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Aç›l›fl

Mimarlar Odas› ‹zmir
fiubesi Mimarl›k Merkezi 
Hizmete Aç›ld›

Mimarlar Odas› ‹zmir fiube-
si, tescilli olan eski Tekel
depo binas›n› restore etti
ve yeni hizmet binas›na dü-
nüfltürdü. Yap›, "‹zmir Mi-
marl›k Merkezi" olarak 27
Aral›k 2013 Cuma günü dü-
zenlenen törenle hizmete
aç›ld›. Mimarl›k Merkezi aç›-
l›fl›na CHP ‹zmir milletvekil-

leri Mehmet Ali Susam, Musa Çam, Konak Belediye Bafl-
kan› Hakan Tartan ve Meslek Odalar›n›n temsilcileri kat›l-
d›. Aç›l›fl konuflmas› yapan Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal, eski yap›lar›n yeni-
lenerek kente geri kazand›r›lmas› gerekti¤ini, meslek ör-
gütlerinin kentin yenilenme sürecine dahil edilmesinin
do¤ru olaca¤›n› söyledi. Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan
Mimarl›k Merkezi'nin yap›m aflamas›nda eme¤i geçen ki-
flilere plaketleri takdim edildi. Törende son olarak mes-
lekte 30. ve 50. y›l›n› dolduran mimarlara plaketleri veril-
di. Mimarl›k Merkezi aç›l›fl› yo¤un bir kat›l›mla gerçekle-
flen y›lbafl› kokteyli ile devam etti.
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Bas›n Aç›klamas›

Hükümetin bir süredir meslek Odalar›na uygulamakta ol-
du¤u bask› ve y›ld›rma operasyonlar›n›n son ad›m›, Oda-
lar› “denetim” alt›na almak amac›yla yay›mlanan Bakanlar
Kurulu karar› olmufltur.

Orman ve Su ‹flleri Bakanl›¤› taraf›ndan Orman Mühendis
Odas›’n›n idari ve mali denetim yap›laca¤›na iliflkin 7 Ka-
s›m 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Karar› yay›mlanm›fl;
ard›ndan, TMMOB ve ba¤l› Odalar an›lan karar›n Anaya-
sa’ya ve evrensel hukuk anlay›fl›na ayk›r›l›¤›na iliflkin aç›k-
lamalar yapm›fl ve yarg›ya baflvurmufltu. Buna karfl›n, hu-
kuksuz uygulamalar›n altl›¤›n› oluflturma gayretiyle 17
Aral›k 2013 tarihli Resmî Gazete’de bu kez Mimarlar Oda-
s›’n›n da içinde bulundu¤u 11 meslek Odas›n›n Çevre ve
fiehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan idari ve mali denetiminin
yap›laca¤›na iliflkin Bakanlar Kurulu Karar› yay›mlanm›flt›r.

Merkezî idarenin yerinden yönetim kurulufllar›n›n “ifllem-
leri” üzerindeki yetkileri, yerinden yönetimin özerkli¤ini
ve ba¤›ms›zl›¤›n› ortadan kald›racak nitelikte olamaz. Av-
rupa Yerel Yönetimler Özerklik fiart›, merkezî idarenin de-
netimini s›k› kurallara ba¤lam›fl ve yerel yönetimlerin ken-
di faaliyet ve ifl alanlar›nda sadece Anayasa’ya ve kanun-
lara uygunluk denetimine olanak tan›m›fl ve yerindelik de-
netimini yasaklam›flt›r.

Her ne kadar 1982 Anayasas›’nda merkezî idarenin yerin-
den yönetim kurulufllar› üzerinde idari vesayet yetkisinin
bulundu¤una iflaret eden kurallar mevcut ise de, o günkü
anlay›flla dahi, böyle bir denetimin esas ve usullerinin ka-
nunla belirlenmesi gereklili¤i Anayasal bir hüküm olarak
konulmufltur. Ancak 6235 say›l› Yasa ile ilgili bakanl›klar›n
Birlik ve Oda organlar›n›n karar ve ifllemleri üzerindeki ta-
sarruflar›n›n çerçevesi, s›n›rlar› ve usulleri belirlenmemifltir.

E¤er siyasal iktidar mimarl›k ve mühendislik mesle¤inin

geliflimini hedefleseydi, TMMOB ve ba¤l› Odalar ile de-

mokratik, ortak akla dayanan bir süreci öngörmesi gere-

kirdi. Aksine bugüne kadar, meslek ortam›n›n bozulmas›

ve kamu zarar›na yol açmas› pahas›na meslek Odalar›n›n

denetim yetkileri k›s›tlanm›fl, meslek Odas›n›n üyeleri ile

ba¤lar›n›n kopar›lmas› amac›yla yasa ve yönetmelik de¤i-

fliklikleri yap›lm›flt›r. Evrensel bilim ve hukuk ilkeleri ›fl›¤›n-

da meslek menfaatlerini koruyan hiçbir hukuk düzenle-

mesi ise gerçeklefltirilmemifltir.

Bütün ifllem ve kararlar›n Bakanl›k taraf›ndan incelemeye

al›nmas› yoluyla bir idari denetim yap›lmas› hukuka ayk›r›

ve “otoriter” bir anlay›fl›n ürünüdür. Bakanl›k memurlar›-

n›n Orman Mühendisleri Odas›’nda adeta “karargah” ku-

rarak her türlü ifllem ve karar› inceleme alt›na almaya bafl-

lam›fl olmalar›, idari vesayetin s›n›rlar› d›fl›ndaki hukuksuz

uygulamalar›n altl›¤›n› oluflturmak amac›yla söz konusu

Bakanlar Kurulu Karar›n›n al›nd›¤›n› göstermektedir.

Bilimin rehberli¤inde, kamu ve toplum yarar› do¤rultu-
sunda çal›flan TMMOB ve ba¤l› meslek Odalar›n›n “idari
ve mali denetim” ad› alt›nda siyasal iktidar›n güdümlü
kurulufllar› haline getirilmek istendi¤i aç›kt›r. Zira AKP
bugüne kadar kula¤a hofl gelen “ileri demokrasi” söy-
lemleriyle hayat›n her alan›nda kendi iktidar›n› pekifltir-
mek üzere icraatta bulunmufltur. Ancak bilinmelidir ki,
bu ilkel demokrasi anlay›fl›n›n gelip çarpaca¤› siper,
meslek alan›nda söz sahibi her mimar›n ve mühendisin
kendi mesleki hakk› ve onuruna sahip ç›kmas› olacakt›r.

M‹MARLAR ODASI
Merkez Yönetim Kurulu

Meslek Odalar› ‹ktidar›n Bask›lar›na Boyun E¤meyecek

18.12.2013
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Bas›n Aç›klamas›

TMMOB Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi (Kas›m 2013);
kentlerin ve yerel yönetimlerin ülke politikalar›n›n
do¤rudan uygulama alan› olarak tan›mlamakta ve bu
nedenle kentler ve yerel yönetimler siyasetin ve ser-
mayenin ilgi oda¤› oldu¤unu söylemektedir.

TMMOB, kentlerimizde var olan sorunlar›n afl›lmas›,
sa¤l›kl› yaflanabilir ve güvenli kentsel çevrelerin üretilme-
si ve kentsel yaflam kalitesinin iyilefltirilmesini öngörmek-
te; kent halk›n›n emek ve meslek örgütlerinin demokratik
kat›l›m›n› ve denetimini sa¤layacak bir anlay›fl›n gelifltir-
ilmesini, öncelikli ve temel gerek olarak görmektedir.

Kentimizde 28-30 Kas›m 2013 günlerinde “Kentine Sahip
Ç›k” temas›yla 2. ‹zmir Kent Sempozyumu gerçeklefltiril-
di. Kentimizin do¤al afetlere haz›rl›k durumu, kent yöne-
timi, kentsel mekan, planlama ve yap›laflma politikalar›,
enerji, do¤al kaynaklar, ulafl›m, tehlikeli at›klar, kültürel
alanlar konular›n›n tart›fl›ld›¤› sempozyuma yerel yöne-
timlere aday olacak kiflilerin kat›lmas› ça¤r›s› yap›lm›flt›.

Yerel yönetimlerin daha sa¤l›kl› kentleri daha kat›l›mc›
yönetim anlay›fl› içerisinde gerçeklefltirirken yolunu
ayd›nlatacak ve bu çal›flmalarda gereksinim duyduklar›

dayan›flmay› gelifltirebilece¤i alanlar› iflaret eden sem-

pozyum, ça¤dafl, ilerici, toplumsal faydadan yana poli-

tikalar›n belirlenmesine katk› sa¤lam›flt›r.

TMMOB ‹zmir ‹KK Toplumun siyasallaflmas›n› de¤il ama

siyasetin toplumsallaflmas›n› önemserken, yerel yönetim

seçimleri için adaylar›n belirlenmesi sürecinde emekten

halktan yana politikalar›n hayata geçirilmesinin, sa¤l›kl›,

güvenli, geliflen kentler için ortaya koydu¤u görüfl ve

önerilerden yararlan›lmas›n›n önemli oldu¤unu

düflünmektedir. Kiflilerin de¤il politikalar›n konuflulup

tart›fl›ld›¤› bir adayl›k ve seçim sürecinin ‹zmir Kenti için

daha yararl› olaca¤›n› ifade ediyoruz.  

Bu do¤rultuda TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulunun

yerel yönetim seçimleri için adaylar›n belirlenmesi

sürecinde kamuoyuna ya da bas›na yans›d›¤› görülen

biçimiyle adaylar›n aras›nda kimse için olumlu ya da

olumsuz görüfl verilmesi gibi bir anlay›fl› bulunmamak-

tad›r.

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Sa¤l›kl› Güvenli
Geliflen Kent ve  Demokratik Kent Yönetiminde Taraft›r!

21.01.2014
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Büyükflehir Belediyesi’nin
fiirinyer Projesi Durduruldu

fiirinyer Park›, mevcutta ve öneri planlar çerçevesinde ele
al›nd›¤›nda, çevresinde yer alan fonksiyon alanlar›, yük-
lendi¤i ifllevi ve kent ölçe¤inde verdi¤i aktif ve pasif yeflil
alan olma özelli¤i ile kent merkezine yak›nl›¤›, ulafl›m ko-
layl›¤›, kent belle¤inde edindi¤i yeri ve en önemlisi mev-
cut yo¤un doku içerisindeki kentsel boflluk anlam›nda
bölge için son derece önemli bir aland›r. Ayr›ca üst ölçek-
li planlarda da KKeennttsseell--BBööllggeesseell yyeeflfliill aallaann olarak belirlen-
mifltir.  

Yürürlükteki imar planlar› ve mevcut durum itibar›yla za-
ten yetersiz olan sosyal ve teknik altyap› alanlar›n›n plan
yolu ile azalt›larak, kamuya ait olan yeflil alanlar›n rant u¤-
runa talan edilmesi, kentimiz için oldukça önemli bir so-
rundur.

Bölgenin zaten yetersiz olan ulafl›m altyap›s› ve yo¤unlu-
¤u göz önüne al›narak, arazi kullan›m kararlar› ile önerilen
fonksiyonlar›n do¤rudan trafik yo¤unlu¤unu etkilemesi,
ayr›ca ulafl›m ve bölge sorunlar›na çözüm getirmek bir
yana var olan ulafl›m sorununu, trafik t›kan›kl›¤›n› daha da
art›racak olmas› nedeniyle mevcut planlar üzerinde nas›l
bir yük oluflturaca¤›n›n hesaplanmas› gerekmektedir.
‹zmir 4.‹dare Mahkemesi tüm bu itirazlar› dikkate alarak
kamusal alanlar›n yap›laflmaya aç›lmas›n› durdurdu.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi ile Buca Belediyesi ara-
s›nda imzalanan özel protokolle hayata geçirilecek
olan fiirinyer Pazaryeri Projesi, mahkeme
taraf›ndan engellendi. Proje nedeniyle kamusal ala-
n›n imara ve ticarete aç›laca¤›n› belirten ‹zmir 4.
‹dare Mahkemesi planlar›n yürütmesini durdurma
karar› verdi.

Resmi Gazete: 31 Ocak 2014 / 28899

Korunan Alanlar›n Tespit, Tescil ve Onay›na ‹liflkin Usul ve Esas-
lara Dair Yönetmelik çerçevesinde ve Do¤al Sit Alanlar›n›n De-
¤erlendirilmesine ‹liflkin Teknik Esaslar çerçevesinde Do¤al Sit
Alanlar›n›n Ön De¤erlendirme ve Ekolojik Temelli Bilimsel Arafl-
t›rma Raporlar›n›n haz›rlanmas› ve incelenmesi esnas›nda afla¤›-
daki ilke karar› oluflturulmufltur.

Ön De¤erlendirme Raporlar› ve Ekolojik Temelli Bilimsel Araflt›r-
ma Raporlar›n›n, Do¤al Sit Alanlar›n›n De¤erlendirilmesine ‹lifl-
kin Teknik Esaslara uygun olarak haz›rlanmas›, Araflt›rma alan›
s›n›rlar›n›n ise;

a) Ekolojik de¤erlendirmelerde, kritik tür veya türler ile habitat-
lar›n, ekosistemin mevcut durumu bir bütün olarak irdelenmeli,
alan›n s›n›rlar› ise, kritik türlerin yay›l›m s›n›rlar› da dikkate al›na-
rak (alansal ve zamansal boyutta) belirlenmesi,

b) Alan›n konumu, büyüklü¤ü ve do¤al ve yapay efliklerle iliflki-
si ve ay›r›c› unsurlar otoban, karayolu, tren yolu, kanal, co¤rafi
s›n›rlar (s›rt, tepe, orman s›n›r›, nehir, göl, deniz) vb. göz önüne
al›narak belirlenmesi,

c) Öncelikle varsa güncel hava foto¤raflar› ve uydu görüntüleri
ile daha önceden elde edilmifl envanter bilgilerinden faydalan›-
larak, alanda mutlak korunmas› gereken tür ve habitatlar var ise
bunlar›n yay›l›m alanlar›, ekolojik koridorlar ve yaflayan popülas-
yonlar› bar›nd›racak yeterli büyüklü¤ü dikkate al›narak belirlen-
mesi,

d) Alanda var olan herhangi bir organizman›n beslenme, yuva-
lama ve üreme gibi yaflamsal faaliyetlerini sürdürdü¤ü alanlar›n
bütünlük durumunun dikkate al›narak belirlenmesi,

e) Jeolojik ve jeomorfolojik aç›dan istisnai ve ilginç özellik bar›n-
d›rmas› halinde ise kaynak de¤erin s›n›rlar› dikkate al›narak be-
lirlenmesi,

Haz›rlanan ve haz›rlanacak olan Ön De¤erlendirme Raporu ve
Ekolojik Temelli Bilimsel Araflt›rma Raporu alan s›n›rlar›n›n, alan-
da bulunan di¤er koruma statüleri de dikkate al›narak yukar›da-
ki hususlar çerçevesinde de¤erlendirilmesine oy birli¤i ile karar
verildi.

Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Merkez Komisyonu ‹lke Karar›
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Bilindi¤i üzere, mimarlar›n Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar›
içerisinde serbest mimarl›k hizmetlerini icra edebilmeleri
için, ‹mar mevzuat› uyar›nca "Büro Tescillerini" TMMOB
Mimarlar Odas›'na yapt›rmalar› ve 6235 say›l› Türk
Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu uyar›nca
mesleki k›s›tl›l›klar› bulunmamas› gerekmektedir.

Serbest Mimarl›k Hizmetleri Büro Tescil Belgesi; amac›
"mesleki uygulamalarda kamu yarar›n›, meslek haklar›n›
ve eti¤ini korumak, müelliflik haklar›n› gözetmek, haks›z
rekabeti önlemek, mesleki sorumluluklar› tan›mlamak ve
mesleki de¤erlendirmeye esas sicilleri tutmak" olarak
belirlenmifl olan TMMOB Mimarlar Odas› Serbest Mimarl›k
Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim
Yönetmeli¤i'nde belirtilen düzenlemelere ba¤l› olarak
y›ll›k yap›lmakta ve sadece içinde bulunulan y›l için geçer-
li olmaktad›r.

Mesleki faaliyetlerinize yönelik k›s›tl›l›kla karfl› kar-
fl›ya kalmaman›z için 2014 Y›l› Serbest Mimarl›k
Hizmetleri Büro Tescil Belgenizi, kay›tl› oldu¤unuz
Mimarlar Odas› fiubesine gerekli belgelerle birlikte
baflvurarak alabilece¤inizi bilgilerinize sunar, çal›fl-
malar›n›zda baflar›lar ve esenlikli y›llar dileriz.

2014 y›l› için Serbest
Mimarl›k Hizmetleri Büro
Tescil Belgesi Yenileniyor Dan›fltay 6. Daire Yap› Müteahhitlerinin Kay›tlar› ile

fiantiye fiefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakk›nda
Yönetmeli¤in baz› maddelerinin yürütmesinin durdurul-
mas› ve iptali için TMMOB taraf›ndan aç›lan davada ara
karar›n› verdi. Mahkeme, teknik ö¤retmen ve teknikerlerin
flantiye flefli¤i yapabilmesini düzenleyen maddelerin
yürütmesini durdurdu.

Dan›fltay 6. Daire, Yap› Müteahhitlerinin Kay›tlar› ile
fiantiye fiefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakk›nda
Yönetmeli¤in 10 maddesinin 1. f›kras›nda yer alan "veya
bunlara iliflkin teknik ö¤retmen veya tekniker" ibaresi, 14.
f›kras›n›n tümü ile 15. f›kras›n›n "ve teknik ö¤retmen
unvanl› teknik personelin" ibaresinin yürütmesinin durdu-
rulmas›na, dava konusu edilen di¤er madde ve ibareler
yönünden ise yürütmenin durdurulmas› isteminin reddine
oybirli¤i ile karar verdi. 

TMMOB taraf›ndan aç›lan davada; 16 Aral›k 2010 tarih
27787 say›l› Resmi Gazete‘de yay›mlanarak yürürlü¤e
giren "Yap› Müteahhitlerinin Kay›tlar› ile fiantiye fiefleri ve
Yetki Belgeli Ustalar Hakk›nda Yönetmeli¤in" 1, 2, ve 5
(eksik düzenleme nedeniyle) 10. maddenin 1, 2, 5, 14 ve 15
f›kralar›n›n ve 10. maddenin 12. f›kras›nda geçen "binan›n
kullan›m amac›na uygun olarak "ibaresi ile mühendis veya
mimar aras›ndaki "veya" ibaresinin iptaline, öncelikle
yürütmenin durdurulmas›na karar verilmesi istemiyle
dava aç›lm›flt›.

Teknik Ö¤retmen ve
Teknikerlere fiantiye fiefli¤i
Yolunu Açan Yönetmelik
Maddesinin Yürütmesi
Durduruldu
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Temsilciliklerin 
43. Dönem Seçimleri Gerçekleflti

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

Ödemifl Temsilcili¤i
Baflkan Münir Bezmez
Sekreter Üye Orkun K›rsoy
Sayman Üye Ayflen Acar
Üye Tülin Bozo¤lu
Üye Canan Sar›

Salihli Temsilcili¤i
Baflkan fiefaat Karabulut
Sekreter Üye Mevli Afl›k Pehlivan
Sayman Üye Emel Aslano¤lu
Üye Fatma Gökçe Tafldelen
Üye fieref Topkaya

Turgutlu Temsilcili¤i
Baflkan Hasan Karacaova
Sekreter Üye Meltem Çetin
Sayman Üye Bahar Kaptano¤lu
Üye Bu¤ra Erkufl
Üye Mahir Ek

Uflak Temsilcili¤i
Baflkan H.Avni Özgencil
Sekreter Üye ‹smail Öner Karg›
Sayman Üye Turan Ünlü
Üye Ça¤lar Samanc›
Üye Abdullah K›l›ç

Akhisar Temsilcili¤i
Baflkan Fatma Kocab›y›ko¤lu
Sekreter Üye Ahmet fien
Sayman Üye Selma Özçiftçi
Üye Kürflat Y›lmaz
Üye Tu¤ba Bacak

Ayd›n Temsilcili¤i
Baflkan Tuncer Saray
Baflkan Yard›mc›s› Nadir M›st›k
Sekreter Üye Aylin Payza Gökyi¤it
Sayman Üye Serdal Deveci
Üye Erol Kevran

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

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

Kufladas› Temsilcili¤i
Baflkan Ümit Acar
Sekreter Üye Tahir Yerlikaya
Sayman Üye fieniz Evgar
Üye Mine Ayfle fiavkay
Üye Çetin Kocaman

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

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu (‹KK) Taraf›ndan
Düzenlenen ‹zmir 2. Kent Sempozyumu Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi`nde 28-30 Kas›m 2013 Tarihleri
Aras›nda Gerçekleflti

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) ‹zmir ‹l
Koordinasyon Kurulu (‹KK) taraf›ndan düzenlenen TMMOB
‹zmir 2. Kent Sempozyumu Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi`nde 28-30 Kas›m 2013 tarihleri aras›nda gerçekleflti.

Grup Praksis`in dinletisi ile bafllayan Sempozyumun aç›l›fl
konuflmas›n› TMMOB ‹zmir ‹KK Sekreteri Ferdan Çiftçi yapt›.
Çiftçi`nin ard›ndan s›ras›yla Sempozyum Yürütme Kurulu
ad›na MMO ‹zmir fiube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Melih
Yalç›n, TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›,
Bornova Belediye Baflkan› Kamil Okyay S›nd›r ve CHP ‹zmir
Milletvekili Alaattin Yüksel birer konuflma yapt›lar.

Sempozyumda üç gün boyunca TMMOB`ye ba¤l› odalar›n
‹zmir birimleri taraf›ndan 27 oturumda toplam 86 bildiri

sunuldu. Bildiri sunumlar› aras›nda TMMOB ‹zmir ‹l

Koordinasyon Kurulu ad›na gerçeklefltirilen "Kentsel

Dönüflüm Anketi", "Mahalle Sorunlar›na Yönelik Muhtar

Anketi" ve "Ö¤renci Anketi" ile birlikte TMMOB ‹zmir ‹KK

Kad›n Çal›flma Grubu ad›na sunulan iki bildiri de yer ald›.

Sempozyum kapsam›nda ilkö¤retim 5, 6, 7 ve 8. S›n›f ö¤ren-

cilerine yönelik gerçeklefltirilen "Nas›l Bir Kent ‹stiyoruz?"

konulu resim yar›flmas›n›n ödül töreni 30 Kas›m 2013

Cumartesi günü yap›ld›. Törende dereceye giren ö¤rencilere

ödülleri verildi. Törenin ard›ndan gerçekleflen "Yerel

Forumlar Ortak Forumu"na çeflitli yerel forumlardan yo¤un

kat›l›m gerçekleflti.

Sempozyumun son günü gerçekleflen "Kent Hakk› ve Kent

Yönetimi" konulu panele konuflmac› olarak Cihan Uzunçarfl›l›

Baysal, Nilgün Toker K›l›nç, fienol Karaaslan kat›ld›lar.

Gezi sürecinde çekilmifl olan foto¤raflardan derlenen "Bir

Direniflin Öyküsü" bafll›kl› gezi foto¤raflar› sergisi ile "Nas›l

Bir Kent ‹stiyoruz?" konulu resim yar›flmas›nda sergilemeye

de¤er görülen resimlerin yer ald›¤› sergi kat›l›mc›lar

taraf›ndan yo¤un ilgi gördü. Sergi alan›nda ayr›ca "Nas›l bir

kent istiyoruz?" ve "Nas›l bir kent istemiyoruz?" bafll›kl› iki

panoda kat›l›mc›lar›n görüflleri k›sa notlar halinde al›nd›.

.....

Kaynak: ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
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Etkinlikler

Kent, Kültür ve Demokrasi
Forumu’nun Üçüncü ve 
Son Buluflmas› ‹zmir’de
Topland›

Taksim Meydan› Müzikali
Mimarl›k Merkezi’mizde
GerçeklefltiMimarlar Odas› ta-

raf›ndan, ülkemize
özgü birikimin bira-
raya gelmesinin ve
bu süreçte sivil de-
mokratik kurulufllar
ve mimarl›k, bilim,
kültür ve sanat in-

sanlar› ile birlikte de¤erlendirme ortam›n›n sa¤lanmas›n›n,
dönemsel “Kent, Kültür, Çevre, Demokrasi ve Mimarl›k
Politika Belgesi”nin oluflturulmas›n›n hedeflendi¤i Kent
Kültür ve Demokrasi Forumu Buluflmalar› bafllat›lm›flt›.
Forumlar›n Türkiye co¤rafyas›na yay›lmas›n› ve bölgelere
özgü nitelikleri ortaya koymas›n› amaçlayan forum dizisi-
nin üçüncüsü ise, 14 Aral›k 2013 tarihinde Mimarlar Odas›
‹zmir fiubesi’nin yeni hizmet binas›nda gerçeklefltirildi. Bir
kat›l›m süreci olarak öngörülen “Kent, Kültür ve Demok-
rasi Forumu” kat›l›mc›lar›yla birlikte bir politika metninin
yeniden üretilmesi ile gelece¤e iliflkin umutlar› beslemesi
amaçlanan etkinlik yüksek kat›l›mla gerçekleflti.

Kaynak: www.mo.org.tr

Talimhane Tiyatrosu’nun düzenledi¤i Taksim Meydan›
Müzikal Tiyatro oyunu 14 Aral›k 2013 tarihinde fiubemiz
konferans salonunda sergilendi. Yönetmenli¤ini Mehmet
Ergen’in yapt›¤› oyunda Taksim Gezi Park›’da yaflananlar
sahneye tafl›nd›. Mert Ayd›n, Orhan Ayd›n, Nebi Birgi, Ku-
bilay Çaml›da¤, Ezgi Erol, Baran Güler, Begüm Günceler,
Defne Koldafl, Bahad›r Özkoca ve Mert fiiflmanlar oyuncu-
lar›n rol ald›¤› oyun izleyiciler taraf›ndan ilgi ile izlendi.
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Etkinlikler

TMMOB Mimarlar Odas› 43. Dönem 
2. Merkez Dan›flma Kurulu ‹zmir’de Gerçeklefltirildi

TMMOB Mimarlar Odas›’n›n 43. Dönem Çal›flma Program› içeri-

sinde yer alan ve Mimarlar Odas› Ana Yönetmeli¤i uyar›nca ger-

çeklefltirilen 43. Dönem 2. Merkez Dan›flma Kurulu 14 Aral›k 2013

tarihinde Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nde yap›lm›flt›r.

Dan›flma Kurulu’nda 43. Dönem çal›flma program› çerçevesinde,

dönem içinde gerçeklefltirilen Oda çal›flmalar›n›n de¤erlendiril-

mesinin yan› s›ra, özellikle 2011 genel seçimler süreciyle paralel

olarak ülkemizde geliflen yap›sal ve yasal de¤iflim süreçleri, bu

süreçlerin kent, çevre, do¤al ve kültürel miras ile meslek alan›na

etkileri de¤erlendirilerek çözüm önerileri paylafl›lm›flt›r.

Bu ba¤lamda yap›lan tespitlerde özetle alt› çizilen hususlar flu

flekilde belirginleflmifltir:

Anadolu, birçok yerleflme kültürünün yeflerdi¤i, birçok kültüre

kaynakl›k etmifl ve birçok kültürü buluflturmufl kökleri çok ötele-

re uzanan büyük bir kaynakt›r. Ülkemiz do¤al tarihi arkeolojik

zenginli¤inin yan› s›ra büyük bir mimarl›k birikimine de sahip

olan bir mimarl›klar ülkesidir. Cumhuriyetimizin ilk y›llar›ndaki

ça¤dafllaflma serüveninin bir yans›mas› olarak mimarl›k uygula-

malar›, o günün koflullar› içinde öncü deneyimler kazanabilmifl-

tir.

Ancak, 1950’li y›llardan itibaren seçilen ba¤›ml› kalk›nma politi-

kalar›n›n etkisiyle yaflanan kentlere göç sürecinde kentlileflme

h›z›, kentleflme h›z›na ayak uyduramam›fl; plans›zl›k, kaçak yap›-

laflma, gecekondulaflma süreci, bir kimlik kayb› içinde kentsel

dokunun, tarihsel miras›n ve do¤al çevrenin bozulmas›na neden

olmufltur. Bu sorunlar, tutars›z siyasal yaklafl›mlarla birleflerek da-

ha da büyümüfltür ve büyümektedir.

‹nsanl›k tarihin var oluflundan bu yana binlerce y›ld›r sürüp gi-

den uygarl›klar›n ülkemiz topraklar›nda b›rakt›¤› silinmez izler;

son elli y›ld›r uygulanan imar politikalar› sonucu yaflanan bütün

aymazca tahribatlara karfl› hala gözler önündedir.

Bu nedenle, planlama, mimarl›k ve mühendislikten yoksun bir
yap›laflmaya yol aç›lmas› sonucunda yitirilen insani, kentsel,
do¤al ve tarihsel de¤erler olmufltur. Ayr›ca bu durum, Çevre ve

fiehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan 2010-2023 y›llar› için
ön görülen Kentges Bütünleflik Kentsel Geliflme Stratejisi Ve Ey-
lem Plan› ile kesinlik kazanm›flt›r.

Tüm dünyaya ilan edilen bu belgelerdeki önemli saptama ve

stratejilerden birisi de sa¤l›kl› güvenli ve ça¤dafl yaflam alanla-
r›na ulafl›lmas›; nitelikli kentsel yaflam çevrelerinin oluflturula-
bilmesi için kentsel mekân ve yap› projelerinin elde edilmesi
sürecinin tasar›m yar›flmalar›, kat›l›mc› proje gelifltirme süreç-
leri gibi mekanizmalar›n uygulanmas›, bu amaçla merkezi ve
yerel yönetimlerin, meslek odalar›, üniversiteler ve sivil top-
lum kurulufllar› ile iflbirli¤i yapmas› önerisidir.

Olumlu bir yaklafl›mla yap›lan bu de¤erlendirmelere karfl›n, çok

k›sa bir süreç içinde yap›lan mevzuat düzenlemelerinin ve bu

düzenlemelerle gerçeklefltirilen uygulamalar›n ne yaz›k ki; bütün

tarihsel geçmifle, güncel geliflmelere, evrensel meslek kuram ve

kurallar›na ve serbest rekabet ilkesine dahi ayk›r› bir içeri¤e sa-

hip oldu¤u görülmektedir.
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Bu düzenleme ve uygulamalar›n, ülke mühendis ve mimarlar›n›
yok sayan, kamu yarar› gözetilmeksizin ülke kaynaklar›n› dene-
timsiz flekilde insan unsuru ile iliflkilendirilmeyecek “marka fle-
hir”lere ve “yat›r›mc›n›n önündeki engelleri kald›rmak” amac›na
heba eden; kamusal hizmet kavram›n› yok eden; insana, do¤aya,
tarihe, kültüre ait de¤erleri göz ard› eden; yerinden yönetim ku-
rulufllar›n› demokratik esaslara ayk›r› olarak merkezi idarenin
emrine amade eden, kabulü olanaks›z düzenlemeleri içerdi¤i
gözlemlenmektedir.

Di¤er taraftan, bu süreçte gerçeklefltirilen yasal düzenlemeler;
sa¤l›kl› yap›l› çevreler oluflturulmas›, mimarl›k mesle¤inin geliflti-
rilmesi, meslektafllar›m›z›n hak ve yetkilerinin korunmas›; kamu
yarar›n› temel alacak biçimde mimarl›¤›n toplumla buluflturulma-
s› önüne çok büyük engeller çekmekte; mimarl›¤› örgütsüz, top-
lumdan kopuk, yat›r›mc› – müteahhit insaf›na b›rakan “etkisiz”
teknik elemanlar konumuna sürüklemektedir.

KHK’ler bafllayan bu süreçte, KHK’ler ile pefli s›ra gelen kanun
düzenlemeleriyle; planlama, mühendislik ve mimarl›k meslek
alan›n›n düzenlenmesine yönelik tüm yetkilerin tek elde toplan-
mas›; bu amaç do¤rultusunda TMMOB ve ba¤l› Odalar›n, yerel
yönetimlerin “asli ifllerine” ait yetkilerinin gasp edilmesi, “özerk
ve kamusal kimliklerinin” yok edilmesi; TOK‹’nin yetkilerinin Ba-
kanl›¤a geçmesi; korunmas› gerekli do¤al, kültürel ve tarihi mi-
ras›m›z üzerindeki tasarruflara ait yetkilerin Çevre ve fiehircilik
Bakanl›¤›n›n tekelinde toplanmas›; bilirkiflilik müessesesinin Ba-
kanl›¤›n emrine verilmesi; di¤er baz› kamu kurumlar›n›n yetki-
lerinin devredilmesi gibi yasal de¤iflikliklere yönelik öncelikli de-
¤erlendirmelerin yap›lmas› gerekmektedir.

Türkiye’nin çok yo¤un ve yak›c› gündemleri aras›nda yaflamsal
düzeyde pek çok karar al›n›p yürürlü¤e girerken; kamuoyunun
bu konular› yeterince tart›flma, de¤erlendirme ve bilgilenme ola-
na¤› bulunmamaktad›r. Bu ortamda, ard arda yay›mlanan Kanun
Hükmünde Kararnamelerin pefli s›ra yürürlü¤e sokulan yasalar
ve yönetmelikler ile Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’na mimarl›k
meslek alan›n›n düzenlenmesi, Meslek Odalar›n›n ve yerel yöne-
timlerin kimi yetkilerinin verilmesinin ne anlama geldi¤inin ve

nas›l bir sürecin parças› oldu¤unun da ayr›ca irdelenmesi gerek-
mektedir.

Bafl›ndan bu yana “ileri demokrasi” ve “vesayet rejimine karfl›”
söylemlerle gerçeklefltirilen düzenlemeler ve uygulamalar; ironik
bir biçimde, “darbe rejimi vesayetine” dayanmakta; uygar ülke
ölçütleri ve demokrasi ile ba¤daflmayan, hukuka, anayasaya ve
ilgili yasalara aç›kça ayk›r› olan geliflmeler, küresel sömürü, rant
ve ç›kar politikalar›n›n yaflama geçirilmesi için duyarl› tüm ke-
simlerin ve toplumun sindirilmesi anlam›na gelmektedir. Bu ba¤-
lamda içinde bulunulan süreç ve ülke gündeminin mimarl›k orta-
m›na etkilerine yönelik yap›lacak de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda;
özellikle mesleki hizmet alanlar›n›n düzenlenmesi, mesleki hak-
lar; Mimarlar Odas› örgütsel yap›s›n›n yenilenmesi ve güçlendi-
rilmesi ile mimarl›k politikalar›n›n gelifltirilmesi konusu ayr›nt›l›
olarak ele al›nmal›d›r.

Mimarl›k politikalar›n›n, gerek meslek alan› ve meslektafllarla,
gerek di¤er meslek odalar›, sivil toplum örgütleri, üniversiteler
ile tüm kamu kurum ve kurulufllar›yla ve gerekse toplumla pay-
lafl›lmas› da içinde bulunulan dönem aç›s›ndan önem arz et-
mektedir.

Mimarlar Odas› olarak, di¤er meslek odalar› ile birlikte, TMMOB
eflgüdümünde; bu sürecin dayatt›¤› hukuksuzlu¤un giderilmesi
için hukuki giriflimler dahil olmak üzere her alanda çabalar›m›z›n
yo¤unlaflarak devam etmesi gerekti¤ini; mesleki ve demokratik
haklar›n korunmas› ve sa¤lanmas›; do¤al ve kültürel çevre ile mi-
marl›k ve kent de¤erlerinin korunmas› ve gelifltirilmesi; bilimin
rehberli¤inde kamu ve toplum yarar›n›n gözetilmesi yönündeki
çabalar›m›z›n, meslektafllar›m›z, duyarl› tüm kesimler ve yurttafl-
lar›m›zla birlikte sürdürmeye kararl› oldu¤umuz bir kez daha yi-
nelenmelidir. Unutulmamal›d›r ki tarihsel süreç içerisinde meslek
örgütleri demokrasinin en önemli güvencelerinden birisi olmufltur
ve bu misyonlar›n› sürdürmeye, bütün zorluklara ra¤men devam
edeceklerdir.

Meslek Odalar›, meslek ortam›n›n ve demokrasinin olmazsa ol-
maz güvenceleridir. Onlara sahip ç›kmak, yaflam›m›za ve gele-
ce¤imize sahip ç›kmak demektir.
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Sergi - Ödül

Türkiye’de mimarl›k mesle¤ini ve kültürünü gelifltirme he-
defiyle gündem yaratan ilk kurumsal giriflim olan Ulusal
Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri Program›, Mimarlar Odas› ta-
raf›ndan ilk kez 1988 y›l›nda, Mimar Sinan’›n 400. ölüm y›l-
dönümü an›s›na düzenlendi. Bugüne kadar gerçekleflen
13 dönemde, programa 1.920 eser kat›ld› ve öncü nitelik-
leri nedeniyle 112 eser ve 41 kifli / kurulufl çeflitli dallarda
ödüllendirildi.

Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri, baflar›l› genç mimarla-
r›n ortaya ç›kmas›na katk›da bulundu¤u gibi, Türk mimar-
lar›n›n uluslararas› tan›n›rl›¤›na da olanak sa¤l›yor. Türki-
ye mimarl›¤›n› uluslararas› ortamda temsil etmek üzere

önemli mimarl›k ödülü programlar›na aday gösterilecek
mimar ve eserler, ödül alanlar ve/veya ödül adaylar› ara-
s›ndan seçiliyor. Ödül alan yap›lar, A¤a Han Mimarl›k
Ödülü, Avrupa Birli¤i Mies van der Rohe Ça¤dafl Mimarl›k
Ödülleri’nde do¤al ödül aday› oluyorlar. Böylelikle, yurti-
çinde ve yurtd›fl›nda Türkiye mimarl›¤›n› baflar›yla temsil
eden eser ve mimarlar›n farkl› platformlarda tan›n›rl›¤›
amaçlan›yor. Mimarl›k eserinin kamusall›¤›n›n art›r›lmas›,
mimar›n hak ve sorumluluklar›n›n tan›nmas› ve mesleki
prati¤in ayr›nt›lar›n›n yayg›nlaflmas› süreçleri destekleni-
yor.

Serginin ilk günü akflam› yap›lan ödül töreninde, ödül alan
eserler ve sahipleri tan›t›larak kendilerine plaket veriliyor;
ödüllerin maddi karfl›l›¤› bulunmuyor. Sergiye kat›lan ve
ödül alan tüm eserler ilk olarak Ankara’da sergileniyor.
Sergi bir sonraki ödül dönemine kadar, oluflturulan prog-
ram çerçevesinde yurtiçinde ve yurtd›fl›nda birçok kentte
ve etkinli¤e tafl›narak yeniden aç›l›yor.

Sergiye kat›lan eserler içinde Seçici Kurul taraf›ndan de-
¤erlendirilerek yay›n için yeterli görülenler, ‹ngilizce ve
Türkçe olarak haz›rlanan Ulusal Mimarl›k Ödülleri Katalo-
gu ile ulusal ve uluslararas› mimarl›k kamuoyuna tan›t›l›-
yor. Kat›l›mc›lara ücretsiz olarak gönderilen katalog, UIA
üyesi dünya ülkelerindeki meslek örgütleri kütüphaneleri-
ne, yurtiçi ve d›fl›ndaki üniversite, araflt›rma merkezi ve
uzmanl›k kütüphanelerine ulaflt›r›larak, güncel ve modern
Türkiye mimarl›¤›ndaki düflünsel buluflçulu¤un ve estetik

Türkiye’nin Mimarl›k Ödüllerinde Yeni Dönem!
XIV. ULUSAL M‹MARLIK SERG‹S‹ ve ÖDÜLLER‹, 2014
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be¤eninin tan›t›m›na, yayg›nlaflt›r›lmas›na katk›da bulunu-
luyor.

Ödül alan eserler ve mimarlar ayn› zamanda, 1988 y›l›n-
dan beri ödül alanlar›n biraraya getirildi¤i Ulusal Mimarl›k
Ödülleri Retrospektifi Sergisi’ne ve kataloguna dahil edi-
liyor ve bu sergi yurtiçi ve yurtd›fl›nda birçok kentte ve
etkinlikte izleyicisi ile bulufluyor.

Ödül alan yap›lar›n tescili için TC Kültür ve Turizm Bakan-
l›¤›’na baflvuru yap›l›yor ve süreci eserin müellifi ile birlik-
te takip ediliyor. Ayn› zamanda, ödül alan yap›lara, ald›¤›
ödülün ad›n›n ve eser sahibinin isminin yer ald›¤› bilgi pla-
keti çak›l›yor.

Dallar ve Kategoriler
Ulusal Mimarl›k Ödülleri, iki ana bafll›k alt›nda veriliyor: M‹-
MAR S‹NAN BÜYÜK ÖDÜLÜ ve BAfiARI ÖDÜLLER‹. Mi-
mar Sinan Büyük Ödülü, tüm meslek hayat› boyunca ver-
di¤i eserleri ve mimarl›¤a geçen hizmetleri nedeniyle bir
mimara veya ortak çal›flan mimarlara veriliyor. Baflar›
Ödülleri ise dört kategoriye ayr›l›yor: “M‹MARLI⁄A KATKI
DALI”, “YAPI DALI”, “PROJE DALI”, “F‹K‹R SUNUMU DA-
LI”. Yap› Dal›’n›n kendi içinde “Yap›”, “Koruma-Yaflatma”
ve “Çevre” olmak üzere alt kategorileri bulunuyor. Mimar
Sinan Büyük Ödülü, Mimarl›¤a Katk› Dal› ve bu programa
efl zamanl› olarak yürütülen Anma Program› için seçilecek
kifli / kurum için aday gösterilebilirken

(www.mo.org.tr/ulusalsergi adresindeki “Aday Göster-

me” bölümü), di¤er dallar için kiflisel baflvuru gerekiyor.

Takvim
14 Mart 2014 Son Kat›l›m Tarihi

27-28 Mart 2014 Seçici Kurul Toplant›s›

11 Nisan 2014 Ödül Töreni, ODTÜ Kültür ve 

Kongre Merkezi, ANKARA

Sergi Program›
11-20 Nisan 2014 ODTÜ Mimarl›k Fakültesi, ANKARA

16 May.-6 Haz. 2014 Mimarlar Odas› ‹stanbul BK fiubesi 

Sergi Salonu, Karaköy, ‹STANBUL 

8-19 Ekim 2014 ‹zmir Mimarl›k Merkezi, Alsancak, ‹ZM‹R

Seçici Kurul
NUR AKIN

FERHAT HACIAL‹BEYO⁄LU

HAYDAR KARABEY

AHMET ÖZGÜNER

SEMRA TEBER YENER

Düzenleme Komitesi
N. MÜGE CENG‹ZKAN (Koordinatör), 

SERHAT BAfiDO⁄AN, 

A. DER‹N ‹NAN, 

‹LKER ÖZDEL

‹letiflim Adresi: www.mo.org.tr
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Kongre

Geçti¤imiz yüzy›l›n sonlar›na
do¤ru h›zlanan küreselleflme
ile birlikte yaflanan yersiz-
yurtsuzlaflma ve buna tepki
olarak mekansal aidiyet hissi-
nin yeniden önem kazanmas›,
yap›l› çevrelerde dikkate de-
¤er bir dönüflümün gerçek-
leflmesine neden olmaktad›r.
Bununla birlikte, son y›llarda-
ki araflt›rmalar, geleneksel ve
ça¤dafl yap›l› çevreler aras›n-
daki çeliflkileri ve melezlikleri

ortaya koyarak, mekan kullan›m›, kent planlama, tasar›m
ve mimarl›k alanlar›nda yeni tart›flmalar› da gündeme ge-
tirmifltir. Bunlar aras›nda; mekansal ayr›flmaya karfl›l›k ola-
rak kent merkezlerinin potansiyellerini irdelemeye ve so-
runlar›n› çözmeye yönelik araflt›rmalar›n ön plana ç›kt›¤›
görülmektedir.

Bu geliflmelere ba¤l› olarak, 3-5 Nisan 2014 tarihlerinde
düzenlenecek olan 26. Uluslararas› Yap›-Yaflam Kongresi
“Kent Merkezini Yeniden Keflfetmek” temas› üzerinde yo-
¤unlaflmaktad›r. Kongre öncelikle, kent merkezlerinin
geçmiflten gelece¤e tafl›d›¤› süreklilik içindeki özgün de-
¤erlerin ortaya ç›kar›lmas›n› hedeflemektedir. Bu ba¤lam-
da, de¤iflen yaflam pratiklerinin beraberinde getirdi¤i me-
kansal ve sosyal sorunlar›n tart›fl›lmas› amaçlanmaktad›r.
Kongre, kent merkezlerinin ça¤dafl yaflam koflullar›na
uyarlanabilmesine yönelik tart›flmalar için bir platform
oluflturacakt›r.

1. KENT MERKEZ‹N‹ GELECE⁄E AKTARMAK: Planlama
stratejileri ve tasar›m yaklafl›mlar›, mekansal dönüflümler,

yeniden canland›rma (ekonomik, sosyal, fiziksel), kentsel

miras, kentsel turizm

2. KENT MERKEZ‹NDE BULUfiMAK: Kentsel ayr›flma/bu-

luflma, kamusal yaflam, ulafl›labilirlik, eriflilebilirlik, çeflitli-

lik, kentlilik bilinci, kapsay›c›l›k

3. KENT MERKEZ‹N‹ YÖNETMEK: Kentsel politikalar, yö-

netiflim, kat›l›mc›l›k, afet ve risk yönetimi, alan yönetimi

yaklafl›mlar›

4. KENT MERKEZ‹NDE UYARLANAB‹L‹RL‹K: Ekolojik

yaklafl›mlar, enerji verimlili¤i, yenilikçi teknolojiler, çevre-

sel kontrol

Kongre Takvimi

‹lk duyuru - 14 Ekim 2013 Pazartesi

Bildiri özetlerinin iletilmesi - 06 Aral›k 2013 Cuma

Bildiri özetlerinin de¤erlendirilmesi ve ikinci duyuru

20 Aral›k 2013 Cuma

Bildiri tam metinlerinin iletilmesi - 07 fiubat 2014 Cuma

Bildiri tam metinlerinin de¤erlendirilmesi ve son duyuru

17 fiubat 2014 Pazartesi

Düzeltilmifl tam metinlerin iletilmesi - 10 Mart 2014 Pazartesi

Kongre- 03-05 Nisan 2014

Kongre’nin yap›laca¤› fuar alan›nda, 02 – 06 Nisan 2014

tarihleri aras›nda Mimarlar Odas› Bursa fiubesi & TÜYAP

Bursa Fuarc›l›k taraf›ndan “26. Bursa Yap› ve Yaflam Fua-

r›” düzenlenecektir.

‹letiflim Adresi: www.bursamimar.org.tr

26. Uluslararas› Yap› ve Yaflam Kongresi 3-5 Nisan 2014
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Bienal - Kongre

Türkiye, ‹stanbul Kültür Sanat Vakf›'n›n giriflimi ve 21 des-
tekçinin katk›lar›yla, dünyan›n en önemli güncel sanat ve
mimarl›k etkinlikleri aras›nda say›lan Venedik Bienali'nde
uzun süreli bir mekâna sahip olacak. Venedik Bienali'nin
iki ana sergi alan›ndan biri olan Arsenale'de 2014-2034
y›llar› aras›nda tahsis edilen mekân sayesinde Türkiye
Pavyonu, önümüzdeki y›l ilk kez Venedik Bienali Uluslara-
ras› Mimarl›k Sergisi'nde de yer alacak. ‹stanbul Kültür Sa-
nat Vakf›, 20 y›l boyunca Uluslararas› Sanat Sergisi'nin
yan› s›ra Mimarl›k Sergisi'nde de yer alacak Türkiye Pav-
yonu'nun koordinasyonunu yürütecek.

Türkiye'nin Venedik Bienalleri'nde kal›c› bir mekânda yer
almas›n› sa¤layan kifli ve kurumlar aras›nda Akbank, Meh-
vefl-Dal›nç Ar›burnu, Nezih Barut, Ali Raif Dinçkök, Vuslat
Do¤an Sabanc›, Füsun-Faruk Eczac›bafl›, Oya-Bülent Ec-
zac›bafl›, Enka Vakf›, Nesrin Esirtgen, Eti G›da San. ve Tic.
Afi, Kadir Has Üniversitesi, Öner Kocabeyo¤lu, MAÇAKI-
ZI, Tansa Mermerci Ekflio¤lu, Polimeks ‹nflaat, SAHA Der-
ne¤i, Taha Tatl›c›, T. Garanti Bankas› Afi, Vehbi Koç Vak-
f›, Zafer Y›ld›r›m, Y›ld›z Holding Afi yer al›yor.

Venedik Bienali 14. Uluslararas› Mimarl›k Sergisi, 7 Hazi-
ran-23 Kas›m 2014 tarihleri aras›nda Rem Koolhaas küra-
törlü¤ünde gerçeklefltirilecek. "Fundamentals" bafll›¤›n›
tafl›yan bienalde ana serginin yan› s›ra Giardini ve Arsena-
le'de birçok ülke pavyonu da yer alacak.

Venedik Bienali 14. Uluslararas› Mimarl›k Sergisi'nde yer
alacak Türkiye Pavyonu'yla ilgili ayr›nt›lar önümüzdeki
günlerde aç›klanacak.

Türkiye, Venedik
Bienali'nde Kal›c› Bir
Mekâna Sahip Olacak

Bu y›l üçüncü-
sünü düzenle-
mekte oldu¤u-
muz Uluslarara-
s› Yeflil Binalar
Zirvesi, Yeflil Bi-
nalar ve Kentler

konusunda Türkiye’deki en büyük platform olma iddias›n›,
haz›rlad›¤› genifl kapsaml› içerikle bu y›l da sürdürüyor.

20-21 fiubat 2014 tarihlerinde Lütfi K›rdar Kongre ve Ser-
gi Saray›’nda gerçekleflecek etkinlikte, alan›nda uzman ulu-
sal ve uluslararas› pek çok konuflmac›n›n kat›laca¤› konfe-
rans, panel ve seminerler düzenlenecek, yap› sektöründe ile-
tiflim ve bilgi paylafl›m› için nitelikli bir tart›flma ortam› olufl-
turulacak.

Yap› sektörü, son y›llarda “sürdürülebilir-yeflil bina” – “sür-
dürülebilir-yeflil kent” kavramlar›yla gerek ulusal gerekse
uluslar aras› alanda performans›n›n s›n›rlar›n› aflan örnekler-
le ç›k›yor karfl›m›za. 21.yy bafl›nda Türkiye’de en iyinin yap›l-
mas›n› teflvik etmek için ulusal ve uluslar aras› alanda en iyi-
leri bir araya getirmek konferans›n temel fikri. Tasar›mda her
ölçekte s›n›rlar›n› aflan projeler, inovatif fikir ve modellerin
zirve kat›l›mc›lar›na verece¤i ilham ve inanç, bizce etkinli¤in
en büyük ç›kt›s› olacak.

Bu y›l ayr›ca Dünya Yeflil Binalar Konseyleri (WGBC) Avru-
pa Bölgesel Network (ERN) senelik toplant›s› ilk kez Türki-
ye’de 3.Uluslararas› Yeflil Binalar Zirvesi kapsam›nda ger-
çekleflecek. Avrupa’da 30’dan fazla ulusal yeflil bina konse-
yi ve 3500’den fazla üye firmalar› ile bina sektörünün tüm
paydafllar›n› temsil eden bu uluslar aras› network’ün 2014 y›-
l›ndaki ilk toplant›s›, 20 fiubat 2014 tarihinde Zirve’ye para-
lel olarak düzenlenecek.

‹letiflim Adresi: www.yesilbinalarzirvesi.org

3.Uluslararas› Yeflil Binalar Zirvesi
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Sonuçlanan Yar›flma

1.Ödül 
Yakup Hazan (Y. Mi-
mar, Rest. Uz., ODTÜ)

2.Ödül
Ünal fiahin (Mimar, Ga-
zi Ü.), 
Hüseyin Yavuz (Mimar,
Mersin Ü.), 
R›dvan Fil (Mersin Ü.)

3.Ödül 
Burçin Akcan Ünal (Mimar, YTÜ)

1.Mansiyon 
Hakan Evkaya (Mimar, G.Ü.M.M.F.), 
Kutlu ‹nanç Bal (Mimar, G.Ü.M.M.F)

2.Mansiyon
Ercan Çoban (Mimar, A:D.M.M.A), 
Yurdanur Sepkin (Mimar, G.S.A), 
Öner Olcay (Mimar, G.S.A.), 
Ekin Çoban Turhan (Mimar, G.Ü.M.M.F.)

3.Mansiyon
Mustafa Emre Ergül (Mimar, MSÜ)

4.Mansiyon
Onur Yüncü (Dr. Mimar, ODTÜ), 
Esat Can Coflkun (Y. Mimar, ODTÜ), 
Aytül Özkan (Y. Mimar, ODTÜ), 
Seray Türkay (Y. Mimar, ODTÜ)

Ad›yaman Aktif Yaflam Merkezi Proje Yar›flmas› Sonuçland›
5.Mansiyon

Zeynep Aksu (Y. Mimar, ‹TÜ), 

Cihan Sevindik (Mimar, DEÜ), 

Do¤an Türkkan (Mimar-Müh. YTÜ)

Sat›nalma

Bar›fl Demir (Ekip bafl›, Mimar, OGÜ), 

Tuna Han Koç (Mimar, KTÜ), 

Oya Eskin Güvendi (Mimar, KTÜ), 

S›dd›k Güvendi, KTÜ)

Sat›nalma

Heves Befleli (Y.Mimar, ODTÜ), 

Onur Özkoç (Y.Mimar, ODTÜ)

Sat›nalma

Zafer Süzer (Mimar, ‹TÜ)

Sat›nalma

Deniz Dokgöz (Dr. Mimar, DEÜ), 

Ferhat Hac›alibeyo¤lu (Y.Mimar, DEÜ), 

Orhan Ersan (Y.Mimar, SDÜ)

Sat›nalma

Recep Semizo¤lu (Mimar, ‹TÜ), 

M. Zafer Ünal (Y.Mimar, YTÜ), 

Baran Yard›mc› (Mimar, ‹TÜ)
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Sonuçlanan Yar›flma

‹zmir Kalk›nma Ajans› (‹Z-
KA) taraf›ndan kurumun
yeni hizmet binas›n› elde
etmek üzere aç›lan yar›fl-
ma 3 günlük jüri çal›flmas›-
n›n ard›ndan sonuçland›. 

1. Ödül
Hasan S›tk› Gümüflsoy (YTÜ. Mimar) (Ekip Bafl› ) 
Yard›mc›lar: Ozan Özdilek (YTÜ. Mimar), Erhan Vural
(YTÜ. Mimar), Osman Mürsel Ural (UNC Charlotte. Mi-
mar), Ece S›la Bora (‹TÜ. Peyzaj Mimar› / Mimar), Aleks
Karpov (UNC Charlotte. Mimar), Mert Kalkan (YTÜ. Mi-
mar),Noemi Cesetti, UNICAM Ascoli. Mimar 
Mühendisler: Serdar Özbay (YTÜ. ‹nflaat Müh.), Hasan Çe-
lik (Sakarya Üni. Elektrik/Elektronik Müh.), Sabit Cevat
Tanr›över (‹TÜ. Mak. Yük. Müh.)

2. Ödül 
Ömer Selçuk Baz, Uluda¤ Üniv. Mimar (Ekip Bafl›) 
Yard›mc›lar: Tamer Aksu (YTÜ. Mimar), ‹pek Palal› (‹TÜ.
Mimar), Ece Özdür (MSÜ. Mimar), Lebriz Atan (‹TÜ. Mi-
mar), Tuggen Kukul (‹TÜ. Mimar), Ege Battal (Çukurova
Üni. Mimar), Cihan Poçan (Bahçeflehir Üni. Foto¤rafç›)
Mühendisler: Cenk Kurtel (DAÜ.  ‹nfl. Müh.), Kürflat Nazl›
(K›r›k›kale Üni. Elektrik/Elektronik Müh.) Mehmet Y›lmaz
(Erciyes Üni. Mak. Müh.)
Dan›flman: Okan Bal (ODTÜ. fiehir planc›s›)

3. Ödül 
Aliflan Ç›rako¤lu (ODTÜ. Mimar), Ilg›n Avc›, ‹TÜ. Mimar 
Yard›mc›lar: Deniz Yaz›c› (YTÜ. Mimar), Asl› ‹ngenç (YTÜ.
Mimar), Di¤dem Ang›n (‹TÜ. Mimar), Altu¤ Ç›rako¤lu 
Mühendisler: S›d›ka Gülsun Parlar (YTÜ. ‹nfl. Müh.), Eray
Ayd›n (YTÜ. Mak. Müh.), Kemal Güravflar (Ankara DMMA.
Elek. Müh.)

1. Mansiyon 

Mehmet Metin Polat, Bahçeflehir Üni. Mimar (Ekip Bafl›)

Bilge Altu¤ (YTÜ. Mimar), Elif Aksayan (YTÜ. Mimar)

Yard›mc›lar: Dilara Sezgin (Bahçeflehir Üni. Mimar)

Mühendisler: Özgür Önsel (‹TÜ. ‹nfl. Müh.), Necati Emre

Öztürk (Kocaeli Üni. Mak. Müh.), ‹brahim Tolga Çelik (Ko-

caeli Üni. Elek. Müh.)

2. Mansiyon

Mehmet Zafer Ünal (YTÜ. Y. Mim),Recep Semizo¤lu (‹TÜ. Mimar)

Yard›mc›lar: Hakan Gözlüklü (Mimar)

Mühendisler: Mehmet K›l›ç (‹nfl. Müh.), Tolga Çelik (Mak.

Müh.), U¤ur Rasim  Dinçsoy (Elek. Müh.),

Dan›flman: Baran Yard›mc› (‹TÜ. Mimar)

3. Mansiyon

Özlem Eren (Beykent Üni. Mimar), Can Uzun (‹TÜ. Mimar)

A. ‹rfan Ertifl (‹TÜ. Y.Mimar)

Yard›mc›lar: M. Fatih Ç›nar (Mimar), Suhrob Khidirov (Mi-

mar)

Mühendisler: Sercan Kurtulufl, (‹TÜ. Mak. Müh.), Mehmet

Turgut, (Celal Bayar Üni. ‹nfl. Müh.) Selim Yüce (Kocaeli

Üni.Elek. Müh.)

4. Mansiyon 

Onur Özkoç, (ODTÜ. Y. Mimar), Heves Befleli (ODTÜ. Y.

Mimar)

Yard›mc›lar: Gökhan Y›ld›r›m (ODTÜ. Mimar), Hakan fian-

l› (YTÜ. Mimar), Tamara Nazari (Azad Üni. Mimar), ‹nci

Erat (Ö¤renci), Rafail Afandiyev (Ö¤renci), Duygu Tüntafl

(ODTÜ. Y. Mimar)

Mühendisler: Ergun Tercanl› (‹nfl. Müh.), M. ‹hsan Befleli

(Mak. Müh.), Koray Yücesoy (Elek. Müh.)

‹zmir Kalk›nma Ajans› (‹ZKA) Hizmet Binas› Mimari Proje Yar›flmas› Sonuçland›
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Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu'nun 26 Kas›m
2013 günü yap›lan 43/25 no'lu toplant›s›nda, 21 Kas›m
2013 tarihinde toplanan Oda Bütçe Komisyonu'nca haz›r-
lanan 2014 y›l› tahmini bütçe önerisi ile 2014 y›l›nda uygu-
lanacak ödenti ve belge harçlar› bedellerine iliflkin öneri-
leri görüflülerek kabul edilmifltir.

‹lk kay›t ödentisi: 40,-TL

Y›ll›k üyelik ödentisi (12,-TL x 18): 216,-TL

Yabanc› uyruklu geçici üye ilk kay›t ödentisi:    1.500,-TL

Yabanc› uyruklu geçici üye y›ll›k ödentisi:         1.500,-TL

Büro Tescil Belgesi (BTB) y›ll›k ücreti: 300,-TL

Kimlik Kart› yenileme ücreti: 20,-TL

Üye tan›t›m belgesi ücreti: 25,-TL

SM / SMB mühürü ücreti: 100,-TL

Geçmifl y›llara ait aidat borçlar› 1993 y›l›ndan itibaren
(1993 y›l› dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Ayr›ca, Mimarlar Odas›'n›n, üyelerine herhangi bir bedel
talep etmeden sundu¤u "Ferdi Kaza Sigortas›"ndan 2014
y›l› bafl›ndan itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlar›n› y›-
l›n bafl›nda yat›rmalar› önerilmektedir. Sigorta, aidat öde-
nen günden itibaren, aidat ödenen y›l için geçerli olacak-
t›r.

2014 Y›l› Ödentileri ve
Belge Harçlar› Belirlendi

Mimarl›kta Elefltirel
Okumalar–Metin Yar›flmas›

Mimarlar Derne¤i 1927 ta-
raf›ndan 5 y›l önce bafllat›-
lan “Mimarl›kta Elefltirel
Okumalar–Metin Yar›flma-
s›”n›n amac›; mimarl›k ö¤-
rencilerini, güncel mimar-
l›k konular›na iliflkin kitap,
makale vb. çal›flmalar› izle-
meye ve bunlar› de¤erlen-
direrek kendi özgün gö-
rüfllerini yaz›l› olarak anlat-
maya özendirmek ve bu
do¤rultudaki çal›flmalar›
ödüllendirmektir.

Yar›flman›n konusu: “Uzlaflma/Çat›flma Zemini Olarak Me-
kan/Yer” temas› olarak belirlenmifltir. Bu y›l yar›flma, ko-
nunun içeri¤i de göz önüne al›narak, tüm üniversite ö¤-
rencilerinin kat›l›m›na aç›lm›flt›r. Ödüllendirilen ve yay›na
de¤er bulunan yaz›lar bir kitapta derlenerek yay›nlana-
cakt›r.

Yar›flma Takvimi:
Yar›flman›n ilan› : 31 Aral›k 2013 Sal›
Son soru sorma tarihi : 21 Ocak 2014 Sal›
Son yaz› gönderme tarihi ve saati : 25 Mart 2014 Sal›
Yar›flma sonuçlar›n›n aç›klanmas› : 22 Nisan 2014 Sal›

‹letiflim Adresi: md1927.org.tr
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Ferdi Kaza Sigortas›

2014 y›l›
aidat›n›z›
taksitlendirerek

*

ödeyebilirsiniz

*
Taksitlendirme ‹fl Bankas›, Garanti Bankas› ve 
Yap› Kredi Bankas› kredi kartlar› için geçerlidir

(216 TL)
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HABERLER
Yerel Süreli Yay›n  •  ‹ki Ayda Bir Yay›mlan›r

Yay›n Yeri: 1474 sok. No:9 Alsancak/‹ZM‹R

Tel: (0.232) 463 66 25 (pbx) Fax: 463 52 12

e-posta: info@izmimod.org.tr • http://www.izmimod.org.tr

SAYI : 2014/1 Bask› Tarihi: 05.02.2014

TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ ADINA 

SAH‹B‹ : Hasan TOPAL

SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU

BÜLTEN‹

fiubemiz ile Yeni Anlaflmal› Kurulufllar

Efe Akademi
2014 y›l› fiubat ay›nda yap›laca¤› ÇSGB taraf›ndan flifaen
taraf›m›za bildirilen C s›n›f› ‹fl Güvenli¤i Uzmanl›¤› S›nav› için
e¤itimlerimiz Ekim ay› içerisinde bafllayacakt›r.
Odam›z üyelerine Ekim ay›na özel fiyatlar afla¤›daki gibidir..
Taksitli ödemelerde- 1275 TL + KDV
Ayr›ca odan›zdan gurup kat›l›mlar›na nakit 900tl+KDV fiyat›
uygulanacakt›r.
Tel: 0 232 464 31 41

Özel Gözde ‹zmir Hastanesi
Odam›z üye ve 1. derece yak›nlar›na poliklinik hizmetleri, tan› ve
tedavi amaçl› küçük cerrahi müdahalelerde, radyoloji, labroratu-
ar ve di¤er tetkik hizmetlerinde, yatak ücretlerinde, cerrahi
müdahaleler, ameliyat-konsültasyon hizmetlerinde fark ücreti
üzerinden %20 indirim uygulanacakt›r.
Tel: 0 232 458 20 20

Savafl Emek
Türkiye yeflil hareketinin ve antinükleer
mücadelenin kurucular›ndan Savafl
Emek hayat›n› kaybetti.

Orman mühendisi olan Savafl, 1988-
1994 y›llar› aras›nda Türkiye’nin ilk

Yefliller Partisi‘nin kurucular› aras›nda yer ald›ktan
sonra uzun süre partinin ‹zmir ‹l Baflkanl›¤›’n› yürüttü.
1990’l› y›llarda SOS Akdeniz’i kurdu, 10 y›la yak›n bir
süre A¤açkakan dergisini yay›nlad› ve Akkuyu nükleer
santral›na karfl› verilen nükleer karfl›t› mücadelenin
öncülü¤ünü yapt›.

Türk arkeolojisinin duayen ismi Prof.
Dr. Halet Çambel, 97 yafl›nda hayat›n›
kaybetti. ‹stanbul Üniversitesi emekli
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Halet Çambel,
1936 Berlin Olimpiyatlar›’nda Türkiye’yi
temsil eden ilk Türk kad›n sporculardan

biriydi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde arkeolojik kaz› çal›flmas›
yürüten Çambel, ömrünün büyük bir bölümüü
Karatepe-Aslantafl bölgesindeki çal›flmalara ay›rm›flt›.
Bilim dünyas› Karatepe-Aslantafl’› Hitit
hiyerogliflerinin çözüldü¤ü yer olarak tan›yor.

Halet Çambel 2013 y›l› aidat›n›
(216 TL) ödeyen 

üyelerimiz;

2014 y›l› ajandan›z›
fiubemizden 
alabilirsiniz


