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1Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Ola¤an Genel Ku-
rul Toplant›s› 26 Ocak 2008 tarihinde DEÜ Desem
Bordo Salonu’nda gerçekleflti. Divan Baflkanl›¤›
görevini Ali Ekinci’nin, yard›mc›l›¤›n› ise Enver Ay-
d›n’›n üstendi¤i toplant›da, Banu Ayd›n ve fiebnem
Nezihe Güneri yazman olarak görev ald›lar.  

fiubemiz Yönetim Kurulu 38. Dönem Baflkan› Ta-
mer Baflbu¤, yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda çal›flma
dönemi içerisinde al›nan elefltirilere a¤›rl›k vere-
rek; SMGM, Kültürpark Yeralt› Otopark›, EXPO ve
Odam›z›n yeniden yap›lanmas› konular›na de¤indi.
2006-2007 y›llar› aras›nda fiubemizin gerçeklefl-
tirdi¤i etkinlik ve e¤itimlerin aktar›ld›¤› film gösteri-
minin ard›ndan; 38. Dönem fiube Çal›flmalar› hak-
k›nda sunufl, fiube Genel Sekreteri Nilüfer Ç›narl›
Mutlu taraf›ndan gerçeklefltirildi. ‹zmir fiube ve
Temsilciliklerin mali raporlar› fiube Yönetim Kuru-
lu Sayman Üyesi Necdet Ulema taraf›ndan aktar›-
l›rken, fiube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Ali Okan
Y›lmaz SMG’de ölçme ve de¤erlendirme kriterleri-
ni, haz›rlanan taslaklar üzerinden aktard›. Tart›fl-
mal› konulardan; muafiyet, AB serbest hizmet do-
lafl›m›, gayrimenkul-bilirkiflilik-bilgisayar program›
e¤itimlerinin kredilendirilmesi, de¤erlendirme sis-
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 2

teminin daha da rasyonelleflmesi, e¤itim sonras› elde
edilen gelir, SMG sekretaryas› – Oda sekretaryas› iliflki-
si, network üzerinden e¤itim ve web sayfas›n›n güncel-
lenmesi konular›na de¤inen Y›lmaz, SMG’nin en etkin
uyguland›¤› fiubenin ‹zmir oldu¤u bilgisini de verdi.

38. Dönem Çal›flmalar›n›n aktar›lmas›n›n ard›ndan; Le-
vent Gedizlio¤lu, fiükrü Kocagöz, Erkan Karakaya, Ali
Ekinci, Cihat Pehlivano¤lu, Nüvit Uyar, Aysel Çetinsoy,
Alp Burkut ve Rafet Yacan söz ald›lar. Üyelerimizin dile
getirdi¤i konular aras›nda; SMG e¤itimlerinin paral› ol-
mas›, SMG kredi uygulamas› ve üyelerin zorunlu tutul-
mas›, Odan›n mesleki denetim uygulamas›, mimarl›k
prati¤i-kamu iliflkisi, mimarl›k ve çevre iliflkileri, mimar-
l›k politikas›, mimarl›k yasa tasla¤›, mimarlar›n komis-
yon almas›n›n yasa tasla¤›nda mutlaka yasaklanmas›,
çal›flma program›nda yer alan etkinlikler, yerel yönetim-

lerle iliflkiler gibi konular yer ald›. Ayd›n Temsilcili¤i ad›-
na söz alan Ayfle Nagihan Sezer, Ayd›n’›n fiube olma
çal›flmas› içerisine girdi¤i bilgisini verdi. Oda-üye iliflki-
lerinin daha etkin olmas› gerekti¤i de vurguland›. CHP
‹zmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, Türkiye’nin içinde
bulundu¤u durumu özetleyerek, Genel Kurulun önemine
de¤indi. 

38. Dönem fiubemiz Yönetim Kurulu Baflkan› Tamer
Baflbu¤, Yönetim Kurulu Üyesi Boygar Özlen ve Genel
Sekreter Üyesi Nilüfer Ç›narl› Mutlu’nun s›rayla söz ala-
rak, yap›lan elefltirilere yan›t vermesinin ard›ndan 38.
Dönem Yönetim Kurulu ibra edildi. 

Meslek içi e¤itimlerin uygulanmas›na hatta paral› olma-
s›na hiçbir itiraz› olmad›¤›n› ancak yapt›r›m olarak ko-
nan büro tescil belgesi verilmemesi uygulamas›n›n çok

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›
26 Ocak 2008 / DEÜ Desem Bordo Salonu
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Yönetim Kurulu As›l Üyeler

Baflkan: Hasan Topal
Baflkan Yrd: Alev A¤r›
Sekreter Üye: Nilüfer Ç›narl› Mutlu
Sayman Üye: Hikmet Sivri Gökmen
Üye: Necdet Ulema
Üye: ‹lker Özdel
Üye: Arif Alptürk

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Emre Ergül
Selin Za¤pus Candemir
Ebru Türkdamar Diktafl
Erdal Uzuno¤lu
Ali Okan Y›lmaz
Hakan K›l›nçarslan
H. ‹brahim Alpaslan

a¤›r oldu¤unu dile getiren Salih Zeki Pekin, meslek ya-
sas›n›n bafllad›¤› nokta ile bugün var›lan nokta aras›n-
da kay›plar verdi¤ini de sözlerine ekledi. Pekin, S›¤›nak
ve Otopark Yönetmeli¤i örnekleri üzerinden, Odan›n bu
yönetmelikleri dayatmas› yerine yönetmeli¤i sorgulama-
s› gerekti¤ine de de¤indi. Halit De¤er, Odan›n çal›flma-
lar›ndan duydu¤u memnuniyeti dile getirirken, Sevgi
Molva yeni dönemde fiube Yönetim Kurulu’na seçilme-
leri durumunda uygulayacaklar› çal›flma program› tasla-
¤›n› izleyenlerle paylaflt›.

“Ça¤dafl Mimarlar” ve “De¤iflim&Geliflim” Grubunun
kat›ld›¤› seçimleri Ça¤dafl Mimarlar Grubu kazand›. Önü-
müzdeki iki y›ll›k dönemde görev alacak olan fiube Yö-
netim Kurulu, fiube Soruflturma ve Uzlaflt›rma Kurulu,
fiube Denetleme Kurulu ve fiube Meclisi üyeleri seçildi.
27 Ocak 2008 Pazar günü gerçekleflen seçimlere 616
üye kat›ld›.

Soruflturma ve
Uzlaflt›rma Kurulu
As›l Üyeleri
Mehmet A¤r›
Perihan Utan
fieref Aldemir

Denetleme Kurulu
As›l Üyeleri
fi. Leyla Kuterdem
Ayfle R. Atatoprak
Murat Oran

Soruflturma ve
Uzlaflt›rma Kurulu
Yedek Üyeleri
Mahmut Ayan
Ahmet Kepçe
Talip fiengül

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri
Gonca Bilgili
Aysun Tarakç›
Leyla Ulukaya
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Özel Kesimde Çal›flan Mimarlar Kesimi As›l Üyeler

Ayfle Atatoprak
Aysun Tarakç›
Ebru fiahin
Bahar Gürler
Ayfle Kaptan

E¤itim Kesiminde Çal›flan Mimarlar Kesimi As›l Üyeler

Emel Kay›n
Emre Ergül
Erdal Onur Diktafl

Kamu Kurumunda Çal›flan Kesimi Mimarlar As›l Üyeler

Selin Za¤pus Candemir
Perihan Utan
Erdal Uzuno¤lu
Gonca Bilgili
Leyla Ulukaya

Serbest Çal›flan Mimarlar Kesimi As›l Üyeler

Mehmet A¤r›
fieref Aldemir
Boygar Özlen
Aytül Yaflarol
Sema Özay
Mahmut Ayan
Cumhuray Metintürk
Enver Ayd›n
Ayd›n Özay
Fevzi Bozk›r
Banu Ayd›n
Hüsamettin Özkaymakç›
Harika Has›rc›o¤lu
Simay Bulgun Urla

Ahmet Kepçe
Kemal Gerçek
Adnan Turan
Rafet Yacan
Yelda Tuna
Serap Kozdereli
Hakan K›l›çarslan
Alp Burkut
Didem Özdel
fieniz Ç›k›fl
Burcu Ifl›k
Halit De¤er
Talip fiengül
Erdal Uzuno¤lu

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi 40.
Dönem Genel Kurulu 27. Ocak.2008 Pazar günü yap›-
lan seçimlerle sonuçland›.

Ça¤dafl Demokrat Toplumcu Mimarlar Grubu ile Mimar-
l›k ‹çin Mimarl›k Grubu’nun kat›ld›¤› seçimlerde; Ça¤dafl
Demokrat Toplumcu Mimarlar Grubu, geçen dönemde
oldu¤u gibi bu dönemde de güven tazeleyerek seçimi
kazand›. Yönetim Kurulu As›l Üyeleri: Eyüp Muhcu, Gün-
han Dan›flman, Cemal Sami Y›lmaztürk, Ömer Mutlu,
Deniz ‹nceday›, Tores Dinçöz, A. Tuncay Gürp›narl›,
Mustafa Fazl›o¤lu, Bahattin Alpaslan, Gazanfer Karl›ca,
Ahmet Tercan

TMMOB  Mimarlar Odas› 
‹stanbul Büyükkent fiubesi

TMMOB  Mimarlar Odas› 

40.

41. GENEL KURUL’a 

Do¤ru
Mimarlar Odas› Genel Merkezi’nin 41. Ola¤an Genel
Kurulu, ço¤unluklu olarak 11-13 Nisan 2008 tarihleri
aras›nda, ço¤unluksuz olarak 18-20 Nisan 2008 tarih-
leri aras›nda Ankara’da gerçeklefltirilecektir. ODTÜ Kül-
tür ve Kongre Merkezi’nde yap›lacak Genel Kurul’a tüm
üyelerin kat›l›m›n› bekliyoruz. Genel Kurul’a paralel ola-
rak, her dönem oldu¤u gibi Sinan Haftas› içerisinde, 18
Nisan 2006 günü akflam›nda XI. Ulusal Mimarl›k Sergi-
si ve Ödülleri’nin ödül töreni ve sergi aç›l›fl›, yine ayn›
mekanda gerçeklefltirilecektir.

Dönem
Genel Kurulu Gerçekleflti

Ola¤an
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Bas›ndan

‹stanbul'daki Mimarlar Odas› seçimleri, bugüne dek gö-
rülmemifl bir "medya" ilgisiyle gerçekleflti. Özellikle
NTV, CNN ve Radikal gazetesi, oda çal›flmalar›na karfl›
ç›kan "Mimarl›k ‹çin Mimarlar" grubuna günlerce aç›k
destek verdiler. Dahas›, seçim süresince "canl›" yay›n-
larla ayn› grubun "sand›¤a ça¤r›" lar›n› yay›mlad›lar. 

Bu çabaya kimi "iktidar yanl›s›" mühendis ve mimar
dernekleriyle Büyükflehir Belediyesi yönetimi de kat›l›n-
ca, yine bugüne dek görülmemifl bir "ittifak" ›n varl›¤›
da ortaya ç›km›fl oldu. Oy verme kuyruklar›nda, odada
pek al›fl›k olunmayan "türban" l›lar›n çoklu¤u, bir cum-
huriyet kurumunun daha "laik" görünümlü adaylarla çö-
kertilmek istendi¤inin "simgesi" gibiydi... 

Peki, neydi böylesine bir "cephe" yi yaratan ve neydi Mi-
marlar Odas›'n›n mücadelesini durdurmaya niyetlenme-
nin gerekçesi? 

‹smet Berkan'›n yan›t› 

Sorunun en k›sa yan›t› "imar rant› dayan›flmas›" olsa bi-
le, as›l bu birlikteli¤i destekleyen "gazeteci" lerin ne is-
tediklerini daha fazla merak ettim. Ayn› dayan›flman›n
sanki bas›n sözcülü¤ünü üstlenen Radikal'deki ‹smet
Berkan' ›n dünkü yaz›s›n› okuyunca da as›l niyetin "mi-
marl›k" olmad›¤›n› daha aç›k olarak gördüm. 

"Bugün Mimarlar Odas›'nda seçim var" haberiyle bafl-
lad›¤› yaz›s›n› seçimi kaybeden "Mimarl›k ‹çin Mimar-
lar" grubuna övgüyle sürdüren Berkan, mimarl›¤a ilgisi-
ni neden tam da "seçim günü" aç›klad›¤›n› merak eden-
ler için özetle diyor ki: "Gazeteci olarak kent sorunlar›y-
la da yak›ndan ilgilenmek durumundas›n›z."

Ayn› ilgiyi bugüne dek sütununda pek göremedi¤imiz
Berkan'›n seçimi aç›k farkla kazanan Mimarlar Odas› yö-
netimine yüklenmek için seçti¤i iki örne¤i ise "gökde-
lenler" ile "içme suyu havzalar›" ndaki iflgale yönelik
elefltiriler... 

Levent-Maslak aras›ndaki gökdelenlere karfl› ç›kan Mi-
marlar Odas›'n› "Ama, mimarl›k çözüm üretme mesle-
¤idir..." diye uyard›ktan sonra, odan›n "kabahat" ini
flöyle aç›kl›yor: "Do¤rudan '‹stemezük' demek yerine,
yap›c› elefltiriye ihtiyaç oldu¤unu düflünüyorum..."

Oysa Berkan, Baflbakan'›n da pek sevdi¤i "istemezük"
benzetmesine kap›lmak yerine, "gökdelenlerin Paris gi-
bi kentin uza¤›nda planlanmas› ve giderlerinin de yat›-
r›mc›lar taraf›ndan karfl›lanmas›" n› savunan oda gö-
rüfllerini de okuyabilseydi; hem "yap›c›" önerileri hem
de "evrensel çözümü" ö¤renebilirdi. Belli ki oda seçim-
lerinde kendisinden destek isteyen "mimarl›k" ç› mi-
marlar, eksik ve yanl› bilgilerle donatm›fllar... 

Havzalarda 'çözüm'! 

Benzer flekilde "su havzalar›" örne¤inde de bir yandan
buralardaki yap›laflmadan yak›n›rken bir yandan da yine
odadan "çözüm" bekleyen Berkan'›n bir "gazeteci" ola-
rak da flunu bilmemesi garip de¤il mi? Bu gibi "yaflam
kayna¤›" alanlarda tek seçenek "kesin imar yasa¤›"
d›r. Hatta "ar›tma tesisi koflulu" nun bile geçerli olma-
yaca¤›na dair say›s›z rapor var. 

Bu uluslararas› ilkeyi savunarak Berkan'›n da temiz su
ihtiyac› için ayn› yap›laflma kararlar›na davalar açan Mi-
marlar Odas›'n› "mimarl›ktan uzaklaflmak" la suçla-
mak, ne Radikal'e, ne de genel yay›n yönetmenine yak›-
fl›yor... Ancak, ayn› yap›laflmalar›n sorumlusu siyasile-
rin, her nas›lsa yandafllar› olmufl mimarlara "oyunuzu
odaya muhalif gruba verin" ça¤r›s›nda bulunmalar›, izle-
dikleri talan politikas›na da çok yak›fl›yor... 

Bu seçimler, umar›m sadece mimarl›¤a de¤il, kente,
çevreye ve topluma sayg›l› bir mimarl›¤›n de¤erini daha
iyi kavrat›r. Yeter ki medyan›n mimarl›¤a ilgisi böylesine
"tembih" li ve "taraf" l› sürmesin... 

Medyan›n Mimarl›k Seçimi 

Oktay Ekinci, Cumhuriyet Gazetesi 28 Ocak 2008
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Türbanla Örtülmek ‹stenen Bu Ülkenin Gerçek Gündemidir

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 6

Bas›n Aç›klamas› 1 fiubat 2008

Türkiye’nin gündemine 80 sonras› iflkenceleri, gözalt›n-
da kay›plar› yok saymak istercesine getirildi "türban"
konusu. Ülkenin gündeminde yoksulluklar, yolsuzluklar,
iflsizlik gibi gerçek problemler varken, ülkenin ayd›nlar›,
yazarlar› 301’den yarg›lan›rken, U¤ur Mumcular, Hrant
Dinkler sokak ortas›nda öldürülürken bir türbanla m› öz-
gürleflecekti bu ülke?

80 sonras› üniversitelerde bafllayan türban tart›flmas›,
AKP ‹ktidar› ile bugün "özgürlü¤üne" kavufluyor. Türba-
n›n üniversitede "özgürlü¤üne" kavuflmas› ile ne ola-
cak? Bütçeden, üniversitelere, bilime, araflt›rmaya ayr›-
lan pay m› artacak? "Her ile bir üniversite" anlay›fl›yla
birbiri ard›na aç›lan asparagas üniversitelerde e¤itim
kalitesi mi artacak? Üniversiteler gerçekten, her türlü
düflüncenin özgürce paylafl›ld›¤› özerk ve demokratik or-
tamlar haline mi gelecek? 

"Kad›nlara k›yafet özgürlü¤ü, e¤itim özgürlü¤ü getiriyo-
ruz" ad› alt›nda asl›nda kad›nlar›n hayata kar›flma öz-
gürlükleri ellerinden al›nmak isteniyor. Üniversitelerde
ö¤rencileri türbanl›-türbans›z, Müslüman-laik gibi ayr›m-
lara tabi tutmaya yol açacak, toplumda kamplaflmalar›
körükleyecek bu düzenlemenin kimseye özgürlük getir-
meyece¤i aç›kt›r. 

Türban asl›nda halk›n gündeminde olmayan ama hepi-
mize dayat›lan bir konudur. Türban özgürlüklerle ilgili de-
¤ildir. Türban baflbakan›n kendi sözü ile "siyasi simge"
problemidir. Ülkemizi gereksiz çat›flma ortam›na sürük-
leyecek, üniversiteleri türban ba¤lama flekline göre tari-
katlar›n yuvas› haline getirecek bu uygulama ile ne ka-
d›nlar daha özgür, ne üniversiteler daha ça¤dafl, ne de
ülkemiz daha demokratik olabilir. 

Türban neyi örtmektedir? Türban özgürlük ad›na örtün-
mek midir? Türban özgürlü¤ü örtmek midir? Yoksa tür-
ban bu ülkenin gerçek gündemini örtmek midir?

‹flsizli¤in h›zla artt›¤›, yoksullu¤un her yeri sarmalad›¤›,
özgürlük pazarl›klar›n›n AB ile iliflkilerde döndü¤ü, kapi-
talist küreselleflmeye uyum programlar›n›n tamam›n›n
eme¤e ve halka karfl› oldu¤u bu günün Türkiye’sinde si-
yasal iktidar sanal gündem yarat›yor. Gerçekleri, halk›n
gerçek gündemini türbanla örtüyor. Siyasal iktidara ger-
çekleri örtecek bir örtü gerekliydi. fiimdi türban› kullan›-
yor. 

Bize düflen nedir?

Bu ülkenin gerçek gündemi iflsizliktir, yoksulluktur, öz-
gürlüklerin k›s›tlanmas›d›r, gelece¤imizin karart›l-
mas›d›r. TMMOB karanl›¤a dur diyor.

Emek ve demokrasi güçlerine düflen görev, ülkenin ger-
çek gündeminin üzerine konulan bu örtünün y›rt›p at›l-
mas›d›r. 

Bu ülkenin gerçek gündeminin üzerine ne örtülürse ör-
tülsün, emekten yana, özgürlükten yana, demokrasiden
yana, özgürlükçü laiklikten yana, kültürel zenginlikten
yana, bir arada kardeflçe yaflamdan yana, adaletten
yana, eflitlikten yana olanlar›n flimdi yan yana durarak
"Türkiye Demokrasi Mücadelesi"ni yükseltme
zaman›d›r.

Mehmet So¤anc›

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›
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5 fiubat 2008 Bas›n Aç›klamas›

‹htiyaç Var
ÖNCÜLÜ⁄ÜNE

Akl›n ve Bilimin

Türkiye Cumhuriyeti kurulufl devrimleri ile, ümmetten
ça¤dafl bir toplum, kul'dan sayg›n bir yurttafl yaratmay›
hedeflemifltir.

Ancak son y›llarda akl› ve bilimi esas alan uygulamalar
yerine, dini inanç tart›flmalar› ekseninde yapay gündem-
lerle toplumda karfl›tl›klar yarat›lmaktad›r.

Devletin laik, demokratik, ça¤dafl hukuk devleti kimli¤i,
baflta Anayasa olmak üzere di¤er yasalarda yap›lmak
istenen de¤iflikliklerle tart›flma konusu haline getiril-
mektedir.

Ülkemizin ve insanlar›m›z›n, düflünce ve örgütlenme öz-
gürlü¤ü, güvenli kentleflme, bar›nma, konut, sa¤l›k,
sosyal güvenlik, iflsizlik gibi yaflamsal öncelikli sorunla-
r› varken, ortaya at›lan yapay gündemle iktidar ve siya-
si kadrolar as›l sorumluluklar›ndan kaçmaya çal›flmak-
tad›rlar.

Geçmifl y›llarda yaflanan örneklerle oluflan, Anayasa

Mahkemesi, Dan›fltay ve Avrupa ‹nsan Haklar› Mahke-
mesi gibi yüksek yarg› organlar›n›n kararlar›na ra¤men,
hukuk sistemi zorlanarak, parlamento ço¤unlu¤una da-
yan›larak, yasalarda devletin temel niteliklerinden laik-
li¤e ayk›r› de¤ifliklikler yap›lmaya çal›fl›lmaktad›r.

Temel insan hak ve özgürlükleri, ayd›nlanma ça¤› ile
bafllayan ve günümüzde akl› ve bilimi esas alan laik,
demokratik, ça¤dafl toplumlarda ifadesini bulan evren-
sel de¤erlerdir. Türban gibi bir siyasi simgeye indirgene-
meyecek kadar büyük öneme sahip özelliklerdir.

Baflta ‹zmir Milletvekilleri olmak üzere, bütün siyasi
partileri, ak›l ve bilimden yana olmaya, devletin laiklik il-
kesini zedeleyecek, toplumda kar›fl›kl›k ve karfl›tl›k
yaratacak yasa de¤ifliklikleri ve uygulamalardan vazgeç-
meye, insanlar›m›z›n ve ülkemizin daha öncelikli ve
önemli sorunlar›na çözüm getirmeye ça¤›r›yoruz.

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

Ülkemizde özgürlük alan›nda çok ciddi sorunlar›m›z vard›r.  

• Terörün, kentlerden en ücra köflelere kadar, yaflam›n
bir parças› olarak y›llardan beri sürdü¤ü ülkemizde, en
temel insan hakk› olan yaflama hakk›n›n ciddi biçimde
zedelendi¤inin görülmesi, çaresinin aranmas›, bu konu-
nun öncelikli olarak ele al›nmas› gerekmez mi? 

• Milyonlarca insan›n devletin rakamlar›na göre açl›k s›-
n›r›n›n alt›nda yaflad›¤› ülkemizde, çal›flma alanlar›n›n,
istihdam›n art›r›lmas›, insanlar›n yard›ma muhtaç olma-
dan yaflayabilme, evini geçindirebilme, gelece¤ine gü-
venle bakabilme ortamlar›n›n sa¤lanmas›na öncelik ve-
rilmesi gerekmez mi?

• Düflünce ve bas›n özgürlü¤ünün kâ¤›t üzerinde kald›-
¤› ülkemizde, hapishanelerde düflünce suçlusu bulun-
durma ay›b›n› tafl›yan bir ülke olmaktan kurtulmam›z,
düflünce ve ifade özgürlü¤ünün önündeki hukuki engel-
leri kald›r›lmam›z gerekmez mi? 

Ama biz "türban özgürlü¤ü"nü tart›fl›yoruz.

Üniversitelerimizin çok ciddi sorunlar› var. 

• Her geçen gün e¤itime ayr›lan kaynaklar›n k›s›ld›¤›; ye-
terli e¤itmen ve altyap›n›n sa¤lanamad›¤› koflullarda bi-
le sürekli yeni üniversitelerin aç›ld›¤›n› görüyoruz. 

• 1982 Anayasas›’n›n ürünü olan YÖK’ün üniversite

özerkli¤ini sa¤laman›n önünde engel olarak durdu¤unu
görüyoruz. 

• E¤itimin "zarar" etmesinin önüne geçmek için paral›
e¤itimin teflvik edildi¤ini, e¤itim alman›n her vatandafl›n
do¤al bir hakk› olmaktan ç›kar›larak bir yard›m konusu
haline getirilmek istendi¤ini görüyoruz. 

• Üniversitelerimizin verdi¤i diplomalar›n uluslararas›
alanda denkli¤inin sa¤lanamad›¤›n›, e¤itimin niteli¤inin
düfltü¤ünü, üniversitelerin meslek yüksek okulu dereke-
sine indirildi¤ini görüyoruz.

Ama biz, üniversitelerin bunca sorunu dururken "türban
özgürlü¤ü"nü tart›fl›yoruz. 

Din ve inanç özgürlü¤ü konusunda çok ciddi kayg›lar›m›z var.

• ‹lk ve orta ö¤retimde zorunlu din dersi verilmesinin,
bu derslerin özellikle din ve inanç özgürlü¤ünü zedeleye-
cek bir içerikte ve bunu gözetmeyen e¤itmenlerce veril-
mesinin gençlerimiz üzerinde telafisi olanaks›z izler b›-
rakaca¤›n› düflünüyoruz

• ‹mam hatip liselerinin say›s›n›n s›n›rland›r›lmas› gere-
kirken, normal lise statüsüne getirilmek istendi¤ini; me-
zunlar›n›n en yüksek idari mevkilere kadar gelebildikle-
rini görüyor, din e¤itimi alm›fl olanlar›n tercih edildi¤i
kadrolar›n yönetiminde din ve vicdan özgürlü¤ünün sa¤-
lanamayaca¤› endiflesini tafl›yoruz. 

Gelin Özgürlük Sorunlar›m›z› Birlikte Tart›flal›m!

AKP – MHP beraberli¤iyle TBMM’ye getirilen Anayasa de¤iflikli¤i önerisi toplumda büyük gerilim yaratm›fl ve
laikli¤in daha da zedelenece¤i endiflesi topluma egemen olmufltur. Mimarlar Odas› ülkemizin çok önemli sorun-
lar› ele al›nmay› ve çözüm için çaba gösterilmesini beklerken; türban konusunun gündeme getirilmesinden, ge-
tirilifl flekli, öneriyi savunanlar›n geçmiflteki söylemleri ve bugünkü uygulamalar› dikkate al›nd›¤›nda hakl› ola-
rak kayg› duymaktad›r.

7 fiubat 2008
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9Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

• Kendi dini inanc›n› farkl› bir flekilde yaflamak isteyen-
lerin, ister birkaç bin kifli, isterse milyonlarca olsunlar,
yasalar›n teminat› alt›nda özgürce davranabilecekleri bir
ülke olabilmeyi yürekten diliyoruz. Ama ne yaz›k ki Kah-
ramanmarafl ve Çorum olaylar›n›n, Sivas Mad›mak kat-
liam›n›n ac›s›n› hâlâ yüreklerimizde duyuyoruz. Rahiple-
rin öldürüldü¤ü, üstelik öldürenlerin kahraman ilan edil-
di¤i ülkemizde, farkl› dine, mezhebe mensup olanlara
karfl› gelifltirilen k›flk›rt›c› söylemin ifade ve ibadet öz-
gürlü¤ünü zedeledi¤ini kayg›yla görüyoruz. 

Ama biz, türban takmayanlar›n, oruç tutmayanlar›n öz-
gürce e¤itime kat›labilecekleri konusunda hiçbir güven-
ce söz konusu edilmezken, din ve inanç özgürlü¤ü ad›-
na "türban özgürlü¤ü"nü tart›fl›yoruz.  

Kad›n haklar› konusunda ülkemizde çok ciddi sorunlar var. 

• Cumhuriyetin 85. y›l›nda hâlâ daha kampanyalarla
okula gönderilmesini istedi¤imiz k›zlar›m›z›n en temel
e¤itim hakk›ndan bile yoksun b›rak›ld›klar›n› görüyoruz.

• Baba ve koca k›skac› alt›nda yaflayan kad›nlar›m›z›n,
ancak töre cinayetlerinin kurban› olduklar› zaman, ka-
muoyunun dikkatini s›n›rl› bir süre için çekebildiklerini,
sonra yine kaderleriyle bafl bafla b›rak›ld›klar›n› izliyoruz.

• Ev hayat›n›n kölelefltirici etkisini üzerlerinde tafl›rken,
çal›flma ortam›n›n türlü zorluklar›n› da üstlenmek duru-
munda olan, eflit ifle eflit ücret alamayan, ama hayat›n
yükünü eflitçe paylaflma ad›na her türlü güçlü¤ü gö¤üs-
leyen kad›nlar›m›z›n çok ciddi sorunlar› oldu¤unu görü-
yoruz.

Ama biz, kad›nlar›m›za, genç k›zlar›m›za özgürlük ad›na
sadece "türban"› bahflediyoruz.

Ülkemizin pek çok sorunu vard›r; özgürlükler, herkese
e¤itim hakk›, din ve inanç özgürlü¤ü, kad›n haklar›, u¤-
runa çaba göstermemiz gereken pek çok sorunun flüp-
hesiz en önemlilerindendirler. Bunlar›n çözülmesi ve ge-
lece¤imizin geçmiflin karanl›¤›yla örtülmemesi do¤rultu-
sunda gösterilen her türlü çabay› önyarg›s›z ele almak
ve de¤erlendirmek isteriz. 

Ama biz, geliflmelerden ciddi endifle duyuyoruz. 

• Din ve laiklik ad›na yap›lan tart›flmalar›n, paylafl›mc›,
uzlaflmac› ve demokratik bir tart›flma çerçevesinde de-
¤il, bir dayatma, bir aritmetik ço¤unluk mant›¤›yla geti-
rildi¤ini ve sürdürüldü¤ünü görüyoruz. 

• Temel hak ve özgürlüklerin bir bütün olarak ele al›n-
mad›¤›n›, öneri sahiplerinin "türbanla okula gitme özgür-
lü¤ü" d›fl›nda baflka bir özgürlük konusunda tek kelime
etmediklerini görüyor, geçmiflteki icraatlar›yla da bu konu-
da güven veren bir durufllar›n›n olamayaca¤›n› biliyoruz.

• "Türban" veya "baflörtüsü" ayr›m›n›, bunlar›n nas›l
ba¤lan›p, ba¤lanmayaca¤›n› yasalarca belirleyen bir ül-
ke olma ay›b›na düflmek istemiyoruz. 

Herkesin e¤itim hakk›na kavufltu¤u, inanç özgürlü¤üne
sayg› gösterildi¤i, kimsenin düflüncesinden, cinsiyetin-
den, etnik kökeninden dolay› d›fllanmad›¤›, ötekilefltiril-
medi¤i bir ülke olma özlemini akl›m›zda ve yüre¤imizde
tafl›yoruz; yaln›z olmad›¤›m›z› da biliyoruz. 

Gelece¤in ayd›nl›k Türkiye’sinin en büyük güvencesi bu
düflünceyi paylaflanlar›n birlikteli¤idir, gelece¤imizin ka-
rat›lmas›na izin vermeyelim. 

TMMOB Mimarlar Odas›
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Bas›n Aç›klamas›

TOK‹ ‹hale Yönetmeli¤indeki Hukuka Ayk›r› Maddeler
Hakk›nda Bir Kez Daha Yürütmenin Durdurulmas›na
Karar Verildi
Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n 3 May›s 2006 tarih-
li Resmî Gazete’de yay›mlad›¤› "Toplu Konut ‹daresi
Baflkanl›¤› Sat›fl, Devir, ‹ntikal, Kiraya Verme, Trampa,
S›n›rl› Ayni Hak Tesisi ve Arsa Sat›fl› Karfl›l›¤› Gelir Pay-
lafl›m› ‹hale Yönetmeli¤i"nin birçok maddesi hakk›nda
Dan›fltay 10. Dairesi 2006/4275 E. say›l› karar›yla yü-
rütmenin durdurulmas› karar› vermiflti. Hukuk devletinin
gereklerinden olan ve idarelerin takdir ve yetkisine b›ra-
k›lan konular›n yine idareler taraf›ndan önceden ç›kar›-
lan metinlerle düzenlenmesi anlam›na gelen hukuk gü-
venli¤i ve düzenli idare (idarenin yasall›¤›) ilkesinin en
s›k› uygulanmas› gereken alanlardan birinin ihaleler ol-
du¤u; aç›kl›k, tarafs›zl›k, rekabet ve uygun bedel ilkele-
rinin ihalelerde gerçekleflebilmesi için sürecin belirgin
olmas› gerekti¤i belirtilerek, Toplu Konut ‹daresi’nin
‹hale Yönetmeli¤i’nde bu ilkelere uygun olmayan düzen-
lemelerin yürütmesinin durdurulmas›na karar verildi.
TOK‹ bu karar›n hemen ard›ndan iptal edilen düzenle-
melerin yerine geçecek ayn› kapsamdaki yeni düzenle-
meleri 27 fiubat 2007 tarihli Resmî Gazete’de yay›mla-
m›flt›. 

Hukuka ayk›r›l›klar› sürdürmeye yönelik bu yeni düzenle-
meye karfl› Mimarlar Odas› taraf›ndan yeniden dava
aç›ld›. Odam›zca aç›lan ikinci davada 27 fiubat 2007
tarihli Resmî Gazete’de yay›mlanan Arsa Sat›fl› Karfl›l›¤›
Gelir Paylafl›m› ‹hale Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›l-
mas›na Dair Yönetmeli¤in pek çok maddesinin iptali ile
bu yönetmeli¤in dayana¤› olan 2985 say›l› Toplu Konut
Kanunu’nun TOK‹’ye kâr amaçl› projeler yapma yetkisi
veren Ek 1. maddesinin (k) f›kras›n›n Anayasa’ya ayk›r›-
l›¤› nedeniyle iptali için Anayasa Mahkemesi’ne gönde-

rilmesi taleplerinde bulunulmufltu. 

Dosyay› inceleyen Dan›fltay 13.Dairesi 2007/6240 E.
say›l› karar› ile, ‹darenin, bu yeni düzenlemeleri ile iptal
edilen düzenlemelerin benzerlerini ya da ayn›s›n› getire-
rek aç›kça yarg› karar›n›n yerine getirilmemesi amac›na
yönelik davrand›¤›n›, daha önce al›nan iptal karar›na
‹darenin uymas› gerekti¤ini belirterek dava açt›¤›m›z dü-
zenlemelerin birço¤u hakk›nda yeniden yürütmenin dur-
durulmas›na karar verdi. 

Nihayet TOK‹, bu son yarg› karar›na k›smen de olsa uya-
rak, 25 Ocak 2008 tarihli Resmî Gazete’de yay›mlad›¤›
yönetmelikle yürütmenin durdurulmas›na karar verilen
yönetmelik düzenlemelerinin bir k›sm›n› yürürlükten kal-
d›rm›fl ya da karara uygun olarak yeniden düzenlemifltir. 

Böylece TOK‹’nin hemen tüm uygulamalar›n›n esas da-
yana¤› olan yönetmeli¤in hukuka ayk›r› hükümlerinin bir
ölçüde düzeltilmesi sa¤lanarak, en az›ndan bundan
sonras› için aç›kl›k ve rekabet ilkelerine uygun olmayan
TOK‹ ihalelerinin önüne geçilmifltir. 

Ancak ihalelerde hâkim olmas› gereken temel ilkeler-
den uzak usullerle bugüne kadar gerçeklefltirilen
ihalelerin de sorgulanmas› gerekir.

Mimarlar Odas›, hazineye ait binlerce arsa ve araziyi
"toplu konut üretmek amac›yla" devralan Toplu Konut
‹daresi’nin bu tafl›nmazlarla ilgili her türlü tasarrufunun
kamu yarar› ve hukuk devleti ilkesi çerçevesinde ger-
çeklefltirilmesi amac›yla, yeni düzenleme ve uy-
gulamalar›n takipçisi olmay› sürdürecektir.

TMMOB Mimarlar Odas› Genel Merkezi

6 fiubat 2008
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Hukuk

2008 Y›l› Kamulaflt›rma
Bilirkifli Listesi Belirlendi

2138
2217
4830
5888
6705
7145
9553
11072
11218
11940
12717
12839
13229
15546
15601
19203
19219
19245
20516
20676
22250
27778
28792
33179

S. Teoman Akdo¤an
Cumhuray Metintürk
Mahmut Ayan
Ömer Naim Uzun
Ali Ekinci
Selahattin Kaya
Sevgi K›ldifl
Nuriye Sefero¤lu
fi. Leyla Kuterdem
Derya Tokmakç›o¤lu
Arif Alptürk
S. Okan Olgun
Perihan Utan
Simay Bulgun Urla
Beyhan Kurt
Tamay Ertano¤lu Karaman
Emine Mumcuo¤lu
Naime Beyaz›t
Aysun Tarakç›
Gonca Bilgili
Günay Erdo¤an
Talip fiengül
Baran Tan›fl
A. Suphi fiahin

Sicil No Ad Soyad

Rekabet Kurumu Taraf›ndan
TMMOB Aleyhine Aç›lan Dava
Reddedildi
Rekabet Kurumu taraf›ndan 4054 say›l› Kanun'a ayk›r›
hükümler içerdi¤i ileri sürülerek TMMOB Disiplin Yönet-
meli¤i, TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartlar› Tes-
pit Komisyonu ve Kontrol Bürolar›n›n kurulmas›na ‹liflkin
Yönetmelik, TMMOB Mimarl›k Mühendislik Hizmetleri
ve Asgari Ücret Asgari Çizim ve Düzenleme Esaslar› Yö-
netmeli¤i ile TMMOB Serbest Mühendislik ve Mimarl›k
Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeli¤i'nin baz› maddeleri-
nin iptali için aç›lan dava ehliyet yönünden reddedildi.

Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i de¤iflikli¤i
05.02.2008 tarih 26778 say›l› Resmi Gazate’de ya-

y›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Yönetmeli¤in son halini
www.izmimod.org.tr adresinden edinebilirsiniz.

13.4.2007 gün ve 26492 say›l› Resmi Gazetede yay›m-
lanarak yürürlü¤e giren ‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsat-
lar›na iliflkin Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmeli¤in 3. maddesinin iptali ve yürütmenin durdu-
rulmas› istemi ile aç›lan davada özel mevzuat› uyar›nca
ruhsatland›r›lan iflyerlerinin dava konusu Yönetmeli¤e
tabi k›l›nmas›n› öngören düzenlemenin, dayana¤› yasa
kurallar›na ayk›r› oldu¤u gibi, özel yasalarda yer alan ku-
rallar›n etkisiz b›rak›lmas› sonucunu do¤urdu¤u gerek-
çesiyle yürütülmesinin durdurulmas›na karar verilmifltir.

‹flyeri Açma ve Çal›flma
Ruhsatlar›na ‹liflkin Yönetmelikte
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmeli¤in 3. Maddesine
Aç›lan Davada Yürütmeyi
Durdurma Karar› Al›nd›

Yap› Denetimi Uygulama
Yönetmeli¤i De¤iflti
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Etkinlikler

"3M Yap› ve Mimari Ürünleri"
Semineri Gerçekleflti

"Jotun Boya Sistemleri ve
Renklerin Psikolojisi" 
Semineri Gerçekleflti

Ziya Özgökalp taraf›ndan haz›rlanan "3M Yap› ve
Mimari Ürünleri" semineri 8 Ocak 2008 Sal› günü
gerçekleflti.

Sunufla paspas sistemlerin özelliklerini aktararak
bafllayan firma yetkilileri, di-noc folyo ve vikuiti levhalar
ile ilgili datayl› bilgi verdiler.

Uyguland›¤› yüzeye ahflap, metal, mermer, tafl, deri ve
daha birçok materyalin görünümünü ve dokunma hissi-
ni kazand›ran 3M DI-NOC dekoratif folyonun; pürüzsüz,
düz yüzeylere uygulanabildi¤i bilgisini veren yetkililer,
malzemenin kolayca ç›kar›labildi¤ini de aktard›lar.

Arkas› yap›flkanl› malzemenin düz yüzeylere kolayca
uygulanabildi¤ini ve k›vr›ml› yüzeylerde ›s›t›larak uygu-
land›¤›n› aktaran yetkililer, uygulama sürecinin k›sa
olmas›ndan da söz ettiler.

Sunuflta; elektronik ürünün ekran›ndaki renklerin
canl›l›¤›n› art›ran, yans›may› önleyen, optimum ekran
parlakl›¤› sa¤layan vikuiti levhalar›n istenilen büyüklük
ve flekilde imal edilebilece¤i de aktar›ld›. Vikuiti ekran
filmi kullan›larak gerçekleflen etkinlik sonras›nda
düzenlenen kokteylde üyelerimiz malzemeleri birebir
tan›ma imkan› buldular.

P›nar Aslanbay ve Tolga At›fl taraf›ndan haz›rlanan "Jo-
tun Boya Sistemleri ve Renklerin Psikolojisi" semineri
24 Ocak 2008 Perflembe günü 230 kiflinin kat›l›m›yla
gerçekleflti.

Renklerin psikolojisi ba¤lam›nda s›cak so¤uk renklere
ve reklerin kullan›ld›klar› mekana uyumuna de¤inen  fir-
ma yetkilileri, renklerin do¤ru seçimi ile mekan alg›s›n-
daki de¤iflimlerin önemine de¤indi.

Sunuflun ikinci bölümünde firmadan ve özellikle firma-
n›n üretim kartelas›ndan söz eden yetkililer, ürünleri ile
ilgili teknik bilgileri üyelerimize aktard›lar.

Seminer sonras›nda düzenlenen akflam yeme¤inde üye-
lerimiz firma yetkilileriyle tan›flma imkan› buldular.
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SMGM

SMGM Çal›flmalar› 

2 008 ’de
Devam Edecek

9 Ocak 2008 Çarflamba günü ‹stanbul ‹TÜ Taflk›flla’da
gerçeklefltirilen "‹lkeler ve Uygulamalar" bafll›kl› "ÇALIfi-
TAY I" yüksek bir kat›l›mla gerçeklefltirildi. Mimarlar Oda-
s› MYK üyeleri, SMGM Yürütme Kurulu üyeleri, BDK üye-
leri, 21 fiubeden 50’nin üzerinde fiube Sekreteri ve
SMG Sorumlusu, e¤itim sa¤lay›c› dernek-birlik temsilci-
leri ve çok say›da e¤itmenin de aras›nda bulundu¤u
100’ün üzerinde kat›l›mc›, Sürekli Mesleki Geliflim siste-
minin mevcut durumunu de¤erlendirmek ve nas›l geliflti-
rilebilece¤ini tart›flmak üzere bir araya geldi. 

Genel Baflkan Bülend Tuna’n›n, SMGM çal›flmalar›n› ve
hedeflerini özetledi¤i ve tart›fl›lacak gündem maddeleri-
ni sundu¤u aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan Genel Sekreter
Süleyman Mazlum SMG sisteminin dünyadaki uygulama-
lar›na iliflkin bilgiler verdi. S›ras›yla Do¤an Tekeli, Nur
Esin ve Do¤an Hasol taraf›ndan yürütülen her üç oturum
sonras›nda kat›l›mc›lar›n görüfl, elefltiri ve önerilerini ifa-
de edebildikleri Tart›flma bölümleri gerçeklefltirildi. 

Çal›fltay öncesi SMGM çal›flmalar›n› yönlendiren veya yü-
rüten MO yetkililerinden, fiubelerden, e¤itmen ve der-
neklerden al›nan raporlar derlenerek Çal›fltay kat›l›mc›la-
r›na da¤›t›ld›. Çal›fltay’da yer alan tüm sunum ve görüfl-
ler, ses kay›tlar›n›n deflifresi tamamland›ktan sonra ki-
tap halinde yay›mlanacak.

27 fiubat 2007 tarihinde Mimarlar Odas› Merkez Yöne-
tim Kurulu taraf›ndan yay›nlanan, "SMGM’nin 2007 Y›-
l› ‹çin Çal›flma Usul Ve Esaslar›na ‹liflkin Yönerge"  ›fl›-
¤›nda y›l boyunca sürdürülen SMG çal›flmalar› 2008 y›-
l› boyunca devam edecektir. Bilindi¤i gibi yürürlü¤e gi-
ren yönerge ile meslektafllar›m›z›n 2008 y›l› büro tescil
belgelerini alabilmeleri için 2007 y›l› içerisinde 15 smg
kredisini tamamlamalar› gerekmekteydi. Merkez Yöne-
tim Kurulu üyelerimizin ma¤dur olmamalar› ad›na 2007
y›l› içerisinde 15 krediyi toplayamayan meslektafllar›m›-
z›n eksik kredilerini 2008 y›l›nda tamamlamalar› takdir-
de büro tescil belgelerini almalar›n› kararlaflt›rm›flt›r.
Ayr›ca e¤itim veren üyelerimizin de bir defaya mahsus
olmak üzere e¤itim saati kadar kredi almalar›, yap›lan
etkinliklerde konuflmac›, oturum baflkan›, panelist vb.
fleklinde görev alanlar›n ise etkinli¤e kat›l›mc› olarak
kredi almas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

Üyelerimizin sürekli mesleki geliflim çal›flmalar›na kat›l-
ma yükümlülükleri 2008 y›l›nda da devam edecektir.
Meslektafllar›m›z›n  2009 y›l› büro tescil belgelerini
alabilmeleri için 2008 y›l› içerisinde 15 SMG kredisini
tamamlamalar› gerekmektedir. fiubemiz y›l boyunca üc-
retsiz etkinlikler ve SMG e¤itimleri düzenleyecektir.

01. SMGM Çal›fltay› Yap›ld›
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Ulusal Sergi

XI. Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri ‹çin
Baflvurular Sürüyor

Türkiye mimarlı¤ının güncel üretimlerine iliflkin bir pano-
rama sunan bu önemli ve köklü mimarlık sergisine ka-
tılmanızı diliyoruz… www.mo.org.tr/ulusalsergi

Mimarlar Odası’nın her iki yılda bir düzenledi¤i Ulusal
Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nin XI. dönemi için baflvuru-
lar sürüyor. Son baflvuru tarihi 3 Mart 2008 olarak be-
lirlenen programın Seçici Kurul üyeleri Abdi Güzer, Tülin
Hadi, Cengiz Kabao¤lu, U¤ur Tarhan ve Atilla Yücel’den
olufluyor.

Ulusal Mimarlık Ödülleri, iki ana bafllık altında veriliyor:
BÜYÜK ÖDÜL (Sinan Ödülü) ve BAfiARI ÖDÜLLER‹. Bü-
yük Ödül (Sinan Ödülü), tüm meslek hayatı boyunca ver-
di¤i eserleri ve mimarlı¤a geçen hizmetleri nedeniyle bir
mimara veya ortak çalıflan mimarlara veriliyor. Bafları
Ödülleri ise dört dala ayrılıyor: "Mimarlı¤a Katkı Dalı",
"Yapı Dalı", "Proje Dalı", "Fikir Sunumu Dalı".

Fikir Sunumu Dalı’nda katılmak için mimar olma zorun-
lulu¤u yok; bu dal, her yafltan her meslekten herkese
açık.

XI. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nin töreni ve ser-
gi açılıflı 18 Nisan 2008’de Ankara’da ODTÜ Kültür ve

Kongre Merkezi’nde yapılacak. Sergi daha sonra, Anka-
ra Ça¤dafl Sanatlar Merkezi’nde 25 Nisan–2 Mayıs
2008 tarihleri arasında izlenebilecek. Belirlenen prog-
ram çerçevesinde yurtdıflında ve Türkiye kentlerinde
dolaflacak sergiye her geçen gün daha fazla katılım
sa¤lanıyor. XI. dönem için sergiye katılım koflulları ve
önemli tarihleri içeren bilgilere, ödülün web sitesi ve
Mimarlar Odası Yayınları aracılı¤ıyla ulaflılabiliyor.

XI. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri ana sponsoru:
Kütahya Seramik - BREZZA

XI. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri resmî sponsoru:
TW‹NSON

ULUSAL M‹MARLIK SERG‹S‹ YURT‹Ç‹ VE

YURTDIfiI PROGRAMI

Mart 2008
Ulusal Mimarlık Ödülleri Retrospektifi 1988-2006
Tarih: 3-16 Mart 2008

Yer: Baflkent Üniversitesi, GST ve Mimarlık Fakültesi, ANKARA

XI. Ulusal Mimarlık Sergisi, 2008
Tarih: 18 Nisan 2008

Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, ANKARA

Nisan 2008
XI. Ulusal Mimarlık Sergisi, 2008
Tarih: 25 Nisan- 2 Mayıs 2008 

Yer: Çankaya Ça¤dafl Sanatlar Merkezi, ANKARA

Mayıs 2008
Ulusal Mimarlık Ödülleri Retrospektifi 1988-2006
Tarih: 6-30 Mayıs 2008

Yer: Memphis, Tennessee, ABD

Son baflvuru tarihi: 3 Mart 2008
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‹YTE Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümünde 2007-
2008 Güz dönemi Tasar›m Stüdyolar›, genifl kat›l›ml› jü-
rilerle tamamland›:

• Bornova John Peterson Köflküne ait bahçe ile Stein-
buchel Köflküne ba¤lanan 82. sokakta gerçeklefltirilen
"Inventing the Topos" temal› proje ile Alsancak K›br›s
fiehitleri Caddesinde cephe tasar›m›n› kapsayan proje-
lerin haz›rland›¤› AR 101 Temel Tasar›m Stüdyosu final
jürisi 4 Ocak Cuma; 

• Arazisi Çeflme Alaçat›'da yer alan konut kapsaml› pro-
jenin haz›rland›¤› AR 201 Mimari Tasar›m Stüdyosu pro-
je final jürisi 3 Ocak Perflembe;

• Arazisi Narl›dere'de yer alan toplu konut kapsaml›
projelerin haz›rland›¤› AR 301 Mimari Tasar›m Stüdyosu
proje final jürisi 4 Ocak Cuma;

• ‹nciralt›-Expo 2015 temal› kentsel tasar›m projeleri-
nin haz›rland›¤› AR 401 Kentsel Tasar›m Stüdyosu pro-
je final jürisi 10-11 Ocak Peflembe ve Cuma günleri ger-
çeklefltirildi. 

Çok say›da misafir üyenin de kat›l›m›yla gerçekleflen jü-
rilerde, her dönemden ö¤renciler birbirini takip etme f›r-
sat›n› da buldular. 

‹YTE Mimarl›k’ta Tasar›m
Stüdyolar› Tamamland›!

Prof. Dr. Metin Sözen Uflak
Gar› Müzeler Kompleksi
Projesi için Uflak’tayd›

Çekül Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen Uflak Gar›
müzeler kompleksi projesi ve tarihi de¤erlere karfl›
müsrifli¤e hay›r slogan›yla Valilik, Belediye, Uflak Mi-
marlar Odas› Temsilcili¤inin davetlisi olarak 4 Ocak
2008 günü Uflak’a geldi.

2,5 y›ld›r devam eden ve Prof. Dr. Metin Sözen deste-
¤inde ön projeleri haz›rlanan tarihi Uflak Gar›’n›n gezil-
mesi ile bafllanan etkinli¤e; Uflak Valisi, Belediye Bafl-
kan›, Bir Eylül Üniversitesi Rektörü, Mimarlar Odas› ve
çeflitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri kat›ld›. Müze-
ler kompleksi haline dönüfltürülecek Uflak Gar› projesi-
nin içeri¤i, kapsam›, bar›nd›rd›klar› çevresinde nas›l bir
de¤iflim yarataca¤› ve Uflak’a kazand›racaklar› detayl›
olarak anlat›ld›. 

‹ncelemelerin ikinci k›sm›nda ise Ifl›k ve Aybey mahalle-
rinde bulunan tarihi Uflak evleri gezildi. Uflak’›n tarihini,
gelenek, göreneklerini, kültürel yap›s›n› bar›nd›ran ter-
kedilmifl bu tarihi evleri çevresiyle beraber tekrar ka-
zanmak için nas›l bir yol haritas› izlenmesi gerekti¤i ge-
rek gezi s›ras›nda, gerekse geziden sonra Odam›zda
düzenlenen sunumda Metin Sözen taraf›ndan üyeleri-
mize aktar›ld›.

yyyyy  2/7/08  5:38 PM  Page 15



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 16

Yar›flma

TOTEM- UIA 2008 Uluslararas› Mimarl›k 
Ö¤rencileri Yar›flmas›
Son Kay›t ve Teslim Tarihi: 27 Mart 2008

23. UIA Mimarl›k Kongresi, Torino 2008 kapsam›nda
tek aflamal› olarak düzenlenen yar›flma kongrenin te-
mas› olan "Mimarl›¤› Aktarmak" (Transmitting Architec-
ture) hareketle üç farkl› ba¤lam ve ortam için iletiflim
amac›yla kullan›lacak mimari bir obje – bir totem tasar-
lanmas›n› hedefliyor. Yar›flma için seçilen üç farkl› or-
tam ise:

Sosyal Ba¤lamda - yoksulluk

Do¤al Ba¤lamda  - ekoloji

Kentsel Ba¤lamda - metropolis 

olarak belirlenmifl. 

Ödüller: Yar›flma toplam ödülü 15000  EU olup bu ödül
birinci ödül: 3000 EU ve 1000 EU’luk iki mansiyon ödü-
lü olarak da¤›t›lacakt›r. Buna ek olarak UIA üye ülkeleri
ve di¤er enstitüler de çeflitli ödüller vereceklerdir. 

Jüri

Luca Molinari, mimar, ‹talya

Michele de Lucchi, mimar, ‹talya

Wolf Tochtermann, mimar, Almanya

José Luis Cortes Delgado, mimar, Meksika

Magda Hosam Eldin, mimar, M›s›r

‹letiflim Adresi: www.totem.uia2008torino.org

UIA 2008 Torino Dan›flma Noktas› (Info Point)
Tasar›m› Fikir Yar›flmas›
Son Kay›t ve Teslim Tarihi: 11 Mart 2008

TUIA 2008 Torino Konferans› kapsam›nda belirlenen
"Mimarl›¤› Aktarmak" (Transmittin Architecture) tema-
dan hareketle düzenlenen fikir yar›flmas› Torino kenti
içinde dan›flma ve buluflma noktas› olarak çal›flacak ve
insanlar›n bir araya gelerek rahatlayabilecekleri nokta-
lar tasarlamay› hedefliyor. Mimarl›¤›n kamusal bir hiz-
met olarak tan›mlanaca¤› bu tasar›mlar›n en fazla
100m2lik bir alan kaplamas›, gece ve gündüz yani aç›k
ve kapal›yken kullan›labilmesi isteniyor. Buna ek olarak
tasarlanacak mekanlarda dönüfltürülebilir, eko-dostu
malzeme kullan›m› ve iletiflim teknolojilerinin kullan›l-
mas› isteniyor. Yar›flma 35 yafl›ndan genç bütün mimar-
lar›n kat›l›m›na aç›k olup yar›flma internet üzerinden dü-
zenlenecektir.

Ödüller: 18000 EU’luk toplam ödül: 1.Ödül: 10000 EU,
2. Ödül: 5000 EU ve 3.Ödül: 3000 EU olarak paylaflt›-
r›lacakt›r. Ayr›ca 1.Ödül Torino Kongresi’nde kullan›l-
mak üzere gerçeklefltirilecektir. 

Jüri

Luca Molinari, mimar, ‹talya; Maria Theodorou, mimar, Yunanis-

tan; George Kunihiro, mimar, Japonya; Reuben Mutiso, mimar,

Kenya; Jennifer Lee, mimar, ABD, Torino Belediyesi temsilci-
si, Piedmont Bölgesi temsilcisi

‹letiflim Adresi: www.infopoint.uia2008torino.org 

U I A
2008
Torino

Mimarl›k Kongresi
Kapsam›nda ‹ki Uluslararas› Yar›flma
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Ödül

Avrupa Kentleri 2008
Kamusal Alan Ödülleri’ne
Baflvurular Bafllad›

Uluslararas› Bauhaus 
Ödülü 2008

2006-2007 seneleri aras›nda üretilmifl olan kentsel ka-
musal alan yaratma çabas› içeren projelerin de¤erlendi-
rildi¤i ve iki senede bir düzenlenen Avrupa Kentleri Ka-
musal Alan Ödülleri’ne baflvurular bafllad›. Son baflvuru
ve teslim tarihi 15 Mart 2008. 13 Haziran 2008 tarihin-
de aç›klanacak olan yar›flman›n jürisinde Manuel Sola-
Morales (jüri baflkan›, Barselona), Dietmar Steiner (Vi-
yana), Ole Bourman (Rotterdam), Rowan Moore (Lond-
ra), Francis Rambert (Paris) ve Severi Blomstedt (Hel-
sinki) bulunuyor. 

‹letiflim Adresi: Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) Montalegre, 5 E-08001 Barcelona
Tel: +34.93.306.41.00  Faks: +34.93.306.41.01
urban@cccb.org   www.urban.cccb.org 

Teslim Tarihi: 15.03.2008

Evsizler, göçmenler, iflsizler, çok çocuklu aileler, emek-
liler ve alt gelir grubuna ait bireyler için üretilmifl ve as-
garî bar›nma koflullar› ve konut politikalar› oluflturmay›
hedefleyen tasar›m, plan, kavram, model ya da senaryo-
lar›n kat›l›m›na aç›k olan yar›flma günümüz koflullar›nda
bu alanlarda üretilmifl projeleri de¤erlendirecek. Son
befl sene içerisinde gelifltirilmifl olan tasar›m fikirleri,
araflt›rma projeleri ya da filmlerin kat›laca¤› Uluslarara-
s› Bauhaus Ödülleri 2008 1 Ocak – 31 Mart 2008 tarih-
leri aras›nda proje gönderilebiliyor. Daha detayl› bilgi ya-
r›flman›n internet sitesinden http://www.bauhaus-
award.de/elde edilebilir. 

‹letiflim Adresi: service@bauhaus-dessau.de
http://www.bauhaus-award.de/  Tel:(+49)340 6508250

Teslim Tarihi: 31.03.2008
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Yar›flma

1.ÖDÜL :
Özgür B‹NGÖL Y.Mimar-MSÜ-Ekip Bafl›

‹lke BARKA Y.Mimar-MSÜ

Emre SAVGA Mimar-MSGSÜ

2.ÖDÜL:

Prof.Dr.T.Nur ÇA⁄LAR Y.Mimar-ADMMA

Zehra AKSU Mimar-G.Ü.M.M.F.

Dr. Adnan AKSU Y.Mimar -G.Ü.M.M.F.

Nihat EYCE Mimar-G.Ü.M.M.F.

3.ÖDÜL:
Mustafa YILDIZ Y.Mimar-M.S.Ü.

1.MANS‹YON:
Kumru ALPAYDIN Mimar-AnadoluÜ.-Ekip Bafl›

2.MANS‹YON:
Umut ‹NC‹ Mimar-Anadolu Ü.

Esmahan Devran ‹NC‹ Mimar-Anadolu Ü.

3.MANS‹YON:
Zeki fiER‹FO⁄LU Y.Mimar-Y.T.Ü.-Ekip Bafl›

Ka¤an KILIÇ Mimar-Y.T.Ü.

4.MANS‹YON:
Mehmet ALBAYRAK Mimar-ODTÜ

Orçun KÖKEN Mimar -ODTÜ

Volkan DA⁄LI Mimar -Osmangazi Ü.

5.MANS‹YON:
‹lhami KURT Mimar-‹.T.Ü.

Adnan T‹T‹Z Mimar-‹.T.Ü.

Kahramanmarafl Belediyesi Kültür Park› Ulusal Mimari
Proje Yar›flmas› sonuçland›. Ödül, mansiyon ve sat›n
al›nan projelerin bilgileri afla¤›daki gibidir:

Kahramanmarafl Belediyesi
Kültür Park› Ulusal Mimari
Proje Yar›flmas› Sonuçland›

ÖDÜLLER

MANS‹YONLAR
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Yar›flma

Konak Belediyesi’nce ‹zmir Foto¤raf Sanat› Derne¤i’nin
katk›lar›yla düzenlenen "Kemeralt›" konulu Ulusal Foto¤-
raf Yar›flmas› sonuçland›. DEÜ Mimarl›k Fakültesi Mimar-
l›k Bölümü Araflt›rma Görevlisi Erdem Y›ld›r›m’›n “H.A.N.”
isimli foto¤raf› birincilik ödülüne de¤er bulundu.

SEÇ‹C‹ KURUL:
A.Beyhan ÖZDEM‹R, Yrd.Doç.Dr. DEÜ GSF Foto¤raf Böl. Ö¤r. Üyesi

Ahmet ‹MANÇER, Yrd.Doç.Dr. E.Ü.‹letiflim Fakültesi Ö¤retim Üyesi

Abdulhalim Cumhur YAZICI Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürü     

Emel KAYIN, Yrd.Doç.Dr. D.E.Ü. Mimarl›k Fakültesi Ö¤retim Üyesi

Tayfun KOCAMAN ‹FOD Üyesi   

Kemeralt› Konulu Ulusal
Foto¤raf Yar›flmas› Sonuçland›

ÖDÜLLER

SATINALMA 
Derya EK‹M ÖZTEPE Y.Mimar -Y.T.Ü.

Ozan ÖZTEPE Y.Mimar -Y.T.Ü.

SATINALMA 
Nimet AYDIN Y.Mimar -G.Ü-ODTÜ-Ekip Bafl›

Kezban DÜZDA⁄ Peyzaj Mimar›-A.Ü.

SATINALMA
Fatih BABAO⁄LU Mimar-‹.T.Ü

SATINALMA 
Mehmet Zafer ÜNAL Y.Mimar -YTÜ

SATINALMA
Murat CELLAT Mimar-Osmangazi Ü-Ekip Bafl›

Kaz›m TÜRKSÖZ Mimar-Osmangazi Ü.

Ayhan ABANOZCU Mimar-G.Ü.

Sinem BULTAN Mimar-Osmangazi Ü.

Ecevit YILDIZ Mimar-Osmangazi Ü.

SATINALMA 
Cemal ERCAN Y.Mimar-DGSA

Murat PARLAK Mimar-Bal›kesir Ü.

SATINALMA
Adnan URAL Mimar-ODTÜ-Ekip Bafl›

Belemir GÜZER P.Mimar›-A.Ü.

S.Gül ‹fiLEK Mimar-G.Ü.

SATINALMA 
Sezai Tu¤rul AGUN Mimar-ADMMA

SATINALMA
Can fi‹MfiEK Mimar-G.Ü.

SATINALMA   
Cihan Sinan BOSTANCI Y.Mimar-YTÜ

Emrah ÇET‹NKAYA Y.Mimar-YTÜ

MANS‹YONLAR

SATINALMALAR

Birincilik Ödülü:

Erdem Y›ld›r›m

‹kincilik Ödülü:

Can Yücel

Üçüncülük Ödülü

Emin Aydo¤an

1. Mansiyon:
Birol Üzmez

4. Mansiyon:
Tolga Taçmahal

2. Mansiyon:
Kemal Aslan

5. Mansiyon:
Doruk Hemen

3. Mansiyon:
Birol Üzmez
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Çuhadaro¤lu Metal Sanayi ve Pazarlama A.fi. taraf›n-
dan, yarat›c› ve genç fikirlerle alüminyum sektörünün
geliflimini desteklemek üzere geleneksel hale getirilen
ALÜM‹NYUM 2007 (ALU2007) yar›flmas›n›n dördüncü-
sü sonuçland›. 

1.Ödül: Ahmet ‹rfan Ertifl, Zeynep Ceren Erdinç, Emre
Can Korkmaz (‹TÜ) 

2.Ödül: Onur Ak›n, Mehmet Yi¤it Öztürk, Ufuk Pehlivan (YTÜ)

3.Ödül: N.Alper Pehlivan, Nurgül Yard›m, Selin Bafltu¤ (ODTÜ) 

Mansiyonlar: Aliflan Özpolat, Burçin Akcan, Müge ‹nci (YTÜ)

Neslihan Parmaks›zo¤lu, Onurcan Çak›r (‹TÜ)

Doruk Karagöz, Yasemin Lofler (‹TÜ)

Seyra Yüksel, Gülden Do¤an (‹TÜ)

Salih Evirgen, Ümit Soyden, Çetin Ay›k (KTÜ) 

Teyfik Lider Parlaky›ld›z, Burcu ‹bafl (KTÜ)

Ahmet Erdem Tüzün, Selin fientürk (‹TÜ)

Berin Chatzi Chousein, Çi¤dem Çakmakl›, Müge Krufla,
Dicle B Özdemir (ODTÜ)

‹letiflim Adresi: skalyon@medyapoint.net 

Çuhadaro¤lu Alüminyum
2007 Ö¤renci Proje
Yar›flmas› Sonuçland›

3. Beton Tasar›m Yar›flmas›
2007/08

Türkiye organizasyonu Türkiye Çi-
mento Müstahsilleri Birli¤i (TÇMB)
taraf›ndan gerçeklefltirilen 2007
/08 Beton Tasar›m Yar›flmas› için
baflvurular bafllad›. Beton Tasar›m
Yar›flmas› 2007/08, mimarl›k,
mühendislik, tasar›m ve ilgili disip-
linlerden her ö¤renciye aç›k bir ya-
r›flma. Ulusal yar›flmay› kazananlar
Belçika’da alt› günlük uluslararas›
master program›na kat›lacaklar.

Bu y›lki konusunun "Implicit Performance" (Gizli Kalm›fl
Performans) olarak belirlendi¤i 3. Beton Tasar›m Yar›fl-
mas›, yar›flmay› destekleyen ülkelerde, uyru¤una bak›l-
maks›z›n, mimarl›k, mühendislik, tasar›m ve ilgili disip-
linlerden dördüncü s›n›f veya master programlar›na ka-
y›tl› her ö¤rencinin kat›l›m›na aç›k. 

2007-2008 akademik y›l› içerisinde gerçeklefltirilecek
olan Beton Tasar›m Yar›flmas› için son baflvuru tarihi
ise 2 May›s 2008. Türkiye’den ve di¤er kat›l›mc› ülke-
lerden kazananlar›n devam edece¤i Beton Tasar›m
Master Class (Master Program›) ise 3-9 A¤ustos 2008
tarihleri aras›nda Antwerp Belçika’da yap›lacak. Yar›fl-
man›n uluslararas› küratörlü¤ünü Madrid’deki Abalos &
Herreros mimarl›¤›n kurucu ortaklar›ndan dünyaca ünlü
mimar Juan Herreros üstleniyor. Türkiye’den kat›lacak
yar›flmac›lar› belirleyecek ulusal jüride ise ‹hsan Bilgin,
Atilla Yücel, Nevzat Say›n, fiebnem Yal›nay Çinici ve De-
niz Güner var.

‹letiflim Adresi: www.tcma.org.tr 

www.concretedesigncompetition.com 

Yar›flma
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Yar›flma

Birinci Etap Teslim Tarihi: 18.04.2008

‹kinci Etap Teslim Tarihi: Eylül 2008    

Yar›flmada yer görme belgesi al›nmas› ve belgelenmesi
gereklidir. Yer görme belgesinin Kayseri Büyükflehir Be-
lediyesi Yar›flma Raportörlü¤ünden onanm›fl olarak tes-
lim s›ras›nda sunulacak kapal› zarf›n içinde yer almas›
gerekmektedir. Yer görme belgesi 17 Nisan 2008 tari-
hine kadar yar›flma raportörlü¤ünden al›nmal›d›r.

Dan›flman Jüri Üyeleri (*)

Mehmet ÖZHASEK‹      Avukat (‹Ü) Kayseri Büyükflehir Belediye Bflk.

Mehmet ÇAYIRDA⁄      Tarihçi (‹Ü) Kayseri B.flehir Bld. Baflkan Dan.

Yrd. Doç. Dr. Yaflar Bahri ERGEN Mimar (‹DMMA) Kayseri KKTV   

Koruma Kurulu Bflk. - Bozok Ü. Müh.-Mim. Fak. Ö¤r. Üye

Prof. Dr. Vacit ‹MAMO⁄LU    Mimar (ODTÜ) ODTÜ Mimarl›k Fak. Ö¤r.Üye

Hakan Mahiro¤lu       Mimar (‹TÜ) Mimarlar Odas› Kayseri fiube Bflk.

Kemalettin C. TEK‹NSOY  Mimar (ADMMA) Kayseri B.flehir Bld. Gnl.Sek.Yrd.

As›l Jüri Üyeleri (*)

Prof.Dr. Sevgi LÖKÇE   (Jüri Bflk.) Mimar (ADMMA) Erciyes Ü. Mim. Fak. Ö¤r. Üye

Prof.Dr.Nuran ZEREN GÜLERSOY  Mimar (‹TÜ) ‹TÜ Mimarl›k Fak. Ö¤r. Üye

Doç. Dr. Yegan KAHYA     Mimar (‹TÜ) ‹TÜ Mimarl›k Fak. Ö¤retim Üye

Prof. Dr. Haluk Pamir Mimar (ODTÜ) ODTÜ Mimarl›k Fak. Ö¤r. Üye

Seyit Mehmet POLAT Mimar (YTÜ) Mimar/Serbest

Prof. Dr. Ali ‹hsan ÜNAY     ‹nfl. Müh. (ODTÜ) Gazi Ü.Tek.E¤. Fak. Ö¤r. Üye

Prof. Dr. Y›ld›r›m YAVUZ    Mimar (ODTÜ) ODTÜ Mimarl›k Fak. Ö¤r. Üye

(*) ‹simler soyad›na göre alfabetik s›rada verilmifltir.

Yedek Jüri Üyeleri

A. Serdar ALTUNTU⁄     Mimar (KTÜ) Mimar/Serbest

Yrd. Doç. Dr. Deniz MAZLUM   Mimar (‹TÜ) ‹TÜ Mimarl›k Fak.Ö¤r.Üye

Yrd.Doç.Dr. Sencer ERKMAN Mimar (MSÜ) Erciyes Ü.Mimarl›k Fak. Ö¤r. Üye

Yener TORUNO⁄LU       ‹nfl. Müh. (ODTÜ) ‹nflaat Mühendisi/ Serbest

Raportörler

Ayfle ÖNDER              Y. Mimar (KTÜ) Kayseri Büyükflehir Belediyesi

Sultan fi‹MfiEK             Y. Mimar (EÜ) Erciyes Ü. Mimarl›k Fakültesi 

Belma K‹LO                  Mimar (EÜ) Mimarlar Odas› Kayseri fiubesi

Raportör Yard›mc›lar›

Hadi KUVULMAZ          fieh. Pln. (SÜ) Kayseri Büyükflehir Belediyesi 

fierife TAfiKIN             fieh. Pln. (EÜ) Kayseri Büyükflehir Belediyesi 

Ödüller

Belirlenen yar›flma niteli¤ine uygun olan ve jüri taraf›n-
dan yeterli görülen alt› (6) proje ikinci kademe için de-
¤erlendirmeye al›nacakt›r. Bu kademede ödül olarak  6
x 30.000 YTL= 180.000 YTL, yar›flmac›lara eflit olarak
verilecektir. 
‹kinci kademede verilecek ödüller:
1. ÖDÜL : 50.000 YTL
2. ÖDÜL : 40.000 YTL 
3. ÖDÜL : 30.000 YTL 
MANS‹YON : 20.000 YTL 
MANS‹YON : 20.000 YTL 
MANS‹YON : 20.000 YTL 
‹letiflim Adresi: www.kayseri-bld.gov.tr

Kayseri ‹ç Kalesi’nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortam›na
Dönüfltürülmesi ‹ki Kademeli Ulusal Mimarl›k Yar›flmas›

yyyyy  2/7/08  5:38 PM  Page 21



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 22

‹BB, Fatih Belediyesi ve TOK‹ iflbirli¤iyle konut, otel, ti-
caret, kültür ve e¤lence tesisi içeren Sulukule yenileme
projesi, Kültür ve Tabiat Varl›klar› Yenileme Kurulu tara-
f›ndan onayland›. May›s ay›nda bafllamas› düflünülen
projenin 1,5 y›l içerisinde tamamlanmas› planlan›yor.

‹stanbul Tarihi Yar›mada’da Sulukule, Süleymaniye, Tar-
labafl›, Fener-Balat, Ayvansaray gibi bölgelerde ilan edi-
len yenileme projeleri ve Four Seasons Oteli ek inflaat›
gibi geri dönülmez tahribata yol açan uygulamalar, kent-
sel arkeolojik sit alan›ndaki di¤er yap›laflmalar çok cid-
di koruma sorunlar›n›n göstergeleridir.

UNESCO Dünya Miras› Listesi’nde bulunan ‹stanbul,
Tarihi Yar›mada’daki bu hatal› uygulamalar nedeniyle
bu listeden ç›kar›labilece¤i uyar›s› alm›flt›r.

Yüzy›llard›r görkemini koruyan ancak içinde bulundu¤u-
muz fiubat ay›nda baraj sular› alt›nda kalma tehlikesiy-
le karfl› karfl›ya olan Allianoi'yi yaflatmak için 300'ü afl-
k›n sadakat yolcusu 3 fiubat'ta antik kentteydi.

‹stanbul, ‹zmir ve Bergama çevresindeki ilçelerden ge-
len yolculara Allianoi Kaz›s› Bilimsel Heyet Baflkan› Dr.
Ahmet Yarafl rehberlik yapt›. Dondurmam Gaymak filmi-
nin yönetmeni Yüksel Aksu da yolculu¤a kat›larak Alli-
anoi'ye destek verdi.

Sadakat yolcular› hem antik kent, hem de Allianoi'yi
tehdit eden baraj›n gövdesinde pankart açarak tepkisi-
ni dile getirdi. Tüm kat›l›mc›lar flehri kurtarmak için ve-
rilen mücadelenin bir sembolü olarak Allianoi'ye sada-
kat mesajlar› yazd› ve bir cam fliflenin içinde biriktirerek
tarihi kente gömdü. Çi¤li Kültür Merkezi'nden gelen ka-
t›l›mc›lar ise flehrin yok ediliflini canland›ran bir oyun
sergiledi. 

Kaynak: http://www.kesfetmekicinbak.com/arkeoloji/06516/

Sulukule’de Yürütülen Kentsel
Dönüflüm Projesi Onayland›

Sadakat Yolcular› Allianoi'deydi 
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Mimarl›k Ö¤rencilerinin Bak›fl›yla Antik Bergama sergisi,
‹TÜ Mimarl›k Fakültesi lisans program›nda Prof. Dr. Tur-
gut Saner taraf›ndan verilen "‹lkça¤ ve Bizans Mimarl›¤›"
dersinin bir ürünüdür. Mimarl›k ö¤rencilerinin 2006/07
bahar yar›y›l›ndaki dersleri kapsam›nda Antik Bergama
kenti ve yap›lar›na iliflkin haz›rlad›klar› sunufllara dayan-
maktad›r. Tüm yar›y›l boyunca dersin konular› Berga-
ma’ya odaklanm›fl, bir haftasonu gezisiyle Bergama ziya-
ret edilerek yerinde de gözlemlerde bulunulmufltur.

Ö¤renci çal›flmalar›, konulara ba¤l› olarak gruplar halin-
de düzenlenmifl, ancak her konu grubu içinde her ö¤ren-
cinin ayr› katk›s›n›n ve yorumunun olmas› öngörülmüfl-
tür. Paftalar›n birlik içinde bir etki b›rakmas› mimar Cem
Kozar’›n tasar›m›yla sa¤lanm›fl, çal›flman›n seyri içinde
‹TÜ Mimarl›k Tarihi Anabilim Dal› araflt›rma görevlileri
Gül Cephanecigil ile Mehtap Serim’in ve ö¤renciler Er-
tunç Denktafl ile Tutku Sevinç’in de katk›lar› olmufltur. 

Mimarl›k Ö¤rencilerinin
Bak›fl›yla Antik Bergama

2008 y›l›
aidat›n›z›

taksitlendirerek*

ödeyebilirsiniz

*
Taksitlendirme ‹fl Bankas›, Garanti

Bankas› ve Yap› Kredi Bankas› kredi
kartlar› için geçerlidir

(120 YTL)

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Sergi

Mimarlar Odas›’n›n Anma Program› etkinlikleri çerçeve-
sinde düzenlenen ve Osmanl› Devleti ile Türkiye Cumhu-
riyeti’nin önemli mimarlar›ndan Kemaleddin Bey’in ça-
l›flmalar›n›n yer ald›¤› "Mimar Kemaleddin: Tarihin Dö-
nüm Noktalar›nda Bir Mimar" sergisi, 25 Aral›k 2007 ta-
rihinde, Taksim Sanat Galerisi’nde, aralar›nda ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl ve Vak›flar
Genel Müdür Yard›mc›s› Ahmet Tanyolaç’›n da bulundu-
¤u törenle aç›ld›.

Kadir Topbafl aç›l›flta yapt›¤› konuflmada ça¤dafl mima-
riyi en iyi yorumlayan ilk meslektafllar›ndan biri olan Mi-
mar Kemaleddin’in bu sergiyle kendi dönemini bugüne
tafl›nd›¤›n› söyledi. 

Serginin küratörlü¤ünü yapan Afife Batur da, Mimar Ke-
maleddin’in kliflelefltirildi¤ini ve yarat›c›l›¤›, öncülük etti-
¤i konular adeta geri planda b›rak›l›p, sadece ideoloji
sembolü bir mimar olarak tan›mland›¤›n› ifade ederek,
"Bence bu ona yap›labilecek çok büyük bir haks›zl›kt›"
dedi.

Batur, sergide aralar›nda Mahmut fievket Pafla Türbesi,
Ankara ‹kinci Vak›f Apartman›, Edirne Karaa¤aç Gar bi-
nas›n›n çat› yap›s›n›n da bulundu¤u çeflitli maketlere de
yer verdiklerini kaydetti.

Mimarlar Odas› Genel Sekreteri Necip Mutlu ise, Oda-
n›n 20 y›ldan bu yana sürdürdü¤ü Ulusal Mimarl›k Ödül-
leri ve Sergisi etkinli¤i kapsam›nda 2006–08 dönemin-
de Mimar Kemaleddin’in ele al›nd›¤›n› kaydetti. Bu çer-
çevede, 7–8 Aral›k tarihlerinde Gazi Üniversitesi’nde mi-
mar ad›na sempozyum gerçeklefltirildi¤ini anlatan Mut-
lu, serginin ilk kez bu sempozyum s›ras›nda üniversite-
nin rektörlük binas›nda aç›ld›¤›n› söyledi. Serginin, belir-
lenen program çerçevesinde Türkiye kentlerini gezmesi
hedefleniyor.

Mimar Kemaleddin’i ve dönemini anlamak / Mimar Ke-
maleddin’i anmak çabas› içerisinde yerine getirilmek
üzere, mimar›n tüm çal›flmalar›na de¤inen sempozyum
ve retrospektif serginin gerçeklefltirilmesinin ard›ndan,
mimar›n yaflam› ve yap›tlar› üzerine kapsaml› bir retros-
pektif kitap yay›mlanmas›; mimar›n ayakta olan yap›lar›-
na plaket çak›larak tan›nmalar›n›n sa¤lanmas›; Mimar
Kemaleddin arflivinde bulunan özgün çizimlerin eksiksiz
envanterinin ç›kar›larak say›sal ortama aktar›lmas›; bafl-
ta ‹stanbul ve Ankara olmak üzere Mimar Kemaleddin’in
eserlerinin bulundu¤u kentler için özel mimarl›k rehber-
lerinin yay›mlanmas› çal›flmalar› ise tamamlanmak üzere. 

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

"Mimar Kemaleddin: Tarihin Dönüm Noktalar›nda Bir Yaflam"
Sergisi Türkiye Kentlerinde
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(Mimar›n sözleri projesidir.)
(Az söz, çok fikir)
Mimarl›k benim tarifime göre flöyledir. Üç ana konudan mey-
dana gelir: Fonksiyon, Statik, Estetik

Fonksiyon önemlidir, çünkü eserin yarat›lma sebebidir. Eser
olmad›¤› zaman di¤er ö¤elere gerek duyulmaz.
Statik de önemlidir, meydana getirilen eserin kal›c› olmas›
esast›r. Aksi takdirde meydana getirilen eser mimarl›k eseri
de¤il, di¤er sanat eserlerinden biri olur. Mesela resim veya
heykel gibi.
Estetik, yap›lan iflin bir sanat eseri olabilmesi için, o temada
bir ahenk, bir güzellik olmas› gerekir. Aksi halde o tema her-
hangi bir imalat olur.
Benim de kabul etti¤im bir düflünceye göre, flöyle ki;
Güzellik detaylarda gizlidir. Bence detaylar›n da baz› önemli
özellikleri olmal›d›r. Fonksiyonel olmal›, göze hofl görünmeli,
sa¤lam olmal› ve en az bak›m istemeli, mümkün oldu¤u kadar
uzun ömürlü olmal›.
Yukar›daki konular› biraz daha açarsak;
Fonksiyon:
Yap›lacak iflin ne olaca¤›na karar vermek laz›m. Mesela bir
ev, iflyeri, bir tesis, vs. Bir yazl›k evi ele al›rsak. Önce bu ev
niçin yap›l›yor sorusuna cevap vermemiz laz›m. Ailenin yap›s›-
n›n incelenmesi gerekir, kaç kifli, hobileri, gelir durumlar› vb.
Binan›n konumu, yönlendirilmesi, imar durumunun verdi¤i ola-
naklar ve varsa di¤er veriler irdelenir.
Statik:
Binan›n zemin durumu, mimari proje ile statik projenin uyumu,
kolonlar›n deprem yönetmeli¤ine uyumlu ve ekonomik olmas›,
binan›n y›¤ma, betonarme, çelik, vb. gibi sisteminin tespiti,
statik proje ile izolasyon projesinin uyumunun kontrol edilme-
si, statik proje, mimari proje ve tesisat projelerinin birbirleri
ile uyumunun kontrol edilmesi gereklidir.
Estetik;
Mimari eserlerde estetik çok önemlidir. Mimar yapm›fl oldu¤u
binas›na kendi karakterini ve stilini yans›tmal›d›r. Yapm›fl ol-
du¤u binada bir uyum, ahenk olmal›d›r.
Bir eserin sanat eseri olabilmesi için tespit edilmifl baz› ölçüt-

ler vard›r. Bu ölçütlere sahip olmayan eserler sanat eseri de-
¤ildir.
Detaylar:
Detaylarda prensipler önemlidir: Fonksiyonellik
Yap›lan imalat, gayesine uygun olmal›. Mesela, alüminyum
do¤ramada çift cam kullan›lmas› bir tenakuzdur. Is›y› daha az
geçiren çift cam›n yan›nda, ›s›y› en iyi geçiren alüminyum kul-
lan›lmamal›d›r.
Bazen göze hofl gelen do¤rama detaylar› vard›r… S›ca ¤›, so-
¤u¤u, suyu çok güzel geçirir. Bu detaylar fonksiyonel de¤ildir.
Bu konuda birçok örne¤i çevremizde görebiliriz.
Göze hofl görünmek;
Yap›lan detaylar kaba saba olmamal›, insan bak›nca güzel ve
iyi olmufl diyebilmelidir. Bir eserin bütün güzelli¤i onun detay-
lar›nda sakl›d›r. Bence detaylar›n iyi ve güzel olmas›, sanat
eseri olman›n bir vasf›d›r.
Sa¤laml›k:
Ayn› binalarda oldu¤u gibi detaylar da sa¤lam ve stabil olma-
l›d›r. Mevcut ve kullan›lan bir detay ise onu iyice araflt›rmal›,
mümkün ise denemeye tabi tutmal›, ondan sonra tatbik etme-
lidir. Her yerde kullan›lan bir detay, sa¤lam oldu¤u manas›n›
tafl›mayabilir.
En az bak›m istemeli:
Binalar ve detaylar, canl› varl›klar gibi zaman zaman kendileri-
ni yenileyemezler, onun için bak›ma gereksinim duyarlar. Ge-
nellikle Türkiye’deki binalara çok güzel olmufl diyebiliyoruz. Fa-
kat zaman›nda bak›m yap›lmad›¤› için ilk günkü güzelli¤ini çok
k›sa zamanda kaybedebiliyorlar. ‹flte bundan dolay› detay› se-
çerken veya meydana getirirken bu hususu göz önünde bulun-
durmal›y›z.
Uzun ömürlü olmal›:
Detaylar›n ömrü neticede binan›n ömrünü meydana getiriyor.
Bilhassa yeni ç›kan malzemeler, maalesef genellikle eski mal-
zemelerin yerini tutmuyor. Baz› yeni malzemeler çok k›sa za-
manda fonksiyonlar›n› kaybedebiliyorlar. Yeni malzemeler için
çok titiz davranmak zorunday›z. Her reklam› do¤ru olarak alg›-
lamamam›z gerekir.
Yeni malzemenin varsa geçmiflini ve gelece¤ini iyice tetkik
edip ondan sonra kullanmal›y›z.

Mimarl›k Üzerine Düflünceler

Cumhuray Metintürk, Yüksek Mimar
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Bu sene 11.si düzenlenen Dünya Tarihi Kentler Birli¤i
Konferans› 10-13 Haziran tarihlerinde Konya’da gerçek-
lefltirilecek. "Tarihi Kentlerde Yaflayan Kültürel Miras"
(Living Cultural Heritage in Historical Cities) temas› al-
t›nda gerçeklefltirilecek olan konferansa kat›lmak için
afla¤›da belirtilen iletiflim adresleriyle temasa geçmek
gerekmektedir. 

‹letiflim Adresi:

Konya Ali Uslu

Mevlana Kültür Merkezi, Aslanl› K›flla Caddesi, 

42060, Karatay, Konya, Turkey

Tel:(332) 352 8111

Faks:(332) 352 6777

http://www.leaguehistoricalcities-konya.com

Dünya Tarihi Kentler Birli¤i Sekreterli¤i

International Relations Office,CITY OF KYOTO

Teramachi-Oike, Nakagyo-ku, Kyoto City, Japan 604-8571

Tel:+81-75-222-3072

Faks:+81-75-222-3055

Dünya Tarihi Kentler Birli¤i
Konferans› Konya’da
10-13 Haziran 2008

3.Ulusal Genç Mimarlar Buluflmas›;

Mimarl›k ve Teknoloji

Mimarlar Odas› Antalya fiubesi 17-18
May›s 2008 tarihlerinde gerçekleflen
Ulusal Genç Mimarlar Buluflmas› çerçe-
vesinde "Mimarl›k ve Teknoloji ‹liflkile-
ri" konulu bir sempozyum düzenlen-
mektedir. Sempozyum davetli konufl-
mac›lar›n yan› s›ra afla¤›daki konu bafl-

l›klar› ile belirlenen çal›flma alanlar›nda sunulacak ve
Sempozyum Bilimsel Komitesi taraf›ndan kabul edile-
cek bildirilerden oluflacakt›r.

Sempozyum temalar›:

• Tarihsel Süreç ‹çinde Mimarl›k ve Teknoloji ‹liflkileri
• Mimarl›k ve Teknoloji ‹liflkileri Çerçevesinde Mimari
Ürünün Tasar›m, Üretim ve Kullan›m De¤iflimleri
• Teknolojik Geliflmeler ve Mimari E¤itim ‹liflkileri
• Teknoloji ve Mimari Mekân›n Kurgulanma ‹liflkileri
• Teknoloji ve Ekolojik Sorunlar
• Mimarl›k ve Teknoloji ‹liflkilerine Genel Yaklafl›mlar

Bilim Kurulu:

Do¤an HASOL Y. Müh. Mim.

Ahmet EYÜCE Prof. Dr.

Hülya TURGUT Prof. Dr.

‹hsan B‹LG‹N Prof. Dr.

Ayflegül GÜZEL Yrd. Doç. Dr.

Gülin BEYHAN Yrd. Doç. Dr.

fiebnem YALINAY Ç‹N‹C‹ Yrd. Doç. Dr.

‹letiflim Adresi: http://www.antmimod.org.tr/
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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 : 2008/2 Bask› Tarihi: 10/02/2008
Bask›: DORUK GRAF‹K (0.212) 629 01 26

TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ ADINA
SAH‹B‹ : Hasan TOPAL 
SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ : Nilüfer ÇINARLI

BÜLTEN‹

‹klim De¤iflimine Neden Olan
Faktörlerle Savafl›n K›lavuz
Kitaplar› Yay›mland›

fiube Kütüphanemize Yeni Gelen Yay›nlar

‘‹klim De¤iflimi Savafl›’ Prog-
ram› kapsam›nda RIBA tara-
f›ndan haz›rlanacak olan k›-
lavuz kitap ve belgelerin ilk
üç tanesi yay›mland›. Bütün
mimarlar› düflük karbonlu bi-
nalar yapmaya teflvik etmek
amac›yla yay›mlanacak olan
bu k›lavuz serisi kapsam›n-
da yay›mlanan kitaplar:

• ‹klim De¤iflimi Hakk›nda
(‹klim de¤iflimi ve yap›l› çev-
re hakk›nda detayl› bir brifing)

• Düflük karbon tasar›m araçlar› k›lavuzu 

• Düflük karbon standartlar› ve bütçelendirme metotla-
r› k›lavuzu 

Di¤er üç k›lavuz kitab›n ise 2008 bafllar›nda yay›mlan-
mas› düflünülüyor. 

‹letiflim Adresi:
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Kervansaraylar: Geleneksel Modern Mimaride Tafl
Sempozyumu Mimarlar Odas› Antalya fiubesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü 2006-2007 Ö¤renci Çal›flmalar› KTÜ

Bursa’daki ‹pek Fabrikalar› ve ‹pekçilikle ‹lgili
Endüstri Miras›n›n Korunmas› Elif Özlem Ayd›n

Mimarlar Odas› Bursa fiubesi

Kadir Ata: Yaflam› ve Eserleri Orçun Çad›rc›
AKG Grubu Yay›nlar›

Kent, Çevre ve Demokrasi Aç›s›ndan 12 Eylül 1980
Darbesi-Panel-Forum Mimarlar Odas› Antalya fiubesi

Türk Yap› Sektörü Raporu 2007 Yap› Endüstri Merkezi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma
Raporu Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 2003-2007 Etkinlikler
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Peyzaj Mimarl›¤› Katalo¤u Peyzaj Mimarlar› Odas›

Mimarlar Odas› Antalya fiubesi 11. Dönem Çal›flma
Raporu Mimarlar Odas› Antalya fiubesi

Antalya Kenti Kalesi’nin Tarihi: Burçlar, Kap›lar ve Sur
Duvarlar› Mimarlar Odas› Antalya fiubesi

Meydan ve ‹nsan Mimarlar Odas› Konya fiubesi

Mimarlar Odas› Konya fiubesi 10. Dönem Çal›flma Raporu

Mimarlar Odas› Kayseri fiubesi 8. Dönem Çal›flma Raporu

Mimar Kemaleddin: Tarihin Dönüm Noktalar›nda Bir
Yaflam TMMOB Mimarlar Odas›
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