflü

2-‹nciralt›-EXPO 2020

3- Mühendislik Mimarl›k Haftas›

4- Deniz Ulafl›m Raporu

5- ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Gemi ve Yedek Parça Al›m ‹halesi

6-Uluslararas› Karbon Ticareti

7-Dünya Bar›fl Günü Etkinli¤i

8-Karaburun Bilim Kongresi 

9-Di¤er

KARARLAR

1- ‹MO yürütücülü¤ünde TMMOB taraf›ndan her y›l düzenlenen 17 A¤ustos Depreme
duyarl›l›k yürüyüflünün ‹zmir’den kat›l›m organizasyonunun ‹MO ‹zmir fiubesi taraf›n-
dan yap›lmas›na, odalar›m›z›n yürüyüfle kat›lacak üyelerinin bilgilerini 12 A¤ustos’a ka-
dar ‹MO ‹zmir fiubesine bildirmesine, 16 A¤ustos’ta bas›n aç›klamas› yap›lmas›na

2- Expo 2020 ile ilgili olarak Mimarlar Odam›z Sekretaryas›nda fiPO, OMO, ZMO, PMO
dan oluflan komisyonla çal›flma yap›lmas›na, 

3- Mühendislik Mimarl›k Haftas›n›n etkin kutlanmas›na, yap›lacak etkinlikleri planlamak
üzere ‹MO, M‹MOD, EMO, MMO dan oluflan komisyon kurulmas›na, sekretaryan›n MMO
taraf›ndan yap›lmas›na,

4- Deniz Ulafl›m Komisyonumuz taraf›ndan haz›rlanan Deniz Ulafl›m› Raporu’nun Bü-
yükflehir Belediyesi, Ulaflt›rma Bakanl›¤›, DPT, Parti il baflkanl›klar›, ‹zmir Milletvekilleri
ve ilgili kurulufllarla paylafl›lmas›na,

5- ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Gemi ve Yedek Parça Al›m ihalesi ile ilgili olarak Gemi,
Gemi Makineleri ‹flletme ve Jeofizik Mühendisleri Odalar›m›zdan komisyon oluflturul-
mas›na, sekretaryan›n GMO taraf›ndan yap›lmas›na

6- Uluslar aras› Karbon Ticareti ile ilgili çal›flma yapmak üzere EMO, KMO, Maden MO,
MMO, OMO, Meteoroloji MO ve ÇMO dan oluflan komisyon kurulmas›na, sekretaryan›n
EMO taraf›ndan yap›lmas›na,

Karar verildi.   
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SAYI: 2011/78

TAR‹H: 15.09.2011

KONU: ‹KK Eylül Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1- 19 Eylül TMMOB Mühendis Mimar fiehir Planc›lar› Dayan›flma Günü

2- ‹KK Çal›flanlar Kokteyli

3- Mühendislik Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri

4- ‹nciralt› - EXPO süreçleri

5-TMMOB Dan›flma Kurulu

6- TMMOB Kurultaylar›

7-‹MOP Toplant›lar›

8-Metro

9-Alia¤a Cüruf Döküm Sahas›

10-‹BfiB Gemi Al›m ‹halesi

11-12 Eylül Bilgilendirme

12- Di¤er 

a-Kad›n Çal›flma Grubu çal›flmalar›

KARARLAR

1- TMMOB Mühendis Mimar fiehir Planc›lar› Dayan›flma Günü Bas›n Aç›klamas›n›n 19
Eylül Pazartesi 18:00’de Konak Yeni Karamürsel Önünde toplan›p buradan yürüyüflle
Konak Eski Sümerbank Önünde yap›lmas›na, ‹KK Sekreteri taraf›ndan emek, meslek
örgütleri ve siyasi partilere ça¤r› yap›lmas›na

2- Kas›m Ay› içerisinde ‹KK Çal›flanlar Kokteyli yap›lmas›na,

3- Mühendislik Mimarl›k Haftas›n›n etkinlikleri için Sekretaryay› yürüten Makine Mühen-
disleri Odas›n›n haz›rlam›fl oldu¤u tasla¤›n, MMO,ÇMO,GMO, fiPO ve ‹MO’dan oluflan
komisyon taraf›ndan detayland›r›lmas›na,

4- ‹nciralt› Expo Süreçlerinin takip edilmesine

5- Ankara’da 8 Ekim’de yap›lacak TMMOB Dan›flma Kurulu’na odalar›m›z›n kat›lmas›-
na, Dan›flma kurulunda dile getirilmesi istenen konular›n ‹KK sekreterine iletilmesine,

6- ‹MOP Toplant›lar›n›n gündemli olarak yap›lmas›n›n yap›lacak ilk toplant›da ‹MOP bi-
leflenlerine önerilmesine, 

7- Ask›da olan Alia¤a cüruf döküm sahas› ile ilgili olarak uzman odalar›m›z taraf›ndan
itiraz yap›lmas›na, haz›rlanan itiraz dilekçelerinin bilgi amac›yla FOÇEP-Foça Çevre ve
Kültür Platformu ile paylafl›lmas›na, bu konuda ÇMO taraf›ndan bir bas›n duyurusu ha-
z›rlanarak bas›na gönderilmesine,

8- Gemi Mühendisleri odam›z›n ‹BfiB Gemi Al›m ihalesi ile ilgili haz›rlam›fl oldu¤u rapo-
run elektronik ortamda odalar›m›zla paylafl›lmas›na ve gelecek önerilerle gelifltirilerek
ivedilikle ‹BfiB’ne iletilmesine,

9- Kad›n Çal›flma grubumuz taraf›ndan haz›rlanan Kad›n Komisyonu tasla¤›n›n odala-
r›m›zla paylafl›larak Ekim toplant›s›nda görüflülmesine,

10- Kad›n Çal›flma Grubumuzun Turgutlu ‹zzettin Köyü için toplanan bilgisayarlarla
okul malzemelerinin çal›flma grubundan gelen öneri do¤rultusunda 24 Eylül’de yap›la-
cak ziyaretle iletilmesine, bunun için araç sa¤lanmas›na,

Karar verildi.   
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SAYI: 2011/91

TAR‹H: 10.10.2011

KONU: ‹KK Ekim Ay› Kararlar›

GÜNDEM

1- Kent Gündemi

2- EXPO-‹nciralt› süreci

3- Konak Tüneli 

4- 8 Ekim Ankara Mitingi

5- Mühendislik Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri

6-‹KK Çal›flanlar Kokteyli

7- Di¤er 

a-) Elele Çal›flmalar› ve Dönem Sözcülü¤ü

b-) KHK’ler

KARARLAR

1- Expo ‹nciralt› sürecinin takip edilmesine, ‹nciralt› plan de¤iflikli¤i ile ilgili olarak uz-
man odalar›m›z›n itirazlar›n› yapmas›na,

2- Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan temeli at›lan Konak-Yeflildere Tüneli ve bu konu üze-
rinden odalar›m›za yap›lan sald›r›lara bas›n toplant›s› ile yan›t verilmesine ve haz›rla-
nan raporun en genifl flekilde da¤›t›m›n›n yap›lmas›na, 

3- Ankara S›hhiye Meydan›’nda D‹SK-KESK-TMMOB ve  TTB taraf›ndan yap›lacak mi-
ting için Elektrik, Makine, ‹nflaat Mühendisleri ve Mimarlar Odam›z›n ulafl›mlar›n›n ken-
dileri taraf›ndan yap›lmas›na, kat›lacak di¤er odalar›m›z›n ulafl›m organizasyonlar›n›n
sekretarya taraf›ndan yap›lmas›na, ulafl›m giderleri için Makine, Elektrik, ‹nflaat Mühen-
disleri Odalar›m›z ve Mimarlar Odam›z taraf›ndan 1500’er TL destek yap›lmas›na artan
giderlerin ‹KK Bütçesinden karfl›lanmas›na

4- Makine Mühendisleri Odam›z sekretaryas›nda haz›rl›k çal›flmalar› yürütülen Mühen-
dislik ve Mimarl›k haftas› etkinliklerinin taslak program›n›n kabul edilmesine, etkin du-
yuru yap›lmas› için, afifl el ilan› ve davet yaz›s› bast›r›lmas›na,

5- Alsancak Kordon Yolu Viyadük ayaklar›n›n Gemi, Gemi MO, ‹nflaat, Mimar ve Pey-
zaj Mimarlar› odalar›m›z taraf›ndan de¤erlendirmesinin yap›lmas›na,

6- ‹KK Çal›flanlar kokteylinin 16 Kas›m 2011 Çarflamba 19:00’da Tepekule Kongre   Mer-
kezi’nde yap›lmas›na organizasyon için Makine Mühendisleri Odam›z›n görevlendiril-
mesine,

Karar verildi.   
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