
1Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Genel Kurul

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 42. Ola¤an Genel Kurulu ve
Seçimler Gerçekleflti Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 42. Ola-
¤an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi Mimarl›k Merkezi Konferans Salo-
nu'nda gerçekleflti. flubemiz 41. Dönem Yönetim Kurulu
Baflkan› Hasan Topal'›n aç›l›fl konuflmas› ve Baflkanl›k Di-
van› seçimi ile bafllayan Genel Kurul'da daha sonra CHP
‹zmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, CHP ‹zmir Milletveki-
li Mustafa Moro¤lu konuflmalar›n› gerçeklefltirdiler. Daha
sonra flube Yönetim Kurulu çal›flma raporunun okunmas›,
görüflülmesi ve hakk›nda karar al›nmas› gündem madde-
sine geçildi. flubemiz 41. Dönem Yönetim Kurulu Baflkan›

Hasan Topal, "Kültür miras› olarak tescilli eski Tekel Depo
binas›n›, mimarl›¤›n yenilikçi ve yarat›c› gücü, tasar›m›n
sonsuz zenginli¤i ile buluflturularak yeniden ifllevlendiril-
mifl, bu uygulama ile bir anlamda mevcut yap› stokunun
mimarl›k arac›l›¤› ile kent yaflam›na kat›lmas›n›n baflar›l›
bir örne¤inin gerçeklefltirildi¤ine" de¤indi. "Önümüzdeki
dönemde dolu dolu mimarl›k konuflmaya, mimarl›k pay-
laflmaya, kenti, kentsel alan›, kamusal alan›, yaflam alanla-
r›n› tart›flmaya, kültürel alan› desteklemeye, kentte mi-
marl›k tabanl› bir kültürel odak olmaya, her türlü teknik ve
mekansal alt yap›s›yla, kongre, seminer, panel, toplant›,
söylefli vb. programlara haz›r bir Mimarl›k Merkezi'nin va-

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 42. Ola¤an Genel Kurulu ve
Seçimler Gerçekleflti
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roldu¤unu" belirtti. Topal konuflmas›na iki y›l boyunca, ‹z-
mir de mimarl›¤›n niteli¤inin yükseltilmesi ba¤lam›nda ba-
s›nda ve televizyonlarda çok say›da söylefli ve programa
kat›l›nm›fl, önerileri ve taleplerinin toplumla paylafl›ld›¤›na
de¤indi. Topal, "‹zmir de mimarl›k yar›flmalar›n›n ço¤alt›l-
mas›na büyük çaba gösterilmesi, Mimarlar Odas› merkez
yar›flmalar komitesinde yer al›nmas›, yar›flmalar çal›fltay›
‹zmir'de düzenlenmesine de" de¤indi. Daha sonra flube-
miz 41. Dönem Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nilüfer Ç›-
narl› Mutlu çal›flma raporunu özetleyen bir sunum yapt›.
Çal›flma raporunda yer alan Mimarlar Odas› Kurum ‹çi ‹lifl-
kiler, 41. Dönem Komite ve Komisyon Çal›flmalar›nda Gö-
rev Alan Üyelerimiz, 41. Dönem Çal›flmalar›, Sürekli Mesle-
ki Geliflim, 2012-2014 Döneminde Gerçekleflen Etkinlikler,
Hukuk Çal›flmalar›, Bas›nda Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi,
Bas›n Aç›klamalar›, Valilik-Yerel Yönetimler ve Di¤er Ku-
rumlarla ‹liflkiler, Raporlar ile Mimarl›¤›n ve Mimarlar Oda-
s›'n›n Kamuoyuna Tan›t›lmas›, Mimarlar Odas› ‹zmir fiube-
si Üye Profili bölümlerini ayr›nt›lar›yla aktard›. Ayr›ca flu-
be Yönetim Kurulu ad›na Sayman Üye Hakan K›l›nçarslan
"Mali Rapor" sunuflunu gerçeklefltirdi. Personel yap›s› ve
say›s›, gelirler ve giderler üzerine gerçekleflen sunuflta,
2012 ve 2014 y›llar›na ait gelirlerin yüzdelik dilimleri, tem-
silciliklere da¤›l›m› ve üye aidatlar› ile giderlerin yüzdelik
dilimleri ve temsilciliklere göre da¤›l›m› aktar›ld›. Yönetim

Kurulu'nun ibra edilmesinin ard›ndan yeni dönem çal›flma
ilkelerinin belirlenmesi için üyeler söz ald›. Son olarak flu-
be organlar› ve Oda Genel Kurulu delegasyonunu için asil
ve yedek adaylar belirlenerek izleyenlere duyuruldu. 16
flubat 2014 Pazar günü gerçekleflen seçimlerde Hasan To-
pal baflkanl›¤›ndaki tek aday grup olan Ça¤dafl Demokrat
Mimarlar Grubu seçimi kazand›. 

YÖNET‹M KURULU
Asil Üyeler
Hasan Topal Baflkan
fieref Aldemir Baflkan Yard›mc›s›
Nilüfer Ç›narl› Mutlu Sekreter Üye
Hakan K›l›nçarslan Sayman Üye
fiebnem Yücel Üye 
Halil ‹brahim Alpaslan Üye
Noyan Umur Vural Üye

Yedek Üyeler
Gonca Bilgili 

Aras Kaynarca 
‹lker Kahraman 
Ahmet Giliz 
Ayfle Yener
Cenk Kocaman 
Orhan Ersan
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Bas›n Aç›klamas›08.03.2014

Dünya Kad›nlar Günü, dünyan›n neresinde olursan olsun
kad›nlara uygulanan sömürüye ve kad›nlar›n hayat›n tüm
alanlar›nda karfl›laflt›klar› bask›ya karfl› yürütülen mücade-
leyi simgeleyen bir gün olarak kutlanmaktad›r.

Birleflmifl Milletler 2014 Dünya Kad›nlar Günü temas›n›
“Kad›nlar için Eflitlik Herkes için ‹lerleme Anlam›na Gelir”
olarak belirlerken; Avrupa Parlamentosu “Kad›na Yönelik
fiiddeti Önlemek: Herkes için bir Meydan Okuma” olarak
belirlemifltir. 2013 y›l›nda da vurgulanan kad›na yönelik
fliddet sorunu küresel ekonomik krizler ve gericileflen ikti-
darlar nedeniyle; güvencesizlik, yoksulluk, iflsizlik, sömü-
rü, ayr›mc›l›k ve savafl yoluyla daha da vahimleflerek sür-
mekte ve eflitsizli¤in yafland›¤› ülkelerde geliflme zay›fla-
maktad›r. Kad›nlar için eflitli¤in sa¤lanmas› ve fliddetin
sonland›r›lmas› ekonomi, sa¤l›k ve e¤itim gibi di¤er pek
çok alanda ilerlemenin buna ba¤l› olmas› nedeniyle
önemlidir.

Birleflmifl Milletler 2014 y›l›nda kad›n›n; eflit ifl karfl›l›¤›nda
eflit ücret kazanmas›n›n, kendi hayat›n› etkileyen kararlar-
da eflit derecede söz sahibi olmas›n›n, çocuk sahibi olmak
isteyip istemedi¤ine ve istiyorsa ne zaman ve kaç çocuk
sahibi olmak istedi¤ine karar verebilmesinin sa¤lanmas›n›
ve ekonomiye kat›l›m›n› engelleyen ayr›mc›l›¤›n sonland›-
r›lmas›n› hedef olarak belirlemifltir.

Resmi verilere göre ise ülkemizde kad›nlar›n iflgücüne ka-
t›l›m oran› erkeklerin üçte biridir ve bu oran Avrupa Birli-
¤i üye ve aday ülkeleri aras›ndaki en düflük orand›r. Türki-
ye’de kad›nlar›n üst düzey yönetici pozisyonlar›ndaki yer
alma oran› erkeklerin onda biriyken, kad›nlar siyasi alanda
erkeklerden daha az yer almakta ve e¤itim düzeyi azal-
d›kça daha çok çocuk sahibi olmaktad›r.

Ülkemizde mesle¤imizi de yak›ndan ilgilendiren ve tüm
insanl›k için temel bir sorun olarak karfl›m›za ç›kan çevre-
sel ve kentsel y›k›m politikalar›, do¤ay› bask› alt›na alan
müdahaleler ile cinsiyet rolleriyle flekillenen, do¤ufltan ge-
len bedensel farkl›l›klara ba¤lanamayan tüm sosyal ve
kültürel etmenlerin oluflturdu¤u eflitsiz bölünmeyle kuru-
lan toplumsal yap›; öncelikli olarak kad›nlar› etkilemekte-
dir.

Bu nedenle kad›n ile erkek eflitli¤ine dayal›; politik, ekono-
mik, sosyal, kültürel, medeni ve di¤er alanlardaki insan
haklar› ve temel özgürlüklerin tan›nmas›n›, kullan›lmas›n›
ve bunlardan yararlan›lmas›n› engelleyen, ortadan kald›-
ran veya bunu amaçlayan hiçbir ayr›m, mahrumiyet ve k›-
s›tlaman›n yaflanmad›¤› bir gelecek dile¤iyle kad›n mes-
lektafllar›m›z›n ve tüm kad›nlar›m›z›n gününü kutluyoruz.

TMMOB M‹MARLAR ODASI

8 Mart Dünya Kad›nlar Günü



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 4

Bas›n Aç›klamas› 27.02.2014

Ülkeyi 12 y›ld›r tek bafl›na ve mutlak bir iktidarla yöneten
AKP ve onun baflbakan› Recep Tayyip ERDO⁄AN'›n y›l-
lard›r ad›m ad›m infla etti¤i yolsuzluk soygun ve rant dü-
zeni 17 aral›k ve devam eden süreçte ortal›¤a saç›lm›fl du-
rumdad›r. 17 Aral›k operasyonu ile 4 bakan, çocuklar› ve
ifl ortaklar›n›n içinde oldu¤u rüflvet çark› ile ortaya ç›kan
soygun düzeni Recep Tayyip Tayyip ERDO⁄AN taraf›n-
dan örtülmek istenmifltir. Bu çerçevede paralel yap› tar-
t›flmas›, HSYK düzenlemesi, internette sansür yasas›, em-
niyet ve yarg›da uygulanan bask› ve sürgünler devreye
sokulmufl ve ülke bir karanl›¤a güvensizli¤e, fliddete bas-
k›ya k›sacas› aç›k bir faflizme sürüklenmifltir.  Ancak tüm
bu yap›lanlara karfl›n AKP iktidar› ve baflbakan üstüne bu-
laflan pisli¤i örtememifllerdir.

24 fiubat’ta internete düflen ve Baflbakan Recep Tayyip
ERDO⁄AN ve mahdumu Bilal ERDO⁄AN aras›nda geçti-
¤i iddia edilen konuflmalar da h›rs›zl›¤›n ve soygunun
ulaflt›¤› boyut korkunç bir gerçek olarak ülke gündemine

oturmufltur. Kirlilik, soygun o kadar büyüktür ki AKP ikti-

dar› istifa etmedikçe bundan ar›nmak mümkün de¤ildir.

Ancak bunun yarg›ya intikal ettirilerek aklanma yolunu

seçmek yerine yine yalanlama yine inkar› seçip bunlar› d›fl

güçlere kendi deyimleriyle paralel yap›ya ba¤lama yolunu

seçmifllerdir. Baflbakan her zamankinden daha yüksek

perdeden ba¤›r›p ça¤›rmaya tehdit savurmaya devam et-

mektedir. Haziran Direniflini de d›fl kaynaklara, faiz lobisi-

ne ba¤lamaya çabalayan AKP iktidar› bunu al›flkanl›k ha-

line getirmifltir. Ancak ne kadar ba¤›r›p ça¤›r›rlarsa ça¤›r-

s›nlar halk›m›z art›k gerçekleri görmeye bafllam›flt›r. Biz

Emek ve meslek örgütleri olarak bu soygun yalan talan

h›rs›zl›k bask› ve fliddet ortam›n› daha görünür k›lmak için

dost örgütlerle emek ve demokrasi güçleri ve yurttafllar›-

m›zla alanlarda sokaklarday›z. 

Bu iktidardan kurtuluncaya kadar da alanlarda olmaya

devam edece¤iz. 

Yalan Talan Soygun Bask› ve H›rs›zl›k Düzenine Hay›r
Hükümet ‹stifa
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Buradan soruyoruz 11 y›ld›r paralel paralel yaflad›¤›n›z yü-
rütmeyi birlikte paylaflt›¤›n›z flimdide paralel yap›lanma
diyerek flikayet etti¤iniz cemaat yap›lanmas›ndan nas›l fli-
kayet ediyorsunuz. Bu güne kadar ne istediler de verme-
dik derken neyi kastediyorsunuz? Neler verdiniz neleri
paylaflt›n›z?   Bunlar aç›klamak zorundas›n›z. Varsa, bu
paralel yap›lanman›n sorumlusu siz de¤ilmisiniz

17 Aral›k operasyonu hemen sonras›nda ‹zmir’de ‘’Bakan-
lar yetmez Hükümet ‹stifa’’ Ankara’da da Bozuk Düzende
Sa¤lam Çark Olmaz Bu Pisli¤i Halk Temizleyecek’’ demifl-
tik. Bugün bir kez daha söylüyoruz ‘’Yalana Talana H›rs›zl›¤a
Bask›ya Katliamlara Soyguna Hay›r’’ ‘’ HÜKÜMET ‹ST‹FA’’.

12 y›la yak›n süredir iktidar›n› zorbal›k ve katliamlarla sür-
düren AKP için bugün yolun sonunun bafllang›c› anlam›-
na gelmektedir. Siyasal iktidar›n 'küresel komplo' olarak
de¤erlendirmesi Türkiye'nin 'büyümesini istemeyenlerin,
'ekonomik istikrar›' ve 'huzur ortam›n›' bozmak isteyenle-
rin yapmaya çal›flt›¤› iddia etmesi, içine düfltü¤ü acizli¤in
ve yolsuzluk soruflturmas›n›n hedefinde olduklar›n›n so-
mut bir yans›mas›d›r. ‹ktidar›n olanaklar›n› kullanarak, rüfl-
vet ve yolsuzluklar›n üstünü örtemeye çal›flan, AKP Hükü-
meti ve Recep Tayip ERDO⁄AN hesap yerinin sand›k ol-
du¤unu söyleyerek adaletten kaçamaz. H›rs›zl›k rüflvet
soygun adli bir konudur. Recep Tayyip ERDO⁄AN seçim
sand›¤›n› göstererek bundan kurtulamaz hükümet olarak
hemen istifa etmelidir. Baflta Recep Tayyip ERDO⁄AN ol-
mak üzere rüflvet çark› kuran ve iflletenler, yolsuzluklar
üzerinden sa¤lad›klar› kaynaklar› dolduran ve her türlü
kirli iliflkiye girenler yarg› önünde hesap vermelidir". 

24 fiubat’ta ses kay›tlar› ile ilgili olarak Yurdun dört bir ta-

raf›nda yurttafllar›n bu kirlenmiflli¤i h›rs›zl›¤› protesto için

demokratik tepkilerini, gösteren yurttafllar›m›za yine po-

lis fliddeti uygulanm›flt›r. ‹zmir’de de 25 ve 26 fiubat ak-

flamlar› yap›lan yürüyüfl ve eylemler ‹zmir Polisinin sert

müdahalesi ile karfl›lanm›fl ve birçok yurttafl›m›z yaralan-

m›fl ve gözalt›lar yap›lm›flt›r. Haziran direnifli s›ras›nda or-

taya ç›kan ve ‹zmirlilerin eli sopal›lar olarak tan›d›¤› sivil

giyimli flah›slar yine Polisle birlikte fliddet uygulam›fllard›r.

‹zmir Valisi Mustafa TOPRAK yapt›¤› aç›klamada polis

fliddetini önlemek yerine savunmay› seçmifl ve gösteri ya-

pan yurttafllar› suçlam›flt›r.

Buradan yaflanan bu polis fliddetini k›n›yor ‹zmir valisi

Mustafa TOPRAK’› yurttafllar›n demokratik haklar›n› öz-

gürce kullanmalar›n› sa¤lamas›n› ve sorumlular hakk›nda

ifllem yapmas›n› bekliyoruz.

AKP’nin h›rs›zl›k soygun, fliddet, yalan talan düzenine kar-

fl› mücadelemiz devam edecek. Daha özgür eflitlikçi, h›r-

s›zl›¤›n yolsuzlu¤un olmad›¤›, bar›flç›l laik demokratik

Türkiye özlemi gerçekleflene kadar mücadelemizi sürdü-

rece¤iz.

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla.

D‹SK                                     

KESK                                   

TMMOB Ege Bölge Temsilcili¤i        

‹zmir fiubeler Platformu    

‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
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Bas›n Aç›klamas›

‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konusu; insan odakl› bir mesle-
¤in uygulay›c›lar›n›n örgütü olan TMMOB’nin önemli çal›fl-
ma alanlar›ndan, mücadele alanlar›ndan birini olufltur-
maktad›r.  Konunun önemine bir kez daha dikkat çekmek
amac›yla 42. Ola¤an Genel Kurulumuzda, 3 Mart 1992 ta-
rihinde Zonguldak Kozlu’da yaflanan ve 263 madencinin
yaflam›n› yitirdi¤i facian›n y›ldönümü, "‹fl Cinayetlerine
Karfl› Mücadele Günü" olarak kabul edilmifltir.

Öncelikle 3 Mart 1992 tarihinde yaflam›n› kaybeden 263
maden iflçisi ile birlikte son y›llarda Bal›kesir Dursun-
bey’de biri maden mühendisi, 13 maden iflçisini; Bursa Ke-
malpafla’da yaflam›n› yitiren 19 maden iflçisini, ‹stanbul
Tuzla’da, Davutpafla’da, Ankara Ostim’de, Zonguldak Ka-
radon’da, Marafl Elbistan’da, ‹stanbul Esenyurt’ta ve say-
makla bitiremeyece¤imiz ifl cinayetlerinde yaflam›n› kay-
beden emekçileri sayg›yla an›yoruz.

‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i bütün çal›flanlar› ilgilendiren,
çal›flma yaflam›n›n en temel unsurlar›ndan biridir. ‹flçi sa¤-
l›¤› ve ifl güvenli¤ine iliflkin göstergeler, temel insan hak-
lar›, çal›flma yaflam› ve ülkelerin geliflmiflliklerine iliflkin
önemli göstergeler sunmaktad›r.  

ILO rakamlar›na göre; bugünün dünyas›nda her 15 saniye-
de bir iflçi, ifl kazalar› veya meslek hastal›klar› nedeniyle
hayat›n› kaybetmektedir. Her gün yaklafl›k 6 bin 300 kifli
ifl kazas› veya meslek hastal›klar› nedeniyle yaflam›n› kay-
betmektedir. Her y›l yaklafl›k olarak 360 bin kifli ifl kazas›,
1 milyon 950 bin kifli ise meslek hastal›klar›ndan dolay› ya-
flam›n› yitirmektedir. Her y›l 270 milyon ifl kazas› meyda-
na gelmekte ve 160 milyon kifli meslek hastal›klar›na ya-
kalanmaktad›r. Her y›l, ço¤unlukla geliflmekte olan ülke-

lerde, zehirli maddelerden dolay› 651 bin iflçi yaflam›n› yi-
tirmektedir. 

Ülkemiz aç›s›ndan durum oldukça vahimdir. Ülkemizde
her gün ortalama 176 ifl kazas› olmakta, 3 emekçi yaflam›-
n› kaybetmekte ve 5 emekçi ifl kazas› sonucu ifl göremez
hale gelmektedir. Bu nedenle ülkemiz ifl kazalar›nda Av-
rupa ve dünyada ilk s›ralarda; ölümlü ifl kazalar›nda ise
Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü s›rada yer almaktad›r.

Bugün ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal ekonomi
politikalar› sonucunda ifl güvencesinin azalmas›, esnek
çal›flma biçimleri, çal›flma koflullar›n›n a¤›rlaflmas›; özel-
lefltirme, sendikas›zlaflt›rma ve tafleronlaflt›rman›n yay-
g›nlaflmas›; sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kay›t
d›fl› iflçilik ve çocuk iflçi çal›flt›rma, yasal düzenlemelerde-
ki yanl›fll›klar ifl cinayetlerinin nedenleri aras›ndad›r. 

Bir kere daha söylüyoruz: iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤inde
temel amaç; çal›flanlar›n sa¤l›¤›na zarar verebilecek hu-
suslar›n önceden belirlenerek gereken önlemlerin al›nma-
s›, ifl kazas› geçirmeden, meslek hastal›klar›na yakalanma-
dan, sa¤l›kl› ve güvenli bir ortamda çal›flmalar›n›n sa¤lan-
mas›, çal›flanlar›n ruhsal ve bedensel bütünlü¤ünün ko-
runmas› olmal›d›r.

‹flyerinde sa¤l›k ve güvenlikle ilgili flartlar› sa¤lamak iflve-
renin öncelikli ödev ve sorumlulu¤udur. Çal›flanlar da bu
do¤rultuda al›nan tedbir ve talimatlara uymakla yükümlü-
dürler. ‹lgili düzenlemeleri haz›rlamak ve uygulanmas›n›
denetlemek ise elbette devletin görevidir. Bu ise ancak
taraflar›n uzlaflma içerisinde iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤inin
önemine inanmalar› ile mümkündür.

‹fl Cinayetlerini Durdurun

03.03.2014
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Ne yaz›k ki, yeni ç›kar›lan 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güven-
li¤i Kanunu da sorunun merkezine inen ve ona göre çö-
zümler üreten bir yasa de¤ildir. Yürürlü¤e girdi¤i tarihten
itibaren ifl cinayetleri ve ölümler artarak devam etmektedir. 

2002 y›l›nda yenilenen ‹fl Kanunu’nda 50’den fazla de-
vaml› iflçi çal›flt›ran sanayiden say›lan iflyerlerinde ifl gü-
venli¤i mühendisi ve iflyeri hekimi çal›flt›rmak zorunlu ha-
le getirilmifltir. AKP, bu yasan›n uygulama yönetmeli¤i ile
ifl güvenli¤i mühendisi ve iflyeri hekimini dan›flman statü-
süne indirgeyerek iflyerlerinin devaml› kontrolünü engel-
lemifltir. Bu yönetmelik yarg›dan dönünce ‹fl Yasas›’nda,
ÇASGEM ve Bakanl›k Teflkilat Yasas›’nda torba kanunlar-
la de¤ifliklik yapm›flt›r. Bu yasalara dayan›larak ç›kar›lan
yönetmelikler de yarg›dan dönünce, ‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Gü-
venli¤i Yasas›’n› TMMOB ve ba¤l› odalar›n tüm itirazlar›na
ra¤men yasama organ›ndan geçirmifltir. ‹fl Sa¤l›¤› ve Gü-
venli¤i Yasas›’ndan iflveren ve devlet sorumsuzlu¤u ç›k-
m›flt›r. Devletin bu alandaki denetleme görevi, t›pk› top-
rak gibi, su gibi, enerji gibi özellefltirilmifltir.

Bu yasa ve yönetmeliklerle iflyerlerinde çal›flan insanlar›n
sa¤l›k ve güvenli¤ini koruyacak, devaml› ve devlet göze-
timinde bir denetleme olmas› beklenirken AKP, Devletin
elini bu alandan çekerek özel sektöre bir pazar alan› aç-
m›flt›r. E¤itimli mühendis ve hekimi e¤itme ad› alt›nda
özel e¤itim kurumlar› açt›rarak, burada bir sektör yarat-
m›flt›r. OSGB’ler ad› alt›nda özel kurumlar oluflturarak mü-
hendis ve hekimleri kiral›k iflçi konumuna getirmifl, ifl yer-
lerini denetleyecek mühendis ve hekimlerin ba¤›ms›z ça-
l›flmas›n› engellemifltir. Kendisi güvencesiz, kiral›k iflçi
olan mühendis ve hekimler kendini koruyamazken, di¤er
iflçilerin güvenli¤ini ve sa¤l›¤›n› nas›l koruyacaklard›r?
AKP’nin ortaya ç›kard›¤› ve uygulad›¤› mevzuat aldatma-
cad›r, insan haklar› ihlalinin k›l›f›d›r. 

Bugün iflçiyi her türlü korumadan uzak b›rakan, mühendis

ve hekimi ifl kazalar› tazminatlar›ndan sorumlu tutan, ifl-

vereni ve ifl yaflam›n› denetlemekten sorumlu olan devle-

ti ise her türlü sorumluluktan ar›nd›ran bir politika ile kar-

fl› karfl›yay›z. 

Oysa her zaman söyledi¤imiz gibi; ifl cinayetlerinin, ifl ka-

zalar›n›n ve meslek hastal›klar›n›n önüne geçilebilmesi

için iflyerlerinde "önce insan, önce sa¤l›k, önce ifl güvenli-

¤i" anlay›fl› yerlefltirilmelidir. Cinayetlerin sorumlular› iflye-

rinde gerekli tedbirleri almayan iflverenler, yasal düzenle-

meleri ve ikincil mevzuatlar› olmas› gerekti¤i gibi haz›rla-

mayanlar ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili bakanl›k-

t›r. 

Çal›flma hayat›n›n yeniden düzenlenmesi, çal›flma flartlar›-

n›n iyilefltirilmesi, iflçi ölümlerinin durdurulmas› için müca-

dele etmek, kendini emekten yana konumland›ran

TMMOB’nin tarihi görevidir. Bu görevi yerine getirme bi-

linciyle TMMOB; ifl cinayetleri ve iflçi ölümlerini ülkemizin

sosyo-ekonomik ve demokrasi sorunlar› ile birlikte bir bü-

tün olarak ele almakta, insanca çal›flma koflullar›n›n olufl-

turulmas›n› insanca yaflama hakk› ve talepleri ile birleflti-

rerek sorunun çözümü için yap›labilir, gerçekçi önerme-

lerde bulunmaktad›r.

Siyasi iktidar TMMOB’nin ve ba¤l› odalar›n›n sözünü din-

lemek, alg›lamak ve daha önemlisi hayata geçirmek zo-

rundad›r.

‹fl cinayetleri kader de¤ildir! ‹fl cinayetleri engellenebilir,

yeter ki bilimin ve tekni¤in gere¤i yap›ls›n! Yeter ki; her

çal›flman›n öznesi insan ve yaflam olsun!

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
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Bas›n Aç›klamas›

Atatürk Orman Çiftli¤i’nde Hukuksuzluk Devam Ediyor!
1925 y›l›nda Mustafa
Kemal taraf›ndan sa-
t›n al›nan ve 1937 y›-
l›nda vasiyeti ile Cum-
huriyetin ça¤dafl ta-
r›m ilke ve uygulama-
lar› için devlete ema-
net edilen, 1950 y›l›n-
da ç›kar›lan 5659 sa-

y›l› Kanun ile resmi statüsüne kavuflan “Atatürk Orman Çiftli¤i”
(AOÇ) Erken Cumhuriyet Dönemi miras› olmas›n›n yan› s›ra An-
kara’n›n en önemli kentsel yeflil alan›n› oluflturmaktad›r.

Ancak, 1983 y›l›na kadar olan süreçte, AOÇ arazisi çeflitli kurum
ve kurulufllara devredilmek ya da sat›lmak suretiyle küçülmüfl,
ard›ndan 1993 y›l›nda Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kuru-
lu taraf›ndan 1. Derece Do¤al ve Kültürel Sit Alan› olarak ilan
edilmek suretiyle koruma alt›na al›nm›flt›r.

AOÇ arazisi, AKP ‹ktidarlar› döneminde, k›sa erimde “rant” elde
etmek ve Cumhuriyet mirs›n› yok etmek amac›yla “ortak ak›l,
ça¤dafl bilimsel ölçütler, demokrasi ve hukuk normlar›” yok sa-
y›larak al›nan “ya¤ma ve rant” kararlar› ile yaflam de¤erlerimizi
ve toplumsal gelece¤imizi tüketen kentsel politikalar›n›n hedefi
olmufltur.

Bu amaçla önce 2006 y›l›nda kanunlarda yap›lan de¤ifliklikle Anka-
ra Büyükflehir Belediyesi’ne AOÇ üzerinde her türlü imar yetkisi ta-
n›nm›flt›r. Ard›ndan 2007 y›l›nda parçac› uygulamalar› meflrulaflt›-
ran ve alan› bütüncül olarak “ranta açmay›” hedefleyen planlar ve
planlar› onaylayan Belediye Meclis Karar›n›n iptali istemiyle Meslek
Odalar› taraf›ndan dava neticesinde, Ankara 13.‹dare Mahkemesin-
ce 2008 y›l›nda planlar iptal edilmifl, 2010 y›l›nda Dan›fltay taraf›n-
dan karar onanm›flt›r.

Yarg› süreçleri devam ederken Ankara Büyükflehir Belediyesi
AOÇ’ye dair yeni bir plan haz›rlam›fl ve 2010 y›l›nda Meclis karar›
ile uygulamaya koymufl, do¤u-bat› ve kuzey-bat› yönünde oto-
banlar infla ettirmifl ve önemli ölçüde yeflil alan› tahrip etmifl çift-
lik ve orman niteli¤inin kaybolmas›na olanak tan›m›flt›r.

Atatürk Orman Çiftli¤i Alanlar› Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Pla-
n› ve bu plan›n eki olan Ulafl›m Plan› hakk›ndaki yarg› süreci de-

vam ederken ve Büyükflehir Belediyesinin inflaat faaliyetleri son
h›zla sürerken, 2011 y›l›nda AOÇ’nin 1. Do¤al ve Tarihi Sit alan›
statüsü 3. Derece Do¤al Sit alan›na dönüfltürülmüfl ve Tarihi Sit
statüsü kald›r›lm›flt›r. Ard›ndan 2012 y›l›ndan itibaren Meslek
Odalar›n›n açt›¤› say›s›z dava sürerken, Kültür ve Turizm Bakan-
l›¤›, Ankara Büyükflehir Belediyesi, Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›,
TOK‹, Orman Bakanl›¤› ve Kültür ve Tabiat Varl›klar› Koruma
Kurulu’nun iflbirli¤i ile kamuoyunda “Ak Saray” olarak da bilinen
“Baflbakanl›k Hizmet Binas›” inflaat› bafllam›flt›r.

AOÇ’de inflaat› devam eden Baflbakanl›k Hizmet Binas› ile ilgili
Meslek Odalar›n›n taraf›ndan yarg›ya tafl›nan sit statüsünün kald›-
r›lmas› karar›n›, 11. ‹dare Mahkemesi’nin 23 fiubat 2014 tarihinde ip-
tal etmesi ve yürütmeyi durdurma karar› vermesi “hukuksuzluk ve
do¤a katliam›n›n” sona ermesi için bir umut olmufltur. Ancak, Bafl-
bakan Erdo¤an'›n yarg› karar›n› uygulamak yerine, "Güçleri yeti-
yorsa y›ks›nlar!" ifadesi ile “yarg›ya ve topluma” karfl› meydan
okumas›, sürecin hukuka ayk›r› biçimde devam ettirilece¤ini aç›k-
ça ortaya koymaktad›r.

Nitekim, bu süreç devam ederken, ilgili yürütmeyi durdurma ka-
rar›n›n ard›ndan Çiftlikte yap›lacak yeni binalar için TOK‹ taraf›n-
dan düzenlenen ihale ile AOÇ eski bira fabrikas› alan›nda TBMM
Kongre ve Kültür Merkezi yan› s›ra dü¤ün salonu, arfliv merkezi,
spor kompleksi gibi yap›lar için harekete geçildi. Bu planlarla
Meslek Odalar› taraf›ndan ilgili aç›lan dava da ise Dan›fltay bir
kez daha yürütmeyi durdurma karar› vermifltir. Hukukun üstün-
lü¤ünün esas oldu¤u ülkelerde “Yarg› kararlar›n› uygulamayan”
ülke yöneticilerinin bir gün dahi iktidarda kalmalar› mümkün de-
¤ilken; ‹ktidar›n bütün paydafllar›n›n yarg› kararlar›n› hiçe sayan
uygulamalar› ve say›s›z yarg› karar›na ra¤men AOÇ ya¤mas› de-
vam etmektedir.

Bu çerçevede Mimarlar Odas› olarak, AOÇ’de devam eden hu-
kuksuzlu¤un takipçisi olmaya devam edece¤imizi kamuoyunun
dikkatine sunuyor, tüm duyarl› kesimleri Cumhuriyet’in miras›
Atatürk Orman Çiftli¤i’ni koruma mücadelesine destek vermeye
ça¤›r›yoruz.

TMMOB M‹MARLAR ODASI

17.03.2014
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Bas›n Aç›klamas›

“Gezi Davas›” Bir Demokrasi Ay›b›d›r!

Taksim Gezi Park›’ndaki a¤açlar›n yok edilmesine göste-
rilen tepki, yaflam de¤erlerini savunmak için meydanlarda
ve kamusal alanlarda demokratik taleplerin ortaya koyul-
du¤u eylemler olarak devam etmifltir. Ancak Baflbakan
Erdo¤an’›n “nefret” söylemi ile birlikte talimatlar› do¤rul-
tusunda artan polis fliddeti ve toplumun demokratik ta-
leplerine karfl› iktidar›n olumsuz tutumu nedeniyle tüm
toplumsal kesimlerin tepkisine dönüflmüfltür.

Toplant› ve gösteri hakk›n› kullanan yurttafllara karfl› flid-
det uygulayan hükümet; Gezi sorununu bar›flç›l yollarla
çözebilme aray›fl›ndaki yasal kurulufllardan oluflan Taksim
Dayan›flmas›n› “suç örgütü” olarak gösterme gayretine
giriflmifltir.

Bu amaçla Baflbakan Erdo¤an’›n talimatlar› do¤rultusun-
da AKP ‹stanbul ‹l Baflkanl›¤›’n›n müflteki olarak yer ald›-
¤› iddianame ile Taksim Dayan›flmas› bileflenlerinin tem-
silcileri hakk›nda “örgüt” suçlamas›nda bulunulmufltur.
“Demokrasi ve özgürlük” taleplerini dile getiren insanlar-
dan “intikam alma” amac›yla somut hiçbir delile dayan-
mayan iddianame Mahkemece iade edilmifl olmas›na kar-
fl›n yeniden düzenlenmifl ve dava aç›lm›flt›r.

Demokratik bir hak olan toplant› ve gösteri hakk› do¤al
olarak, insanlar›n bir araya gelerek kulland›¤› bir hakt›r.
Ancak ne yaz›k ki; tamamen hukuksuz bir flekilde aç›lan
bu dava ile demokratik haklar›n kullan›lmas› “suç” olarak
tan›mlanmaktad›r.

Gezi eylemleri esnas›nda toplumun taleplerine kula¤›n› t›-

kayan AKP iktidar› bu davan›n aç›lmas›ndaki ›srarc›l›¤›yla;

bir “suçlu” yaratarak, antidemokratik yönetim anlay›fl›n›,

“kent, kültür ve çevre de¤erlerinin” katlini ve 17 Aral›k so-

ruflturmalar› ile de gündeme gelen bu de¤erler üzerinden

yürütülen “soygun, h›rs›zl›k, yolsuzluk” hukuksuzluklar›n›

örtbas etme gayretindendir.

Güvenlik güçlerinin kulland›¤› fliddet nedeniyle hayat›n›

kaybeden ve/veya yaralanan yurttafllar›n faillerinin bu-

lunmas› yerine delillerin karart›lmas›na dahi göz yumulur-

ken; suç say›labilecek herhangi bir eylemin yer almad›¤›,

hukuki gerekçeden yoksun bir iddianame ile yasal kuru-

lufllar›n temsilcileri hakk›nda “suç ifllemek amac›yla örgüt

kurmak” suçlamas›yla dava aç›lmas› hukuk devleti ile

ba¤daflmaz. Bu dava hukuken yok hükmündedir ve Tür-

kiye için bir demokrasi ay›b› olarak tarihe geçmifltir.

Bu vesileyle Mimarlar Odas› olarak; demokratik haklar›n›

bar›flç› yollarla kullanan insanlar›n hukuksuz yarg›lanma-

s›n› de¤il; Gezi sürecinde fliddet emrini veren baflta Bafl-

bakan R.Tayyip Erdo¤an olmak üzere kamu yöneticileri-

nin ve bu emri uygulayanlar›n yarg›lanmalar›n› ve adale-

tin yerine getirilmesinin gerekti¤ini bir kez daha vurgulu-

yoruz.

TMMOB M‹MARLAR ODASI

18.03.2014
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Bas›n Bildirisi

Mimarlar Odas› 44. Ola¤an Genel Kurulu Yap›ld›, 
Yeni Dönem Yönetim Kurulu Seçildi

TMMOB Mimarlar
Odas› 44. Dönem Ola-
¤an (Seçimli) Genel
Kurulu, ülke tarihinin
kritik dönemeçlerin-
den biri olan 30 Mart
Yerel Seçimlerinin
sonras›nda 11 – 12 Ni-

san 2014 tarihlerinde Ankara’da topland›. Ülke gündeminin
kente, mimarl›¤a, meslek örgütüne, meslektafllara etkileri
kapsaml› bir flekilde de¤erlendirilmifl ve çözüm önerileri ge-
tirildi.

‹ki gün süren toplant›da yap›lan ortak de¤erlendirmelere
ba¤l› olarak gündemde yer alan kapsaml› sorunlar›n üye ve
örgüt seferberli¤ine dayal› bir “Dayan›flma Süreci” ile afl›labi-
lece¤i özellikle vurgulanm›flt›r. ‹ktidar›n Meslek Odam›za ve
meslek alan›m›za yönelik hukuka aç›kça ayk›r› olan, anti-de-
mokratik bask› ve müdahaleleri Genel Kurul’da meslektaflla-
r›m›z taraf›ndan dile getirilmifltir. 

“Rantç› ve otoriter” bir anlay›flla düzenlenen KHK’ler ve yeni
yönetmelikler arac›l›¤›yla, Meslek Odalar›n›n “kamusal ve
özerk” kimliklerini yok sayan ve sistemli yürütülen “ifllevsiz-
lefltirme, yetkisizlefltirme ve yok etme” politikalar›, meslek-
tafllar›n fikri ve mesleki haklar›n›n gasp edilmesine karfl› bu
dönemde baflta meslektafllar›m›z olmak üzere birlikte Mimar-
lar Odas›’n›n tüm birimlerine önemli görevler düflmektedir. 

Genel Kurulumuza ve seçime kat›lmak suretiyle katk› sunan
delegelerimize ve üyelerimize; konuk olarak destek veren
mimarl›k dostlar›na, Oda emekçilerine, kifli ve kurulufllara te-
flekkürlerimizi sunuyoruz.

Seçilen Merkez Yönetim Kurulu 17.04.2014 tarihinde yapt›¤›
ilk toplant›s›nda ald›¤› kararla görev paylafl›m›n› gerçeklefltir-
mifltir;

Genel Baflkan: Eyüp MUHCU
Genel Baflkan Yrd.: Ali EK‹NC‹
Genel Sekreter: Özden Fikret O⁄UZ
Genel Sayman: Sabri KONAK
Üye: Banu GÜRLEK
Üye: O¤uz DEVEL‹
Üye: Burak Kaan YILMAZSOY

TMMOB Mimarlar Odas› 44.Dönem Genel Kurulu’nda al›nan
bir kararla haz›rlanan sonuç bildirisi afla¤›da sunulmufltur. :

TMMOB M‹MARLAR ODASI 44. DÖNEM GENEL KURULU
SONUÇ B‹LD‹R‹S‹ 13 Nisan 2014

2011 Genel Seçimleri sonras›, yelkenini ç›lg›n projelerle rant
ve kara para ekseninde doldurmaya çal›flan AKP, Gezi süre-
ciyle doru¤a ç›kan muhalefeti sindirmek için anti-demokratik
yöntemler uygulam›fl, giderek otoriterleflmifltir. Rüflvet ve
yolsuzluklar› aç›¤a ç›karan 17 Aral›k soruflturmas›n›n ard›n-
dan yerel seçimler, AKP’nin, “iktidar gücünü” s›nad›¤› bir at-
mosferde yap›lm›flt›r. Bu süreçte “kentsel dönüflüm” ad› al-
t›nda “rant politikalar›”n› esas alan iktidar, kentlerimizi, tarihi,
do¤al ve kültürel miras›m›z› tahrip etmekte, bunun yan› s›ra
do¤rudan mesle¤imizi ve meslek odam›z› ifllevsizlefltirmeye
yönelmektedir. 

Genel seçime dönüflen yerel seçimlerde, iktidar araçlar›n›n
her türlü müdahalesine karfl›n, oy kayb›na u¤rasa da AKP’nin
say›sal üstünlü¤ünü korudu¤u görülmektedir. Muhalefet par-
tilerinin belirgin kazan›mlar elde edemedi¤i seçimlerde; bas-
k›c› yönetimlere karfl› bir cephe birlikteli¤inin sonuçlara yan-
s›d›¤› dikkat çekmektedir. Bu sonuçlar 44.Dönemi kapsayan
süreçte Cumhurbaflkanl›¤› ve 2015 Genel Seçimleri için farkl›
yönelimleri de aç›¤a ç›kartacakt›r. Yerel seçim sonuçlar›n›
baflar› olarak de¤erlendiren iktidar›n, demokratik de¤erlere,
meslek ortam›m›za ve örgütümüze yönelik bask›s›n› art›raca-
¤› ve otoriterleflme e¤ilimini sürdürece¤i anlafl›lmaktad›r. Hu-

18.04.2014
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kuka ve anayasaya ayk›r› tüm bu uygulamalara karfl›, Mimar-
lar Odas›’n›n tüm birimleri, baflta TMMOB olmak üzere top-
lumsal muhalefetin bütünlü¤ünü sa¤lanmak zorunda oldu-
¤unun bilincindedir. 

Mimarlar Odas› olarak, “rantç› ve otoriter” bir anlay›flla dü-
zenlenen KHK’ler ve yeni yönetmelikler arac›l›¤›yla, Meslek
Odalar›n›n “kamusal ve özerk” kimliklerini yok sayan ve sis-
temli yürütülen “ifllevsizlefltirme, yetkisizlefltirme ve yok et-
me” politikalar›n› fliddetle k›n›yoruz.

Bugün bütün mücadele alanlar› birbirinden ayr› düflünüle-
meyecek kadar ortaklaflm›flt›r. Ülke politikalar›, kentsel poli-
tikalar ve mesleki politikalar örtüflmektedir. Mimarl›k alan›na
iliflkin “hak” ve “örgütlenme” mücadelesi, demokrasiden, öz-
gürlüklerden, insan haklar›ndan ve bar›fltan ba¤›ms›z düflü-
nülemez. Bir ülkede, özgürlük, demokrasi ve bar›fl yoksa mi-
marl›k alan›nda da özgürlük, demokrasi ve bar›fl yoktur. Bir
ülkede adalet yoksa mimarl›k alan›nda da, telif haklar›m›zda
da, kent mücadelesinde de, ihale süreçlerinde de adalet yok-
tur.

Sosyal devletin esas hizmet alan› olan e¤itim ve sa¤l›¤›n özel-
lefltirildi¤i, adaletin iktidar ve çevresindekilerin ç›karlar›na gö-
re tasarland›¤› bir hukuk devletinden söz edilemeyece¤i aç›k-
t›r. Herkes ücretsiz sa¤l›k, anadilde e¤itim ve eflit bir adalet sis-
temine eriflme hakk›na sahiptir. Bunu sa¤lamak için birlikte
ça¤dafl gereksinmelere cevap olacak genifl bir muhalefet cep-
hesini oluflturmak kaç›n›lmazd›r. 

Dünyam›z, bölgemiz ve ülkemiz aç›s›ndan derin kayg›lar
duymaktay›z. Bölgemiz, sorunlar›n kesiflti¤i merkez haline
gelmifltir. Ülkemiz ise, küresel güçlerin ç›karlar› do¤rultusun-
da h›zla bu sorunlar›n içerisine sürüklenmektedir. Tarihsel bir
“k›r›lma” süreci içinde bulundu¤umuz bu dönemde, toplu-
mun “bar›fl” umutlar›n› ve demokratik taleplerini esas alma-
dan dayat›lan uygulamalar, “otoriter” bir yönetimin pazar-
lanmas›n›n arac› haline getirilmektedir. Ülkemizde ve bölge-
mizde y›llard›r kaos, fliddet ortam› yaflanmakta, insan yafla-
m› hiçe say›lmaktad›r. Bu aflamada yeni can kay›plar›n›n ol-

mamas› için bütün kesimlerin bar›fltan yana tav›r almas› ha-
yati öneme sahiptir. Bu nedenle bar›fl giriflimleri çok de¤erli-
dir. Bu kapsamda, Avrupa Birli¤i Yerel Yönetimler Özerklik
fiart›’n›n tüm kapsam›yla koflulsuz olarak uygulanmas› sa¤-
lanmal›d›r.

Ülkemiz yeryüzünün en köklü uygarl›k birikimlerine sahiptir.
Ancak günümüz kentleflme ve yap› üretim pratikleri mevcut
uygarl›k birikimlerine yak›flmayan bir kimlik erozyonu içinde
geliflmektedir. Yaflam alanlar›ndaki mimarl›ktan yoksun biçim-
lenmelere, mekânsal yozlaflmalara, toplumsal ve kültürel eroz-
yonlara karfl› “kal›c›, sürdürülebilir, kimlikli ve ça¤dafl” bir çev-
renin elde edilmesi esas hedef olmal›d›r. Ülkemizin kendine
özgü koflullar› ve evrenselli¤i içinde nitelikli bir planlama -
kentleflme ve konut politikas›n›n oluflturulmas› gerekti¤ini vur-
gulamaktay›z.

Sürdürdü¤ümüz “Örgüt içi Dayan›flma” politikam›z›, örgüt-
lenme yap›m›z›n daha güçlü hale getirilmesinin yan› s›ra ran-
ta dayal› politikalara karfl› direncimizin art›r›lmas›na yönlen-
dirmemiz gerekmektedir. 

Bu amaçla TMMOB Mimarlar Odas› ve tüm duyarl› kesimler
taraf›ndan yürütülen hukuk mücadelesi sonucunda elde edi-
len kazan›mlar›n evrensel hukuk ilkeleri hiçe say›larak uygu-
lanmamas› karfl›s›nda mücadelemize ulusal ve uluslararas›
ortamlarda devam edece¤iz. 

Genel Kurulda yap›lan ortak de¤erlendirmelere ba¤l› olarak
güncel sorunlar›n üye ve örgütsel seferberli¤e dayal› bir
“Dayan›flma Süreci” ile afl›labilece¤i belirtilerek; Anayasal
güvence alt›nda olan yetki ve sorumluluklar›m›z›n gere¤ini
kararl› bir flekilde yerine getirmeye devam edece¤iz.

Bu do¤rultuda, 44. Ola¤an Genel Kurul’a yönelik “dayan›fl-
ma” sürecini daha da büyütmek üzere bir araya gelen dele-
geler ilkesel olarak;

• 60. yafl›n› kutlayacak Mimarlar Odas›’n›n örgütsel birikimi-
nin gelece¤e tafl›nd›¤› ve yeni örgütlenme deneyimleriyle
zenginlefltirildi¤i,
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Mimarlar Odas› 
Oktay Ekinci Bas›n Ödülü
Güven ‹slamo¤lu ve Elif
‹nce’ye Verildi

Türkiye’de kimlikli, uygar ve esen-
likli bir gelecek için, ülkemize özgü
birikimin bir araya gelmesi ve bu
süreçte sivil demokratik kurulufllar
ve mimarl›k, bilim, kültür ve sanat
insanlar› ile birlikte de¤erlendirme

ortam›n›n sa¤lanmas› ve bu ba¤lamda daha nitelikli bir yap›-
l› çevreye ulafl›lmas› konusunda toplumun do¤ru bilgilendi-
rilmesinde bas›n çok önemli bir yer tutmaktad›r.

Sa¤l›kl› ve nitelikli kentlerin, do¤an›n, çevrenin ve var olan
tarihsel de¤erlerin korunmas› mücadelesinin büyük önem ta-
fl›d›¤› bu dönemde, bas›n alan›ndan toplum, kent, kültür ve
çevre sorunlar›na duyarl›l›k gösteren, bu alanlarda toplumsal
duyarl›l›¤›n art›r›lmas›na arac›l›k eden gazetecilere her iki y›l-
da bir Merkez Yönetim Kurulu karar›yla Mimarlar Odas› Ba-
s›n Ödülü verilmektedir.

Bu y›ldan itibaren, Mimarlar Odas› Bas›n Ödülünün, geçti¤i-
miz y›l hayat›n› kaybeden Mimarlar Odas› Eski Baflkan› Gaze-
teci-Yazar-Mimar Oktay Ekinci’ye ithaf edilmesi ile, Mimarlar
Odas› Oktay Ekinci Bas›n Ödülü ad› alt›nda gelenekselleflme-
si amaçlanmaktad›r.

Bu y›lki ödüllerin, CNN Türk Yeflil Do¤a ve Alternatif Do¤a
Programlar› arac›l›¤›yla çevre, do¤a ve tarihî de¤erlere dair
toplumsal fark›ndal›¤›n art›r›lmas›na ve kamuoyu oluflturul-
mas›na dair katk›lar›ndan dolay› Say›n Güven ‹slamo¤lu’na;
kent, kültür, çevre, altyap› yat›r›mlar› ve kentsel dönüflüm ile
ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesine karfl› gösterdi¤i duyar-
l›l›k nedeniyle Radikal Gazetesi muhabiri Say›n Elif ‹nce’ye
verilmesine karar verilmifltir.

TMMOB Mimarlar Odas›

• Mimarl›¤› toplumla buluflturan kent mücadelesinin “kent
dayan›flmalar›” arac›l›¤›yla “kamu ve toplum yarar›” eksenin-
de yayg›nlaflt›r›lmas› için yeni örgütlenme modellerinin gelifl-
tirildi¤i,

• Ülkemizde yaflanan demokrasi, özgürlük ve bar›fl mücade-
lesine ba¤l› bir mimarl›k ve kent mücadelesinin uluslararas›
aks›n› örgütleyen bir çal›flma tarz›n›n benimsendi¤i,

• Güncel gereklilikler ba¤lam›nda biliflim, medya iliflkileri ve
araflt›rma alanlar›nda dönüfltürücü çal›flmalar›n yap›ld›¤›,

• Mimarl›¤›n öz de¤erleri ve yarat›c› ufkunun örgütlenme ze-
minine tafl›nd›¤›,

• Mimarl›k mesle¤ine yönelik sald›r›lara karfl› mimarlar aras›
dayan›flman›n güçlendirildi¤i,

• Genel Merkezin, tüm farkl›l›klar›m›z› kapsay›c›, h›zl› hareket
eden ve hareketin süreklili¤ini sa¤layan bir koordinasyon ya-
p›s› olarak yer ald›¤›

• fiubelerin Genel Merkez çal›flmalar›nda daha etkin rol ald›-
¤›,

• Örgüt içi dayan›flman›n daha da gelifltirilerek, daha ifllevli
hale getirilmesi ad›na yap›sal düzenlemelerin yap›ld›¤› bir
dönemin sorumlulu¤unu koordine edecek bir çal›flma sür-
dürmeyi amaçlamaktad›r.

Mimarlar Odas› Genel Kurulu, bu de¤erlendirmelerin ›fl›¤›nda
ola¤anüstü koflullardan geçti¤imiz bu dönemde; baflta mes-
lektafllar›m›z olmak üzere bütün duyarl› kesimleri savafla ve
anti-demokratik süreçlere karfl› tav›r almaya; meslek örgütle-
rimizin, üniversitelerimizin, yerel yönetimlerin “kamusal
özerk” kimliklerini korumaya, do¤a-kent-kültür ya¤mas›na
dur demeye ça¤›rmaktad›r.

Mimarlar Odas› Toplum Hizmetinde!...

TMMOB Mimarlar Odas› 
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Bas›n Aç›klamas›

K›y› Tasar›m›ndaki Uygulamalar Bu fiekilde Devam
Edecekse Derhal Durdurulmal›d›r

K›y› tasar›m› projesinde tasar›m aflamas›nda s›n›rl› bilgi-
lendirmelerle yapt›¤›m›z elefltirilerin uygulama sürecinde
do¤ruland›¤›n›, sorunlar›n katlanarak artt›¤›n› üzülerek
görmekteyiz. Mimar› ve di¤er tasar›m alanlar›ndaki birçok
sayg›n ismi bir araya getirerek oluflturulan yarat›c› potan-
siyelin kent geneliyle k›yasland›¤›nda ortalaman›n çok üs-
tünde mekan kalitesine sahip sahil band›na kanalize edil-
mesini ilk gün oldu¤u gibi bugün de kaç›r›lan bir f›rsat
olarak görmekteyiz. Bu geri dönülemez genel strateji ha-
tas›n›n üstüne üretilen tasar›mlar›n ciddi ihale tutarlar›yla
müteahhit insaf›na b›rak›larak uygulanmas›, ortaya ç›kma-
ya bafllayan iflin niteli¤i sadece mimarl›k ortam›n›n aktör-
leri de¤il tüm kentliler taraf›ndan kayg›yla takip edilmek-

tedir. Özellikle birçok kentli Pasaport bölgesinde eski kald›-
r›mlar›n, bisiklet yolunun ve parklar›n eskisinden hemen he-
men hiç fark› olmaks›z›n (hatta iflçilik kalitesi ve yeflil alan
aç›s›ndan daha da gerileyerek) milyonlarca liraya kaz›l›p
tekrar yap›lmas›n› anlamland›rmakta güçlük çekmektedir.

Mimarlar Odas› olarak kentin kaynaklar›n›n bu biçimde
harcanmas›n› kabul edilemez bulmakta ve e¤er uygula-
malar bu flekilde devam edecekse derhal durdurulmas›n›
tavsiye etmekteyiz.

En bafltan beri dile getirdi¤imiz gibi, kentin acilen tasar›-
ma, yarat›c›l›¤a, mekansal iyileflmeye gereksinim duyan
bir çok alan› dururken Kordon'da, Pasaport'ta, Karfl›ya-
ka'daki boz-yaplar art›k iyi niyetle de¤il, beceriksizli¤in ve
kent kaynaklar›n›n yanl›fl kullan›lmas›na örnek olarak an›-
lacak bir yöne do¤ru çevrilmektedir.

Sürecin her aflamas›nda oldu¤u gibi uygulamalar›n baflla-
d›¤› bu günlerde de yetkilileri ellerindeki kaynaklar› ken-
tin tasar›ma, mimarl›¤a, nitelikli kentsel mekanlara fliddet-
le ihtiyaç duyan bölgelere yönlendirmesini tekrar tavsiye
ediyoruz. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

18.04.2014
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‹fade Özgürlü¤üne Darbe!
Geleneksel bas›n›n AKP iktidar› taraf›ndan bask› alt›nda
tutuldu¤u koflullarda, Cumhurbaflkan›, Baflbakan ve
hükümet temsilcilerinin de dahil oldu¤u, her renkten poli-
tik görüfle sahip insanlar›n ve toplumun her kesiminden
insanlar›n, her konuda görüfllerini dile getirdi¤i, güncel
tart›flmalara dair ifade özgürlüklerini kulland›klar› bir
ortam haline gelen sosyal medyaya eriflimin engellenmesi
iletiflim hakk›na ve ifade özgürlü¤üne indirilen bir darbe-
dir.

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül taraf›ndan onaylanarak
yürürlü¤e sokulan “Sansür Yasas›” ile hukuka ayk›r›
yap›lan “düzenleme” gerekçe gösterilerek sosyal medya
paylafl›m a¤›n›n kapat›lmas› kabul edilemez.

Mimarlar Odas› olarak, iktidar›n uygulad›¤› sansür ve oto
sansür politika ve uygulamalar›n› k›n›yor; temel insan
haklar›ndan olan iletiflim hakk›na ve ifade özgürlü¤üne
kararl›l›kla sahip ç›kmaya devam edece¤imizi kamuoyuna
sayg› ile duyuruyoruz.

M‹MARLAR ODASI

21.03.2014

Mühendis, Mimar ve fiehir
Planc›lar› için 2014 Y›l›
Asgari Ücretini 2800 TL
Brüt Olarak Belirlendi

Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i

TMMOB Yönetim Kurulu, 7 Aral›k Cumartesi günü yapt›¤›
toplant›da ücretli mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n
2014 y›l› asgari ücretini 2800 TL bürüt olarak belirledi. 

SGK'ya bildirim yap›lacak

TMMOB Yönetim Kurulu'nun hangi gerekçelerle bu art›fl
miktar›n› uygun gördü¤ü flimdilik bilinmese de 2014 y›l›
mühendis, mimar, flehir planc›lar› asgari ücreti için belir-
lenen ücret SGK 'ya bildirilecek

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’n›n Planl› Alanlar Tip ‹mar
Yönetmeli¤i’nin Uygulamalar›na iliflkin yaz›l› görüfllerine
http://www.izmimod.org.tr/index.php?sayfa=
180314&kat=dev linkinden ulaflabilirsiniz.

Plan Notlar›
‹zmir ilçe belediyelerince yu?ru?tu?len uygulama imar
planlar›na ait plan notlar›na http://www.izmi-
mod.org.tr/index.php?sayfa=plan-notla-
ri060913&kat=dev linkinden ulaflabilirsiniz.

facebook.com/izmirmimarlikmerkezi 

twitter.com/ZMRMMRLKMRKZ
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Rapor

‹ZM‹R 1/5000 ÖLÇEKL‹ YEN‹ KENT MERKEZ‹ ‹MAR PLANI
PLAN NOTLARI DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ HAKKINDA
‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2013 tarih, 05/1499 say›-
l› karar› ile 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Naz›m ‹mar Plan› Plan
Notlar›nda de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

M‹A (Merkezi ‹fl Alan›) YA DA METROPOL‹TEN AKT‹V‹TE MERKEZ‹
“Plan notunda yap›lan de¤ifliklikle mevcut flekline malikleri ayn› olan
ve bir bütünlük oluflturan imar adalar›nda ve/veya parsellerinde
1/1000 ölçekli uygulama imar plan›nda belirlenerek birlikte projelen-
dirilecek alan s›n›r› içinde yap›laflma koflullar› ve kullan›m karar›
oranlar› de¤iflmemek kayd›yla kullan›mlar aras› transfer yap›labilir.
Bu durumda bir parselde an›lan kullan›mlar›n biri ya da bir kaç› yer
alabilir” fleklinde ilave yap›lm›flt›r.

Elefltiri: bu not ilavesi ile bir anlamda imar hakk› transferine olanak
sa¤lanmaktad›r. Plan›n bütünlü¤ünden farkl› olarak ayr› konut siteleri
yap›labilmesinin önü aç›lmaktad›r. Plan de¤ifliklikleri bozulmaktad›r.

TUR‹ZM + T‹CARET + KÜLTÜR
Plan notunda “konut” kullan›m› da getirilmekte, “turizm + kültür kul-
lan›m› (her iki kullan›m yer almak kayd›yla yap› inflaat alan›n›n
(kaks/emsal alan›n›n) %15 inden az olamaz. Konut kullan›m› ise ya-
p› inflaat alan›n›n (kaks/emsal alan›n›n) 1/3’ünden fazla olamaz. Ma-
likleri ayn› olan ve bir bütünlük oluflturan imar adalar›nda ve/veya
parsellerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan›nda belirlenecek
birlikte projelendirilecek alan s›n›r› içinde yap›laflma koflullar› ve kul-
lan›m karar› oranlar› de¤iflmemek kayd›yla kullan›mlar aras› transfer
yap›labilir” fleklinde plan notu ilavesi yap›lm›flt›r.

Elefltiri: Yeni Kent Merkezi 1/5000 Ölçekli Naz›m ‹mar Plan›, plan
bütünlü¤ü içinde planlama alan›nda arazi kullan›m ve altyap› denge-
lerini gözeterek bölgelemeler yapm›fl, bu bölgelerde hangi ifllevlerin
yer ald›¤›n› da plan notlar›nda ayr›nt›l› olarak tan›mlam›flt›r. Planda
ve plan notunda “turizm+ticaret+kültür”e ayr›lan alanlarda plan no-
tunun aç›l›m›nda ve plan›n öngörüsünde “konut” karar› bulunmad›-
¤› halde, yap›lan plan notu ilavesi ile “turizm+ticaret+kültür” ifllevle-
rine ayr›lan bölgelerde 1/3 oran›nda konut yap›lmas›na olanak sa¤-
lanmaktad›r. Turizm, ticaret ve kültür ifllevlerinin gereksinimi olan
sosyal ve teknik altyap› ile konut kullan›m›n›n gereksinimi olan sos-
yal ve teknik altyap› ve donat›lar ayn› de¤ildir.

Planlama alan›nda, bu plan notu ilavesiyle getirilecek konutlarda ya-

flayacak nüfusun ihtiyac› olan ”yeflil alanlar, e¤itim alanlar›, sa¤l›k
alanlar›, kültürel alanlar vb donat›lar planda ayr›lmam›flt›r. Plan notu
bu flekliyle ‹mar Kanunu eki olan Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair
Yönetmeli¤in, plan de¤iflikli¤i ile bir alandaki nüfusun art›r›lmas› ha-
linde, o nüfusun gereksinimi olan e¤itim, sa¤l›k, yeflil alan, kültürel
alan, otopark, ulafl›m vb donat›lar›n da art›r›laca¤› ya da ayr›laca¤›
kofluluna ayk›r›d›r. Bir baflka ifadeyle planlama ilkelerine ve kamu
yarar›na ayk›r›d›r.

Ayr›ca mevcut Yeni kent Merkezi Naz›m ‹mar Plan› bu bölgenin tu-
rizm-ticaret ve kültür kullan›m› ile gelifltirilece¤ini, bu bölgelerde
konut yer almayaca¤›n› tan›mlarken, turizmin kamu yarar› kavram›-
n› ve kent geliflmesindeki hedefini belirlemektedir. Yap›lan de¤iflik-
likle turizm+kültür kullan›m› %15’e düflürülmektedir. Bu yaklafl›m tu-
rizm kenti stratejisiyle de çeliflmekte, bölgeyi üçte bir oran›nda ko-
nuta açmaktad›r. Turizm için ayr›lm›fl bölgelerde de konut siteleri
yap›lmas›n›n önü aç›lmaktad›r. ‹nciralt›’n› turizm amaçl› yap›laflmaya
açmaya çal›flan yerel yönetim anlay›fl›n›n, yeni kent merkezinde
mevcut planlardaki “turizm” kararlar›n› kald›rmas› ilginç bir çeliflkidir.
Kent bütününde plan dengeleri ve hedefleri aç›s›ndan da yap›lan
plan notu de¤iflikli¤i, planlama ilkelerine ve kamu yarar›na ayk›r›d›r.

TUR‹ZM + T‹CARET
Plan notlar›na da “konut” kullan›m› eklenmifltir. Benzer flekilde bu
plan notunda yap›lan ilave de, turizm alan›na 1/3 oran›nda konut
kullan›m›n› getirmektedir. Turizm kullan›m› %15’e kadar düflmekte-
dir. Konut sitelerine izin verilmektedir. ‹mar Kanunu eki olan Plan
Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmelik’te tan›mlanan, konut getiri-
lerek art›r›lan nüfusun ihtiyac› olan, yeflil alanlar›n, e¤itim, sa¤l›k, kül-
tür, spor alanlar›n›n ayr›lmas› kofluluna uyulmam›flt›r. Plan notu de-
¤iflikli¤i bu haliyle, ‹mar Kanununa, Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair
Yönetmeli¤e, planlama ilkelerine ve kamu yarar›na ayk›r›d›r.

Sonuç: ‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisince karara ba¤lanm›fl ve
ask›ya ç›kar›lm›fl olan 1/5000 Ölçekli Yeni kent Merkezi Plan Notu
ilaveleri ve de¤ifliklikleri, ‹mar Kanunu’na, Plan Yap›m›na Ait Esasla-
ra Dair Yönetmeli¤e, planlama ilkelerine ve kamu yarar›na ayk›r›d›r.
Yap›lm›fl olan ilave ve de¤iflikliklerin iptalini talep ediyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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Etkinlikler

PechaKucha Night ‹zmir vol.5 güzel bir kitlenin kat›l›m› ve
harika sunumlarla ‹zmir Mimarl›k Merkezi'nde 19Mart'ta
gerçekleflti. "‹zmir'de yarat›c› alanlarda kim ne üretiyor,
ilham verici hikayeleri ne?" fikrini izleyici ile paylaflan
PechaKucha Night ‹zmir  vol.5'te Ömer Durmaz, Zafer
Derin, Cansu Ergin, Nermin Özger, Can Gürgül, Burcu
Biçer, Türgök, Radyo Edit sunumlar›n› gerçeklefltirdi.

PechaKucha Night ‹zmir
vol.5 Yo¤un ‹lgiyle
Gerçekleflti

DEÜ Mimarl›k Toplulu¤u taraf›ndan düzenlenen "Mimarl›k
Konuflmalar› Serisi" nin ilk konuklar›, ‹kiart›bir Mimarl›k
Ofisi'den  Deniz Dokgöz ve Ferhat Hac›alibeyo¤lu'nun
söyleflisi 21 Mart 2014 Cuma Günü ‹zmir Mimarl›k Merke-
zi'nde gerçekleflti. 2004 y›l›nda Deniz Dokgöz, Ferhat Ha-
c›alibeyo¤lu, Orhan Ersan ile birlikte oluflturduklar› ikiart›-
bir tasar›m grubundan bahseden konuflmac›lar, mesleki
deneyimlerini, ödül ald›klar› projeler üzerinden bizlerle
paylaflt›lar. Bu ba¤lamda Mersin Ticaret ve Sanayi Odas›
Hizmet Binas› ve ‹fl Merkezi Mimari Fikir Yar›flmas›, ODTÜ
Ö¤renci Merkezi Binas› ve ODTÜ Meydan›, Ulusal Mimari
Proje Yar›flmas›,Kadirli Belediyesi Hizmet Binas› ve Kültür
Merkezi, Ulusal Mimari Proje Yar›flmas›, fiiflli Belediyesi
Halide Edip Ad›var Külliyesi Ulusal Mimari Proje Yar›flma-
s›'nda ald›¤› ödüllerdeki olan yaklafl›mlar›n› çizim ve fo-
to¤raflar üzerinden aktard›lar. Söylefli kat›l›mc›lardan ge-
len sorular›n yan›tlanmas›yla son buldu.

Mimarl›k Konuflmalar›
Serisi'nin ‹lk Konu¤u Olan
‹kiart›bir Mimarl›k'tan
Deniz Dokgöz ve Ferhat
Hac›alibeyo¤lu Söyleflisi
Gerçekleflti
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Etkinlikler

26 Mart 2014 tarihinde Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yöne-
tim Kurulu’nun talebi üzerine ‹zmir Ticaret Odas› Baflkan-
l›¤› ile ‹zmir Ticaret Odas› Yeni Hizmet Binas› projelerinin
elde edilme yöntemleri hakk›nda görüflme yap›ld›. fiube
Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal, mimarl›k yar›flmala-
r›n›n nitelikli, yarat›c› fikir ve tasar›mlar›n elde edilmesin-
de en önemli araçlardan biri oldu¤unu, ‹zmir kentinde ve
kentlerimizde mimarl›¤›n niteli¤inin yükseltilmesinde de
mimarl›k yar›flmalar›n›n çok önemli katk›s›n›n olaca¤›n› ‹z-
mir’de yaflanan yar›flma pratikleri örnekleri ile anlatt›. Bu
ba¤lamda ‹TO Hizmet Binas› projelerinin yar›flmayla ya-
p›lmas› önerisini vurgulad›. ‹zmir Ticaret Odas› Yönetim
Kurulu Baflkan› Ekrem Demirtafl yar›flmalar konusunda,
maliyet, zaman ve müelliflerle yaflanan sorunlara dikkat
çekerek de¤erlendirmelerde bulundu. Mimarlar Odas› ‹z-
mir fiubesi Yönetim Kurulu’nun önerisini ilgili kurullarda
tekrar de¤erlendirilece¤ini belirtti.

fiube Yönetim Kurulumuz
‹zmir Ticaret Odas›
Baflkanl›¤› ile ‹zmir Ticaret
Odas› Yeni Hizmet Binas›
Projesi Elde Etme
Konusunu Görüfltü

TMMOB’ye ba¤l› Mimarlar Odas› ve Elektrik Mühendisleri
Odas› ‹zmir fiubeleri ile fiubemiz taraf›ndan binalarda ruh-
sat denetimlerini gerçeklefltiren itfaiye ve belediye çal›-
flanlar›na yönelik olarak ‘Binalar›n Yang›ndan Korunmas›
Hakk›nda Yönetmelik Uygulamalar›’ konusunda seminer
verildi.

Odam›z Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Karadeniz Sa-
lonu’nda 26 Mart 2014 tarihinde gerçekleflen seminerde,
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nden Füsun O¤uz fiimflek,
fiubemizden Sebahattin Bozbey ve Elektrik Mühendisleri
Odas› ‹zmir fiubesi’nden Özcan U¤urlu taraf›ndan sunum-
lar gerçeklefltirildi. Binalarda yang›n risklerine karfl› mima-
ri, mekanik tesisat ve elektrik tesisat› konular›nda al›nacak
önlemlerin ve yönetmelikte yer alan zorunlu hükümlerin
aktar›ld›¤› seminerde, uygulamada karfl›lafl›lan sorunlara
yönelik çözüm yöntemleri üzerine tart›fl›ld›.

Seminere, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi itfaiyesinden ilgili
personeller, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ve ilçe belediye-
lerinin ‹mar ve fiehircilik ‹flleri ile Fen ‹flleri birimlerinden
mimar ve mühendisler ile ilgili Odalar›n temsilcilerinden
oluflan toplam 60 kifli kat›ld›.

Kaynak: Makina Mühendisleri Odas› Bülteni

TBBMOB’ye Ba¤l› Odalardan
‹tfaiye ve Belediye
Çal›flanlar›na Yang›n E¤itimi
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Etkinlikler

Her y›l flubemiz taraf›ndan düzenlenen Mimar Sinan'› an-
ma etkinlikleri bu y›l Sinan'›n 426. ölüm y›ldönümü olan 9
Nisan 2014 Çarflamba günü Mimar Sinan An›t› önünde
sayg› duruflu ile bafllad›. Sayg› duruflu ve anma törenine
Mimarlar Odas› ‹zmir flubesi'nin yan› s›ra Serbest Mimar-
lar Derne¤i ve Sanatç› ‹nflaat Mühendisleri Grubu (S‹MGE)
da kat›ld›. Mimarlar Odas› ‹zmir flubesi Yönetim Kurulu
Baflkan› Hasan Topal, "Mimar Sinan'› Sayg›yla An›yoruz"
bafll›kl› bas›n bildirisinde mimarl›¤›n toplumlar›n gelifli-
mindeki önemine ve Mimar Sinan'›n mimarl›¤›m›zdaki ro-
lüne de¤indi. Günümüzde güvenli, nitelikli kentleflme ve
yap›laflma politikalar› yerine, kentsel dönüflüm ad› alt›nda
insanlar› yerlerinden ederek toplumsal kaynaflmay› da ze-
deleyen uygulamalar yap›ld›¤›na de¤inen Topal, Mimar
Sinan'›n eserlerinde izlenen ve yüzy›llar öncesinden günü-
müze bir ders niteli¤inde olan, araflt›r›c›l›k çevreye duyar-
l›l›k, ölçü ve oran, strüktürel yal›nl›k, mekansal bütünlük
ve cephe plasti¤i gibi özelliklerin dikkatle izlenmesi ge-
rekti¤ini sözlerine ekledi.

Ölümünün 426. Y›l›nda
Mimar Sinan’› And›k

‹zmir Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi 1. s›n›f ö¤rencilerinin
gerçeklefltirdi¤i iki projenin ürünlerini kapsayan "1 Dolu
Tasar›m: Volume 1" sergisinde Görünmez Kentler proje-
sinden 14, Noel Gecesi Kabusu projesinden ise 32 tasar›m
ürünü yer almaktad›r. Koordinatörlü¤ünü Yrd. Doç. Dr.
Özlem Taflk›n Erten ve Yrd. Doç Dr. ‹pek Ek'in yürüttü¤ü
"Mimari Tasar›ma Girifl" dersi kapsam›nda ‹zmir Üniversi-
tesi 1. s›n›f ö¤rencileri, Italo Calvino'nun Görünmez Kent-
ler isimli kitab›nda yer alan 55 kenti ve yönetmen Tim
Burton'›n Noel Gecesi Kabusu isimli filminden yola ç›ka-
rak, karakter, yaflama mekan› ve senaryosunu efl anlaml›
tasarlanm›flt›r. Sergi, 10 May›s 2014'e kadar ‹zmir Mimarl›k
Merkezi sergi alan›nda izlenebilmektedir.

‹zmir Üniversitesi "1 Dolu
Tasar›m: Volume 1" Sergisi
‹zmir Mimarl›k Merkezi'nde
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Etkinlikler

Nezih Baflgelen’in
“Anadolu’da Mimarl›¤›n
Do¤uflu” Söyleflisi ‹zmir
Mimarl›k Merkezi’nde
Gerçekleflti

14-18 Nisan tarihleri aras›nda Gediz Üniversitesi’nin Mimarl›k ve ‹ç
Mimarl›k Bölümleri Atölyeler Haftas› düzenledi. 12 atölye çal›flma-
s› ve 10 film gösteriminin ö¤rencilerle bulufltu¤u hafta kapsam›n-
da ‹zmir Mimarlar Odas› Baflkan› Hasan Topal, yürütücülü¤ünü
Gediz Üniversitesi Mimarl›k Bölüm Baflkan› Özlem Erkarslan ve Ali
Kemal Ç›nar’›n birlikte üstlendi¤i “Kent Üzerine Yeni Tart›flmalar”
atölyesi kapsam›nda Gediz Üniversitesi’ne konuk oldu. Atölyeler
Haftas› boyunca ‹zmir Mimarl›k Merkezi de üç atölye çal›flmas› ve
film gösterimlerine ev sahipli¤i yapt›. ‹zmir Mimarl›k Merkezi’nin
ikinci kat›n› kullanan fiebnem Yücel ve Bilgen Boyac›o¤lu Dündar
yürütücülü¤ündeki “Kent ve Mimarl›k: Pasajlar” atölyesi Kemeral-
t› bölgesindeki pasajlar› üç ana tart›flma ekseninde inceledi: arada
olmak (in-between-kentsel mekan›n ve tarihsel zamanlar›n),ak›l-
da olmak(kentsel bellek ve pasaj alg›s›) ve görünür olmak(al›flve-
rifl kültürü, k›r›lmalar ve gösteri toplumu). ‹zmir Mimarl›k Merke-
zi’nin girifl kat›nda Nur Yavuz, Can Gündüz ve Bilge Demirtafl yü-
rütücülü¤ünde gerçeklefltirilen “Medya Atölyesi: Psikoco¤rafya-
lar” Konak-Kemeralt› bölgesinde 'dérive' (sürüklenme) yöntemi
ile yürüyüfl yaparak, kat›l›mc›lar›n kendi stratejileri ve duygula-
n›mlar›yla, farkl› teknikleri kullanarak kendi haritalar›n› oluflturma-
lar›n› sa¤lad›. Deniz Güner yürütücülü¤ündeki “Görsel Kesit Atöl-
yesi” ise ‹zmir Mimarl›k Merkezi’ni mercek alt›na yat›rd›. "Kesit al-
ma" etkinli¤ini "aç›¤a ç›karma" eylemi olarak ele alan çal›flma, bu
eylemi ‹zmir Mimarl›k Merkezi üzerinde gerçeklefltirerek bu yap›-
n›n görsel kesitini ç›kartt›. Kent, mimarl›k ve çevre temalar›nda se-
çilen filmler de ö¤rencilerin izlenimine sunuldu. 

“Dicle’den Meriç’e Yeni Kaz›lar›n Bulgular›yla Anadolu’da
Mimarl›¤›n Do¤uflu” bafll›kl› söylefli Arkeolog Nezih Bafl-
gelen taraf›ndan 18 Nisan Cuma günü ‹zmir Mimarl›k Mer-
kezi Konferans Salonu’nda gerçeklefltirildi. Ülkemizin zen-
gin arkeolojik potansiyelini foto¤raflar ve grafiklerle anla-
tan Baflgelen, eski kentleri ve harabeleri tarihi ve do¤al
çevre de¤erlerini sevdirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçla-
yan giriflimlerinden bahsetti. Trakya ve Anadolu’da özel-
likle Do¤u Anadolu’da yapt›¤› araflt›rmalar ve inceleme
gezilerinde pek çok bilinmeyen kal›nt›, an›t ve arkeolojik
yerleflmeyi belgeleyerek bilim dünyas›na tan›tan Baflge-
len, son olarak  1982’de kurdu¤u Arkeoloji ve Sanat Yay›n-
lar›’nda, yurdumuzun zengin tarihi eserleri, eski uygarl›k-
lar› hakk›nda araflt›rma, inceleme, el kitaplar›, kataloglar,
gezi rehberleri gibi 500’e yak›n baflvuru eserinin yay›m›n›
gerçeklefltirdi¤inden bahsetti.

Gediz Üniversitesi Atölyeler
Haftas› ‹zmir Mimarl›k
Merkezi’nde Gerçekleflti
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Etkinlikler - Ödül

Mimarlar Odas›’n›n her iki y›lda bir düzenledi¤i ve bu y›l XIV. dö-
nemi gerçeklefltirilen Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri sahiple-
rini buldu. Yüksek bir kat›l›mla gerçekleflen 2014 döneminin Se-
çici Kurulu, 209 eserin / 285 pano ile kat›l›m›n› de¤erlendirdi.
Haydar Karabey baflkanl›¤›nda, Nur Ak›n, Ferhat Hac›alibeyo¤-
lu, Ahmet Özgüner ve Semra Teber Yener’den oluflan Seçici Ku-
rul, “Mimar Sinan Büyük Ödülü” , “Mimarl›¤a Katk› Dal› Baflar›
Ödülleri” ve “Anma Program›” için ödüle de¤er görülen isimleri
ve “Yap›”, “Proje” ve “Fikir Sunumu” dallar›nda ödül adaylar›n›
belirledi ve kamuoyuna önceden duyurdu. Ödüller ise, 11 Nisan
2014, Cuma günü, Ankara’da ODTÜ KKM’de yap›lan törende
aç›kland› ve sahiplerini buldu.

2014 Ulusal Mimarl›k 
Ödülleri Sahiplerini Buldu

ERNST A. EGLI ‹LHAN TEKEL‹ BES‹M ÇEÇENER

Sancaklar Camii

NoXX Apartman›Nef ‹lkokulu

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu 29 Nisan
2014 tarihinde  Karfl›yaka Belediye Baflkan› Hüseyin Mut-
lu Akp›nar’› ziyaret etti.  fiubemiz Yönetim Kurulu Baflka-
n› Hasan Topal, Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› fieref
Aldemir, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hakan K›l›nçars-
lan, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nilüfer Ç›narl› Mutlu
ve Yönetim Kurulu üyesi Noyan Umur Vural’›n kat›l›m›yla
gerçekleflen görüflmede, Karfl›yaka’da yeni dönemde sür-
dürülecek çal›flmalar›n Mimarlar Odas› ile birlikte planla-
narak yürütülmesi, kentimize sa¤l›kl› ve nitelikli yaflam
alanlar› oluflturulmas›nda daha verimli çözümler üretilebi-
lece¤inden bahsedildi. Yaflanan sorunlara dikkat çekile-
rek, kentimizde mimarl›k niteli¤inin yükseltilmesinde  ve
mimarl›¤›n kentlimizle buluflmas›ndaki önemi vurguland›.

fiube Yönetim Kurulumuz
Karfl›yaka Belediye Baflkan›
Hüseyin Mutlu Akp›nar ile
Görüfltü
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TCDD Hangar Binas›

Abdullah Gül Üniversitesi

Konya Yaflam Merkezi

Mimar Sinan Büyük Ödülü
ERSEN GÜRSEL

Anma Program› 2014-2016
ERNST A. EGLI

Mimarl›¤a Katk› Dal› Baflar› Ödülü
‹LHAN TEKEL‹

Mimarl›¤a Katk› Dal› Baflar› Ödülü
BES‹M ÇEÇENER

YAPI DALI Ödülleri
SANCAKLAR CAM‹S‹ Büyükçekmece-‹stanbul / EMRE AROLAT

NEF ‹LKOKULU Gültepe-‹stanbul / CAN Ç‹N‹C‹

NoXX APARTMANI Beyo¤lu-‹stanbul / CEM SORGUÇ

‹TÜ MRZ. DERSL‹K B‹NASI Ayaza¤a-‹stanbul / HASAN fiENER, AHSEN

ÖZSOY

YAPI DALI / Koruma-Yaflatma Ödülü
TCDD HANGAR B‹NA RESTORASYONNazilli-Ayd›n/fiER‹FE TÜRK DER‹N

PROJE DALI Ödülleri
ABDULLAH GÜL ÜN‹VERS‹TES‹ M‹MAR S‹NAN 
KAMPUSU Melikgazi-Kayseri / AL‹fiAN ÇIRAKO⁄LU, ILGIN AVCI

KONYA YAfiAM MERKEZ‹ Selçuklu-Konya / MEHMET V.

KÜTÜKÇÜO⁄LU, H. ERTU⁄ UÇAR

F‹K‹R SUNUMU DALI Ödülü
TOTEM / AHMET KORFALI

SERG‹ PROGRAMI

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

16 May›s-6 Haziran 2014 ‹STANBUL, Mimarlar Odas›
‹stanbul BK fiubesi Sergi Salonu, Karaköy

1-30 Ekim 2014 ‹STANBUL, Mimarlar Odas› ‹stanbul
BK fiubesi Sergi Salonu, Karaköy

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

25 Ekim–10 Kas›m 2014 KAYSER‹

‹letiflim Adresi: www.mo.org.tr/ulusalsergi



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 22

Konferans

Avrupa Yenilenebilir Enerji Birli-
¤inin Türkiye Bölümü EUROSO-
LAR Türkiye, Birli¤in vizyonu
do¤rultusunda %100 yenilenebi-
lir enerjilere dönüflümün teknik,
ekonomik, siyasi boyutlar›n›n ve
sanayide, mimaride, ulafl›mda ve
e¤itimde hayata geçme yollar›-
n›n tart›fl›laca¤› uluslararas› bir
platform yaratmak için her y›l,
IRENEC Uluslararas› %100 Yeni-

lenebilir Enerji Konferanslar› düzenlemektedir.

Mevcut enerji a¤›n› gelecekte tümüyle %100 Yenilenebilir
Enerjilere dönüfltürme küresel hedefi, IRENEC2013 Kon-
ferans›n›n sonuçlar›n›n ortaya koydu¤u yollar› da takip
ederek IRENEC 2014’ün konular›n›n da ana temas› olacak-
t›r.

Konferans Bafll›klar›:
Enerjide Ekonomi, Çevre ve Politika Konular› 
• Enerji Ekonomisi, Teflvikler 
• Yenilenebilir Enerjinin Ticarilefltirilmesi 
• Enerji Politikalar›, Karar Destek Modelleri 
• Yasal Altyap› 
• Yenilenebilir Enerjinin Entegrasyonu Önündeki Engeller 
• ‹klim De¤iflimi Etkileri, Mitigasyon ve Adaptasyon 
• Karbon Yönetimi ve Finansman› 
• Küresel Is›nmaya Yenilenebilir Çözümler 
• Hava Kirlili¤i ve Enerji Güvenli¤i 
• D›fl Maliyetlerin ‹çsellefltirilmesi ve Toplumsal Maliyetler 
Yenilenebilir Enerji Sistem ve Teknolojileri 
• Yenilenebilir Elektrik (Günefl, Rüzgâr, Biokütle, Jeotermal) 
• Günefl Enerjisinden Endüstriyel Proses Is›s›

• Günefl ile Is›tma ve So¤utma 
• Biokütle Enerjisi ve ilgili Teknolojiler 
• Jeotermal Enerji Teknolojiler 
• Yenilenebilir Enerjinin Depolanmas› 
• fiebeke Ba¤lant›lar›, Yenilenebilir Enerji Tarifeleri ve
Destek Mekanizmalar› 
• Ak›ll› fiebekeler ve Güç Yönetimi
• Hidrojen ve Yak›t Hücreleri 

Sektörlerde % 100 Yenilenebilir Enerjiye Geçifl 
• Ulusal Yenilenebilir Enerjiye Geçifl Eylem Planlar› 
• Yerel/tar›mda Enerji Arz› 
• Konutlarda Enerji Arz› 
• Endüstriyel Enerji Arz› 
• Ulaflt›rma Enerji Arz› 

“Enerji Verimlili¤i “S›f›r Enerji” Konsepti 
• Sürdürülebilir Mimari ve Tasar›m 
• Enerji (+) Binalar 
• Endüstriyel ‹flletmelerde Enerji Verimlili¤i 
• Ulaflt›rmada Enerji Verimlili¤i 
• Konutlarda Enerji Verimlili¤i 
• En ‹yi Mevcut Teknolojilerde Standartlaflma 

% 100’e Geçiflte Yerel ve Küresel Seviyede Eylemler 
• Enerjide E¤itim ve Ö¤retim 
• Yenilenebilir Enerji ve Toplum 
• Her Seviyede Kapasite Gelifltirme 
• Yenilenebilir Enerjide Kaynak De¤erlendirilmesi 

Enerjide Geçifl 
• Avrupa Deneyimi 
• Küresel Deneyimler 
• Yerel Deneyimler

‹letiflim Adresi: www.irenec2014.com

4. Uluslararas› %100 Yenilenebilir Enerji Konferans›
26-28 Haziran 2014
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Kongre - Sempozyum

‹syanlar, devrimleri
önceler... 21. yüzy›l
dünyan›n hemen her
köflesinde isyan dal-
gas›yla sürüyor. ‹nsan-
l›k Tahrir’de, Ham-
burg’da, Sofya’da, Ati-
na’da, Chiapas’ta,
Buenos Aires’te, Roja-
va’da ve elbette Ge-
zi’de hayalet olmaktan
ç›k›p kanl›-canl› varl›k-
lar›n› ilan ederek kapi-
talizme-emperyalizme
karfl› tarihsel mücade-
lesini sürdürüyor.

Emekçi s›n›flar tarihsel görevlerini yeniden üstleniyor ve
bu koflullarda avaz› ç›kt›¤› kadar ba¤›r›yor. Egemenler -
flimdilik farkl› biçimlerde olsalar da- karabasanlar gibi
“özgürlük, adalet, dayan›flma” hayk›r›fllar›yla hayaletleri
her yerde görmeye bafllad›lar bile.

Sizleri egemenlerin hayalet korkusunu biraz daha büyü-
tebilmek için yeniden ‘Hic Rodus, Hic Salta!’ yani ‘‹flte de-
ve, iflte hendek’ demeye ça¤›r›yoruz. Her y›l oldu¤u gibi
bu y›l da ça¤r›m›z akademi içinden ve d›fl›ndan olan her-
kesedir. Sizleri bilginin özgürce üretildi¤i, sorguland›¤› ve
paylafl›ld›¤› bir alan olan Karaburun Bilim Kongresi'ne da-
vet ediyoruz.

‹letiflim Adresi: www.kongrekaraburun.org

9. Karaburun Bilim
Kongresi, 3-7 Eylül 2014

Günümüzde mimari tasar›m, analiz ve uygulama süreçle-
rinin giderek say›sallaflmas›yla birlikte, önceleri birbirle-
rinden oldukça ayr›k (sezgisel, analitik, sosyal, vb.) safha-
lar olarak deneyimlenen üretim ve tüketim süreçlerinin gi-
derek daha kesintisiz ve yekpareleflen deneyimlere konu
olduklar›n› görmekteyiz. Geleneksel olarak farkl› ölçekle-
re karfl›l›k gelen farkl› tasar›m disiplinleri aras›ndaki ko-
puklu¤un sorgulanabildi¤i ve yer yer önüne geçilebildi¤i
örneklerin de ço¤almas›yla birlikte, mimari tasar›m›n say›-
sal gelece¤ini her daim “eksiksiz”, “eksiz”, ama bir o kadar
da ucu aç›k “eskiz” süreçler olarak öngörmekteyiz. Di¤er
yandan, “eskiz” nesne ve süreçler, bütünlü¤ünden ödün
vermeden aç›k kalabilen parça-bütün iliflkilerinin ya da ni-
teliksel kararlar ile niceliksel veriler aras›nda sürekli gidip
gelebilme deneyiminin sahicili¤i ve sürdürülebilirli¤ine
iliflkin endiflelerle de yüzleflebilecek sorgulama ve tart›fl-
malar›n gerçeklefltirilmesini zorunlu k›l›yor.

2007 y›l›ndan bu yana düzenlenmekte olan Mimarl›kta
Say›sal Tasar›m Ulusal Sempozyum dizilerinin sekizincisi
bu y›l “eskiz / eksiz / eksiksiz …” temas›yla 26-27 Haziran
2014 tarihlerinde ‹YTE Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölü-
mü ev sahipli¤inde gerçeklefltirilecektir.

8. Mimarl›kta Say›sal
Tasar›m Ulusal Sempozyumu
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Yar›flma

Kayseri Ticaret Odas›’n›n Yar›flma fiartnamesinde verilen
1/5000 ve 1/1000’lik imar paftalar›nda s›n›rlar› belirlenmifl
alanda, yap›m› düflünülen hizmet binas›na ait mimari fikir-
lerin elde edilme ifli, Kayseri Ticaret Odas› Yönetim Kuru-
lu taraf›ndan Mimarlar Odas› Kayseri fiubesi koordinasyo-
nunda, TMMOB Mimarlar Odas› Mimarl›k Mühendislik fie-
hircilik ve Kentsel Tasar›m Proje Yar›flmalar› Yönetmeli¤i
uyar›nca serbest ve tek kademeli olarak yar›flmaya ç›ka-
r›lm›flt›r. Amaç, kentte nitelikli fiziksel çevrenin oluflmas›-
na katk› sa¤layabilecek günümüz mimarl›k, mühendislik,
flehircilik ve sanat anlay›fl›na uygun en ekonomik ve ça¤-
dafl çözümlerin araflt›r›lmas› ve güzel sanatlar›n özendiril-
mesidir.

Yar›flma TMMOB Mimarlar Odas› üyelerinin kat›l›m›na
aç›k, ulusal, serbest ve tek kademelidir.

Dan›flman Jüri Üyeleri
Mahmut H‹ÇYILMAZ  Tekstil Müh. (Kayseri Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Bflk.)

Eda VEL‹BAfiO⁄LU TMMOB Mimarlar Odas› Kayseri fib. Yönetim Kurulu Bflk.)

Yavuz ÖNEM                       Mimar (Kayseri Ticaret Odas› Dan›flman›)

Mustafa DULDA       Mimar (Kayseri Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet UZUN                          ‹nflaat Y. Müh.

Kemalettin TEK‹NSOY Mimar (Kayseri Büyükflehir Bel. Genel Sekreter Yar.)

Mehmet EVEREKL‹   ‹nfl. Müh. (Kocasinan Bel. ‹mar ve fiehircilik Müdürü)

As›l Jüri Üyeleri
Zafer AKDEM‹R                  (Yrd. Doç. Dr. Mimar / YTU) (Jüri Baflkan›)

Beyhan H‹SARLIG‹L                                 (Doç. Dr. Mimar / EÜ)

Fehmi KOBAL                          (Mimar / UVA, University of Virgina)

Hakan MAH‹RO⁄LU                                          (Mimar / ‹TÜ)

Mehmet KÜTAHNEC‹              (Mimar / ‹TÜ)

Yedek Jüri Üyeleri
Füsun Ç‹ZMEC‹                       (Yrd. Doç. Dr.Mimar / YTU)

Hikmet ELDEK                          (Arafl. Gör. Mimar / EÜ)

Bülent ERBAKIRCI                   (Mimar / EÜ)

Raportörler
Hakan KILINÇ                           (Mimar / EÜ)

Ayflegül KIDIK                          (Y. Mimar / EÜ)

Aydan BAfiYAZICIO⁄LU        (Mimar / ‹TÜ)

Emrah NAZLIKOÇ                     (Mimar / EÜ)

Raportör Yard›mc›s›
Türkan Kaya                                (Mimar / KTÜ)

Ödüller

Üç Adet Eflde¤er Ödül         : 25.000 TL (her birine)

Befl Adet Mansiyon              : 10.000 TL (her birine)

Sat›n al›nacak projeler
için jüri takdirine       :   5.000 TL ayr›lm›flt›r. 

Yar›flman›n sonucu ülke genelinde da¤›t›m› yap›lan bir
günlük gazete ile, Kayseri Ticaret Odas›'n›n ve TMMOB
Mimarlar Odas› Kayseri fiubesi'nin web sitelerinde
04/06/2014 tarihinde ilan edilecektir.

E-posta: projeyarismasi@kayserito.org.tr

Kayseri Ticaret Odas› Hizmet Binas› Ulusal Mimari Fikir
Yar›flmas›
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Yar›flma

Yar›flman›n ama-
c› Adana Ticaret
Odas› Hizmet Bi-
nas› projesinin
yar›flma yoluyla
elde edilmesidir.

Adana'da zama-
na direnen, kal›c›

de¤erler tafl›yan, ça¤›n› yans›tan, simge de¤eri yüksek,
sürdürülebilir, ekonomik, rasyonel ve özgün çözümler
arac›l›¤› ile mimarl›¤›n geliflimi hedeflenmektedir.

Seçici Kurul Dan›flman Üyeler
Atila MENEVfiE (ATO Yönetim Kurulu Baflkan›)

Tarkan KULAKATO (Meclis Baflkan›)

Bekir KAMIfiLI (Mimar, TMMOB Mimarlar Odas› Adana fiube Baflkan›)

Ceyhun BASKIN (Y. Mimar, ODTÜ, AA)

Suphi C‹VELEK (TMMOB ‹nflaat Müh. Odas› Adana fib. Yönetim Kurulu Üyesi)

Seçici Kurul Asli Üyeler
Cânâ B‹LSEL (Mimar, Prof.Dr. Mersin Üniversitesi Mimarl›k Fak. Dekan›)

Alper ÜNLÜ (Mimar, Prof.Dr. ‹TÜ Mimarl›k Fak. Mimarl›k Bölümü)

Celal Abdi GÜZER (Mimar, Prof.Dr. ODTÜ Mimarl›k Fak. Mimarl›k Bölümü)

Feride ÖNAL (Mimar, Doç. Dr. YTÜ Mimarl›k Fak. Mimarl›k Bölümü)

Nam›k ERKAL (Mimar, Doç. Dr. ODTÜ Mimarl›k Fak. Mimarl›k Bölümü)

Seçici Kurul Yedek Üyeler
‹pek DURUKAN (Mimar, Yrd. Doç. Dr. Mersin Ü. Mimarl›k Fak., Mimarl›k Böl.)

Gülertan AKYÜZLÜER (Mimar, Dr. Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Mimarl›k Bölümü)

Raportör

Aysin AYSU (Y. Mimar, Seyhan Belediyesi)

Bar›fl Gökhan TOPAL (Avukat, ATO ‹dari ‹fller ve ‹K. Müdür Vekili)

Sait Özkal YÜRE⁄‹R (Y. Mimar, Mimarlar Od. Adana fib. Yönetim Kurulu Üyesi)

Ödüller

1. Ödül: 50.000 TL

2. Ödül: 40.000 TL

3. Ödül: 30.000 TL

1. Mansiyon: 15.000 TL

2. Mansiyon: 15.000 TL

3. Mansiyon: 15.000 TL

4. Mansiyon: 15.000 TL

5. Mansiyon: 15.000 TL

Ayr›ca sat›nalma ödülleri için jüri takdirine toplam 15.000

TL ayr›lm›flt›r.

Yar›flma Takvimi

Yar›flman›n ‹lan›: 15 Nisan 2014

Soru Sorma ‹çin Son Gün: 30 Nisan 2014 saat:17.00

Yan›tlar›n Gönderilme Tarihi: 05 May›s 2014

Proje Teslim Tarihi ve saati: 27 Haziran 2014 saat:17.00

Jüri De¤erlendirme Bafllang›ç Tarihi: 04 Temmuz 2014

Yar›flma Sonuçlar›n›n Aç›klanmas›: 11 Temmuz 2014

‹letiflim Adresi: www.adanato.org.tr

Adana Ticaret Odas› Yeni Hizmet Binas› Ulusal Mimari
Proje Yar›flmas›
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Yar›flma

Trabzon Belediyesi Temiz
Futbol An›t› Serbest, Ulusal
ve Güzel Sanat Eseri
Yar›flmas› Sonuçland›

1. ÖDÜL : Jüri taraf›ndan ödüle lay›k eser bulunamam›flt›r.

2. ÖDÜL : 

U¤ur TANKUT Heykelt›rafl, Dokuz Eylül Üniversitesi

3. ÖDÜL : 
Nilüfer ERG‹N DO⁄RUER Heykelt›rafl, Marmara Ü.

Ünsal ‹ÇÖZ Hacettepe Üniversitesi

Caner fiENGÜNALP Marmara Üniversitesi

Suat DÜNDAR Çukurova Üniversitesi

Arif ÇEKDER‹ Anadolu Üniversitesi

1. MANS‹YON 
Orhan ‹LYAS Heykelt›rafl, Mimar Sinan Üniversitesi

2. MANS‹YON 
Tansel ÇEBER Heykelt›rafl, Hacettepe Üniversitesi 

3. MANS‹YON 
Tolga ‹LT‹R Mimar, Gazi Üniversitesi

Ödül Töreni ve Kolokyum 25 Nisan Cuma Günü Saat
18.00’de Hamamizade ‹hsanbey Kültür Merkezi’nde
yap›lacakt›r.

Bu çal›fltay›n amac›,
boyutlar›n›n küçüklü-
¤üne ra¤men, toplum-
sal aç›dan karmafl›kl›¤›
ve gerektirdi¤i özel
hassasiyet aç›s›ndan
a¤›rl›¤› sebebiyle Ro-
boskî Müzesi mimari
projesinin, ilgili tüm ta-
raflar›n kat›l›m› ile et-
rafl›ca tart›fl›labilmesi
ve Roboskî Müzesi'nin
gerçeklefltiri lmesine
katk› koyacak taraflar›n
iletifliminin güçlendiril-
mesidir. Uygulanacak
proje, bu çal›fltay son-
ras›nda, sunulan proje-

lerin içerisinden seçici kurul taraf›ndan belirlenecektir. Seçici ku-
rul raporu, ikinci aflama sonunda, her iki aflamay› da kapsayacak
flekilde yay›nlanacakt›r. Seçici kurul raporu ayr›ca, gerekirse uy-
gulanmak üzere seçilen proje hakk›nda, ayr›nt›l› önerileri de içe-
recektir.

YARIfiMA TAKV‹M‹
Yar›flman›n ilan› : 16 Nisan 2014
Soru sormak için son tarih : 2 May›s 2014
Cevaplar›n yay›nlanmas› : 6 May›s 2014
Proje teslimi için son gün : 11 Haziran 2014
Birinci etap Seçici Kurul de¤erlendirmesi: 13-16 Haziran 2014
Roboskîlilerle ortak de¤erlendirme toplant›: 20-22 Haziran 2014
‹kinci etap Seçici Kurul De¤erlendirilmesi : 25-27 Haziran 2014
Yar›flma sonucunun ilan› (öngörülen) : 28 Haziran 2014

‹letiflim Adresi: www.roboskimuzesi.org

Roboski Müzesi ve Anma
Yeri Mimari Tasar›m
Yar›flmas›
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Yar›flma-Ödül

Çanakkale Karasal-Say›sal
Yay›n Kulesi Uluslararas› 
Ön Seçimli Mimari Proje
Yar›flmas› Sonuçland›
Çanakkale Valili¤i taraf›ndan; Çanakkale Karasal-Say›sal
Yay›n Kulesinin infla edilece¤i alan ve içinde bulundu¤u
ba¤lam ile iliflkilendirilmifl, bir yandan bildik ve jenereklefl-
mifl anten kulesi tipolojilerinin s›n›rlar›n› zorlarken, di¤er
yandan konunun gerektirdi¤i teknik k›s›tlar› gözetebilen
bir yap›n›n tasar›m›na dair fikirlerin Çanakkale Karasal-Sa-
y›sal Yay›n Kulesi Uluslararas› Ön Seçimli Mimari Proje Ya-
r›flmas› 22.10.2013 tarih ve 28799 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanarak ilan edilmifltir.

Yap›lan de¤erlendirme sonucunda;
1.ÖDÜL Powerhouse Company&IND 

(Inter.National.Design)

2.ÖDÜL Snohetta&Özer/Ürger 
Architects&Battle Mccarthy

3.ÖDÜL AL_A (Amanda Levete&
Maximiliano Arrocet)

1.MANS‹YON Te¤et Mimarl›k/Mehmet 
Kütükçüo¤lu, Ertu¤ Uçar

2.MANS‹YON Ian Ritchie Architects,&Arup

3.MANS‹YON Erdem Tüzün& Fernando 
Romero,&Yelda Köm

4.MANS‹YON Sou Fujimoto Architects,&Aecom

5.MANS‹YON Olaf Gipser Architects,&Arup& 
DS Mimarl›k

olarak derecelendirilmifltir.

1957 do¤umlu
Japon mimar›n
öne ç›kan çal›fl-
malar› aras›nda
çevresel fela-
ketler sonras›
insan odakl› ta-
sar›mlar yer al-
makta.

"Bu ödülü al-
mak çok büyük
bir onur ve ba-
na flunu tekrar
hat›rlatt› ki in-
sanlar› dinle-
meye devam
etmem gereki-
yor. Ayr›ca ba-
na yapt›¤›m

fleyi yapmaya devam etmem için, de¤iflmemem için de
cesaret veriyor." diyerek ödülü alan ünlü mimar için jüri
Shigeru Ban'›n evsizler ve ma¤durlar için yapt›¤› tasar›m-
lar›n nas›l devingen oldu¤una dikkat çeken aç›klamalarda
bulundu.

Jüri, mimar›n ka¤›t, konteyn›r, bambu gibi herhangi bir
materyale s›rad›fl› müdahelesinin öneminin alt›n› çizdi.

Shigeru Ban 2014 Pritzker
Mimarl›k Ödülü'nün Sahibi
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Mevzuat

Tarihi Sitler, Koruma ve
Kullanma Koflullar› ‹lke Karar›

19/4/1996 tarih ve 421 say›l› ‹lke Karar› afla¤›daki flekilde ye-
niden düzenlenmifltir.

Tarihi Sit: Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi aç›s›ndan önem-
li tarihi olaylar›n cereyan etti¤i ve do¤al yap›s›yla birlikte ko-
runmas› gerekli alanlard›r.

Koruma ve Kullanma Koflullar›

a) Milli Park bulunan yerlerde uzun devreli geliflim plan›, mil-
li park bulunmayan yerlerde alan›n tarihi ve kültürel de¤erle-
rini koruyan koruma amaçl› imar planlar› ilgili koruma bölge
kurulunca uygun görülünceye kadar zorunlu altyap› uygula-
malar› ve kamu hizmet yap›lar› d›fl›nda, bitki örtüsünü, to-
pografik yap›y›, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik
hiçbir inflai ve fiziki uygulamada bulunulamayaca¤›na,

b) Bu alanlar› çevre düzeni plan›na kavuflturacak gerekli çal›fl-
malar›n yap›larak haz›rlanacak çevre düzeni planlar› için koru-
ma bölge kurullar›n›n uygun görüfllerinin al›nmas›na,

c) Alan›n tescil tarihi öncesi do¤al dengeyi bozucu yap›lm›fl
her türlü uygulaman›n zaman içinde ›slah› için kamu kurulufl-
lar›nca gerekli çal›flman›n yap›lmas›na,

d) Bu alanlar içinde yer alan orman alanlar›nda Orman ve Su
‹flleri Bakanl›¤›nca gerekli çal›flmalar›n yap›labilece¤ine,

e) Bu alanlar içinde yer alan kamu hizmet yap›lar›, altyap›
hizmetleri ile an›t ve flehitliklerin düzenleme ve gerekli ona-
r›mlar› için projeleriyle birlikte koruma bölge kurulundan izin
al›nmas›na,

f) Önceden süregelen tar›msal faaliyet ile ba¤ ve bahçecili-
¤in devam ettirilebilece¤ine, koruma amaçl› imar planlar›
onaylanmadan bu alanlar›n bu amaç d›fl›nda kesinlikle kulla-
n›lamayaca¤›na,

19.4.1996 tarih ve 421 say›l› ‹lke Karar›n›n iptaline,

karar verildi.

Resmi Gazete Tarihi: 18 fiubat 2014
Say›: 28917

Kentsel Dönüflüm Yasas›na
K›smi ‹ptal
Kentsel dönüflüm yasas›na k›smi iptal karar› Resmi Gaze-
te'de yay›mland›.

Belediyelerin, konut, sanayi ve ticaret alanlar›nda, kentsel
dönüflüm projeleri uygulayabilmesini öngören 5998 say›l›
Belediye Kanunu'nda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Ka-
nun'un baz› hükümlerinin yürürlü¤ünün durdurulmas› ka-
rar› Resmi Gazete'de yay›mland›.

CHP, kanunun iptali ve yürürlü¤ünün durdurulmas› iste-
miyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açm›flt›.

Anayasa Mahkemesi heyeti, 5393 say›l› kanunun 5998 sa-
y›l› kanunun 1. maddesiyle de¤ifltirilen 73. maddesinin 11.
f›kras›ndaki, kentsel dönüflüm alanlar›nda devam eden in-
flaatlardan belediye izni olmayanlar›n 5 y›l süreyle durdu-
rulmas›, durdurman›n sürüp sürmeyece¤ine belediyenin
karar vermesi ve durdurma süresinin 10 y›l› geçemeyece-
¤ine iliflkin 2, 3 ve 4. cümlelerini anayasaya ayk›r› bulmufl-
tu.

Heyet, kanunun, bofl kadro ve pozisyon bulunmas› ve büt-
çe imkanlar›n›n yeterli olmas› kayd›yla 1 Ocak 2005 tari-
hinde mevcut personel say›s›n›n yüzde 10'unu geçmemek
üzere ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan zorunlu hallerde verile-
cek iznin d›fl›nda ek personel istihdam edilemeyece¤ine
iliflkin geçici 1. maddesini de iptal etmiflti. ‹ki hükmün de
yürürlü¤ünün durdurulmas›na karar verilmiflti.

‹ptal edilen hükümlerin uygulanmas›ndan do¤acak, sonra-
dan giderilmesi güç veya olanaks›z zararlar›n önlenmesi
için, iptal karar›n›n Resmi Gazete'de yay›mlanaca¤› güne
kadar yürürlü¤ünün durdurulmas›na iliflkin karar, Resmi
Gazete'nin bugünkü say›s›nda yay›mland›.
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2014 y›l›
aidat›n›z›
taksitlendirerek

*

ödeyebilirsiniz

*
Taksitlendirme ‹fl Bankas›, Garanti Bankas›, Akbank ve 

Yap› Kredi Bankas› kredi kartlar› için geçerlidir

(216 TL)

Mali Dan›flman
Yeminli Mali Müflavir, Eski Bafl Hesap Uzman›
Yüksel Koç
TEL (232) 365 17 59
yukselkoc@hotmail.com

Üyelerimiz için Hukuk ve mali konularda dan›flmanl›k hizme-
ti vermeye devam ediyoruz. Mesle¤in uygulanmas›na iliflkin
konularda karfl›lafl›lan hukuki ve mali sorunlar›n›z›n çözüm
yollar› bulmak için fiube dan›flmanlar›m›z› arayabilirsiniz.

fiubemiz Hukuk ve Mali Dan›flmanl›k
Hizmeti Vermeye Devam Ediyor

fiubemizin Uzun Y›llard›r 
Hukuk Dan›flmanl›¤›n› Baflar›yla ve
Özveriyle Yürüten Avukat Güney Dinç
Emekliye Ayr›ld›

Nitelikli bir mimarl›k, daha yafla-
nabilir bir kentleflme için mesle¤i-
mize ve kentimize uzun y›llar ver-
mifl oldu¤u hukuk deste¤i ve kat-
k›lar›na teflekkür ediyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Yönetim Kurulu

Hukuk Dan›flman›
Av. Özgür Güreflçi
TEL (232) 422 43 19
ozgurguresci@gmail.com
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ile Anlaflmal› Kurulufllar

Çankaya Dershanesi
Çankaya Dershanesi fiubemiz üyelerine %20 indirim uygulamakta-
d›r. 
Tel: 0 232 445 03 04 • www.cankayadershanesi.com

Bilgi Dershanesi
fiubemiz üyelerine %20 indirim uygulamaktad›r.
Tel: 0 232 441 4340 • www.bilgidersanesi.com

The English Academy
fiubemiz üyeleri için %15 indirim uygulamaktad›r. 
Tel: 0 232 446 25 20 • www.theenglishacademy.com.tr

De¤iflim Optik
fiubemiz üyeleri için %50 indirim uygulamaktad›r. 
Tel: 0 232 489 40 56

Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi
Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi düzenledi¤i e¤itim seminerlerinde
fiubemiz üyelerine indirim imkan› sunmaktad›r.
Tel: 0 232 247 12 47 • www.cizgelikedi.com

Mart› ‹fl Güvenli¤i E¤itim Sa¤l›k Dan›flmanl›k ve 
Mühendislik Hizmetleri
Mimarlar Odas› üyelerine, ‹fl Güvenli¤i Uzmanl›¤› E¤itiminde %10 in-
dirim uygulanacakt›r.
Tel: 0 232 404 06 06 

‹zmir Foto¤rafç›lar Odas› Cengiz Özer E¤itim Merkezi 
Foto¤raf ve Photoshop Kurslar›
2013-2014 e¤itim y›l›nda Foto¤raf ve Photoshop kurslar› katk› pay›
4 ay için 300 TL’dir. 8 ay devam eden kursiyere bakanl›k onayl› ser-
tifika verilmektedir.
‹letiflim adresi: bilgi@ozersanat.net

Shell Akaryak›t ‹stasyonlar›
Mimarlar Odas› üyelerine, Multinet Kurumsal Hizmetler A.fi. ile ya-
pacaklar› sözleflme sonras›nda Shell akaryak›t istasyonlar›ndan %3,5
indirim uygulanacakt›r.
‹letiflim Bilgileri: Murat Güntürkün, Multinet Sat›fl Temsilcisi
Tel: 0541 252 53 60 • muratgntrkn@gmail.com

Nets Poliklinik
fiubemiz üyeleri için %25 indirim uygulamaktad›r. 
Tel: 0 232 388 28 88

Özel ‹zmir Gözde Hastanesi
Polikilinik hizmetleri (Muayene için fark ücreti al›nmaks›z›n, di¤er
poliklinik hizmetleri için fark ücreti üzerinden %20 indirimli)
Tel: 0 232 458 20 20

Ege Sa¤l›k Hastanesi
Ege Sa¤l›k Hastanesi fiubemiz üyeleri ve 1. derece yak›nlar›na indi-
rim imkân› sunmaktad›r.
Tel: 0 232 463 77 00 (pbx) www.egesaglik.com.tr

Ege Ekol Dershanesi
Ege Ekol Dershanesi fiubemiz üyelerine SBS gruplar› ve 11. s›n›flar
için %25, Üniversite haz›rl›k gruplar› (YGS - LYS) için %30 indirim
uygulamaktad›r.
Tel: 0 232 445 03 04 www.egeekoldershanesi.com

Özel Nefl'e Erberk Bornova Anaokulu
"Yetenek Gelifltirme Merkezi Joyfull House"
fiubemiz üyeleri için yar›m gün seçene¤inde %15, tam gün seçene-
¤inde %20 indirim uygulamaktad›r.
Telefon: 0 232 3430404 www.joyfulhousebornova.com

The English Academy 
fiubemiz üyeleri için %20 indirim uygulamaktad›r.
Tel: 0232 446 25 20 http://www.theenglishacademy.com.tr

Grand Yaz›c› Bodrum
fiubemiz üyeleri için %25 indirim uygulamaktad›r.
Tel: 0 252 311 00 00 Fax: 0 252 313 20 48 GSM:0 532 437 26 26 

Efe Akademi
27 Aral›k 2014 yap›lacak C s›n›f› ‹fl Güvenli¤i Uzmanl›¤› S›nav› için
e¤itimlerimiz bafllayacakt›r.
Taksitli ödemelerde- 1200 TL Nakit Ödemelerde 1000 TL fiyat›
uygulanacakt›r.
Tel: 0 232 464 31 41

Sayg› OSGB / ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri
fiubemiz üyeleri ve 1. derece yak›nlar›na indirim imkân› sunmakta-
d›r.
Tel: 0232 324 44 14
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Yitirdiklerimiz

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 : 2014/2 Bask› Tarihi: 02.05.2014

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

SAH‹B‹ : Hasan TOPAL

SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU

BÜLTEN‹

Hayrettin Gülcü
De¤erli meslektafl›m›z  Hayrettin Gülcü (Ankara
DMMA, 1980) 12227 sicil numaras› ile Odam›za kay›tl›
idi. Ailesi ve mimarl›k camias›na baflsa¤l›¤› diliyor,
meslektafl›m›z› sayg›yla an›yoruz. 

De¤erli meslektafl›m›z  Og?uz Bülent
Kurt (DEÜ, 1983) 14055 sicil numaras›
ile Odam›za kay›tl› idi. Ailesi ve mimar-
l›k camias›na baflsa¤l›¤› diliyor, mes-
lektafl›m›z› sayg›yla an›yoruz. 

O¤uz Bülent Kurt
De¤erli meslektafl›m›z  Fuat K›lc› (YTÜ,
1961) 1515 sicil numaras› ile Odam›za ka-
y›tl› idi. Ailesi ve mimarl›k camias›na
baflsa¤l›¤› diliyor, meslektafl›m›z› say-
g›yla an›yoruz. 

Fuat K›lc›

De¤erli meslektafl›m›z  Resul Durmufl
(Trakya Ü., 1994) 25467 sicil numaras›
ile Odam›za kay›tl› idi. Ailesi ve mimarl›k
camias›na baflsa¤l›¤› diliyor, meslek-
tafl›m›z› sayg›yla an›yoruz. 

Resul Durmufl

De¤erli meslektafl›m›z  Hikmet Aç›kgöz
(Konya DMMA, 1978) 10015 sicil numa-
ras› ile Odam›za kay›tl› idi. Ailesi ve mi-
marl›k camias›na baflsa¤l›¤› diliyor,
meslektafl›m›z› sayg›yla an›yoruz. 

Hikmet Aç›kgöz
De¤erli meslektafl›m›z  ‹dris Akar (‹TÜ,
1973) 6433 sicil numaras› ile Odam›za
kay›tl› idi. Ailesi ve mimarl›k camias›na
baflsa¤l›¤› diliyor, meslektafl›m›z›
sayg›yla an›yoruz. 

‹dris Akar


