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Duyuru

De¤erli Meslektafllar›m›z,

Bir süredir gündemde olan; Odalar›n çal›flma esaslar›,
örgütlenmesi ve mesleki haklar›n kullan›lmas›n› do¤rudan
etkileyen TMMOB Yasas› baflta olmak üzere ormanlar,
k›y›lar, yeflil alanlar ile di¤er do¤al ve yap›l› çevrede tahri-
bata yol açacak 11 adet yasa de¤iflikli¤ini içeren “Torba
Yasa” Tasla¤›na karfl› Meslek Odalar›m›z ve üyelerimizce
demokratik tepkilerin ortaya konuldu¤u kampanyalar›n
yürütülmekte oldu¤u süreçte Çevre ve fiehircilik Bakan›
Say›n Erdo¤an Bayraktar’›n daveti üzerine 30 Ocak 2013
tarihinde TMMOB Baflkan› ile, Odam›z Genel Baflkan›
Eyüp Muhcu’nun da aralar›nda oldu¤u Oda baflkanlar›n›n
kat›ld›¤› bir toplant› gerçeklefltirilmifltir.

Gündemi “sürdürülebilir çevre, yaflanabilir flehirler,
güvenli ve nitelikli yap›lar infla edebilme hedefine vara-
bilmek amac›yla afet riski tafl›yan yap›lar›n tasfiye edil-
erek can ve mal güvenli¤inin sa¤lanmas›na, çevreye
duyarl› teknik altyap›s›n› tamamlam›fl, nitelikli yaflam alan-
lar›n›n oluflturulmas›na ve sa¤l›kl› bir imar düzeninin
kurulmas›na yönelik olarak görüfl al›flveriflinde bulunmak
ve birlikte çal›fl›labilmesine iliflkin yol haritas› oluflturmak"
olarak belirlenen toplant›da Odam›z›n tüm bu konulara
iliflkin görüfl ve önerilerini içeren bir dosya teslim
edilmifltir. Ayr›ca toplant› esnas›nda; sa¤l›kl› yap›l› çevrel-

er oluflturulmas›, meslektafllar›m›z›n hak ve yetkilerinin
korunmas›na iliflkin beklentilerimiz ile KHK düzenlemeleri
ve sonraki yasal süreçlere iliflkin de¤erlendirmeler
aktar›lm›flt›r.

Bu toplant›da Çevre ve fiehircilik Bakan› Erdo¤an
Bayraktar; “TMMOB Yasas›n›n de¤ifltirilmesi için yapt›klar›
çal›flmay› durduklar›n› ve bunun için haz›rlad›klar› Yasa
Tasla¤›’n› geri çektiklerini ve yeni yasa girifliminde bulun-
mayacaklar›n›” beyan etmifltir.

Bizler Merkez Yönetim Kurulu olarak, Odalara yönelik bir
hukuksuz giriflimin durdurulmas› ve kurumsal iliflkinin
gelifltirilmesi bak›m›ndan Say›n Bakan›n beyan›n› önemli
bulmaktay›z. Bu ba¤lamda Bakanl›k ve Oda ile ilgili ortak
mesleki konularda ad›m at›lmas› için çabalar›m›z›
sürdürürken; süreci tüm boyutlar› ile birlikte izlemeye
devam edece¤iz…

Bilimin ve hukukun yol göstericili¤inde, kamu yarar› ilkesi
do¤rultusunda yürüttü¤ümüz tüm çal›flmalarda oldu¤u
gibi bu süreçte de mesleki haklara ve bu haklar›n
güvencesi olan Meslek Odam›za sahip ç›kan tüm Oda
Yönetimlerine ve üyelerimize teflekkür ediyoruz.

M‹MARLAR ODASI
Merkez Yönetim Kurulu

TMMOB Yasa Tasla¤› ‹le ‹lgili Önemli Duyuru
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Bas›n Aç›klamas›

Ülkemizde yeni y›la girerken, top-
lumsal ve kamusal de¤erlerin rafa
kald›r›ld›¤›, tarihî, do¤al ve kültürel
de¤erlerimize rant amac›yla yaklafl›l-
d›¤› ve bu yaklafl›mlara karfl› duran
her türlü bireysel ve toplumsal olu-
flumun engellenmeye çal›fl›ld›¤› gibi,
meslek hukukumuzun ve örgütlü¤ü-
müzün de bertaraf edilmeye çal›fl›l-
d›¤› bir süreç yaflanmaktad›r.

Özellikle 2011 seçimlerinden temel olarak flu hedeflerle;

· ‹mar faaliyetleri, yap› üretim ve denetim sürecinde, mes-
lek mensuplar›n›n, demokratik denetim mekanizmalar›n
ve yerel yönetimlerin ifllevsizlefltirilmesi;

· Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›'n›n inan›lmaz yetkilerle Tür-
kiye Belediye Baflkanl›¤›'na dönüfltürülmesi;

· Meslek Odalar›n›n sembolik hale getirilmesi;

için yüzlerce mevzuat düzenlemesi gerçeklefltirilmifl ve
son olarak;

· Tüm yetkilerin iktidar erkinin elinde toplanmas›;

· Özerk ve kamusal kimliklerin reddi;

· Tarihî, do¤al, kültürel de¤erlerin yok edilmesinin yolunun
aç›lmas›;

· Kentlerin ve do¤an›n bir rant arac›na dönüfltürülmesi;

· Kamu ve toplum ad›na denetim görevini sürdüren mu-
halefetin ve meslek Odalar›n›n özerk yap›s›na müdahale
edilmesi;

giriflimleri paralelinde Meclis gündemine gelmesi bekle-
nen 11 kanunda de¤ifliklik öngören, ad› "Yap› Denetim Ka-

nunu Tasar›s› Tasla¤›" da olsa niteli¤i itibariyle "Torba Ka-
nun Tasla¤›" gündemimize gelmifltir. Torba yasada bulu-
nan:

F‹K‹R VE SANAT ESERLER‹ KANUNUNDA de¤ifliklikler ile:

· Tüm evrensel belgelere ve uluslararas› anlaflmalara da
ayk›r› olarak, mimari projelerin ancak varl›¤› kendinden
menkul belediyelerde kurulacak estetik kurullar›n onayla-
mas› durumunda eser say›lmas›; düflünce ve sanat yafla-
m›n›n en önemli koruyucusu olan telif haklar›m›z›n elimiz-
den al›nmas›;

· Tariflenemeyecek "mimari estetik kurullar"la mesleki
üretimlerimizin toplumun de¤il bu kurullar›n de¤erlerine
b›rak›lmas›;

· Mimari eserlerin, yapanlar›n de¤il sahiplerinin telif hakla-
r› iradesinde kalmas›;

YAPI DENET‹M YASASI tasar›s› ile:

· Ülkemizde "mimarl›k ve mühendislik hizmetlerinin bafla-
r›s›z oldu¤u ve yat›r›mc›n›n önünün aç›lmas›" gerekçesiy-
le, meslek mensuplar›n› yetkisizlefltiren ancak tüm bu hiz-
metlerin Teknik Müflavirlik Kurulufllar›n›n eline b›rak›lmas›;

· Teknik Müflavirlik Kurulufllar›na "müellif" olma hakk›n›n
verilmesi;

· Planlama aflamas›ndan uygulama aflamas›na yap› üretim
süreçlerinin denetlenmesinde meslek mensuplar›n›n ve
örgütlerinin yetkisizlefltirilmesi;

· Mimarl›k, mühendislik bilgisi gerektiren mesleki hizmet-
lerin, meslekten olmayan kiflilerin eline b›rak›lmas›;

· Mimar, mühendis, planc›lar›n "esnek çal›flma" koflullar›n-
da sosyal güvencesiz çal›flt›r›lmas›;

Yeni Torba Yasa ‹le Mimari Eserlerin Telif Haklar›
‹flverene Geçiyor
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· Mimarl›k, mühendislik mesleklerinin serbest çal›flma ko-

flullar›n›n yok edilerek tafleronlaflt›r›lmas›;

· Meslek Odalar›n› bakanl›¤›n güdümünde hareket eden

ve sadece üyesine ceza veren kurumlar haline dönüfltü-

rülmesi.

‹MAR KANUNUNDA de¤ifliklikler ile:

· ‹mar yetkilerinin yerel yönetimlerin elinden al›narak yet-

ki belirsizli¤i yarat›lmas›;

· Devlet eliyle sunulmas› gereken e¤itim, sa¤l›k, spor ve

sosyal hizmetlerin paral› sunulmas›;

· Kent merkezlerinde olmas› gereken donat› alanlar›n›n

özel mülkiyete verilmesi;

· Kent merkezinde oluflturulacak ranttan vatandafllara pay

veriliyormufl gibi gösterilip, asl›nda onlar› kent d›fl›na gön-

dermenin yollar›n›n oluflturulmas›;

· Tar›m arazilerinin kentsel dönüflüme konu edilmesi;

· Meslek Odalar›n›n saf d›fl› b›rak›lmas›;

· Yap› ruhsat› süreçlerinde kimi kifli ve kurulufllara kamu

kurumu olmad›klar› halde kamu kurumuymufl gibi ayr›ca-

l›klar tan›mlanmas›;

· Yap› ruhsat› süreçlerinde mimarlar›n telif haklar›n›n orta-

dan kald›r›lmas›; Teknik Müflavirlik Kurulufllar›na müelliflik

hakk› verilmesi

· Mimar-mühendis olmayan teknik elemanlar›n, mimarl›k

mühendislik hizmeti vermelerine olanak sa¤lanmas›;

KIYI KANUNUNDA de¤ifliklikler ile:

· Ülkemizin zaten h›zla de¤erini yitiren, iflgal edilmifl k›y›-

lar›nda 10 metrelere, hatta 5 metrelere varan yap›laflmaya

izin verilmesi;

· K›y›lar›m›zda her türlü teflhir, pazarlama, üretim, depola-

ma, akaryak›t ve enerji tesislerinin yap›lmas›na olanak

sa¤lanmas›;

· 2863 say›l› yasay› devre d›fl› b›rakarak, k›y›lar›m›zda var-
l›¤›n› sürdüren çok say›daki tarihi ve do¤al de¤erlerimizin
korunmas›ndan vazgeçilmesi;

· K›y›lar›m›zda1992 öncesi yap›lan yap›lara af getirilmesi;

MERA KANUNUNDA de¤ifliklikler ile:

- Tüm k›rsal alanlar›m›z›n "kentsel dönüflüm" kisvesiyle
yap›laflma alanlar›na dönük rezerv alanlar haline gelmesi
ve bu alanlar›n peflkefl çekilmesi;

Bütün bu de¤iflikliklere karfl› duran Odalar›m›z›n kanunu
olan TMMOB KANUNUNDA de¤ifliklikler ile:

· Tariflenen yeni yap›lanma modeliyle mevcut Oda ve üst
birlik yap›m›z›n parçalanmas›,

· Oda ile üye iliflkisinin belirsiz b›rak›lmas›,

· Birço¤unda yöneticisi konumunda oldu¤umuz, uluslara-
ras› ve bölgesel meslek kurulufllar›na üyeli¤imizin bakan-
l›k iznine b›rak›lmas›,

· Bakanl›kla protokol yapma flart› ile meslek örgütlerinin
güdümlü meslek Odalar› haline getirilmesi;

· Oda düzenlemelerinin onay›n›n Oda Genel Kurulu tara-
f›ndan de¤il, bakanl›kça yap›lmas› ve bu flekilde iç hukuka
müdahale edilmesi,

· Bakanl›ktan onay alan Odalar›n piyasada ifl yaparak mes-
leki alanda üyelerine rakip hale getirilmesi;

HEDEFLENMEKTED‹R.

Kentlerimizi, K›y›lar›m›z›, Tüm Yaflam Alanlar›m›z› Talana Açan,

Mesle¤imizi, Meslek Odam›z›, Kamu Yarar›n› Yok Sayan,

Uygarlaflma Karfl›t› Politikalara Dur Demek için,

Kamusal ve Mesleki Haklar›n Savunucusu Olan

TMMOB'nin Düzenledi¤i

‹mza Kampanyas›na Kat›lmaya Davet Ediyoruz:

‹letiflim Adresi: www.tmmob.org.tr

TMMOB Mimarlar Odas›
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Rapor 17.12.2012

‹zmir - ‹nciralt› Turizm Merkezi (‹nciralt› Kesimi) 1/5000 öl-
çekli Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan› ve 1/1000 ölçekli Ko-
ruma Amaçl› Uygulama ‹mar Plan› 22.11.2012 tarihinde bele-
diyeniz ilan panosunda ask›ya ç›kar›lm›flt›r.

Ask›da bulunan planlar s›n›rl› zaman içinde incelenmifl olup
afla¤›daki de¤erlendirmeler yap›lm›flt›r.

Expo organizasyonu yönünden;

Ask›ya ç›kar›lm›fl olan ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi 1/5000
ölçekli Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan› ve 1/1000 ölçekli
Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar Plan› ile, 15 Haziran 2012 ta-
rih, 6324 say›l› ‹zmir Expo Alan› Hakk›nda Kanun'a ayk›r› ola-
rak, kanunda 3.maddede tan›mlanm›fl olan, sa¤l›k, turizm ve
nitelikli konut ifllevinin d›fl›nda oldukça büyük bir alan
(110.000 m2) 2. Derece Ticaret Merkezi olarak tan›mlam›fl ve
ayr›ca Tali ‹fl Merkezi karar› getirilmifltir. 

Planda getirilen ticaret ifllevi Expo Kanunu’nda bulunma-
maktad›r. Getirilen 2.derece ticaret merkezi alan› halihaz›r-
da Balçova'da otoyol ile Mithatpafla caddesi aras›nda bulu-
nan ticaret alanlar› toplam›ndan ( AVM alanlar›ndan ) daha
büyüktür. Bu nedenle ask›da bulunan 1/5000 ölçekli koru-
ma amaçl› naz›m imar plan› ve 1/1000 ölçekli koruma amaç-
l› uygulama imar plan› 6324 say›l› Expo Kanunu'na ayk›r›d›r.

17.06.2011 tarihinde onaylanan 1/25000 ölçekli ‹zmir ‹nciralt›
Turizm Merkezi (‹nciralt› kesimi) Çevre Düzeni plan›nda ön-

görülenden daha büyük bir alanda, turizm tesis alan› ve yük-
sek nitelikte konut alan› ve 2. Derece ticaret merkezi ile tali
ticaret merkezi alan› tan›mlanm›flt›r. Öngörülen önemli bü-
yüklükte konut alan›nda bar›nacak nüfus için gerekli ve den-
geli bir donat› alan› ayr›lmadan yaln›zca 1/25000 ölçekli plan
1/5000 ölçe¤e büyütülmüfl ve bu yap›l›rken de turizm alan-
lar› ve 2.derece ticaret merkezi alanlar› Expo alan›n› yok ede-
cek flekilde denize do¤ru büyütülmüfltür. Alan›n özellikleri
nedeniyle tam aksine alt ölçekli planlarda yap›laflma önerilen
alanlar›n titizlikle düzenlenmesi gereklidir. Bu nedenle ask›da
bulunan planlar mutlak uymalar› gereken üst ölçekli çevre
düzeni plan›na uymamaktad›r, dolay›s›yla planlaman›n en te-
mel ilkesine ayk›r›d›r.

Ask›ya ç›kar›lan planlarda, Expo alan› ‹nciralt› Birinci Derece
Do¤al Sit Alan›na ve inciralt› lagününe kayd›r›lm›flt›r. Bu flek-
liyle ask›da bulunan planlar ‹nciralt›nda de¤il lagün çevresin-
deki birinci derece do¤al sit alan›nda Expo önermektedir. 

Expo otoritelerince beyan edildi¤i gibi Expo organizasyonu
s›ras›nda alt› ayl›k dönemde yaklafl›k en az otuz milyon ziya-
retçinin alana gelece¤i düflünüldü¤ünde bu büyüklükte bir
ziyaretçi potansiyeli olan Expo alan› bu flekliyle, ‹zmir kenti
için çok önemli bir de¤er olan birinci derece do¤al sit alan›-
n› ve kufllar için çok önemli olan inciralt› lagününü yok ede-
cektir.

Balçova (‹zmir) ‹zmir ‹nciralt› Kesimi Turizm Merkezi 1/5000
Ölçekli Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan› ve 1/1000 Ölçekli
Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar Plan› Hakk›nda Rapor
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Expo plan› ile ilgili haz›rl›klarda ve halka aç›k toplant›larda
sürekli olarak lagün ve birinci derece do¤al sit alan›n›n kulla-
n›lmayaca¤› ifade edilmiflken, ask›daki planlarda aksi yönde
kararlar›n bulunmas› kentlinin yan›lt›ld›¤›n›n bir göstergesi-
dir. Bu nedenle tabiat varl›klar›n›n korunmas› ile ilgili mev-
zuata ayk›r›d›r.

Ask›ya ç›kar›lm›fl olan planlarda, birinci derece do¤al sit alan-
lar› d›fl›ndaki, planla turizm, yüksek nitelikte konut, ticaret
merkezi, tali ticaret, kür merkezi vb. kullan›fllar getirilen alan-
lardan kanun gere¤i normal olarak ayr›lmas› gereken (DOP)
düzenleme ortakl›k pay›n›n son derece yetersiz oldu¤u ve
EXPO için gereken yaklafl›k 150-200 ha. alan› sa¤lamad›¤›
görülmektedir. Bu nedenle ask›da bulunan planlar planlama-
n›n amac›na ve Expo Kanunu'na ayk›r›d›r.

Plan Kararlar› Yönünden;

Ask›ya ç›kar›lm›fl olan planlarda, turizm alan›, yüksek nite-
likte konut alan›, 2.derece ticaret merkezi, tali ticaret mer-
kezi kararlar› vb ile yap›laflmaya aç›lan alan, Balçova ‹lçe-
sindeki bütün yap›laflm›fl alandan daha büyüktür. Bu haliy-
le ‹nciralt› bölgesinde, ‹zmir planlama tarihinde yarat›lm›fl
olan en yo¤un ve hiç teknik ve sosyal alt yap›s› (donat›s›)
olmayan bir bölge yarat›lacakt›r. Taban alan› s›n›rlamas›
getirilmemifl olmas› nedeniyle turizm alan› olarak belirtil-
mifl alanlarda turizm tesislerinin mekan gereksinimi sonucu
yap› yaklaflma mesafeleri içinde oldukça yo¤un bir yap›lafl-
maya neden olunacakt›r. Ask›daki planlarla deniz yönünde
Balçova ilçesinin önüne Balçova ilçesindeki toplam yap›-
laflm›fl alandan daha büyük bir yap›laflma getirilmektedir.

Plan notlar›nda önerilmifl olan yap› yo¤unluklar›, turizm alan-
lar›nda turizm tesislerinin gereksinimi olan servis mekanlar›-
n›n bodrum katlarda yer alaca¤› ve emsale dahil edilmeyece-
¤i ve zemin üstünde baz› mekanlar›n planda belirtilen yap›
emsalinden say›lmayaca¤› ifade edilmektedir. Plan notlar›yla
planda öngörülmeyen ve % 50 yi aflan gizli yap› yo¤unlu¤u
art›fl› getirilmektedir. Bu flekliyle planlama ilkelerine ayk›r›d›r.

Ayr›ca yaklafl›k 600 ha. Turizm merkezi alan›n›n planlanma-
s›nda, turizm merkezinin Balçova kapl›calar kesimiyle bir bü-
tünlük içermiyor olmas› ve ulafl›m iliflkisinin yetersizli¤inin

yan› s›ra, çok yo¤un ve bitiflik düzende yap›laflm›fl Balçova il-
çesinin k›y›yla ve denizle iliflkisini kuracak yeflil koridorlar,
ulafl›m koridorlar›, imbat koridorlar› vb, kamusal alan düzen-
lemelerini içermiyor olmas› büyük yanl›fll›kt›r. Ask›da bulunan
planlar bu haliyle, düflünülmemifl, bütünleflik olarak iyi etüd
edilmemifl, aceleye getirilmifl belgelerden ibarettir denebilir.

Bir baflka ifade ile ask›da bulunan planlar ile hiçbir yeterlili¤i
olmayan turizm alan› yarat›lacak, ancak turizmin beklentisi
olan, nitelikli yap›l› çevre ve nitelikli alt yap› elde edilemeye-
cektir. Bu nedenle planlama amac›na da ayk›r›d›r. 

Uygar dünyada otoyol kenar›nda yüksek nitelikte konut ka-
rar› içeren bir plan örne¤i yoktur. Zorunlu durumlarda çok
genifl yeflil koridorlarla ses ve gürültü önleyici tedbirler al›n-
makta plan kararlar› bu kapsamda oluflturulmaktad›r. Ask›da
bulunan planlar bu flekilde bir endifle tafl›mayan kararlar› ne-
deniyle planlama tarihinde yerini alacakt›r.

‹nciralt› kesiminin "mutlak tar›m alan›" oldu¤una iliflkin ilgili
kurum raporlar› göz ard› edilmifltir. Alan›n tamam› yap›lafl-
maya aç›lmaktad›r. Bu nedenle ask›da bulunan planlar Top-
rak Koruma Kanunu'na ayk›r›d›r.

Sonuç;

‹ncelenmifl olan ‹zmir ‹nciralt› turizm Merkezi ‹nciralt› kesi-
mi 1/5000 ölçekli koruma amaçl› Naz›m ‹mar Plan› ve
1/1000 ölçekli Koruma amaçl› Uygulama ‹mar plan› daha
önce ifade edilen yerde Expo alan›n› içermemekte, bir an-
lamda inciralt›n› planla yo¤un yap›laflmaya açabilmek için
Expo araç olarak kullan›lmaktad›r. Expo öne sürülmese ken-
tin önemli bir bölgesi olan ‹nciralt›’nda bu kadar yo¤un yap›-
laflma içeren bir plan yap›lamayacakt›r.

Ask›ya ç›kar›lm›fl olan ‹zmir - ‹nciralt› Turizm Merkezi (‹nciral-
t› Kesmimi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan›
ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar Plan›, Expo
Kanunu'na, ‹mar Kanunu'na ve eki yönetmeliklere, Tabiat
Varl›klar› Kanunu'na Toprak Koruma Kanunu'na ayk›r›d›r, bu
ba¤lamda kamu yarar›na ve planlama ilkelerine ayk›r›d›r. ‹p-
tal edilerek alan› koruyacak bir planlama yap›lmal›d›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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Bas›n Aç›klamas›

Mühendislik, mimarl›k ve flehir planlama disiplinlerinin bi-

limsel ve yasal gereklilikleri ile teknik ilkelerini görmezden

gelerek do¤al kaynaklar› hiçe sayan; kent tarihini, kültürü-

nü yok eden; hak arama hürriyetini gasp eden; toplumu

ayr›flt›ran, kentleri kimliksizlefltiren bir "kentsel dönüflüm"

anlay›fl›n›n kabul edilmesinin mümkün olmad›¤›n› ifade

eden TMMOB, yaflanabilir kentler için temel al›nmas› ge-

reken ilkeleri aç›klad›.

1940‘l› y›llardan beri planlama ve yap›laflma politikalar›n-

da sürdürülen ikiyüzlü yaklafl›m sonucunda hiçbir kurala

ba¤l› olmadan yap›laflm›fl, çarp›k, sa¤l›ks›z yap› stokuna

ve yerleflim alanlar›na sahip kentler ortaya ç›kt›¤›n› belir-

ten TMMOB, bu sa¤l›ks›z kentleflmenin ac› sonuçlar›n›n,

son olarak 1999 Düzce ve Gölcük, 2012 Van depremlerin-

de en a¤›r flekilde yafland›¤›n› ifade etti.

‹ktidarda bulunduklar› onca y›lda Türkiye‘de çarp›k yap›-

laflmaya, plans›z kentleflmeye karfl› hiçbir somut ad›m at-

mayan AKP hükümetinin an depremi sonras› h›zla, afet ve

risk maskesiyle tüm ülke topraklar›n› hiçbir kurala ve ko-

flula ba¤l› olmaks›z›n ranta açan "Afet Riski Alt›ndaki

Alanlar›n Dönüfltürülmesi Hakk›nda Kanun"u ç›kard›¤›n›

kaydeden TMMOB, kentsel dönüflüm uygulamalar›na ön-

Ranta, kâra, talana odakl› "kentsel dönüflüm" anlay›fl›n›n karfl›s›na bilimsel, sosyal ve bütünlükçü bir
yaklafl›m ile oluflturulmufl "sa¤l›kl› yaflanabilir bir kentsel çevre"yi koyan Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i (TMMOB) kentsel dönüflümün temel ilkelerini aç›klad›.

TMMOB'den “Rantsal Dönüflüme” Karfl› 
“Kentsel Dönüflüm” ‹lkeleri

12.02.2013
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celikle riskin yüksek oldu¤u alanlarda de¤il, rant›n yüksek
oldu¤u yerlerde ya da kamuya ait lojmanlarda baflland›¤›-
n› belirtti.

Devletin anayasal görevlerinden birisi olan sa¤l›kl›, gü-
venli ve yaflanabilir kentler kurmak oldu¤unu an›msatan
TMMOB, "insan› ve insanca yaflam›" temel hedefine koyan
bir planlama sürecinin acil olarak bafllat›lmas› gerekti¤ini
dile getirdi.

Mekânsal dönüflümle birlikte toplumsal dönüflüme de yol
açan "kentsel dönüflüm"ün mutlaka olmas› gerekti¤ini sa-
vunan TMMOB, "Kentsel dönüflüm olmal›, ama nas›l olma-
l›?" sorusuna flu yan›t› verdi:

1 Sa¤l›kl› ve yaflanabilir bir kentsel çevre oluflturulabilme-
si için, kent planlama disiplini içinde gelifltirilmifl olan tüm
planlama ilkeleri ve kurallar› ile mühendislik ve mimarl›¤›n
bilimsel ve teknik gereklilikleri planlama disiplininin bir
parças› olan kentsel dönüflüm uygulamalar› aç›s›ndan da
vazgeçilmezdir. Bu nedenle, gelifltirilen tüm projelerde,
kamu yarar› ilkesine ve mühendislik, mimarl›k ve planlama
ilkelerine ayr›ms›z biçimde uyulmal›d›r.

2 Kentsel dönüflüm, kentsel yenileme ve sa¤l›klaflt›rma
çal›flmalar› için, mühendislik, mimarl›k ve flehir planlama
disiplinlerinin teknik, bilimsel ve yasal gereklilikleri ile tek-
nik ilkelerini esas alan, genel ilkeler belirlenmelidir. "Kent-
sel dönüflüm alan›" ilan edilmeden önce, "kentsel yenile-
me", "kentsel sa¤l›klaflt›rma" gibi hangi müdahale biçimi-

nin uygulanaca¤›n›n belirlenebilmesi için; öncelikle, dep-
rem, yap› niteli¤i, taflk›n, heyelan vb risk alt›ndaki alanlar;
yap› güvensizli¤i olan ve eskimifl (kentsel mekân›n nitelik-
sizli¤i) kent bölgeleri; do¤al, tarihi, arkeolojik, kültürel ni-
teli¤e sahip alanlar; kent kimli¤i aç›s›ndan önemli alanlar
belirlenmelidir.

3 Kentsel dönüflüm uygulamalar›yla fiziksel, sosyal ve
ekonomik aç›dan sa¤l›kl› ve yaflanabilir bir çevre oluflturu-
labilmesi amaçlar›n›n bütünsel olarak gerçeklefltirilebil-
mesi için öncelikle sürece kat›lacak tüm aktörlerin yer al-
d›¤› örgütlenme biçimi oluflturulmal› ve finans kaynaklar›
tarif edilmelidir.

4 Gelifltirilen projelerde toplumsal, fiziksel, do¤al, çevre-
sel ve ekonomik koflullar birlikte ele al›nmal›, proje alanla-
r›na yönelik planlama kararlar› kent bütününe yönelik ka-
rarlardan kopar›lmamal›, ayr›flt›r›lmamal›, üst ölçekli plan
kararlar›na ayk›r› uygulamalardan kaç›n›lmal›, projeler
baflta ulafl›m kararlar› olmak üzere, olas› çevresel etkileri
analiz edilerek, kent plan› ile bütünleflik olarak ele al›nma-
l›d›r.

5 Dönüflüm, sa¤l›klaflt›rma ve/veya yenileme öngörülen
alanlar, kentin gelecekteki niteli¤ini belirleyen planlar›yla
uyumlu, plan ana kararlar›n› gözeten bütüncül bir bak›fl
aç›s›na sahip olmal› ve planlama, programlama, projelen-
dirme ve parasal konulara dair süreç, çözüm ve uygulama
araçlar› ile bir bütün olarak ele al›nmal›d›r.
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6 Sa¤l›kl› ve güvenilir bir çevre oluflturulmas›nda kritik
öneme sahip yap› denetim sisteminde kamu denetimini
etkinlefltirmek için, kentsel dönüflüm alanlar›n›n belirlen-
mesinde ve uygulaman›n her aflamas›nda TMMOB‘ye ba¤-
l› meslek odalar›n›n görüflü ve önerileri al›nmal› ve meslek
odalar› denetim sürecinde etkin olarak yer almal›d›r.

7 Projeler temelde rant art›fl›n›n de¤il, can güvenli¤inin
sa¤lanmas›n› ve yaflam düzeyinin yükseltilmesini amaçla-
mal›, kentsel dönüflüm projeleri ayr›cal›kl› imar hakk› sa¤-
lama arac› olarak kullan›lmamal›d›r. Bu kapsamda tüm ya-
p›laflmalara yönelik güçlü, kamusal yap› denetim sistemi
yaflama geçirilmeli, uygulama sonucu oluflan rant art›fllar›
do¤rudan kamuya kazand›r›lmal›d›r.

8 Dönüflüm projesine konu olan alanlar›n yeniden yap›lan-
mas›nda; konut alanlar›n›n sa¤l›kl› bir yaflam alan› niteli¤i-
ne kavuflmas› için, sosyal ve teknik altyap› tesisleri ile ça-
l›flma alanlar›na yönelik kararlar birlikte ele al›nmal›, kent-
sel sosyal donat›lar insanca yaflama flartlar›n› sa¤layacak
standartlara uygun olarak gelifltirilmeli, teknik altyap›n›n
ve sosyal donat› tesislerinin konutlarla efl zamanl› biçimde
kullan›ma geçmesi sa¤lanmal›d›r.

9 Afet tehlikesi karfl›s›nda al›nabilecek tek önlemin "yap›
düzeyinde" güçlendirme ve yenileme oldu¤u düflüncesin-
den vazgeçilmelidir. Yap›lar, kentsel ve/veya bölgesel dü-
zeyde ele al›narak, afete duyarl› planlanma yaklafl›m› esas
al›nmal›d›r. ‹mar planlar› risk azaltma önlemlerini kapsaya-
cak flekilde yeniden yap›land›r›lmal›d›r. Kentsel dönüflüm
projelerinde kent bütününe iliflkin risk faktörleri belirlen-
meli ve bu verilere göre risk azaltma planlar› haz›rlanmal›d›r.

10 Kentsel dönüflüme konu edilen alanlar ve yap›lar aç›-

s›ndan, tüm tarihsel birikimi ve kültürel zenginli¤i ortadan

kald›racak y›k›m ve yeniden yapma d›fl›ndaki seçenekle-

rin; koruma, yenileme, iyilefltirme, güçlendirme ve canlan-

d›rma seçeneklerinin öncelikle araflt›r›lmas› ve tart›fl›lmas›

sa¤lanmal›d›r.

11 Dönüflüm projelerinde, kentleri ve k›rsal alanlar› estetik-

ten yoksun kimliksiz hale getiren, yerel kimli¤i ortadan

kald›ran tek tip mekân üretiminden vazgeçilmeli, kentsel

mekân› parçalayan ve ayr›flt›ran uygulamalara son veril-

meli, gerek yerleflim bütününde gerekse tek yap› ölçe¤in-

de yerelin özellikleri, k›rsal dokusu, tarihi ve kültürel biri-

kimi ve özgünlükleri mutlaka korunmal›, özgün niteli¤ini

devam ettirecek toplumsal yaflam ve kültürel de¤erleri

dikkate alan yaklafl›m benimsenmelidir.

12 Dönüflüm projeleri hiçbir koflulda tarihi ve kültürel de-

¤erlere zarar vermemeli, bu niteli¤e sahip alanlarda ger-

çeklefltirilecek dönüflüm projeleri tarihi ve kültürel miras›n

korunmas› ve gelifltirilmesi çabas›n›n bir parças› olarak ele

al›nmal›d›r.

13 Dönüflüm projelerinde; yaflam›n gerçek sigortas› olan

ormanlar, meralar, sulak alanlar, k›y›lar, gibi do¤al varl›k-

lar ile ulusal veya uluslararas› özgün nitelikleri nedeniyle

do¤al sit, ÖÇK (Özel Çevre Koruma Bölgesi), milli park,

tabiat park›, sulak alan gibi do¤a koruma statüsü verilmifl

alanlar, toplumun g›da kaynaklar› olan verimli tar›m alan-

lar›, zeytinlikler gibi özel ürün alanlar› hiçbir koflulda yap›-

laflmaya aç›lmamal› ve mutlak biçimde korunmal›d›r.
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14 Zemin yap›s› nedeniyle risk tafl›mayan, yaln›zca yap›
güvensizli¤i ve kentsel mekân›n niteliksizli¤i nedeniyle
dönüflüm projesine konu olan yerlerde, proje alan›nda ya-
flayanlar›n uygulama sonras› yine ayn› bölgede yaflamas›
sa¤lanmal›d›r.

15 Zemin yap›s› nedeniyle risk tafl›yan ve yap›laflmaya ka-
pat›lmas› gereken bölgelerde yaflayanlar›n, ifl olanaklar›
ve ulafl›m koflullar› dikkate al›narak, gerek geçici iskân
aflamas›nda ve gerekse uygulama sonras›nda yak›n çev-
rede iskan edilmesi sa¤lanmal›d›r.

16 Yenileme, sa¤l›klaflt›rma ve dönüflüm süreçleri fleffaf
olmal›, karar süreçleri ilgili toplum kesimleriyle paylafl›l-
mal›; sürecin tamam›nda projeden etkilenen toplum ke-
simlerinin bilgiye kolayca eriflebilme olana¤› yarat›lmal›;
bu kapsamda dönüflüme konu olan sakinlerinin sosyal aç›-
dan zarara u¤ramamas› ve yerinde dönüflüm ilkesi en
önemli hedeflerden birisi olmal›d›r.

17 Projelerin uygulanmas› hiçbir koflulda yaflayanlar aç›-
s›ndan sosyal ayr›flmaya/toplumsal k›r›lmaya/sosyal bir
y›k›ma neden olmamal›; kent hakk›, konut dokunulmazl›¤›
ve bar›nma hakk› ilkeleri, kirac›lar› da kapsayacak biçimde
kamusal güvence alt›na al›nmal›d›r.

18 ‹dari dava açma hakk›, hak arama hürriyeti temelinde
düzenlenmelidir. Mülkiyet hakk› güvencesi anayasa teme-
linde korunmal›d›r.

19 Bar›nma hakk› sahipli¤i; mülkiyet belgesinden ba¤›m-
s›z, sa¤l›kl› bir yaflam çevresi içinde, ça¤dafl, yaflanabilir
konut hakk› olarak kabul edilmelidir.

20 Dönüflüm projelerinden etkilenen tüm kesimlere ay-

r›ms›z biçimde, projenin bafllang›c›ndan sonuçlanmas›na

dek, güvenli ve sa¤l›kl› yaflam olanaklar›na sahip geçici is-

kân olanaklar› yarat›lmal› ya da günün koflullar›na uygun

kira yard›m› yap›lmal›d›r.

21 Projelere do¤rudan kamusal kaynak aktar›m› da yap›-

larak, konut edinme koflullar› proje alan›nda yaflayanlar›n

ödeme gücü oran›nda düzenlenmeli, uygulamalar›n tüm

kesimler aç›s›ndan d›fllama ve tasfiyeye neden olmas› ön-

lenmeli, olas› geri ödemeler iskân sonras› bafllat›lmal›d›r.

22 Proje alan›nda yaflayan ve projeden etkilenenlere mev-

cut konutundan daha küçük, daha niteliksiz, daha düflük

s›n›fta konut verilmemeli, di¤er yandan bu amaçla yap›la-

cak düzenlemeler haks›z borçland›rma gerekçesi olarak

da yans›t›lmamal›d›r.

23 Mevcut kullan›c›lar›n, gerçekleflecek dönüflüm sonu-

cunda ayn› alanda yaflamlar›n› sürdürebilmesini olanakl›

k›lacak, ortak giderleri karfl›lamaya yönelik, sürdürülebilir,

gelir yarat›c› olanaklar yarat›lmal›d›r.

24 Kent kültürünü, kimli¤ini geri dönülmez biçimde yok

eden, halen yaflanan/yaflanacak olan tahribat›n durdurul-

mas› ve ma¤duriyetlerin önlenmesi için "Kentsel dönü-

flüm" ad› alt›nda hali haz›rda sürmekte olan ve bilimsel

esaslardan ziyade rant temelinde haz›rlanm›fl projeler

derhal durdurulmal›, yukar›daki ilkeler bütününe göre ye-

niden düzenlenmelidir.”

TMMOB
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Etkinlikler

13.12.2012 Perflembe günü saat 16:00 da Manisa Organize
Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda, Mimarlar Odas› Ma-
nisa Temsilcili¤i taraf›ndan "Büyükflehir Yasas› ve Mani-
sa'ya Etkileri" paneli gerçeklefltirildi. 

Gerçeklefltirilen panelde panel yöneticisi Celal Bayar Üni-
versitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Ö¤retim Üyesi
ve Demokrasi ve Saydaml›k Enstitüsü Yönetim Kurulu
Baflkan› Prof. Dr. Süreyya SAKINÇ ve Panelistler Celal Ba-
yar Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari bilimler Fakültesi Ö¤retim
Üyesi ve Mahalli ‹dareler Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
Müdürü Yard. Doç. Dr. Fatih DEM‹R, Mimarlar Odas› ‹zmir
fiube Baflkan› ve ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Eski Genel
Sekreter Yard›mc›s› Mimar Hasan TOPAL ve fiehir Planc›-
lar› Odas› ‹zmir fiube Baflkan› fiehir ve Bölge Planc›s› Zeki
YILDIRIM konuflmac› olarak kat›ld›.

Panele Manisa Valisi Halil ‹brahim DAfiÖZ, ‹l Genel Meclis

Baflkan› Hayrullah SOLMAZ, ‹l Emniyet Müdürü Yunus ÇE-

T‹N, Çevre ve fiehircilik Müdürü Mustafa YILMAZ , ‹l Özel

‹dare Genel Sekreteri Selami KATRAN , ‹l Vergi Dairesi

Baflkan› Y›lmaz Çakan , ‹l Defterdar Vekili Ramazan Has-

çelik ‹l Mahalli idareler Müdürü Polat Y›lmaz ,‹l Planlama

ve Koordinasyon Müdürü Erflen Akar ,‹l Kültür ve Turizm

Müdürü Erdinç Karaköse , Manisa Merkez ‹lçe Baflkan›

Berk Mersinli M.E.S.O Baflkan› Hasan Geriter , ‹nflaat Mü-

hendisleri Odas› Baflkan› Cemil Kora , Eczac›lar Odas› Bafl-

kan› Meliha Nalan Can n›n de aralar›nda bulundu¤u çeflitli

kamu kurum kurulufl ve sivil toplum örgütlerinin yönetici-

leri ile Mimarlar Odas› üyeleri ve Manisa l› izleyicilerin ka-

t›l›m› ile gerçekleflti.

Panelin aç›l›fl konuflmas›n› yapan Mimarlar Odas› Manisa

Temsilcili¤i Baflkan› Atilla EFEND‹O⁄LU, panele kat›l›mla-

r›ndan dolay› davetlilere teflekkür ederek Panel Yöneticisi

ve Panelistleri kürsüye davet etti. ‹ki bölüm halinde ger-

çeklefltirilen panelin ilk bölümünde Panelistler sunum ve

konuflmalar›n› yapt›lar, ikinci bölümünde ise kat›l›mc›lar-

dan gelen sorular› yan›tlayan panelistler Mimarlar Odas›

Manisa Temsilcili¤i'ni böyle bir paneli gerçeklefltirmifl ol-

mas›ndan dolay› kutlayarak, teflekkürlerini iletti.

"Büyükflehir Yasas› ve Manisa'ya Etkileri" Paneli
Gerçekleflti
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Etkinlikler

KOSGEB Çal›flmalar› ve Mimarlara Yönelik Destekleri Se-
mineri 21 Kas›m Çarflamba günü fiubemiz seminer salo-
nunda, KOSGEB ‹zmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlü¤ü
proje koordinatörlerinden Necati Ayd›n'›n sunumuyla
gerçekleflti. Öncelikle KOSGEB'i tan›tan, kurulufl amac› ve
faaliyetleri hakk›nda bilgi aktaran Ayd›n, Kosgeb'in des-
tek programlar› ve detaylar›n› aç›klad›. 

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

KOSGEB Çal›flmalar› ve 
Mimarlara Yönelik 
Destekleri Semineri 
Gerçekleflti

Arkas Sanat Merkezi'nde, foto¤raf sanat› alan›nda, yurtd›-
fl›ndaki baflar›lar›yla tan›nan Ahmet Ertu¤, kütüphaneler
ve opera saraylar›n› konu alan "Sessizli¤in Yank›s› Kütüp-
haneler ve Opera Salonlar›" isimli foto¤raf sergisi 4 Ara-
l›k Sal› günü gezildi. Rehber eflli¤inde gezilen sergide; Av-
rupa'da opera ve kütüphane yap›lar›n›n geliflimi foto¤raf-
larda yer alan yap›lar üzerinden aktar›ld›. Öncelikle geç-
miflten günümüze opera yap›lar› örnekleri, tarihçeleri ve
mekanlarda geçen olaylar üzerinden aktar›ld›. Daha son-
ra kütüphane yap›lar› foto¤raflar üzerinden incelendi. Ka-
t›l›mc›lar›n sorular›n›n ard›ndan gezi sonland›r›ld›.

“Sessizli¤in Yank›s› 
Kütüphaneler ve Opera 
Salonlar› Foto¤raf Sergisi”
Gezisi Gerçekleflti
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Etkinlikler

‹nflaat ‹fllerinde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Semineri 05 Aral›k

Çarflamba günü fiubemiz seminer salonunda, Çal›flma ve

Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹zmir ‹fl Teftifl Grup Baflkanl›-

¤›'ndan ‹fl Bafl Müfettifli Hakan Erdemgil'in sunumuyla

gerçekleflti. Ülkemizde yaflanan kazalara ve inflaat ifllerin-

de yaflanan kazalara iliflkin istatiki bilgiler aktaran Erdem-

gil, en çok yaflanan kazalar›n asl›nda önlenmesi en kolay

kazalar oldu¤unu vurgulad›. fiantiye alanlar›nda risk olufl-

turan faktörleri ayr›nt›l› olarak aç›klayan Erdemgil, al›na-

bilecek önlemleri örnekleriyle aktard›. Çok az maliyetler-

le al›nabilecek tedbirlerin insan aç›s›ndan hayati önem ka-

zand›¤›n› belirten Erdemgil, flantiye alan›nda meydana

gelen kazalar›n mimarlar aç›s›ndan hukuki boyutlar› hak-

k›nda bilgi verdi.

‹nflaat ‹fllerinde ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Semineri 
Gerçekleflti

fiubemizin çal›flma programlar› aras›nda önemli bir yere
sahip çocuk ve mimarl›k çal›flmalar› bu etkinlik dönemin-
de Çocuk ve Mimarl›k Komisyonu taraf›ndan sürdürülü-
yor. 24 Aral›k tarihinde üyelerimizin çocuklar› ve ‹zmir
Sokak Çocuklar›n› Koruma Derne¤i bünyesinde yer alan
çocuklar›n kat›l›m› ile gerçeklefltirildi. "Bir kent masal›" te-
mas›yla gerçekleflen etkinlikte, çocuklar ‹zmir'in simge
yap›lar›n› kiflisellefltirerek her yap› için bir masal yazd›lar.
8 Ocak tarihinde Konak Belediye iflbirli¤inde; gerçekleflti-
rilen "Kültürel Miras" temal› ikinci atölye çal›flmas› Seyfi
Gülmezo¤lu ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerinin kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi. Tarihi yap›lar ve yap› elemanlar› hakk›nda
yap›lan sunumun ard›ndan, ö¤renciler Asansör Soka-
¤›'nda yer alan yap› cepheleri üzerinde kendi tasar›mlar›-
n› gerçeklefltirdi.

24 Aral›k ve 8 Ocak
Tarihlerinde 
Çocuk ve Mimarl›k Atölyeleri 
Gerçeklefltirildi
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Etkinlikler

Ege Sanayicileri Holding kuruluflu olan, ESPOR Ege Sana-
yicileri A.fi. Üretim Fabrikas› gezisi 13 Aral›k Perflembe
günü gerçekleflti. Fabrika sahibi Mimar Tahsin Erkan ön-
celikle fabrikan›n kuruluflu ve tarihçesi hakk›nda bilgi ak-
tard›. 1998 y›l›nda kurulan fabrikan›n, 2008 y›l›n›n Eylül
ay›ndan itibaren genlefltirilmifl polistrenden (EPS) mamul
ürünlerinin üretimine bafllad›¤›n› aktaran Erkan, fabrika-
n›n çal›flma prensibini ve kullan›lan teknolojiyi üretim ala-
n›nda aktard›. Üretim sürecinin yerinde izlendi¤i gezide
fabrikada üretilen, Espord ›s› yal›t›m levhalar› ve Espord
asmolen döfleme elemanlar› detayl› olarak incelendi. 

ESPOR Fabrikas› Gezisi 
Gerçekleflti

Fethi Gerekli'nin Bir Mimar ve Uygulamalar› söyleflisi 9
Ocak 2013 Çarflamba günü gerçekleflti. Mimarl›k ve mi-
marl›k mesle¤i ile ilk tan›flt›¤› y›llara de¤inen Gerekli, ba-
bas›n›n bir mimar olmas›n›n bireysel geliflimini ve mimar-
l›¤a yaklafl›m›n› nas›l etkiledi¤ine iliflkin düflüncelerini
paylaflarak sunumuna bafllad›. Güzel sanatlar akademisi
y›llar›nda özellikle babas›yla ayn› okulda okuman›n avan-
tajdan ziyade bir dezavantaja dönüfltü¤ünü an›lar›yla ak-
taran Gerekli, mezun olmas›n›n ard›ndan dört y›l ücretli
olarak çal›flt›¤›n› ve bu deneyimin ona çok faydal› oldu¤u-
nu, özellikle flantiye flefi olarak bulundu¤u görevlerin mi-
marl›¤›na çok fazla katk›s› oldu¤unu belirtti. ‹lk yapt›¤›
projeden bafllayarak üzerinde çal›flt›¤› projeler ve yap›lar
hakk›nda görseller eflli¤inde bilgiler aktaran Gerekli, yap›-
ya dönüflen projeleri d›fl›nda sadece proje aflamas›nda
kalm›fl olan baz› projelerin kendisi için önemine de¤indi.
Son dönemde ‹zmir ve çevresinde üzerinde çal›flt›¤› pro-
jelere de de¤inen Gerekli bu sunumun mimarl›k yaflam›na
ve yapt›¤› ifllere dair bir sorgulama yapma olana¤› sundu-
¤unu belirterek semineri tamamlad›. 

Fethi Gerekli Projelerini
‹zleyenlerle Paylaflt›

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

Ekümenopolis: ‹stanbul Üzerine
Bir Belgesel Film Gösterimi 
fiubemizde Gerçekleflti
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Teknik Gezi

Venedik Bienal (Common Ground) Gezisi

David Chipperfield taraf›ndan yönetilen ve La Biennale di Vene-
zia'n›n organize edip Paolo Baratta'n›n baflkanl›¤›n› yapt›¤›
"Common Ground" isimli 13. Uluslararas› Mimarl›k Sergisi 29
A¤ustos - 25 Kas›m 2012 tarihleri aras›nda "Giardini della Bien-
nale" ve "Arsenale" de sergilenmeye bafllam›flt›. ‹zmir fiube ola-
rak bizler de 11-14 Ekim 2012 tarihlerinde Venedik'teydik. 

‹lk gün yol yorgunu oldu¤umuz ve fazla yürümemek için Bura-
no ve Murano adalar›na gidildi. Pasaport ifllemlerinden sonra
Tronchetto'ya transfer olup vaporetto ile Giudecca Kanal›'ndan
Venedik'i seyrede seyrede k›rk dakika uzakl›ktaki Burano Ada-
s›'na geldik. Burano; kanal›n çevresinde iki üç katl›, canl› renkler-
le boyanm›fl, pencereleri panjurlu, balkonlar›ndan çiçekler sar-
kan, insan›n yaflamay› hayal etti¤i bir yer. Evlerin alt›nda küçük
ve samimi restoranlar ile dükkanlar bulunuyor. Adan›n geçim
kayna¤› turizm ve bal›kç›l›k üzerine ancak, en meflhur ürünü ise
dantelleri. fiemsiyeler, elbiseler, örtüler akl›m›za gelen her fleyin
dantelden yap›lm›fl› var, fakat el eme¤i burada çok pahal›. Ama
dantel sevmeyen benim gibiler bile dükkanlardaki her fleyi hay-
ranl›kla seyrediyor. Ö¤le yeme¤imizi küçük bir restoranda, bal›k,
kum midyeli spagetti ve bunlara efllik eden güzelim flarapla yap-
t›k. Zaten dört gün boyunca yemeklerimizin yan›nda nefis fla-
raplar eksik olmad›. Seyretmeye doyamad›¤›m›z Ada'dan yine
Vaporetto ile on dakikada Murano Adas›'na geçtik. Buras› çok
eski tarihlerden beri cam›n üretim yeri ve Venedik'in cam usta-
lar›n›n topland›¤› yer olmufl. Geçmiflte cam iflçili¤i s›rlar›n›n bafl-
ka yerlere tafl›nmamas› için adaya baflkalar›'n›n girmesine ve
cam ustalar›n›n da ç›k›fl›na izin verilmezmifl. Tabi bugün öyle bir
fley olmad›¤›ndan cam atölyesinin iskelesine yanaflt›k ve f›r›nla-

r›n oldu¤u yerde cam ustalar›n›n bizler için yapt›¤› gösteriyi sey-
rettik. Daha sonra sat›fl yap›lan bölüme geçerek etiketlerin ol-
dukça kabar›k oldu¤u ürünleri gözden geçirdik. Evet birçok fley
çok güzeldi ancak bizim Paflabahçe'de bu ürünlerden kat kat
daha iyileri yap›l›yor.

S›rada Venedik vard›. Yaklafl›k 118 adac›k üzerine kurulu flehirde
adac›klar› birbirinden ay›ran 170 kanal ve bunlar› birbirine ba¤-
layan 400 köprü bulunuyor. Venedik nüfusu eski dönemlerde
300.000 civar›nda iken günümüzde 72.000'e kadar düflmüfl ve
halen azalmakta. Venedik'te daha yo¤unlukla yafll› bir nüfus bu-
lunuyor ve yaflam anakarada bulunan Mestre'ye do¤ru kaymak-
ta. Bu arada Venedik, Avrupa'n›n motorlu kara tafl›tlar›na izin
verilmeyen tek büyük kenti. Geçmifli 9. yy dayanan San Marco
meydan›na gelmeden önce Düklük Saray› ile yeni hapishane ara-
s›nda kapal› olarak infla edilen ve ismini buradan cezaevine gi-
den mahkumlar›n Venedik'e son kez bakmas›ndan alan Son Ne-
fes Köprüsü'nde (Ponte dei Sospiri) foto¤raf çektirdik. San Mar-
co Meydan›, Dükler Saray›, Porta Della Carta, Saat Kulesi ve ün-
lü ziyaretçileri olmufl kahvehaneleri ile ünlü. Ve hepsinde küçük
bir müzik grubu bulunmakta. Arkadafllar›m›z foto¤raf için da¤›l-
d›¤›nda ben ve birkaç arkadafl›m›z Goethe, Thomas Mann, Mar-
cel Proust, Hemingway ve Twain gibi bir çok ünlü yazar, flair ve
müzisyenin kahve içmek için bulufltuklar› 1720 y›l›nda infla edilen
Caffe Florian'da oturduk. Kahvelerimizi içip müzik dinledik.

‹kinci günü dinlenmifl olarak Bienal'e ay›rd›k. 13. Sergi, la Bienna-
le di Venezia'n›n mimarl›k alan›nda yürüttü¤ü araflt›rmalar çer-
çevesinde ortaya ç›km›fl ve gelifltirilmifl, bu da la Biennale'i sene-
ler içinde temel bir organizasyon haline getirmifl. Bir dizi edisyo-
nun elefltirmenler ve tarihçiler taraf›ndan de¤erlendirilmesinin
ve son edisyonun Kazuyo Sejima taraf›ndan yönetilmesinin ar-
d›ndan bu seneki edisyon Baflkan Paolo Baratta'n›n "bir pratik
olarak mimarl›¤a çok çarp›c› bir bak›fl aç›s› sunuyor" dedi¤i ‹ngi-
liz Mimar David Chipperfield'a verilmifl. Chipperfield taraf›ndan
tasarlanan sergi, Giardini'deki Central Pavilion'la Arsenale ara-
s›ndaki yolda 10.000 m2 yay›lm›fl. Sergi, mimarlar, foto¤rafç›lar,
sanatç›lar, elefltirmenler ve araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan
69 projeden oluflmufl. Bu kiflilerin birço¤u baflkan›n davetini, bu

Ayfle Atatoprak
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Biennale özel olarak haz›rlad›klar› öneriler ve enstalasyonlarla
geri dönmüfller, böylelikle di¤er meslektafllar›yla Common Gro-
und'da buluflmufllar. Segide toplam 119 kat›l›mc› ile Giardiani,
Arsenale ve Venedik'te bulunan pavyonlarda 55 ulusal kat›l›mla
tamamlanm›fl. "Bu senenin temas› olan Common Ground ile mi-
marl›k üzerine konuflmaya geri dönmüfl oluyoruz" diye aç›kl›yor
Paolo Baratta, "bu yolla mimarlar›n yaflad›¤› krizden ç›kmalar›-
na yard›mc› olmak, ayn› zamanda da kamuya mimarl›¤a yak›n-
dan bakma f›rsat› sunmak, mimarl›¤› tan›d›k hale getirerek bu
alandan bir fleyler talep edebilece¤ini keflfetmelerini, farkl› bir
fleyin olas› oldu¤unu, pasif kabullenmeye mahkum olmad›¤›m›-
z› göstermek istiyoruz. Sivil toplum bireylerden ve kurulufllar-
dan oluflmaktad›r. Bunlar, içinde yaflad›¤›m›z alan› düzenleme-
nin gerekliliklerini belirleme yeterlili¤ine her zaman sahip de¤il-
lerdir. Bu k›r›lmay› onarma yönünde la Biennale bu konular› ken-
di temalar› ortaya koyarak katk›da bulunacakt›r. Mimarl›k ve
ekoloji, mimarl›k ve teknoloji, mimarl›k ve flehir planlama aras›n-
daki iliflkide mevcut olan sorunlar› inkar etmeden mimarl›k ve si-
vil toplum aras›ndaki k›r›lmay› onarmak iflin en önemli noktas›n›
oluflturmaktad›r." David Chipperfield bu temay› "meslektafllar›-
m› birey ve yal›t›lm›fl eylemlere fazla vurgu yapan günümüz
profesyonel ve kültürel e¤ilimlerine karfl› ç›kmaya cesaretlendir-
mek için" seçti¤ini aç›kl›yor. "onlar› kültürel çaban›n etkileri ve
süreklili¤ini göstermeye, mimarl›k kültürünün temelini oluflturan
ortak ve paylafl›lan fikirleri anlatmaya teflvik ediyorum." diye
aç›kl›yor. Sabahtan, kapan›fl saatine kadar kat›l›mc›lar›n sergile-
rinde nefessiz dolaflt›k ve art›k ayaklar›m›z top at›yordu ama
de¤miflti. Akflam soluk almak için gitti¤imiz Amerikal› yazar Er-
nest Hemingway sayesinde uluslararas› üne kavuflan Harry's
bar-restoranda dü¤ün kutlamas› vard›. Davetli kad›nlar fl›k tuva-
let, erkekler smokin giymiflti. Yüzlerinde Venedik'e özgü maske-
ler vard›. Böyle bir tesadüf çok hoflumuza gitti.

Üçüncü gün her zaman gidilmeyen tipik ‹talyan flehirlerini gör-
mek istedi¤imizden bir gün önce program de¤iflikli¤i yapt›k. ‹lk
flehir tarihi binalar›n de¤erleri ve önemleri dolay›s›yla Unesco
dünya miraslar› listesine dahil edilen ‹talya'n›n en önemli turizm
merkezlerinden biri olan Verona. Verona'da klasik Roma döne-
minden kalm›fl ve Orta Ça¤larda kullan›lm›fl birçok an›t eser bu-
lunmakta. Bunlar›n bafl›nda yaz mevsiminde aç›k havada opera
ve tiyatro sahnelenmesi için kullan›lan arena gelmekte. Birçok

mimari ve tarihi eserlerden baflka William Shakespeare'in "Ro-
meo ve Juliet" hikayesinde konu edilen Juliet'in evinde, Juliet
heykeli ile foto¤raf çektirmek isteyenlerin kuyru¤u kap›ya kadar
uzuyordu. Bizler nedense sevgiyi bulup da kaybeden talihsiz
k›zla foto¤raf çektirmek istemedik. Eskiden 13. yüzy›ldan kalma
surlarla çevrili olan, ünlü mimar Andrea Pallodio ve ö¤rencisi
Vincenzo Scamozzi'nin do¤um yeri olan Vicenza tasar›m›n› Pal-
ladio'nun yapt›¤› bir çok yap› bulunmakta. Palladio'nun bafllay›p
Scamozzi'nin tamamlad›¤› Olimpico Tiyatrosunu (1580-84)
gezdik. O ne güzel bir yap›, o ne güzel 3 boyutlu bir sahne dü-
zeni. ‹nsan duvarlardaki, tavandaki resimlere bakmaya doyam›-
yor. Keflke bir oyun seyretme flans›m›z olabilseydi. Son flehrimiz
efsaneye göre Troyal› kahraman Antenor taraf›ndan kurulan Pa-
dova. fiair Dante'nin bir süre yaflad›¤› kentte di¤erleri gibi Roma
dönemlerinden kalma bir çok eserin yan›nda 1545'de kurulan
botanik bahçesi türünün en eski örne¤i. Birbirinden güzel kültür,
mimari, tarih kokan flehirlerden sonra akflam yeme¤imiz Brezil-
ya et restoran›ndayd›. Burada ayn› ülkesinde oldu¤u gibi flifllere
tak›l› kocaman ve yar› çi¤ etler devaml› gelip taba¤›n›za büyük
b›çaklarla kesiliyor. Restoran t›kl›m t›kl›m dolu, insanlar kap›da
içerdekilerin ç›kmas›n› geç saatlere kadar bekliyordu. Benim da-
mak tad›ma uymad›¤› için salatalarla yetindim, ama yemek so-
nunda masadaki hekes art›k çok yemekten soda içiyordu. Son
gün arkadafllar›m›z›n bir k›sm› Venedik'teki sergilere gitti. Bir
k›sm›m›z ise 541'den itibaren Ostrogot kral› olan Totila'n›n do-
¤um yeri olan ve 1321'de dünyan›n ilk üniversitelerinden biri ku-
rulan Treviso'ya geldik. Antik surlarla çevrili tarihsel flehirde
flans›m›za askeri bir tören vard›. Bafllar›nda uzun horoz tüyleri
olan ilginç flapkalar›, savafl zaman›ndan kalma eski bisikletleri ile
yürüyüfl yapt›lar. Meydanda yorgunluk kahvelerimizi içip trenle
geri dönecektik. Ancak grev vard› ve trenler çal›flm›yordu. Ne
hofl ki belediye otobüsünle halkla iç içe Venedik'in kuzey k›sm›-
na geldik. Buras› güneyden daha canl› ve de¤iflik ülkelerin insan-
lar›n›n daha fazla oldu¤u kesindi.

Yemek sonras› otobüsümüzle hava alan›na geldik. Dört gün bo-
yunca görselli¤e, mimariye, kültüre, tarihe, spagettiye, pizzaya
ve flaraba doymufltuk. Venedik'ten hofl an›larla ayr›l›yorduk.

Kanallar ve köprüler kenti Venedik'in kanallar boyunca uzanan
küçük kafelerinde geçirdi¤imiz zamanlar› özleyece¤iz. Bir daha
ki Bienal'lerde buluflmak üzere…



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 16

Sempozyum - Yar›flma

Karfl›yaka Belediyesi 2. Kültür ve Çevre Sempozyumu'na
haz›rlan›yor. ‹lki 2005 y›l›nda Karfl›yaka Belediyesi ile Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü iflbir-
li¤i ile düzenlenen "Karfl›yaka Kültür ve Çevre Sempozyu-
mu"nun ikincisi, 6-7-8 Kas›m 2013 tarihleri aras›nda yine
üniversitenin ayni bölümüyle gerçeklefltirilecek. Sempoz-
yumda, Karfl›yaka tarihi, co¤rafyas›, kentsel geliflimi, bitki
örtüsü, iklimsel özellikleri, iktisadi ve sosyal yaflam› konu-
lar› ele al›nacak. Karfl›yaka'n›n geçmiflten bu güne kadar-
ki birikimlerine bilimsel veriler ›fl›¤›nda katk› sa¤layacak
olan sempozyuma, bu konuda haz›rl›klar› olanlar bildiri
sunabilecekler.

Ödül Töreni 30 Ocak 2013 Çarflamba günü, Sabiha Gökçen
Uluslararas› Havaliman› Airport Hotel'de yap›ld›.

1. Ödül

Hüseyin Kahvecio¤lu (Ekip Temsilcisi)

Nurbin Paker

Melis Nur ‹htiyar

Elçin Kara

2. Ödül

Tekeli-Sisa Mimarl›k ve MuuM Ortakl›¤›

3. Ödül

ERA Mimarl›k

Sat›n alma

- TH-‹D‹L Mimarl›k (Tamer Baflbu¤, Hasan Özbay, Baran ‹dil)

- UZ Mimarl›k (Mehmet Soylu, Mete Öz)

- Erdal Sorgucu

‹stanbul Teknopark Mimari
Tasar›m ve Yak›n Çevre
Fikir Yar›flmas› Sonuçland›

2. Karfl›yaka Kültür ve
Çevre Sempozyumu:
6-7-8 Kas›m 2013
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Lü leburgaz ,
Trakya Bölge-
sinde, Edirne-
‹stanbul D 100
karayolunun
üzerinde, ‹s-
tanbul’u Trak-
ya’n›n iç böl-
gelerine ba¤-

layan yollar›n önemli bir kavflak noktas›ndad›r. Lüleburgaz bu
ba¤lamda ara durak olmas›n›n yan› s›ra, çevredeki yerleflimlerin
de merkezi olacak flekilde önem kazanmaktad›r.

H›zl› bir flekilde büyüyen Lüleburgaz kentinde ve otuz y›la yak›n
bir süredir hizmet vermekte olan mevcut otogar, yetersiz olma-
s› ve düzensiz konumu ile güçlü bir merkez terminali olamamak-
tad›r ve ihtiyaçlar› karfl›layamamaktad›r. Bu nedenle yeni bir
otogar binas› yap›lmas›na karar verilmifl olup, Lüleburgaz Bele-
diyesi’nce Kamu ‹hale Kanunu, Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mü-
hendislik, Kentsel Tasar›m Projeleri, fiehir ve Bölge Planlama ve
Güzel Sanat Eserleri Yar›flmalar› Yönetmeli¤i uyar›nca serbest,
ulusal ve tek kademeli olarak “Lüleburgaz fiehirleraras› Otobüs
Terminali Mimari Proje Yar›flmas›” aç›lm›flt›r.

Yar›flma Takvimi:
Yar›flman›n ilan›: 10 fiubat 2013
Kay›tlar›n bafllamas›: 10 fiubat 2013
Sorular için son gün: 28 fiubat 2013
Cevaplar için son gün: 8 Mart 2013
Kay›tlar›n kapanmas›: 18 Nisan 2013
Teslim tarihi: 18 Nisan 2013
Jüri de¤erlendirme: 26 Nisan 2013

Sonuçlar›n ‹lan›: 2 May›s 2013
Ödül Töreni ve Kolokyum: 10 May›s 2013

As›l Jüri
Neslihan Dosto¤lu Prof. Dr., Mimar, O.D.T.Ü. 

(‹stanbul Kültür Üniversitesi) (Jüri Baflkan›)

Hüseyin Sinan Omacan Y. Mimar, ‹.T.Ü.

Bünyamin Derman Y. Mimar, Y.T.Ü.

Tülin Hadi Mimar, ‹.T.Ü.

‹nci Olgun Ö¤r. Gör. Dr., Mimar, Kentsel Tasar›mc›,

M.S.G.S.Ü.

Dan›flman Jüri
Emin Halebak Makina Mühendisi, T.Ü. (Lüleburgaz Bel. Bflk.)

Mehmet fiener Küçükdo¤u Prof.Dr., Mimar, ‹.T.Ü. (‹stanbul Kültür Üniv. 

Mimarl›k Fak. Dekan›)

Zafer Akdemir Yrd.Doç.Dr. Mimar, Y.T.Ü. (Mimarlar Odas› 

‹stanbul Büyükkent fib. Yönetim Kurulu Üyesi)

Gökhan Kaya Atay ‹nfl. Müh., Y.D.Ü.(Lüleburgaz Belediyesi)

Ödüller:
Birinci Ödül: 30.000,00 TL
‹kinci Ödül: 25.000,00 TL
Üçüncü Ödül: 20.000,00 TL
1. Mansiyon: 10.000,00 TL
2. Mansiyon: 10.000,00 TL
3. Mansiyon: 10.000,00 TL
Sat›nalma (gerekli görülürse):10.000,00 TL

‹letiflim Adresi: www.luleburgaz.bel.tr

Lüleburgaz Belediyesi fiehirleraras› Otobüs Terminali
Mimari Proje Yar›flmas›
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Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan Aral›k 2012 tarihinde ilan edilen

E¤itim Kampüsleri Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yar›flma fiart-

namesi, TMMOB Mimarlar Odas› Yar›flmalar Komitesi'nce 24

Aral›k 2012 tarihinde ayr›nt›da de¤erlendirilmifl yar›flman›n flart-

namesinin gerek teknik ve gerekse içeriksel sorunlar› nedeniyle,

yar›flmaya iliflkin olarak oluflan hassasiyetlere hakk›nda afla¤›da-

ki yaz› ilgili Bakanl›¤a iletilmifltir.

Taraf›n›zca Aral›k 2012 tarihinde ilan edilen E¤itim Kampüsleri

Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yar›flma fiartnamesi, TMMOB Mi-

marlar Odas› Yar›flmalar Komitesi'nce 24 Aral›k 2012 tarihinde

ayr›nt›da de¤erlendirilmifl, yar›flman›n flartnamesinin gerek tek-

nik ve gerekse içeriksel sorunlar› nedeniyle, yar›flmaya iliflkin

olarak afla¤›da yer alan hususlar konusunda ciddi hassasiyetleri

oluflmufltur;

a. E¤itim Kampüsleri, kent merkezlerinde yer tutan e¤itim yap›-

lar›n›n boflalt›lmas› ve elde edilen nitelikli kamusal alanlar›n me-

talaflmas› sürecini h›zland›rmaktad›r.

b. E¤itim yap›lar›n›n, ça¤dafl planlama ve evrensel flehircilik ilke-

leri do¤rultusunda; yürüme mesafesinde, kolay eriflilebilen ve

dolay›s›yla kent içi ulafl›m benzeri sorunlar› gideren, donat› ya-

p›lar› olarak görülmesi gerekmektedir.

c. E¤itim yap›lar›n›n kent çeperlerine at›lmas›, kenti sadece fizik-

sel anlamda bölgelere ayr›flt›rarak fiziksel parçalanmaya iteleye-

rek, sosyal dokuyu parçalayarak, s›n›fsal/grupsal ayr›flmalar› da

güçlendirecektir.

d. Kampüs tipi kendi içine kapal› e¤itim alanlar›, kentsel/kamu-

sal nitelikleri zay›flatarak, e¤itim çevrelerini herkes için eriflilebi-

lir sosyal bir donat› olmaktan ç›karacakt›r.

e. Büyük kentlerde görülen ulafl›m sorunlar›, tafl›mal› e¤itimi ön

plana ç›karan kampüs tipi e¤itim çevreleri ile art›racak, bölgeler

aras›nda yo¤un kent içi trafi¤i oluflturacakt›r.

f. Yar›flman›n "kamu-özel ortakl›¤›" modeliyle ifllev kazanacak

yeni bir e¤itim çevresine öncülük edece¤i de¤erlendirilmekte-

dir; Anayasam›z›n temel niteli¤i olarak addedilen "sosyal devlet"

anlay›fl›na ters düflecek biçimde, bu tip e¤itim çevrelerinin tica-

ri bir iflletme olarak tasarlanmas› ve iflletilmesi sak›ncal›d›r.

g. E¤itimin temel bir "hak" oldu¤u gerçe¤iyle orta ö¤renim çev-

relerinin "e¤itim, ö¤retim tesislerindeki e¤itim ö¤retim hizmet

d›fl› alanlar›n iflletilmesi karfl›l›¤›nda gerçek veya özel hukuk tü-

zel kiflilerine yapt›r›labilmesi" anlay›fl›n›n, yukar›da zikredilen

sosyal devler ilkesiyle ters düfltü¤ü de¤erlendirilmektedir.

h. Yar›flma flartnamelerinin teknik aç›dan eksiksiz tasarlanmas›,

her türlü belirsizli¤i ve olas› adaletsiz süreçleri içermemesi ge-

rekmektedir. Buna karfl›n, afla¤›da s›ralanan sorunlar›n flartna-

mede yer ald›¤› görülmüfltür.

Yar›flma takviminin belirsizli¤i

Sürecin belirsizli¤i

Ön seçim kriterlerinin belirsizli¤i

Yar›flma alan› ile bilgilerin eksikli¤i

Yar›flma alan› ‹mar koflullar› ile ilgili bilgilerin eksikli¤i

Sonuç olarak, 19 Kas›m 2012 tarihinde Taraf›m›za yap›lan ana

ça¤r›ya yan›t verilerek, jüride yer almas› öngörülen isimler belir-

lenerek kurumunuza iletilmifltir. Ancak Yar›flma flartnamesinin

sonradan aç›klanmas› ve kamuoyuyla paylafl›lmas› sonras› yap›-

lan kurumsal de¤erlendirmede, yar›flman›n yap›land›r›ld›¤› biçi-

miyle kamusal fayda ad›na ciddi zafiyetler içerdi¤i de¤erlendiril-

mifltir.

Yar›flmalar›n nitelikli ve sa¤l›kl› çevre elde etmenin en önemli

araçlar›ndan biri oldu¤u kabulüyle, yukar›da belirtilen gerekçe-

lerle Yar›flmalar Komitesi, yar›flma ilke ve koflullar›n›n yeniden

tarif edilmesini talep ederek, sürece müdahil olma konusunda

çekinceli davranmaktad›r.

MEB E¤itim Kampüsleri Ön Seçimli Yar›flmas›
Hakk›nda Bilgilendirme
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Yar›flma Amac›:
“Organize Sanayi
Bölgelerinde Krefl
ve Gündüz Bak›-
mevi Ulusal Mima-
ri Proje Yar›flmas›”
konulu mimari ta-
sar›m gerçekleflti-
rilirken; kültür, sa-

nat, bilim ve do¤a de¤erlerinin yar›flma yolu ile gelifltirilmesi,
çok say›da seçenekten uzun vadede gereksinimleri karfl›layabi-
lecek nitelikli, özgün, ifllevsel, ekonomik ve yenilikçi çözümler
seçilmesi ve güzel sanatlar›n teflvikine uygun ortam sa¤lanmas›-
d›r.

Borusan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl›¤› ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanl›¤› ile ifl birli¤i içerisinde, Türkiye’nin farkl› böl-
gelerinde bulunan 10 farkl› OSB’de “Borusan Nefle Fabrikas›” üst
bafll›¤› ile 0-6 yafl aras› “Krefl ve Gündüz Bak›mevleri” kuracak-
t›r. Pilot bölge olarak Ad›yaman OSB seçilmifltir. Yar›flman›n ko-
nusu, farkl› bölgelerde, 75 ile 150 çocuk aras› de¤iflen büyüklük-
lerde 0-6 yafl aras› olacak bu Krefl ve Gündüz Bak›mevleri’nin
mimari tasar›mlar›na dair bir model oluflturmak ve bu modeli
Ad›yaman OSB’de verili arsada bulunacak pilot uygulama için
mimari proje düzeyinde gelifltirilmesidir.

Yar›flma Takvimi
Yar›flman›n ilan›: 25 Ocak 2013
Soru Sorma Son Tarih: 22 fiubat 2013
Sorular›n Yan›tlanmas›: 25 fiubat 2013
Projelerin Son Teslim Tarihi: 12 Nisan 2013
Jüri De¤erlendirme Toplant›s›: 18-20 Nisan 2013
Sonuçlar›n Aç›klanmas›: 22 Nisan 2013

Asil Jüri Üyeleri (Seçici Kurul)

Durmufl Dilekçi   Yük. Mim., Uras+Dilekçi Kurucu Orta¤›

Gökhan Avc›o¤lu  Yük. Mim., Uras+Dilekçi Kurucu Orta¤›

Hakk› Önel (jüri baflkan›)   Prof. ,Yük. Mim., YTÜ Ö¤retim Üyesi

Hikmet Sivri Gökmen  Yrd. Doç. Dr., Yük. Mim., DEÜ Ö¤retim Üyesi

H. Sinan Omacan  Yük. Mim., Atölye Mimarl›k Kurucusu

Murat Ulu¤  Yrd. Doç. Dr., Yük. Mim. KOÜ Ö¤retim Üyesi

Sinan Kafadar Mim., Metex Design Orta¤›

Kat›l›m Koflullar›:

Yar›flmaya tüm TMMOB Mimarlar Odas› üyeleri tek bafllar›na ve-

ya ekip olarak kat›labilirler.

Ekip olarak kat›l›mlarda TMMOB fiehir Planc›lar› Odas›, TMMOB

Peyzaj Mimarlar› Odas›, TMMOB ‹çmimarlar Odas› ve TMMOB ‹n-

flaat Mühendisleri Odas› Üyeleri, üyeliklerini belgelemek flart›yla

yer alabilirler.

Ayr›ca farkl› disiplinlerden dan›flman ve yard›mc› olarak ekip

üyesi olunabilir.

Projelerin son teslim tarihine kadar www.anneminisi.org adre-

sinden kay›t formu doldurmak kofluluyla yar›flmaya baflvurulabi-

lir.

Ödüller:

Birincilik Ödülü: 40.000 TL

‹kincilik Ödülü: 30.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 20.000 TL

Efl mansiyonlar (3 adet): 10.000 TL

Sat›n Alma (Gere¤inde Jüri kullan›m› için): 15.000 TL

‹letiflim Adresi: www.anneminisi.org

Borusan “Annemin ‹fli Benim Gelece¤im” ‹çin Mimari
Proje Yar›flmas› Düzenliyor
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Avanos Köprüsü ve köprü girifllerinin mi-
mari projelerinin elde edilme ifli, Avanos
Belediye Baflkanl›¤› taraf›ndan "Mimarl›k,
Peyzaj Mimarl›¤›, Mühendislik, Kentsel Ta-
sar›m Projeleri, fiehir ve Bölge Planlama ve
Güzel Sanat Eserleri Yar›flmalar› Yönetmeli-

¤i" kurallar› içinde "Serbest, Ulusal ve tek (1) Kademeli" olarak
yar›flmaya ç›kar›lm›flt›r. Yar›flman›n amac› "Avanos'un Yeni Köp-
rüsü ve Çevresi Mimari Proje Yar›flmas›" konulu tasar›m gerçek-
lefltirilirken, kültür, sanat, bilim ve çevre de¤erlerinin rekabet yo-
lu ile gelifltirilmesine, çok say›da seçenekten ekonomik, ifllevsel
ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmas›na
ve güzel sanatlar›n teflvikine; ayr›ca, ilgili mesleklerin geliflmesi-
ne, etik de¤erlerin yerleflmesine, uluslararas› rekabet gücü ka-
zanmalar›na uygun ortam sa¤lamakt›r.

Yar›flma Takvimi

5 fiubat 2013 Yar›flman›n ilan›

1 Mart 2013 Soru sorma için son gün

7 Mart 2013 Yar›flmac›lara cevaplar›n duyurulmas›

6 May›s 2013 Projelerin teslim edilmesi için son gün

9 May›s 2013 Posta ile gönderilen projelerin kabulü 
için son gün (saat 19:00)

10 May›s 2013 Jüri de¤erlendirme çal›flmas› bafllang›c›

20 May›s 2013 Yar›flma sonuçlar›n›n ilan› ve sergi bafllang›c›

1 Haziran 2013 Kolokyum tarihi

Dan›flman Jüri Üyeleri
Mustafa Körükcü Dr., Avanos Belediye Baflkan›

Ayd›n Do¤an Karayollar› Bölge Müdürü

Metin Sözen Prof.Dr. / Sanat Tarihçisi / ÇEKÜL

Ömer Y›lmaz Mimar

Asil Jüri Üyeleri
Asl› Özbay Y. Mimar-Rest. Uzm. / Jüri Baflkan›

Mürflit Günday Mimar

Aliflan Ç›rako¤lu Yüksek Mimar

Ervin Garip Dr. Mimar

Süreyya Ural ‹nflaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri
M. Bar›fl Ya¤l› Dr. Mimar

Hakan Mahiro¤lu Mimar

Alper Temel ‹nflaat Mühendisi

Raportörler
Arzu Eralp fiehir Planc›s›

Yusuf Yi¤it Mimar

Ödüller
1. Ödül 40.000
2. Ödül 30.000
3. Ödül 20.000
4. Ödül 15.000
5. Ödül 10.000
Teflvik 7.000 (5 adet eflde¤er)

‹letiflim Adresi: www.avanos.bel.tr

Avanos'un Yeni Köprüsü ve Çevresi Mimari Proje Yar›flmas›
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Aksaray ‹li Merkez ‹lçe Cumhuriyet

Mahallesi s›n›rlar› dahilinde bulu-

nan toplu konut alan›na hitap eden

yaklafl›k 13 hektar (‹mar plan›nda

görünen yollar hariç) park alan-

lar›n›n de¤erlendirilmesi ile bölge

ve flehir halk›n›n kullan›m›na

aç›lmas› sa¤lanarak, günümüz mimarl›k, peyzaj mimarl›¤›,

mühendislik, flehircilik ve sanat anlay›fl›na uygun ekonomik,

ça¤dafl çözümlerin araflt›r›lmas› ve güzel sanatlar›n teflvik

edilmesi bölge ve flehir insan›n›n yaflam›n› kolaylaflt›rmak ve

çeflitli eylemlerini sürdürebilmeleri için sosyal kültürel ve

sportif etkinliklerin gerçeklefltirilebilece¤i kapal› spor salonu

ve gençlik merkezi yap›lmas›, mesire alanlar›, çocuk oyun

alanlar›, yeflil alanlar, aç›k hava spor ve beden gelifltirme

alanlar›, kent donat› elemanlar› gibi peyzaj yap›lar›n›n

yap›lmas› konulu yar›flmad›r.

Yar›flma Takvimi
Yar›flman›n ‹lan› 31/01/2013

Son Soru Sorma Tarihi 21/02/2013

Cevaplar›n Gönderilme Tarihi 25/02/2013

Proje Teslim Tarihi 08/04/2013

Jüri De¤erlendirme Tarihi 17/04/2013

Yar›flma Sonucu ‹lan Tarihi 22/04/2013

Sergi/Kolokyum Tarihi 27/04/2013

Dan›flman Jüri Üyeleri
Nevzat PALTA Aksaray Belediye Baflkan› - Mak. Müh.

Mehmet ÖZER  Belediye Meclis Üyesi - Mimar

Mehmet YARDIMLI  Belediye Meclis Üyesi - Mimar

Haluk fiahin YAZGI Belediye Meclis Üyesi - ‹nflaat Mühendisi

Cemil BEKTAfi  Park ve Bahçeler Müdür V. - Ziraat Mühendisi

Asli Jüri Üyeleri
Hasan fiENER Prof. Dr., Y.Müh. Mimar (Jüri Baflkan›)

O¤uz YILMAZ Prof. Dr., Y.Peyzaj Mimar›

Kerim ÇINAR Prof. Dr., Y.Mimar

Osman Nuri DÜLGERLER Yrd. Doç. Dr., Y.Müh. Mimar

Selami Demiralp Peyzaj Mimar›

Yedek Jüri Üyeleri
Nermin T‹RBEN Peyzaj Mimar›

Ayperi KABAKBAfi  Mimar

Hakan B‹LG‹Ç  Mimar

Raportörler
Ali EK‹N ‹nflaat Mühendisi (Aksaray Belediyesi)

Turan TOKLUO⁄LU ‹nflaat Mühendisi (Aksaray Belediyesi)

Eda KOYUNCU ÇEL‹K  Peyzaj Mimar› (Aksaray Belediyesi)

Ödüller
1.'lik Ödülü: 40.000,00 - TL (K›rk bin Türk Liras›)

2.'lik Ödülü: 25.000,00 - TL (Yirmi befl bin Türk Liras›)

3.'lik Ödülü: 15.000,00 - TL (On befl bin Türk Liras›)

Mansiyon 3 adet olmak üzere her biri 7.500,00 - TL 

Sat›n alma için jüri emrine 7.500,00 - TL (Yedi bin befl yüz

Türk Liras›) ayr›lacakt›r. Jüri istedi¤i say›da sat›n almay›

yapabildi¤i gibi bu mebla¤› kullan›p kullanmamakta serbest

olacakt›r.

‹letiflim Adresi: www.aksaray.bel.tr

Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi ve 
Rekreasyon Alan› Proje Yar›flmas›
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Duyuru 14.01.2013

Sevgili Üyemiz, 

‹BfiB ‹mar Yönetmeli¤i'nin baz› maddelerinde de¤ifliklik
yap›lmas›na dair yönetmelik de¤iflikli¤i 07.08.2012 tari-
hinde gazetede yay›mlanm›flt›r. 12.10.2012 tarihinde ‹zmir
Büyükflehir Belediye Meclisinde ikinci bir de¤ifliklik yap›l-
m›fl, bu süreçte meslek odam›zdan bir görüfl ve katk› al›n-
mam›fl ve bu de¤ifliklikler 05.11.2012 tarihinde yürürlü¤e
girmifltir.. ‹zmir kentinin uygulama imar planlar› ve parse-
lasyon dokusu nedeniyle ‹zmir Büyükflehir Belediyesi
‹mar Yönetmeli¤i'ni tip yönetmeli¤e uygun hale getirme
yaklafl›m›n›n yaratt›¤› s›k›nt›lar, baz› bölgelerde imar du-
rumu düzenleme ifllerini durdurmufl, ilgili belediyelerce
imar durumu verilemez hale gelinmifltir. Yürürlü¤e giren
‹mar Yönetmeli¤i'nin 24, 27, 28, 35 ve 36.maddelerindeki
k›s›tlay›c› hükümler nedeniyle ilçe belediyelerinde sorun
büyümüfltür. Mesleki uygulama içindeki mimar üyelerimi-
zin yak›nmalar›na neden olan bu geliflme ve s›k›nt›lar
06.12.2012 tarihinde fiube Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Ha-
san Topal taraf›ndan ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›
Aziz Kocao¤lu'na ikili görüflmede iletilmifltir. 

Büyükflehir Belediye Baflkan›'n›n yönlendirmesiyle,
27.12.2012 tarihinde ‹zmir Büyükflehir Belediyesi'nde, Ge-
nel Sekreter Yard›mc›s›, Daire Baflkan› ve birim amirleri ile
fiube Yönetim Kurulumuz temsilcilerinin kat›ld›¤› toplan-

t›da yürürlü¤e giren ‹mar Yönetmeli¤i'nin uygulamalar›
durma noktas›na getiren 24, 27, 28, 35 ve 36. madde hü-
kümleri ve di¤er sorun yaflanan maddeler ayr›nt›s›yla gö-
rüflülmüfl, yönetmelikte yap›lmas› gereken çözüm önerile-
rimiz ‹zmir Büyükflehir Belediyesi'ne iletilmifltir. 

Di¤er yandan ilçe belediyelerin imar müdürleri ile görüfl-
melerimiz sürecin bafllang›c›ndan beri devam etmektedir.
08.01.2013 günü baz› ilçe belediyelerin imar müdürleri ve
yap› ruhsat bölümünde çal›flan meslektafllar›m›zla yürür-
lükteki ‹mar Yönetmeli¤i'nin uygulama s›k›nt›s› yaratan
hükümleri hakk›nda bir toplant› daha yap›lm›fl, ‹mar Yö-
netmeli¤i'nde de¤ifliklik yap›lmas›na dair görüfl al›flveri-
flinde bulunulmufltur. Bu giriflimlerimiz neticesinde
27.12.2012 tarihinde ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar ve
fiehircilik Dairesi Baflkanl›¤› ‹mar ‹flleri fiube Müdürlü¤ün-
ce ilçe belediyelerine 24 ve 35.madde uygulamalar›yla il-
gili bir aç›klama gönderilmifltir. Ancak halen sorunlar de-
vam etmekte olup çal›flmalar›m›z sürmektedir. 

Bilgilerinize sunar›z. 

Sayg›lar›m›zla

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i Hakk›nda
Süreç Bilgisi
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Dan›fltay 14. Dairesi, , Il›su Baraj Projesi'nin Çevre Etki De¤er-
lendirmesinden (ÇED) muaf tutularak infla edilmesine karfl›
dava açan TMMOB Mimarlar ve Peyzaj Mimarlar› Odalar›'n›
hakl› bularak yürütmeyi durdurma karar›n› 7 Ocak tarihinde
davac›lara tebli¤ etti.

Il›su Baraj projesi, 1993'te yürürlü¤e giren ÇED yönetmeli¤in-
den önce yat›r›m program›na al›nd›¤› gerekçesiyle ÇED'den
muaf tutularak infla edilmeye bafllanm›flt›. 2011'de Çevre Mü-
hendisleri Odas›'n›n ÇED Yönetmeli¤inin muafiyetleri düzen-
leyen geçici 3. Maddesi ile ilgili itiraz› Dan›fltay taraf›ndan ka-
bul edilmiflti.

Baraj›n Türkiye'nin önemli do¤al ve kültürel alanlar›ndan bi-
risi olan Dicle Vadisi ve tarihi Hasankeyf'i sular alt›nda b›ra-
kacak olmas› nedeniyle ÇED yönetmeli¤ine uygun olarak in-
fla edilemeyece¤inin fark›nda olan Çevre ve Orman Bakanl›-
¤›, 14 Nisan 2011 tarihinde ÇED Yönetmeli¤ini yeniden dü-
zenleyerek Il›su baraj projesini tekrar ÇED muafiyeti kapsa-
m›na ald›. Bakanl›¤›n ard›ndan Baflbakanl›k da 4 Nisan 2012
tarihli Resmi Gazete'de yay›nlanan 2012/10 say›l› genelgesi
ile Il›su baraj projesinin gerçekleflmesi için malzeme ocaklar›,
ba¤lant› yollar›, enerji nakil hatlar› gibi projenin inflaat› için

gerekli tüm altyap› ve üstyap› inflaatlar›n›n da ÇED'den mu-
af tutulmas›na karar verdi.

Bunun üzerine, TMMOB Mimarlar Odas› ve Peyzaj Mimarlar›
Odas› geçti¤imiz May›s ay›nda yeni bir dava açarak Baflba-
kanl›¤›n Il›su baraj› ve HES projesine iliflkin bu genelgesinin 7.
maddesinin iptal edilmesi ve öncelikle yürütmeyi durdurma
karar› al›nmas›n› talep etti. Dan›fltay 14. Dairesi, davac› Oda-
lar› hakl› bularak Il›su Baraj projesine ÇED zorunlulu¤u geti-
rilmesi ve yürütmenin durdurulmas› karar› ald›. Karar, davac›
odalara 7 Ocak 2013 tarihinde tebli¤ edildi.

Davac›lardan Peyzaj Mimarlar› Odas›'n›n Avukat› Emre Batu-
ray Alt›nok konuyla ilgili olarak "Büyük bir çevresel ve kültü-
rel bir y›k›ma sebep olacak Il›su baraj› projesinin cevre etki
de¤erlendirmesi sürecinden geçmeden ve olumlu ÇED kara-
r› al›nmadan infla edilemeyece¤inin Dan›fltay taraf›ndan ka-
rara ba¤lanm›fl olmas› son derece önemli. Bu kararla, sadece
altyap› ve üst yap› tesisleri de¤il ayn› zamanda enerji nakil
hatlar›n›n da ÇED'i olmadan projenin yürümeyece¤i aç›¤a
ç›km›flt›r. Yürütmeyi durdurma karar›n›n Çevre ve fiehircilik
ile Orman ve Su ‹flleri Bakanl›klar› taraf›ndan ivedilikle uygu-
lanmas› için giriflimlerde bulunaca¤›z. " dedi.

Türkiye'nin üstünde baraj bulunmayan son do¤al nehri Dicle
ile 12 bin y›ll›k Hasankeyf'i tehdit eden Il›su baraj projesinin
ulusal ve uluslararas› kanunlar ve sözleflmelere tamamen ay-
k›r› oldu¤unu vurgulayan Do¤a Derne¤i Genel Müdürü Engin
Y›lmaz ise flöyle konufltu: "UNESCO Dünya Kültür Miras› kri-
terlerinin onda dokuzunu sa¤layan dünyadaki tek yer olan
Hasankeyf ve Dicle Vadisi'nin korunmas›n›n önündeki en bü-
yük engel olan Il›su baraj projesinin bir an önce iptal edilme-
sini bekliyoruz."

Dan›fltay, Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeli¤ine Uygunluk
Görülmedi¤i Gerekçesiyle Il›su Baraj ve HES Projesine
Yürütmeyi Durdurma Karar› Verdi
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Sosyal güvenli¤in toplumun tüm bireyleri için temel bir
hak oldu¤u gerçe¤inden hareketle, sosyal güvenlik hak-
k›ndan yoksun b›rakan kay›t d›fl› istihdam ve emeklilik
haklar›n›n eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK'ya eksik
bildirimini önlemek, sosyal güvenlik kavram›n›n temel bir
hak oldu¤unu toplumumun tüm bireyleri taraf›ndan bilin-
mesini ve bu hakk› koruyan kurumlar›n tan›t›lmas›n› sa¤-
lamak, vatandafllar›m›z› yeni düzenlemeler ile ortaya ç›-
kan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, top-
lumda sosyal güvenlik bilincinin oluflmas›n› sa¤lamak
amac›yla; mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n düflük
ücretle çal›flt›r›lmalar›, ve al›nan ücretin, Sosyal Güvenlik
Kurumu'na eksik bildirilmesinin önüne geçilebilmesi için
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤i aras›nda 31 Temmuz 2012 tarihinde iflbirli-
¤i protokol imzalanm›flt›r.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ile SGK aras›nda
yap›lan bu protokol gere¤ince, ücretli çal›flan mimar ve
mühendisler için, 2013 y›l› ilk ifle girifl bildirgesinde baz
al›nacak asgari brüt ücret 2.700 TL (ikibinyediyüz Türk
Liras›) olarak belirlenerek TMMOB taraf›ndan Sosyal Gü-
venlik Kurumuna 7 Aral›k 2012 tarihinde bildirilmifl oldu-
¤undan; hizmet sözleflmesiyle ücretli olarak çal›flan mi-
marlar›n 2013 y›l› için asgari ücreti brüt 2.700 TL olarak
uygulanacakt›r.

Bilgilerinize sunar›m.

Mühendis, Mimar ve fiehir
Planc›lar› için 2013 Y›l›
Asgari Ücreti Belirlendi 

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri
Yönetmeli¤i’nde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤i’nde De¤i-
fliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik 29.12.2012 tarihli
28512 say›l› Resmi Gazete’de yay›mland›. Yönetmeli¤e
www.izmimod.org.tr adresinden ulaflabilirsiniz.

Korunan Alanlar›n Tespit, Tescil ve
Onay›na ‹liflkin Usul ve Esaslara
Dair Yönetmelikte De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤i’nde De¤i-
fliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik 19.02.2013 tarihli
28564 say›l› Resmi Gazete’de yay›mland›. Yönetmeli¤e
www.izmimod.org.tr adresinden ulaflabilirsiniz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Bergama Temsilcili¤i Kuruldu
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Bergama Temsilcili¤i 10 Ocak
2013 tarihinde kuruldu. Yap›lan seçimde belirlenen
Yönetim Kurulu üyeleri

Baflkan Mehmet fierit
Sekreter üye Onur Abat
Sayman üye H. Baflar Yaz›c›

‹letiflim Adresi: Eski Belediye Cad. No: 18 
D: 16-19 Bergama / ‹ZM‹R



De¤erli Meslektafl›m›z, De¤erli Vak›f Dostumuz; 

"B‹R Ö⁄RENC‹YE DAHA BURS VER‹LMES‹ K‹-
M‹ ZAMAN, HEM KEND‹S‹ HEM MESLE⁄‹M‹Z
‹Ç‹N B‹R DEN‹Z YILDIZINIZIN DEN‹ZE KAVUfi-
MASI G‹B‹ OLAB‹L‹R” ça¤r›m›z yank› buldu. 

Ça¤r›m›za ilgi gösteren ve destekleyen meslektafllar›m›-

za, vak›f dostlar›na flükranlar›m›z› sunuyoruz. 

Bugün daha ziyade s›cac›k hat›ralarla and›¤›m›z ö¤renci-

lik y›llar›m›zda, bütçemizdeki her bir liran›n ne kadar

önemli oldu¤u flüphesiz hâlâ hat›r›m›zdad›r. “M‹MAR-
LIK G‹B‹ D‹⁄ERLER‹NE GÖRE PAHALI SAYILA-
B‹LECEK B‹R Ö⁄REN‹ME BUGÜNÜN ÇET‹N
SOSYAL VE EKONOM‹K fiARTLARI EKLEN‹N-
CE, MADD‹ DESTE⁄E ‹HT‹YAÇ DUYAN Ö⁄-
RENC‹ ARKADAfiLARIMIZIN BUGÜNKÜ ZOR-
LUKLARINI RAHATLIKLA TAHM‹N EDEB‹L‹YO-
RUZ”

Gönülden yapt›¤›m›z bu katk›lar, mesle¤e ilgi duyan, do-

¤al ve insan yap›s› çevreye karfl› duyarl›, bilim ve teknolo-

jiye güvenen, temel insan haklar›na ve toplum yarar›na

sayg›l› gelece¤in meslektafllar›n›n baflar› düzeylerine do¤-

rudan etki ederken; mimarl›¤a, vakf›m›za iliflkin duyarl›l›k-

lar›n› da art›racakt›r.

Burs tutar› 2012-2013 e¤itim döneminde de sabit tutula-

rak toplanan paran›n daha çok ö¤renciye da¤›t›lmas› dü-

flünüldü.

Birinci s›n›ftan bafllayarak her bir mimarl›k lisans ö¤renci-
sine ayda 150,00 TL burs veriliyor. Ekim-Haziran ara-
s› olarak 9 ay devam eden bir y›ll›k burs tutar› toplam
1.350,00 TL'dir. 

Meslektafllar›m›z, bir veya daha çok ö¤rencinin bursunu
karfl›lad›klar› gibi, ba¤›fllar›n› bir defada veya ayl›k taksit-
ler halinde de gönderebiliyorlar. 

Bu arada ça¤r›m›za cevap veren meslektafllar›m›z›n iflaret
etti¤i birkaç noktaya da aç›kl›k getirmek istiyoruz.

1. Önceki duyurumuzda da belirtti¤imiz gibi, Mimarlar
Odas›'n›n ve flubelerinin de kurucular› oldu¤u Vakf›m›z,
sosyal amaçl› projelerini sürdürmektedir. E¤itim ve Burs
Fonu bunlardan birisidir. Tüm burs amaçl› ba¤›fllar tek
bir hesapta toplanmaktad›r. Baflvuruda bulunan ö¤ren-
cilere, belirlenen s›raya göre burslar verilmektedir. 

2. fiartl› ba¤›fllarda, ba¤›flta bulunanlar›n "flart›" yerine
getirilmektedir. Söz gelimi Dokuz Eylül Üniversite veya
Karadeniz Teknik Üniversitesi mimarl›k fakültelerinden
mezun meslektafllar›m›z, ba¤›fllar›yla bu üniversitelerden
baflvuran ö¤rencilere öncelik verilmesini isteyebiliyorlar.

Gösterdi¤iniz ilgiye, gelece¤in meslektafllar›na
yapt›¤›n›z katk›lara teflekkür ediyor, yeni y›l›-
n›z›n sa¤l›kl›, mutlu ve baflar›l› geçmesini dili-
yoruz. 

Sayg›lar›m›zla. 

Mimarl›k Vakf›
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Mimarl›k Vakf›'ndan Ça¤r› ve Teflekkür
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2013 y›l›
aidat›n›z›
taksitlendirerek*

ödeyebilirsiniz

Ferdi Kaza Sigortas›

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

(180 TL)

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Anlaflmal› Kurulufl

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ile Anlaflmal› Kurulufllar

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

Bilgi Dershanesi
fiubemiz üyelerine %30 indirim uygulamaktad›r.
Tel: 0 232 441 4340 • www.bilgidersanesi.com

Karanl›k Oda Foto¤raf Merkezi
fiubemiz üyeleri için tüm atölye ve etkinliklerde %20 indirim uy-
gulamaktad›r. 
Tel: 0 232 464 54 04 • www.karanlikoda.org

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 seminer-
lerinde 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 indirim uygulanacakt›r.
Tel: 0 232 404 06 06 

‹zmir Foto¤rafç›lar Odas› Cengiz Özer E¤itim Merkezi 
Foto¤raf ve Photoshop Kurslar›
2012-2013 e¤itim y›l›nda Foto¤raf ve Photoshop kurslar› kat-
k› pay› 4 ay için 300 TL’dir. 8 ay devam eden kursiyere ba-
kanl›k onayl› sertifika verilmektedir.
‹letiflim adresi: bilgi@ozersanat.net

Shell Akaryak›t ‹stasyonlar›
Mimarlar Odas› üyelerine, Multinet Kurumsal Hizmetler A.fi.
ile yapacaklar› sözleflme sonras›nda Shell akaryak›t istasyon-
lar›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

Natur-Med Do¤al Tedavi ve Termal Kür Merkezi
fiubemiz üyeleri için Kufladas› Davutlar’daki Merkez’de % 15,
Karfl›yaka’daki temsilcilikte yoga&plates derslerinde %10 indirim
uygulamaktad›r. 
Tel: 0 256 657 22 80

Universal Ege Sa¤l›k Hastanesi
fiubemiz üyeleri, efl ve çocuklar› için %10 indirim uygulamaktad›r. 
Tel: 0 232 463 77 00
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Yitirdiklerimiz

HABERLER
Yerel Süreli Yay›n  •  Ayda Bir Yay›mlan›r

Yay›n Yeri: 1456 Sokak No:8 Kat:4 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 : 2013/1 Bask› Tarihi: 22.02.2013

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

SAH‹B‹ : Hasan TOPAL

SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU

BÜLTEN‹

Ali Çetin Özsöz'ü Kaybettik
De¤erli meslektafl›m›z Ali Çetin Özsöz (Ankara DMMA, 1982) 13651 sicil numaras› ile Odam›za kay›tl›
idi. Ailesi ve mimarl›k camias›na baflsa¤l›¤› diliyor, meslektafl›m›z› sayg›yla an›yoruz. 

Y›lmaz Morçöl'ü Kaybettik
De¤erli meslektafl›m›z Y›lmaz Morçöl (GSA, 1961) 1588 sicil numaras› ile Odam›za kay›tl› idi. Ailesi ve
mimarl›k camias›na baflsa¤l›¤› diliyor, meslektafl›m›z› sayg›yla an›yoruz. 

Behlül Yücebafl'› Kaybettik
De¤erli meslektafl›m›z Behlül Yücebafl (EÜ, 1976) 8037 sicil numaras› ile Odam›za kay›tl› idi. Ailesi
ve mimarl›k camias›na baflsa¤l›¤› diliyor, meslektafl›m›z› sayg›yla an›yoruz. 

Atilla Günerman'› Kaybettik
De¤erli meslektafl›m›z Atilla Günerman (Ifl›k MMYO, 1970) 5254 sicil numaras› ile Odam›za kay›tl› idi.
Ailesi ve mimarl›k camias›na baflsa¤l›¤› diliyor, meslektafl›m›z› sayg›yla an›yoruz.


