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Bas›n Aç›klamas›25.10.2013

AKP ‹ktidar› tara-
f›ndan 18 Aral›k
2012 tarihinde ül-
kemizin köklü üni-
vers i te ler inden
Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi(OD-
TÜ)’ne yönelik,
“Baflbakan›n Gök-
türk-2 uydusunun
törenine kat›lma-
s›” gerekçe göste-

rilerek iflgal kuvvetini ça¤r›flt›ran bir sald›r› gerçeklefltirilmesi so-
nucunda pek çok ö¤renci ve ö¤retim kadrolar›na fliddet uygu-
lanm›flt›…

Bu kez, iktidar›n emrindeki Ankara Büyükflehir Belediyesi ekip-
leri, 18 Ekim 2013 geceyar›s› operasyonu ile ODTÜ Yerleflkesi’ne
habersiz ve izinsiz olarak girmifl, yap›lmas› planlanan sekiz fleritli
“yol” çal›flmas› nedeniyle hukuk d›fl› bir müdahale ile usulsüz bir
biçimde 3000’den fazla a¤ac› katletmifltir.

Bu hukuksuzlu¤un ve do¤a katliam›n›n durdurulmas› için 21
Ekim 2013 tarihinde Mimarlar Odas› olarak Cumhuriyet Savc›l›-
¤›’na suç duyurusunda bulunulmufltur.

1995 y›l›nda Ankara Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu
taraf›ndan “Ankara metropolü içinde bir daha elde edilemeye-
cek ve bu nedenle kaybedilmemesi gereken önemli bir yeflil ve
rekreasyon alan›” olarak 1. Derece S‹T Alan› ilan edilen ODTÜ
Yerleflkesi’nden yol geçirme çal›flmalar›, teknik ve idari noktalar-
da da usulsüzlükler nedeniyle bilimsel ve mesleki olarak hakl› iti-
razlarla karfl›laflmaktad›r.

1990’li y›llara ait olan sözkonusu projenin uygulanmas› süreç
içersinde yaflanan kentsel ve fiziki geliflmelerle de ba¤daflma-
maktad›r. ODTÜ Yerleflkesi d›fl›nda, Çi¤dem ve 100. Y›l Mahalle-
lerini de öncelikli olarak etkileyecek olan bu proje, kamu yarar›
ilkesiyle kat›l›mc›, demokratik, fleffaf yöntemler izlenmeli; bilim-
sel ve hukukî ilkeler göz önünde bulundurularak yeniden de¤er-
lendirilmelidir.

Bugün gündemde olan ulafl›m projeleri ile yurttafllar›n ulafl›m
olanaklar›n› kolaylaflt›rma de¤il, rant›n hedeflendi¤i, bir bütün

olarak çevrenin rant arac› olarak görüldü¤ü aç›kça ortaya ç›k-
m›flt›r. Bu “ulafl›m projeleri” ad›ndaki “ya¤ma” kararlar›n› ger-
çeklefltirmek için hukuk, flehircilik ilkeleri ve bilim hiçe say›lmak-
tad›r. Rayl› sistemler gibi toplu ulafl›m araçlar›n›n kullan›m›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤layacak ulafl›m politikalar›n›n tercihi yeri-
ne, mevcut yol say›s›n› art›ran ve ulafl›ma çözüm olmayan, çev-
re ya¤mas› niteli¤indeki projeler arac›l›¤›yla ulafl›m sorununun
çözülmesi mümkün de¤ildir.

Gelinen aflamada, iktidar›n çevre duyarl›l›klar› karfl›s›nda, “polis
gücü” kullan›larak bask› ve fliddet yöntemlerini tercih etti¤i an-
lafl›lmaktad›r. Günlerdir süren do¤a ve çevre gönüllüsü kesimle-
re karfl› sürdürülen fliddetin yan› s›ra, Ankara Büyükflehir Beledi-
yesi’nin ODTÜ Yerleflkesi’ne toplu ulafl›m› durdurmas› bir baflka
insan haklar› ihlalidir. Bu uygulama sonucunda yerleflkede yafla-
yan on binlerce insan “ulafl›m hakk›”ndan mahrum b›rakm›flt›r. ‹l-
gili yasal düzenlemelere dair hukuki süreçler devam ederken,
Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan süreçlerin tamamlan-
mas› beklenmeksizin yap›lan müdahalesi, kente, çevreye ve
kentliye uygulad›¤› bask› ve fliddet bir “insanl›k suçu”dur ve ka-
bul edilemez.

Bizler Mimarlar Odas› olarak,

AKP iktidar›n›n ve emrindeki Ankara Büyükflehir Belediyesi’nin
ODTÜ’ye yönelik uygulamakta oldu¤u “hukuk ve çevre katliam›”
politikalar› karfl›s›nda her zaman oldu¤u gibi hukukun, demokra-
sinin, özgürlü¤ün ve sa¤l›kl› bir çevrede yaflama hakk›n›n yan›n-
da oldu¤umuzu bir kez daha vurgulamaktay›z.

Gezi Direnifli ile milyonlarca yurttafl taraf›ndan verilen mesaj› an-
lamamakta ›srar eden iktidar›n ODTÜ’ye karfl› uygulad›¤› fliddet,
bask›, sindirme politikalar› karfl›s›nda “fidan dikme kampanyas›”
ile bar›flç›, demokratik ve uygar bir davran›flla verilen yan›t› çok
iyi alg›lamas› gerekti¤i kanaatindeyiz.

Bu vesile ile do¤aya ve çevreye sahip ç›kma duyarl›l›¤› gösteren
ODTÜ ö¤rencileri ve mensuplar›n›n, mahalle sakinlerinin, meslek
örgütleri ve STK temsilcilerinin, y›k›ma ve a¤aç katliam›na karfl›
do¤al demokratik haklar›n› kullanmas›na tahammül edemeyen
otoriter ve ya¤mac› bir anlay›flla yap›lan müdahaleleri k›n›yoruz.

De¤erli kamuoyumuza sayg› ile duyurulur…

M‹MARLAR ODASI

‹ktidar›n Otoriter ve Ya¤mac› Operasyonlar›
“‹nsanl›k Suçu”dur ve Kabul Edilemez!
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Bas›n Aç›klamas›

TMMOB ve Mimarlar Odas›, Anayasa'n›n 135. maddesi

kapsam›nda kurulmufl kamu kurumu niteli¤inde bir mes-

lek kuruluflu ve birli¤idir. Meflrutiyetini Türkiye Cumhuri-

yeti Anayasas›'ndan ve 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mi-

mar Odalar› Birli¤i Kanunu'ndan yani kendi kurulufl kanu-

nundan al›r. 

Bu kapsamda kamu kurumu niteli¤inde meslek kuruluflu

olarak TMMOB ve üyesi Mimarlar Odas› ülke sath›nda gü-

venli, sa¤l›kl› ve nitelikli yap›laflmay›, mesle¤i, meslek hak-

lar›n›, kentsel mekan›, yaflam kalitesini, kamu yarar›n›, ak-

l› ve bilimi, eme¤i ve kent yoksullar›n›, haklar ve özgürlük-

ler temelinde demokrasiyi savunan ve gözeten bir gene-

le¤e ve prati¤e sahiptir. 

Kültür miras›n›n, topra¤›n, suyun, k›y›lar›n, ormanlar›n,

meralar›n, kentin kamusal mekanlar›n›n, yaflam alanlar›-

n›n, ekonomik geliflme ad›na tahrip edilmesine, ya¤ma-

lanmas›na, ak›l, bilim ve hukuk temelinde her zaman karfl›

ç›km›flt›r, karfl› ç›kmaya devam edecektir. Bu onurlu durufl

insan olman›n da bir gere¤idir. Rant çevreleri ve iktidar

sahipleri bu onurlu durufltan her zaman rahats›z olmufllar-

d›r.

‹mar Kanunu'nda bir gece yar›s› yap›lan de¤ifliklikle,

TMMOB'nin ve Mimarlar Odas›'n›n gücünü k›rmay› hedef-

leyen ve mimarlar›n en temel güvencesi olan müelliflik

haklar›n› ortadan kald›ran düzenlemeler bu kapsamda

kayg› verici geliflmelerdir.

Bedeli ne olursa olsun TMMOB ve Mimarlar Odas› her za-

man; akl›n ve bilimin öncülü¤ünde güvenli, sa¤l›kl›, planl›

kentleflmeyi, nitelikli yap›laflmay›, kamu yarar›n›, kentsel

mekan›, yaflam kalitesini, mesleki haklar›, eme¤i, kent

yoksullar›n›, adaleti, özgürlü¤ü ve demokrasiyi savunma-

ya ve talep etmeye devam edecektir. Ülkemiz, insan›m›z,

kentlerimiz ve sahip oldu¤umuz kültürel miras›m›z, mes-

le¤imiz bunu fazlas›yla hakkediyor. Bu nedenle iktidar sa-

hiplerini h›zla yapt›klar› yanl›fltan dönmeye ve birlikte

do¤ru bir düzenlemeyi yapmaya ça¤›r›yoruz.

Kamuoyuna sayg› ile duyururuz. 

Hasan Topal 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) ve 
Mimarlar Odas› Torba Yasay› Düzeltmeye Ça¤›r›yor

11.07.2013
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Bas›n Aç›klamas›

AKP iktidar›, önceki gece yine bir "torba yasa" içinde,
TMMOB ve ba¤l› Odalar›n› hukuk d›fl› bir flekilde s›n›rlamaya
yönelik bir yasa de¤iflikli¤i yapm›flt›r. Ayn› iktidar üç y›l önce
yine bir gece yar›s› operasyonuyla, yabanc› mühendisleri ül-
kemiz mühendislerinden ayr›cal›kl› k›lacak bir yasa de¤iflikli-
¤i yapm›fl, daha sonra, iki y›l önce Kanun Hükmünde Karar-
namelerle TMMOB'yi otoriter bir tarzda vesayet alt›na alma
yönünde ad›mlar atm›fl, bütün ülkeyi rant eksenli bir flekilde
imara açma politikalar› do¤rultusunda yeni yasa ve yönet-
melik de¤ifliklikleri yapm›flt›r. TMMOB Yasas›n›n bütününü
de¤ifltirme giriflimi ise TMMOB ve Odalar›m›z›n yürüttü¤ü
kampanya üzerine bizzat Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› tara-
f›ndan ertelenmek zorunda kal›nm›fl, daha do¤rusu Anayasa
de¤ifliklikleri dönemine ertelenmifl gibi gösterilmifltir. Fakat
Taksim'de yap›lmak istenen, bilime, tekni¤e, mühendislik,
mimarl›k, flehir planc›l›¤›na ayk›r› düzenlemeler karfl›s›nda
yarg›ya baflvuran ve hakl›l›¤› yarg› taraf›ndan teyit edilen
Odalar›m›z ve TMMOB'ye iktidar›n duydu¤u rant eksenli kin,
önceki gece yap›lan ani de¤iflikliklerle ve TMMOB'ye ba¤l›
Odalar›m›z›n ‹stanbul fiube yöneticilerinin gözalt›na al›nma-
lar›yla yans›m›flt›r. ‹ktidar›n yapt›¤› bütün mevzuat de¤ifliklik-
leri, birazdan de¤inece¤imiz üzere Anayasa'n›n kamu kurum
ve kuruluflu niteli¤indeki meslek odalar›yla ilgili gayet sarih
olan hükümlerine ayk›r›d›r, hukuk d›fl›d›r ve tarihsel meflru-
iyeti yoktur. Yap›lan de¤ifliklikle Odalar›n yeni talanlar› önle-
me gücü hukuken olanaks›z hale gelmektedir 

Önceki gece yap›lan de¤ifliklikler, özet olarak; 

- Ülke kaynaklar›n›n talan›na karfl› ç›kan meslek odalar›n› ifl-
levsizlefltirme, 

- Odalar›n üyeleriyle iliflkisini zay›flatmak ve giderek ortadan
kald›rmak, 

- Odalar›n gelirlerine el koymak, 

- Kamusal-toplumsal kaynak ve varl›klar›n talan›n› iktidar›n
elinde merkezilefltirerek piyasaya açmak, metalaflt›rmak,

- Kentsel dönüflüm, kentsel rant programlar›n›n önündeki bi-
limsel, teknik mesleki denetimi ve toplumcu engelleri orta-
dan kald›rmak,

- Özerk yerinden yönetim kurufllar› olan Belediyeler ve Mes-
lek Odalar›n›n Anayasal hak, yetki ve görevlerini ellerinden
almak, 

- Mimarlar›n Fikir ve Sanat Eserleri Yasas› kapsam›ndaki mima-
ri projelerini eser olmaktan ç›karmak, telif haklar›na el koymak,

ve sonuçta teslim alamad›¤› TMMOB'yi etkisizlefltirmek iste-
mektedir. Oysa 1954 y›l›nda 6235 Say›l› Yasa ile kurulan ve
24 Odan›n üst birli¤i olan TMMOB, kökleri 1900'lü y›llar›n ba-
fl›na dayanan bir örgütlenme ve mücadele gelene¤inin ürü-
nüdür. TMMOB ve ba¤l› Odalar›, bir yandan meslek-meslek-
tafl haklar›n› koruyup gelifltirirken, di¤er yandan bilimsel-tek-
nik mesleki bilgi birikimini ve örgütsel gücünü kamu ve top-
lum yarar›na sunmak için faaliyet yürütür, yasal dayana¤›n›
Anayasa'n›n 123, 124, 135. maddelerinden alan kamu kurumu
niteli¤inde, kamu tüzel kiflili¤ine sahip meslek kurulufllar›d›r
ve yerinden yönetim esas›na dayan›rlar. 

Mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤› hizmetleri; çevre ve
kentleflme politikalar›n›n dinamik güçlerinin bafl›nda yer al›r-
lar. Ciddi bilim-teknik politikalar›, ola¤an koflullar ve toplumsal

‹ktidar TMMOB'yi Geriletemeyecek, Mücadelesini Asla
Durduramayacakt›r Mesle¤imize, Örgütümüze, Ülkemizin
Kamusal Zenginliklerine Sahip Ç›kmaya Devam Edece¤iz

11.07.2013
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bir kalk›nma perspektifi içinde mühendislik, mimarl›k, flehir
planc›l›¤›n›n yeri, konumu vb. böyledir. Ancak Türkiye'nin kal-
k›nma dönemlerinde belirli bir yeri olan meslek disiplinlerimiz
bugün bilimsel gereklerden h›zla uzaklaflan bir tarzda ve çok
yönlü olarak etkisizlefltirilmeye çal›fl›lmakta, mesleki defor-
masyon, iflsizlik ve yoksullukla yüz yüze getirilmektedir. 

Meslek disiplinlerimiz neoliberal dönemin doru¤a ulaflan
ekonomi politikalar›na ba¤l› olarak siyasi iktidarlar taraf›ndan
ikinci plana itilmifl, baz› alanlardaki yetkiler uluslararas› ser-
maye kurulufllar›na devredilmifl, baz› alanlar neredeyse orta-
dan kald›r›lm›fl; mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤› hiz-
metlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlay›fl›ndan ç›kar›l›p
serbestlefltirme, özellefltirme, ticarilefltirmenin arpal›klar› ha-
line getirilmifltir. Kentler rantlara göre flekillendirilmekte, plan-
s›zl›k egemen k›l›nmaktad›r. Çal›flma yaflam›, mühendislik bi-
limlerinin uygulanmas› gereken iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i ön-
lemlerinin d›fl›nda tutulmaktad›r. ‹nsanca bar›nma hakk›n›n ve
deprem gerçe¤inin gerektirdi¤i, yap› denetimi, enerji, tar›m,
orman, su kaynaklar› ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mü-
hendislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤›n›n mesleki denetim, periyo-
dik kontrol, ölçüm vb. bilimsel-teknik kriterleri devre d›fl› b›ra-
k›lmaktad›r. Son y›llarda yap›lan mevzuat de¤ifliklikleri ile
meslek disiplinlerimizin uygulama alanlar› ad›m ad›m daral-
t›lm›flt›r. Kanun Hükmünde Kararnameler bu sald›r›lara yeni
halkalar eklenmifl; kamu yönetiminin tekelci/otoriter nitelik-
te yeniden düzenlenmesinin yan› s›ra, mühendislik, mimarl›k,
flehir planc›l›¤› ve TMMOB mevzuat›, Anayasa ve yasalara
aç›kça ayk›r›l›k oluflturacak bir flekilde iktidar bürokrasisi ta-
raf›ndan düzenlenir hale gelmifltir. Bu düzenlemeler, Anaya-
sa ve ‹dare Hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk ye-
rinden yönetim kurulufllar› aras›nda olmas› gereken "vesa-
yet" denetimini aflan, tekelci, otoriter bir yönetim anlay›fl›n›n
ürünü olarak baz› özerk kamu tüzelkifliliklerinin özerkli¤ini
ortadan kald›rmakta, baz›lar›n› da do¤rudan bakanl›k bünye-
sine almaktad›r. Ana amaç, mühendislik, mimarl›k, flehir plan-
c›l›¤› meslek örgütlerinin yürüttü¤ü kamusal hizmetleri, ka-
mu otoritesi yoluyla serbestlefltirip, piyasaya sunmak ve rant
alanlar›na dönüfltürmektir. 

Yürütme erkinin tahakkümünü her alana yayanlar, meslek ve
kitle örgütlerinin "apolitik" ve bilim-teknik d›fl› olmas›n›, bu
örgütlenmelerin siyasal iktidar›n güdümünde çal›flmalar yü-
rütmesini, kamu yarar›n›, halk sa¤l›¤›n› ve can güvenli¤ini gö-
zetmemesini, her fleyin sermaye birikim süreçlerine tabi ol-
mas›n› istemektedirler. Ancak bu kapsaml› ve bilime, insana,
ülke, kamu, halk ç›karlar›na düflman olan bu politikalara kar-
fl› direnmek, bilinmeli ki bizler için bir onurdur. 

Bugünkü TMMOB'yi bizlere miras b›rakan, 1974-1980 dönemi
TMMOB'sinin Baflkan› sevgili Teoman ÖZTÜRK'ün 19. ölüm
y›ldönümünde özel olarak belirtmek isteriz ki, hiçbir güç
TMMOB ve ba¤l› Odalar›n› halkç›, toplumcu, kamucu de¤er-
lerinden uzaklaflt›ramayacakt›r. ‹ktidar TMMOB'yi gerilete-
meyecek, mücadelesini asla durduramayacakt›r. Mesle¤imi-
ze, örgütümüze, ülkemizin kamusal zenginliklerine sahip ç›k-
maya devam edece¤iz. 

Yaflas›n Taksim Gezi Park› Direniflimiz! Yaflas›n TMMOB! 

Bilgisayar Mühendisleri Odas› 
Çevre Mühendisleri Odas› 
Elektrik Mühendisleri Odas›
Fizik Mühendisleri Odas› 
Gemi Makinalar› ‹flletme Mühendisleri Odas› 
G›da Mühendisleri Odas› 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
‹ç Mimarlar Odas›
‹nflaat Mühendisleri Odas› 
Jeofizik Mühendisleri Odas› 
Jeoloji Mühendisleri Odas› 
Kimya Mühendisleri Odas› 
Maden Mühendisleri Odas› 
Makina Mühendisleri Odas› 
Metalurji Mühendisleri Odas› 
Meteoroloji Mühendisleri Odas› 
Mimarlar Odas› 
Petrol Mühendisleri Odas› 
Peyzaj Mimarlar› Odas› 
fiehir Planc›lar› Odas› 
Tekstil Mühendisleri Odas› 
Ziraat Mühendisleri Odas›
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Bas›n Aç›klamas›

“TORBA”da Talan Var

"Hükümet 9 Temmuz 2013 akflam› bir gece yar›s› operas-

yonu sonucu, Meclise getirdi¤i önergeyle 3194 say›l› ‹mar

Kanununda  de¤ifliklik yapt›. Bu de¤ifliklikle TMMOB‘ye

ba¤l› meslek odalar›m›z›n üyeleriyle iliflkilerini  koparma-

ya, odalar›m›z› ifllevsiz, etkisiz birer tabela örgütü haline

getirmeye çal›flt›. Ama gece yar›s› sinsice yap›lan bu ham-

leyi halk›m›z ve üyelerimiz teflhir etti, bofla ç›kard›. Torba

yasa flimdiden meflruiyetini yitirdi, ellerinde patlad›. 

Bu süreçte TMMOB‘yi yaln›z b›rakmayan halk›m›za, des-

tekleriyle bizlere cesaret veren yurt içinde ve yurt d›fl›n-

daki tüm emek ve demokrasi güçlerine, tüm dostlar›m›za

buradan teflekkür ediyoruz.

Ancak daha iflimiz bitmedi. Halk›m›z›n gözünde hukuksal

meflruiyeti düflmüfl bu torba yasan›n Cumhurbaflkan› ta-

raf›ndan veto edilip meclise geri gönderilmesi gerekiyor. 

Çünkü;

1. Bu yasa, Anayasa’n›n 135. ve 124. maddelerine göre ya-

y›mlanm›fl 6235 say›l› TMMOB kanununa göre kurulmufl

Meslek odalar›n›n Anayasa’dan ve yasalardan ald›¤› ka-

musal denetim, meslek alanlar›n› düzenleme yetkilerini

yok etmeye, üyeleriyle  iliflkilerini koparmaya çal›fl›yor.

2. Bu yasa, bilimsel, teknik ve mesleki denetimleri, kentsel

dönüflüm ve kentsel rant projelerinin önünde engel olarak

görüp, kurals›z, denetimsiz yap›laflman›n önünü açmaktad›r.

3. Bu yasa, TMMOB‘nin yan› s›ra Belediyelerimizin de
Anayasa’n›n, yasalar›n kendisine verdi¤i imar mevzuat› ve
yap›laflma konusundaki kamusal denetimlerini de ortadan
kald›rmaya çal›fl›yor.

4. Bu yasa antidemokratiktir, hukuksuzluktur.

5. Bu yasa,  Türkiye‘deki tüm yap›laflmay›, kamuya ait ara-
zileri, kaynak ve varl›klar›, do¤al, tarihi, kültürel alanlar›
geçmifli tescilli bir Bakan‘›n inisiyatifine b›rak›yor.

6. Bu yasa, tamamen siyasi bir manevradan ibaret olup,
AKP‘nin y›llard›r devletin tüm imkanlar›n› kullanarak se-
çimlerine müdahale etti¤i ancak bir türlü ele geçiremedi-
¤i TMMOB‘yi yok etme projesinin bir parças›d›r.

7. Bu yasa, AKP‘nin Taksim Gezi Park› eylemleriyle mefl-
ruiyetini yitirmifl oldu¤u iktidar›n›n intikam›n› TMMOB‘dan
alma giriflimidir.

8. Bu yasa; Kamu yarar›na de¤il,  aksine kamu zarar›nad›r.

Buradan say›n Cumhurbaflkan›’na sesleniyoruz: O tor-
ba‘da talan var, hukuksuzluk var, veto et.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu halk yap›lan bütün
talanlar›n hesab›n› er ya da geç sorumlular›ndan soracak,
bütün bu torbalar› AKP‘nin kafas›na geçirecektir.

Bundan kimsenin flüphesi olmas›n, bundan TMMOB‘nin ve
dostlar›n›n zerre kadar flüphesi yoktur."

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
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Bas›n Aç›klamas› 12.11.2013

AKP`nin "ustal›k" dönemin-
de Türkiye, toplumsal ya-
flamda, kamu yönetiminde,
kamusal görev ve iflbölümü
paylafl›m›nda, kamu aç›s›n-
dan hayati önem tafl›yan ku-
rumlarda ve meslek alanla-
r›nda köklü de¤ifliklilikler ya-

fl›yor. Kentler, akarsular, yeflil alanlar, kamusal yat›r›mlar, çal›flma yafla-
m›, e¤itim, sa¤l›k, yarg› ve benzeri alanlar, de¤iflen ekonomik-siyasal-
kültürel tercihlere ba¤l› ve bir bütün olarak gerici, neoliberal temelde
düzenlenmektedir. Kurulduklar› günden bu yana iktidarlar›n karar ve
tasarruflar›n› toplumsal yarar ve mesleki fayda süzgecinden geçiren,
mesleki-bilimsel do¤rular› dayanak alarak muhalif tavr›n› ülkenin en
karanl›k dönemlerinde bile sergilemekten geri durmayan TMMOB ve
ba¤l› Meslek Odalar›, AKP iktidar›n›n topyekûn sald›r› dalgas›n›n önde
gelen hedeflerinden biridir. Nitekim son birkaç y›ld›r mesleki alanlarda
gerçeklefltirilen mevzuat de¤ifliklikleri ile mühendislik, mimarl›k, flehir
planc›l›¤› mesleklerinin evrensel kabulleri ve bilimsel gereklilikleri yok
say›ld›. Meslek Odalar›n›n kamu ad›na yapmakla mükellef oldu¤u mes-
leki denetimler ortadan kald›r›ld›. Meslek Odalar›n›n üyeleriyle kurdu-
¤u iliflki zay›flat›lmak istendi, ekonomik kaynaklar› k›s›tland›. Yasa ve
yönetmeliklerde yap›lan de¤iflikliklerle mesleki denetim uygulamalar›-
n›n denetimsizli¤e itildi¤ine, zafiyete u¤rat›ld›¤›na dair görüfllerimizi
kamuoyuyla defalarca paylaflt›k. AKP ‹ktidara geldi¤i günden bu güne
kadar devlet olanaklar›n› kullanarak seçimlerine müdahale etti¤i halde
ele geçiremedi¤i TMMOB’ye ba¤l› meslek odalar›n› yasal düzenleme-
lerle ele geçirmeye çal›fl›yor.  Rant politikalar› ile yaflam alanlar›m›z›,
do¤ay›, çevremizi talan eden AKP’ye karfl› ç›kan TMMOB ve ba¤l› oda-
lar›,  AKP’nin iktidara geldi¤i günden bu güne  yapt›¤› sald›r›lar›na kar-
fl› direniyor.  Bu süre içerisinde her türlü yasal düzenlemeler kullan›la-
rak üyeleriyle iliflkileri kopar›lmaya, kamusal denetim görevleri ellerin-
den al›nmaya, gelir kaynaklar› yok edilmeye çal›fl›l›yor. En son Taksim
Gezi Park› olaylar› sonras›nda iyice artan bu sald›r›larla TMMOB’nin se-
sini kesemeyen AKP iktidar› bu günlerde yeni sald›r›lar planl›yor.  Ne-
reden ne bulurum da TMMOB’ye ba¤l› Odalar›n sesini keserim diye dü-
flünen AKP iktidar› 1983 y›l›nda 12 Eylül Faflist cuntas› döneminde yine
TMMOB’nin sesini kesme çabalar›yla gerçeklefltirilmifl bir yasal düzen-
lemeyi bulup iflletmeye karar vermifl görünüyor.  TMMOB’ye ba¤l›
meslek odalar›n› idari ve mali denetiminin Bakanlar Kurulu karar›yla il-
gili bakanl›klar taraf›ndan yap›laca¤›n› içeren yasa maddesi tarihin toz-

lu raflar›ndan bulup ç›karan AKP ilk icraatini gerçeklefltirerek 7 Kas›m
2013 tarihli resmi gazetede yay›mlanan Bakanlar Kurulu karar›yla
TMMOB Orman Mühendisleri Odas›’n› idari ve mali denetimini Orman
ve Su ‹flleri Bakanl›¤›na vermifltir. TMMOB’ye ba¤l› 11 odan›n idari ve
mali denetiminin de Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’na verilmesi do¤rul-
tusunda kararnamenin de Çevre ve flehircilik Bakanl›¤›’n›n talebi do¤-
rultusunda imzaya aç›lm›fl bulunmaktad›r. Kalan di¤er odalar›nda s›ra-
da oldu¤u bilinmektedir. AKP kendi rant düzenini sürdürebilmek için
her türlü faflist yöntemi ve uygulamay› yürürlü¤e sokmaktan çekinme-
yece¤ini özellikle gezi olaylar› süresince kan›tlam›flt›. Bu konuda hiç bir
muhalif yap›ya söze tahammül edemeyen kibrinden bafl› dönmüfl hü-
kümet bu konuda muhalif olabilecek hiçbir kifli kurum ya da kurulufla
yaflam hakk› tan›m›yor, onlar› yok etmek için her türlü devlet olana¤›-
n› gözü dönmüfl bir flekilde kullanmay› sürdürüyor. AKP uygulamaya
soktu¤u yöntemlerle her f›rsatta elefltirdi¤i 12 Eylül faflist cunta döne-
minin bir uzant›s› hatta ondan daha gerici bir yap›da oldu¤unu tescil
etmifl durumdad›r. 12 Eylül Faflist Cuntas›n›n bile uygulamad›¤› gerici
yasay› AKP Hükümeti uygulamaya çal›flmaktad›r. Biz ki, ac›lar döne-
minden, zorlu günlerden ellerimizi kirletmeden, bafl›m›z dik ç›kmas›n›
bildik; kimsenin kuflkusu olmas›n yine biliriz.
Buradan tüm kamuoyuna sesleniyoruz. TMMOB’ye ba¤l› odalar Ana-
yasan›n 135 maddesine göre kurulmufl demokratik meslek Odalar›d›r.
Her bir odam›z›n Anayasadan ve TMMOB yasas›ndan ald›¤› yetkiyle
oluflturdu¤u uygulama yönetmelikleri do¤rultusunda Genel Kurullar›,
Yönetim kurullar›, Onur Kurullar›, Denetim Kurullar› bulunmaktad›r. Bu
kurullar odalar›n her türlü idari ve mali denetimlerini gerçeklefltirmek-
tedir. Meslek Odalar›m›z›n sizin entrikac› denetçilerine ihtiyac› yoktur.
iddia ediyoruz TMMOB’ye ba¤l› meslek odalar› AKP hükümetinin  elin-
deki tüm kurum ve kurulufllardan daha fleffaf ve temizdir.  
Kamuoyuna duyurumuzdur.TMMOB’yi susturmaya 12 Eylül Faflist cun-
tas›n›n gücü yetmedi onun uzant›s›, AKP Hükümetinin de gücü yet-
mez. Meslek Odalar› Susmad›, Susmayacak. 
TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu,TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odas› ‹zmir ‹l Temsilci-
li¤i, TMMOB Kimya Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odas›
‹zmir fiubesi, TMMOB Maden Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri
Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Gemi Mühendis-
leri Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas› ‹zmir Temsilcili¤i, TMMOB Gemi
Makinalar› ‹flletme Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odas›
‹zmir Temsilcili¤i, TMMOB G›da Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Mimarlar Odas› ‹z-
mir fiubesi, TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Orman Mühendisle-
ri Odas› Ege Bölge fiubesi, TMMOB ‹ç Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Peyzaj Mimarlar›
Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB fiehir Planc›lar›
Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Ziraat Mühen-
disleri Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, TMMOB Tekstil
Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi     

AKP 12 Eylül Döneminin Faflist, Vesayetçi Yasal Düzenlemelerini
Kullanarak TMMOB’ye Sald›rmaya Devam Ediyor
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Bas›n Aç›klamas›29.08.2013

Milyonlarca insan›n ölümüne, sakat kalmas›na, evini ve ifli-
ni kaybetmesine; kentlerin ve yaflam çevrelerinin yerle bir
olmas›na neden olan II. Dünya Savafl› vahfletinin bafllad›¤›
1 Eylül 1939 tarihi, bar›fl için yap›lan mücadelelerin an›s›na
her y›l 1 Eylül “Dünya Bar›fl Günü” olarak kutlanmaktad›r.

Dünya tarihinin en kanl› savafl›n›n üzerinden geçen 74 y›-
l›n ard›ndan, bölgemizde ve küresel ölçekte yeniden aç›k
iflgaller, katliamlar ve kültürel k›y›mlar artarak devam et-
mektedir. Afganistan, Irak ve Libya’da yaflanan iflgal ve
katliamlardan sonra bugün Türkiye’nin yan› bafl›nda bulu-
nan Suriye’ye yönelik sald›r›lar gündemdedir.

Bu koflullarda “uygarl›klar›n befli¤i” ve binlerce y›ll›k kül-
türel birikimi gelece¤e tafl›yan ve uygarl›k tarihine büyük
katk›lar sa¤lam›fl olan Anadolu co¤rafyas›nda ve bölge-
mizde toplumsal bar›fl›n, kardeflli¤in bir an önce gerçek-
leflmesi daha da önemli hale gelmifltir.

Ülkemizde ve bölgemizde y›llard›r yaflanmakta olan kaos,
fliddet ve çat›flmalarla insan yaflam› hiçe say›lm›fl; yeni
can kay›plar›n›n olmamas› için bütün kesimlerin bar›fltan
yana tav›r almas› çok önemli hale gelmifltir. Bu nedenle
bar›fl giriflimleri çok de¤erlidir. Bizler mimarlar ve meslek
örgütü olarak her zaman “yaflam›n ve bar›fl›n” yan›nda
aç›k tav›r ald›k ve almaya devam etmekteyiz.

Bugün toplum bilgisine kapal› kurgulanan ve bu nedenle
kuflku ile karfl›lanan “bar›fl süreci” ad› verilen ortamda hu-
kuk d›fl› operasyonlar, demokratik kurulufllara bask›nlar,
savunma hakk›n›n çökertilmesi, insan haklar› ihlalleri ve
özel yaflama yönelik “ilkel ve gerici” müdahaleler, büyük
ya¤ma kararlar› artarak devam etmektedir. “Diktatoryal
bir rejim”in inflas› için ad›mlar at›lmaktad›r. Bölgede ABD-
‹srail eksenindeki politikalar›n tafleronlu¤u üstlenilerek,
di¤er ülke toplumlar›na karfl› izlenen sald›rgan tutum
meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r.

‹ktidar›n bu bask›c›, despot ve savafltan yana politika ve

uygulamalar› karfl›s›nda “GEZ‹” ile simgeleflen milyonlarca

yurttafl›n gösterdi¤i duyarl›l›k, AKP iktidar›n›n 11 y›ll›k uy-

gulamalar›na tepki ve taleplerini meydanlarda bar›flç›l

yöntemlerle dile getirmesi, Türkiye’de yeni bir dönemi

bafllatm›flt›r. Yurttafllar aç›kça “Ben var›m! Bana ra¤men

hakk›mda karar alamazs›n›z!” demektedir. Ülkenin do¤u

ile bat›s›n›, kuzey ile güneyini ve bütün kesimleri kucakla-

yan “bar›fl iklimi” oluflmas›n› sa¤lam›flt›r. 

“GEZ‹ DUYARLILI⁄I” ba¤lam›nda, kültürel farkl›l›klar›

zenginlik olarak gören ve bu de¤erlere sayg› gösteren,

“bar›fl içinde birarada yaflama” ilkesinden, demokratik ve

bar›flç›l yöntemlerden ödün vermeyen, yaflama ve yaflam

alanlar›na sahip ç›kan anlay›fl genifl ve farkl› toplum çev-

relerinden destek görmüfltür. Bu hareket ülkemizin de-

mokratik, özgürlükçü ve bar›flç›l gelece¤inin en önemli

güvencesi olmufltur.

Bizler, “1 Eylül Dünya Bar›fl Günü” nedeni ile ayn› “duyar-

l›l›k ve dayan›flma” anlay›fl› içerisinde iktidar odaklar›n›,

Suriye halk›na yönelik katliam ve iflgal giriflimlerinin der-

hal durdurulmas› için bar›flç›l çaba göstermeleri ve kom-

flulara yönelik sald›rgan politikalardan vazgeçmeleri için

uyar›yoruz!

Bütün yurttafllar›n “Dünya Bar›fl Günü”nü kutluyor ve ya-

flama, yaflam de¤erlerine, bar›fl›n gerçekleflece¤i “kimlikli

ve yaflan›l›r kentler” hedefimizle bar›fla sahip ç›kma çaba-

lar›m›z› kararl› biçimde sürdürece¤imizi bir kez daha vur-

guluyoruz.

De¤erli kamuoyumuza sayg› ile duyurulur.

Mimarlar Odas›

“Gezi Duyarl›l›¤›” Bar›fl›n Güvencesidir
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Hukuksuz bir projenin hayata geçirilmesi s›ras›nda 27 Ma-
y›s 2013 tarihinde Taksim Gezi Park›ndaki a¤açlar›n yok
edilmesine gösterilen tepki ile bafllayan eylemlerin ard›n-
dan, Taksim Dayan›flmas› temsilcileri hakk›nda bafllat›lan
soruflturma devam ederken; Savc›l›k, Mimarlar Odas› Bafl-
kan› Eyüp Muhcu, fiehir Planc›lar› Odas› ‹stanbul fiube
Baflkan› Tayfun Kahraman, D‹SK Genel Sekreteri Arzu
Çerkezo¤lu, mimar Derya Karada¤, Beyo¤lu Semt Der-
nekleri Sözcüsü Cem Tüzün ve KESK Kad›n Sekreteri Ca-
nan Çala¤an’›n ifadesinin al›nmas› için talimat vermifltir.

Bütün toplant›lar› ile duyurular› aç›k ve fleffaf olan Taksim
Dayan›flmas›n›n bileflenlerinden meslek kurulufllar›n›n ve
di¤er sivil toplum kurulufllar›n›n yöneticilerinin “Gezi Du-
yarl›l›¤›” süresince; yaflam› ve yaflam de¤erlerini savun-
mak için bar›flç›l yöntemlerle, demokratik tepkilerin mey-
danlarda ve kamusal alanlarda ortaya konulmas›nda flid-
detin önlenmesi için göstermifl oldu¤u hassasiyet ve ça-
baya karfl›n; soruflturma dosyas›nda hiçbir suç isnad› bu-
lunmad›¤› halde, ifadeleri al›nmak üzere talimat verilerek,
korku ve sindirme politikas› izlenmektedir.

Ad› geçen kifliler, fezlekede sadece Taksim Dayan›flmas›
ad›na toplant›lara kat›lan kifliler olarak an›lmaktad›r. Suç
olarak tan›mlanan bu tür toplant›lar ve görüflmeler aras›n-
da, Gezi sorununu bar›flç› yollarla çözebilme aray›fl›ndaki
yasal kurulufllardan oluflan Dayan›flman›n; Baflbakan, Bafl-
bakan Yard›mc›s› ve Bafl Kamu Denetçisi ile yapt›¤› gö-
rüflmeler de bulunmaktad›r.

Hiçbir suçlama olmad›¤› halde ifadesi al›nmas› istenen ki-
flilerin soruflturma savc›s›na ifade verme talepleri dahi ka-
bul edilmemekte, hangi nedenle ifadelerinin al›naca¤› bi-
linmedi¤i halde bas›nda yer alan haberlerle suçlu gibi
gösterilmektedir. Kiflilerin meflru haklar›n› korumak ve sa-
vunma yapmak üzere yetkili merciye baflvurma hakk› âdil
yarg›laman›n en temel ilkesidir.

“Her türlü hak arama hürriyeti” ihlâlinden vazgeçilmesi
gerekti¤ini ve Taksim Dayan›flmas›n›n bileflenlerinden
olan yasal kurulufllar›n yöneticilerinin suçlu gösterilmesini
kabul etmedi¤imizi bir kez daha de¤erli kamuoyuyla pay-
lafl›yoruz.

Mimarlar Odas›

Yaflam› ve Yaflam De¤erlerini Savunanlara Gezi Soruflturmas›
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Bas›n Aç›klamas›

23.08.2013 - 23.09.2013
tarihleri aras›nda ‹BB ilan
panosunda ask›ya ç›kar›-
lan Balçova ‹lçesi, ‹nciralt›
Turizm Merkezi (‹nciralt›
Kesimi) ask› itirazlar›na
yap›lan de¤erlendirme so-
nucunda düzeltilen flekliy-
le Çevre ve fiehircilik Ba-
kanl›k Makam›n›n 06.08.

2013 tarih ve 7968 say›l› Olur'u ile 644 say›l› KHK'n›n 13/A mad-
desi uyar›nca onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçl› Naz›m
‹mar Plan›’na (Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› onamas›) afla¤›da
yer alan nedenlerden dolay› itiraz ediyoruz.

‹zmir'in yaklafl›k 2,6 milyon kifliye ulaflan merkez kent nüfusu
Karfl›yaka, Konak, Bornova, Buca merkez ilçelerinde yo¤unlafl-
maktad›r. Geleneksel ticaret merkezi tarihi Kemeralt› bölgesin-
de ifllevini sürdürürken, merkezi ifl alanlar› Alsancak, Çankaya
bölgelerinde yer almakta ve giderek liman arkas› ve Bayrakl›
bölgelerine geliflme aflamas›ndad›r. ‹zmir kent planlar› da bu
geliflmeyi yönlendirmektedir.

‹zmir’de konut bölgeleri ise, yine Karfl›yaka, Çi¤li, Bornova, Buca,
Konak ve Gaziemir ilçelerinde yo¤unlaflmaktad›r. Kent merkezi-
nin hizmetler sektörü rolünün geliflece¤i öngörüldü¤ünde metro-
politen kentin eriflece¤i aflama budur ve metropoliten iliflkiler bu
geliflmeyi destekler niteliktedir. Merkezi ifl alanlar› ile konut alan-
lar› iliflkisi kuflkusuz ulafl›m-eriflim taleplerinin de en fazla oldu¤u
zonlar› ve koridorlar› oluflturmaktad›r. Di¤er yandan sanayi ve or-
ganize sanayi alanlar› ile küçük sanatlar alanlar› da kentin güney,
kuzey ve do¤u akslar›nda kent ç›k›fllar›nda yer almakta, bu ba¤-
lamda çal›flma alanlar› ile konut alanlar› aras›ndaki ulafl›m-eriflim
talepleri de bu koridorlarda yo¤unlaflmaktad›r.

‹zmir kentinin özetlenen, yerleflme desenindeki da¤›l›m ve ula-
fl›m-eriflim talebinin yo¤unlaflt›¤› bu zonlar ve koridorlarla, Tüp
Geçit önerilen ‹nciralt›-Çi¤li, Bostanl› ba¤lant›s›n›n etkin bir ilifl-
kisinin bulunmad›¤›, bu anlamda da önerinin hiçbir rasyonelli¤i-
nin olmad›¤› rahatça söylenebilir. 

Yap›lmas› önerilen tüp geçitin, bir talep analizine,  trafik say›m›na
dayanmayan ve de kent naz›m imar plan› ve ulafl›m master plan›

böyle bir geçifli öngörmedi¤i halde yap›lmak istenmesi, üzerin-
de dikkatle durulmas› gereken bir büyük kentsel sorundur.

Önerilen projenin, ‹zmir körfezinin güneyinde ‹nciralt›’nda ve
kuzeyinde Çi¤li’de geçece¤i alanlar, özellikle yaban hayat› aç›-
s›ndan, uluslararas› öneme sahip sulak alanlardan olan Ramsar
kapsam›ndaki alan›n devam›, tamamlay›c›s› niteli¤inde olmas›
nedeniyle Birinci Derece Do¤al Sit Alan› olarak tescil edilmifl
alanlard›r. Ayr›ca Balçova – Narl›dere s›n›rlar›nda yap›lacak kav-
flaklar nedeniyle ‹nciralt›’n›n Narl›dere s›n›r›nda kalan bölümün-
de de yap›laflma talebini art›racakt›r.

‹zmir Çevre Otoyolunun, tan›mlanan iki noktadan, tüp geçitle ba¤-
lanarak ring olarak tamamlanaca¤› görüflü de yukar›da özetlenen
nedenlerle, hiçbir bilimsel araflt›rmaya dayanmayan, ifllevsiz ve
kent içi ulafl›m sorununun çözümü için yarars›z bir görüfltür. Ba¤-
lant› kavflaklar›yla birlikte yaklafl›k 11 km. uzunlu¤undaki tüp geçitin
ciddi bir fizibilitesi ve yap›labilirlik etüdü de bulunmamaktad›r.  

Sonuç olarak önerilen ‹zmir körfezi Tüp Geçit projesi kent naz›m
imar plan› ve ulafl›m plan›n›n önermedi¤i, ancak geçece¤i kori-
dorlar›n ve ba¤lant› noktalar›n›n çevresinde yeni talepler, spe-
külasyonlar ve imar rantlar› yaratma potansiyeli olan bir proje-
dir. Bu anlamda do¤al sit alanlar›n› olumsuz etkileyecek, her iki
k›y›daki do¤al yaflam ortamlar›, önerilen otoyolun ve tüp geçit
ba¤lant›lar›n›n getirece¤i bask› alt›nda bu özelliklerini kaybe-
deceklerdir. Proje bu nitelikleri ile, kent içi ulafl›m sorunlar›n›n
çözümüne katk› olamayacak, aksine kentte daha büyük sorunlar
yaratabilecektir.

‹nflaat› deniz alt›nda ve batakl›k alanlarda yap›laca¤›ndan, ya-
p›m maliyetinin oldukça yüksek olaca¤› ortaya ç›kmaktad›r.
Böylesi büyük bir finansal kayna¤›n, kentin daha öncelikli olan
toplu ulafl›m-rayl› sistem ve deniz ulafl›m› projelerinin gelifltiril-
mesi için kullan›lmas›, ‹zmir'in kent içi ulafl›m sorununun çözü-
münde kal›c› ve do¤ru bir politika olacakt›r. Kent içi ulafl›m so-
runlar›n›n, otomobil yerine insan› esas alarak, toplu ulafl›m sis-
temlerinin gelifltirilmesi politikalar› d›fl›nda çözülebilmesi, henüz
dünyada hiçbir büyük kentte baflar›lamam›flt›r. S›ralanan neden-
lerle ask›da bulunan plana itiraz ediyor, iptalini talep ediyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Tüp Geçit Projesi Kentin Trafik Sorununu Çözmeyecektir
20.09.2013
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Son y›llarda kar h›rs›yla yo¤rulmufl, kentleri ve do¤ay› he-
def alan politikalar›n ‹zmir’in üzerine de  bir karabasan gi-
bi çöktü¤ünü, yap›lan mevzuat düzenlemelerinin, yasala-
r›n, yönetmeliklerin "amac›", "ifllevi" ve "uygulama sonuç-
lar›" ile  kamu yarar›ndan h›zla uzaklafl›rken, özellefltirme
ad› alt›nda kentimizdeki  kamusal alanlar›n rant projeleriy-
le mülkiyete konu edilerek  kent topra¤›nda bilime, ortak
akla ayk›r› müdahaleleri görmekteyiz. Biz TMMOB olarak
‹zmirlilerin öz varl›¤› olan de¤erlerin yok pahas›na yandafl
kesimlere aktar›lmas›na ve imza alt›na al›nan basit plan
de¤iflikli¤i kararlar›yla kentlimizin içinden ç›k›lmaz duru-
ma gelmesine neden olacak kararlara, hangi kurum tara-
f›ndan al›n›rsa al›ns›n karfl› ç›kmaktay›z. 

Son olarak  dava konusu olan; ‹zmir ‹li, Bornova ‹lçesinde
a¤açl› yol üzerinde bulunan ve mülkiyeti Karayollar› Böl-
ge Müdürlü¤ü’ne ait, ‹zmirlilerin öz varl›¤› olan yaklafl›k 15 ha.l›k
alan özellefltirme yöntemiyle sat›fla ç›kar›lmaktad›r. 

A¤açl› yol üzerinde Karayollar›, Devlet Su ‹flleri ve Zeytin-

cilik Enstitüsüne ait birbiriyle komflu ve bir bütünlük olufl-

turan yaklafl›k 70 hektar büyüklü¤ünde kamuya ait alan

bulunmaktad›r.

1/25.000 ölçekli ‹zmir Çevre Düzeni plan›nda bu üç kamu

kuruluflu alan› “Büyük Kentsel Yeflil Alan” olarak tan›mlan-

m›flt›r. Plan hedefleri gerçekleflti¤inde ‹zmir kenti Kültür-

park alan›n›n iki kat›na yak›n büyüklükte bir kent park› ka-

zanm›fl olacakt›r. 

‹zmir’de teknik ve sosyal altyap› alanlar›n›n yetersizli¤inin

yan› s›ra kifli bafl›na düflen yaklafl›k 3 m2 aktif yeflil alan

miktar›n›n da olmas› gereken standartlardan (10 m2/kifli)

çok çok az oldu¤u bilinmektedir.

Böylesi acil kentsel ihtiyaçlar ortadayken kamuya ait arsa

ve arazilerin kentin zorunlu gereksinimi yerine, yürürlükte

bulunan üst ölçekli kent planlar›na ayk›r›, ‹zmirlinin belle-

¤inde ‘A¤açl› Yolla’ birlikte zaman içinde oluflan yeflil do-

kusu ile bütünleflen kamuya ait bir alandan vazgeçilerek

“Kentsel ve Bölgesel ‹fl Merkezi” alan›na (ticaret, konut,

AVM, Rezidans vb.) dönüfltürülmesi, hatta iptal edilmesi

kaç›n›lmaz olan plan de¤iflikli¤i esas al›narak 19 Eylül’de

yap›lacak ihale ile sat›fla ç›kar›lmas› bir kent suçudur. 

Kamuya ait bu arazilerin sat›larak oluflturulmaya çal›fl›lan

yo¤un yap›laflmaya  ve ticarete aç›lan alanlar›n ‹zmir’de

yaratt›¤› y›¤›lma sorunlar›n›n ve trafik kargaflas›n›n çözül-

mesi için yine kayna¤›n› bizlerin ödedi¤i büyük çaba ve

kaynak harcanmas› gerekecektir. Tüm kente büyük mali-

‹zmir Kenti ‹çin Çok Önemli Bir Potansiyeli Rant ‹çin Yok Etmeyin

11.09.2013
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yetler ödetmemesi için bu sat›fltan vazgeçilmesi, çok da-
ha ak›lc›, ekonomik ve ‹zmir halk› lehine olacakt›r. 

Di¤er yandan ‹zmir’de yerel yönetim ve merkezi yönetimin,
kentin merkezinde kamulaflt›rma yoluyla yaklafl›k 70 hektar
bir kentsel yeflil alan› elde edebilmeleri asla olanakl› de¤ildir. 

Özetle sunulan nedenlerle Bornova a¤açl› yol üzerinde
bulunan Karayollar› alan› ve di¤er kamu kurulufllar› alanla-
r› asla kamu elinden ç›kar›lmamal›, ifllevleri de¤iflen ya da
merkez d›fl›na ç›kar›lacak olan kamu kurulufllar›na ait alan-
lar kentin ihtiyac› olan yeflil alanlar ve kentsel donat› alan-
lar› olarak düzenlenmeli, kentliye sunulmal›d›r. 

Siyasi iktidar kamunun elinde bulunan kentsel de¤erleri
ranta dönüfltürme anlay›fl›ndan vazgeçmelidir. Bu politi-
ka, kentleri yaflanamaz hale getirmekte, yaln›zca yap› y›-
¤›nlar›ndan oluflan yerleflmelere dönüfltürmektedir. ‹zmir
için tarihi bir olanak ortaya ç›km›flt›r. Bu olanak ve ‹zmir

için yaflamsal önem tafl›yan bu yeflil alan potansiyeli ran-
ta kurban edilmemelidir. Siyasi iktidar ‹zmir’in gelece¤ini
karartmamal›d›r. ‹zmir’in ve Bornova’n›n merkezinde, ya-
flam alanlar›na, üniversitelere, rayl› ulafl›m sistemine yak›n
konumda bulunan yaklafl›k 70 hektarl›k kentsel yeflil alan
‹zmir için çok önemli bir kamusal kazan›m olacakt›r.

Bu nedenle karar vericileri bir kez daha uyar›yoruz;

Yapmakta oldu¤unuz sat›fl ifllemi ‹zmir kentine büyük za-
rar verecektir.

Karayollar› arazisi için yapm›fl oldu¤unuz plan de¤iflikli¤i
flehircilik bilimine, planlama ilkelerine, ilgili mevzuata ve
kamu yarar›na, özetle hukuka ayk›r›d›r.

Yürütmekte oldu¤unuz, kentleri yaln›zca rant alan› olarak
gören politikalar kentleri daha da yaflanamaz hale getire-
cektir.

‹zmir için bu tarihi olana¤› rant u¤runa sonsuza kadar yok
etmeyin.

Devletin Anayasa ile tan›ml› sa¤l›kl› yaflam çevreleri olufl-
turma görevi ve flehircilik ilkeleri kapsam›nda kamunun
kullanaca¤›, halk›n dinlenece¤i, e¤lenece¤i, e¤itim alaca¤›
mekânlar oluflturulmas›, bu alanlar›n sat›larak gelir elde
edilmesinden çok daha öncelikli ve üstün kamu yarar›na
uygun olacakt›r.

Baflta siyasi iktidar olmak üzere bütün siyasi aktörleri, ye-
rel yönetimleri ve kentlileri ‹zmir’in de¤erlerine sahip ç›k-
maya, sayg› göstermeye ça¤›r›yoruz.

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

Yürürlükteki imar planlar› ve mevcut durum itibar›yla za-
ten yetersiz olan sosyal ve teknik altyap› alanlar›n›n plan
yolu ile azalt›larak, kamuya ait olan yeflil alanlar›n rant u¤-
runa talan edilmesi, özellikle de Bornova’daki durumla efl-
lefltirildi¤inde kentimiz için oldukça önemli bir sorundur.

Bölgenin zaten yetersiz olan ulafl›m altyap›s› ve yo¤unlu-
¤u göz önüne al›narak, arazi kullan›m kararlar› ile önerilen
fonksiyonlar›n do¤rudan trafik yo¤unlu¤unu etkilemesi,
ayr›ca ulafl›m ve bölge sorunlar›na çözüm getirmek bir
yana var olan ulafl›m sorununu, trafik t›kan›kl›¤›n› daha da
art›racak olmas› nedeniyle mevcut planlar üzerinde nas›l
bir yük oluflturaca¤›n›n hesaplanmas› gerekmektedir.

Ayr›ca bas›nda Zorlu grubunun plan› olarak da bilinen;
2007 y›l›nda parsel baz›nda plan de¤iflikli¤ine konu olan
ve 2008 y›l›nda iptal olan, 2010 y›l›ndaki Alsancak- Kah-
ramanlar planlar›n›n yap›lma nedeni de olan ve yine mah-
keme kanal›yla iptal edilen bu planlar, iptal gerekçeleri or-
tadan kald›r›lmadan tekrar onaylanm›flt›r. Di¤er yandan,
söz konusu plan›n plan hükümleri incelendi¤inde, bütün

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin Ayr›cal›kl› Planlar›na, 
Yeflil Alanlar›n Yap›laflmas›na “DUR” Diyoruz

10.10.2013
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plan kararlar›n›n mevcut yap›laflmay› ve uygulama imar pla-
n› kararlar›n› korudu¤u, tüm süreçleri alt ölçek planlara yön-
lendirdi¤i, bu bak›mdan ifllevsiz oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.  

26.06.2013 tarihinde ask›ya ç›kar›lan 1/5000 ölçekli Na-
z›m ‹mar Plan› ile de tekrar yasallaflt›r›lmaya çal›fl›lan, ‹z-
mir Kent Merkezi’ni bütünsel olarak ele almayan parçac›
bir planlama yaklafl›m› ile y›llard›r kent gündeminde olan
1716 ve 991 adalar› içeren bölgede var olan yolun kapat›l-
mas›n› ve tescilli parselleri içeren bölgede yak›n çevresin-
deki araç ve yaya yo¤unlu¤unu artt›rmas› ve Dünya Tica-
ret Merkezine yönelik ayr›cal›kl› imar haklar› nedeniyle
yarg›n›n birçok kez yap›lmamas›n› iflaret etti¤i plan karar-
lar› ve hükümleri tekrarlanmaktad›r. 

Çünkü “Konak I.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi)
1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan›” plan hiyerarflisine ve plan

tekni¤ine uygun bir naz›m imar plan›n›n ve plan aç›klama
raporunun tafl›mas› gereken temel planlama stratejisini,
planlama ana ilkelerini ve stratejinin uygulanmas›na yönelik
tüm sektörleri içerecek biçimdeki mekânsal planlama ka-
rarlar› tafl›mad›¤› nedeniyle iptal edilmifltir. Buna ra¤men
yanl›flta ›srar edilmekte ve sadece  belirli  adalarda her-
hangi bilimsel, teknik gerekçeye ihtiyaç duyulmaks›z›n,
siyasi-rantsal ç›karlar gözetilerek ve flah›s ç›karlar›na hiz-
met edecek uygulamalar yap›lmas›nda hiçbir gerekçe
öne sürülmemekte ve yasa-yönetmeliklere ayk›r› davra-
n›lmaktad›r. Bu hüküm yürürlükteki imar planlar›ndaki za-
ten yo¤un olan emsal ve yap›laflma yo¤unlu¤unu artt›r-
makta ve bu denli serbest bir yap›laflma hakk›n›n verilme-
si de di¤er parsellerde bulunan mülkiyet hakk›n› ve düze-
nini ihlal etmekte ve ayr›cal›kl› imar hakk› getirmektedir.

Sonuç olarak ‹BfiB, Yeni Kent Merkezinde(Salhane-Liman
Gerisi) toplamay› hedefledi¤i yüksek yap›lar› içeren Yeni
Kent Merkezi Planlar› ile çeliflki yaratmakta, ‹zmir Konak
Kent Merkezinde planlama çal›flmalar› bugüne kadar nas›l
parsel ölçe¤inde sürdürülmüfl ise, bu planla da mevcut
durumun korunarak sorunlar›yla birlikte gelece¤e tafl›nd›-
¤› Kentin gelecekte alaca¤› forma iliflkin bir endifle tafl›-
mad›¤› anlafl›lmaktad›r.

Büyükflehir Belediyesi bir an önce bu yanl›fllardan dön-
meli ayr›cal›kl› imar hakk› uygulamas›ndan vazgeçmelidir.

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
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‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nde 14.06.2013 tarih,
05.869 say›l› karar› ile kabul edilerek ask›ya ç›kar›lm›fl olan
“‹zmir Konak 1. Etap (Alsancak – Kahramanlar Bölgesi)
1/5000 Ölçekli Naz›m ‹mar Plan›” incelenmifl olup, afla¤›da
belirtilen hususlar tespit edilmifltir.

‹zmir kentinin yürürlükte bulunan üst ölçekli planlar›n›n ana
kararlar› ve stratejileri do¤rultusunda, alt ölçekli plan kade-
melerinin (1/5000 Naz›m ‹mar Planlar› ve Uygulama ‹mar
Planlar›n›n) h›zla tamamlanarak, planlama eyleminin yönlen-
dirici boyutunun yaflama geçirilmesi ‹zmir’in kentsel gelifl-
mesi aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Taraf›ndan Alsancak’ta Bir
Sokak Yüksek Yap› Yapmas› için Zorlu Grubu’na Verildi!

Rapor 22.07.2013

‹zmir – Konak 1.Etap (Alsancak – Kahramanlar Bölgesi)
1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan›n›n tamamlanarak karara
ba¤lanm›fl olmas›n› bu çerçevede önemli görüyor, kentin di-
¤er bölgelerine yönelik Naz›m ‹mar Planlar›n›n ve Uygulama
‹mar planlar›n›n da süratle tamamlanmas› gerekti¤ini vurgu-
luyoruz.

Ask›da bulunan ‹zmir – Konak (Alsancak – Kahramanlar Böl-
gesi) 1 / 5000 Ölçekli Naz›m ‹mar Plan›n›n kapsad›¤› alan
Cumhuriyet döneminin modernist planlama anlay›fl›yla 1926
y›l›nda planlanm›fl; döneminin meydan, bulvar, cadde, büyük
park anlay›fl›n› bar›nd›ran ve sosyal ve teknik altyap› denge-
leri günümüzde de büyük oranda yeterli olan bir bölgedir.

Bu nedenle dahi ask›da bulunan plan›n kapsad›¤› bölge son
derece özenle, duyarl›l›kla ele al›nmas› gereken bir merkez
ve bölgedir.

PLAN KARARLARI VE NOTLARI
Tramvay Güzergah›:
Ask›da bulunan Naz›m ‹mar Plan›nda tramvay güzergah› ifl-
lenmifl ve Konak’tan Alsancak Gar›’na kadar olan koridorda
toplam alt› durak belirlenmifltir. Belirlenmifl olan koridorda
fiehit Nevres Bulvar›, Cumhuriyet Meydan›, Fethibey Cadde-
si ba¤lant›s› ile Fethi Bey Caddesi’nden, Gazi Bulvar›, Cum-
huriyet Bulvar› ba¤lant›lar›n›n sorunlu oldu¤u görülmekte-
dir.

Ayr›ca uygulama aflamas›nda tramvay güzergah›n›n refüj-
lerde bulunan yeflil dokuyu yok etmeyecek flekilde geliflti-
rilmesine özen gösterilmesi, tramvay›n trafik ile ayn› izleri
kullanmas›n› sa¤layacak çözümler üretilmesi daha do¤ru
bir proje olacakt›r. Tramvay›n çok etkin ve yayg›n olarak
kent içi ulafl›m türü olarak kullan›ld›¤› kent merkezlerinde,
‹zmir gibi yol kesitleri s›n›rl› olan kentlerde, tramvay için
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tahsisli yol-
lar yap›lma-
makta, tra-
fikle ayn›
yollar kulla-
n›larak bir
kent içi tra-
fik kültürü

de oluflturulmaktad›r. Naz›m planda bu anlamda bir not ya
da aç›klama bulunmamas› önemli bir eksikliktir.

Yaya Yollar›: Ask›da bulunan Naz›m ‹mar Plan›’nda yaya yol-
lar› belirtilmifltir. Yaya yollar› K›br›s fiehitleri Caddesi, Ali Çe-
tinkaya Bulvar› ile s›n›rl› tutulmufltur. Dominik Caddesi ve
1379 Sokak (halihaz›rda Sevgi Yolu olarak düzenlenmifl yaya
yollar›) trafik yolu olarak belirtilmifltir. Bu flekliyle plan, yaya
yollar› aç›s›ndan yetersiz ve eksik kararlar içermektedir.

‹zmir kenti özellikle kruvaziyer turizmin gelifltirilmesi için bü-
yük çaba harcamaktad›r. Alsancak’ta bulunan liman›n bir bö-
lümü, planlarda da kruvaziyer liman olarak belirlenmifltir.

Kruvaziyer gemilerle limana ulaflan binlerce yolcunun kesin-
tisiz ve engelsiz olarak, iyi düzenlenmifl yaya akslar› ile gele-
neksel tarihi ticaret merkezi olan Kemeralt›’na eriflebilmesine
yönelik kararlar gelifltirilmesi zorunludur. Asl›nda böyle bir
yaya aks›n›n büyük bölümü halihaz›rda mevcuttur. Limandan
bafllamak üzere K›br›s fiehitleri Caddesi, Dominik Caddesi,
1379 Sokak, Necati Bey Bulvar›, Kemeralt›’na ulaflan yaya ak-
s› olarak tan›mlanmal›d›r.

Naz›m plan›n kentin merkezinde “yaya ve bisiklet” yollar›
ba¤lam›nda güçlü kararlar içermiyor olmas›, günümüz plan-
lama anlay›fl›na uygun de¤ildir.

Kapanan Yollar: Ask›da bulunan Naz›m ‹mar Plan›, 2010 y›-
l›nda onanan ve yarg› taraf›ndan iptal edilen Naz›m ‹mar Pla-

n›’nda elefltiri konusu edilen ve Naz›m ‹mar Plan› gösterim
tekni¤ine de uymayan bir flekilde, bir tek parsele ayr›cal›k ta-
n›yarak haz›rlanm›flt›r. Bu ba¤lamda Akdeniz Mahallesinde
halihaz›rda yol olan ve kamunun elinde bulunan 1351 Sokak,
81 pafta, 999 ada 81 parselin, plan notlar›nda bulunan üç bin
metrekare koflulunu sa¤layabilmesi için, bir bölümü imar
adas›na dahil edilmifl, yola M‹A lejant› getirilerek yol kapat›l-
m›flt›r.

‹mar Kanunu’na ayk›r› olarak, aralar›ndan yol geçen ayr› par-
seller, bir tek mülkiyet ve parselmifl gibi kabul edilerek 2.1.1
No’lu plan notu düzenlenmifltir.

Ancak bu ayr›cal›¤a olanak tan›n›rken, naz›m plan›n belli bir
bölgeleme içermiyor olmas›, ulafl›m vb. gereksinimlerin ana-
lizi yap›lmadan, nas›l bir kentsel mekan yarat›laca¤›na dair
bir öngörü ya da referans getirmiyor olmas› ve yaln›zca bir
plan notuyla bütün bir M‹A alan›n›n, Alsancak Kahramanlar
bölgesinin bir baflka ifadeyle kentin merkezinin yaln›zca bir
plan notuyla dönüfltürülüyor olmas› sak›ncal› bir karard›r.

Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmelikte, imar plan›n-
da devaml›l›¤› olan bir yolun daralt›lamayaca¤› ve kapat›-
lamayaca¤›na dair kesin kural bu planda ihlal edilmifltir.
1351 Soka¤›n bir bölümü planlaman›n eflitlik ilkesine ve ka-
mu yarar›na ayk›r› olarak kapat›l›p (kald›r›l›p) ayr›cal›k sa¤-
layacak flekilde bir parsele dahil edilmifltir. Naz›m plan bu
karar› ile de planlama ilkelerine ve kamu yarar›na aç›kça
ayk›r›d›r.

Özetle; ‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nce kabul edilerek
ask›ya ç›kar›lm›fl olan “‹zmir-Konak 1. Etap (Alsancak – Kah-
ramanlar Bölgesi) 1/5000 Ölçekli Naz›m ‹mar Plan›”na yuka-
r›da özetle belirtilen hususlar kapsam›nda itiraz ediyor, pla-
n›n ‹mar Kanunu’na, Planlama ‹lkelerine ve kamu yarar›na uy-
gun flekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.

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

‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi taraf›ndan 13.07.2012 ta-
rih, 699 say›l› karar›yla ‹zmir Alt›nda¤ - Çamdibi Naz›m ‹mar
Plan› ve plan notu de¤iflikli¤i ve ilavesi, ‹zmir 3. ‹dare Mahke-
mesi taraf›ndan “flehircilik ilkelerine, planlama esaslar›na ve
hukuka” uyarl›l›k bulunmad›¤› nedenleriyle 16.09.2013 tari-
hinde iptal edilmifltir. ‹zmir bir plan yanl›fl›ndan daha yarg›
yoluyla kurtulmufltur.

Dava konusu plan de¤iflikli¤i ile, “konut” amaçl› yap›laflma-
n›n olanakl› k›l›nmas›n›n, üst ölçekli 1/25.000 ölçekli ‹zmir
Büyükflehir Çevre Düzeni Plan› kararlar›na uygun oldu¤u, an-
cak, dava konusu plan de¤iflikli¤inin, plan ana kararlar›n›,
plan bütünlü¤ünü, plan kararlar›n›n süreklili¤ini ve planlama
alan›ndaki sosyal ve teknik donat› alanlar›n›n dengesini bo-
zucu nitelikte olmas› nedeni ile imar mevzuat›ndaki tan›m›na
uygun olmad›¤›, dava konusu alandaki planlama problemle-
rinin niteli¤i ve alan›n büyüklü¤ü dikkate al›nd›¤›nda, alanda-
ki planlama problemlerinin çözümü için imar mevzuat›nda
tan›mlanm›fl olan müdahale araçlar›ndan “revizyon plan” ye-
rine “plan de¤iflikli¤i”nin tercih edilmifl olmas›n›n flehircilik il-
kelerine, planlama esaslar›na, plan tekni¤ine ve imar mevzu-
at›na ayk›r› bulundu¤u, dava konusu plan de¤iflikli¤i ile dava
konusu alanlarda konut amaçl› yap›laflman›n olanakl› k›l›nd›-
¤›, ancak alanda yaflamas› öngörülen artan nüfusun ihtiyac›
olan sosyal ve teknik altyap› alanlar›n›n ayn› oranda art›r›l-
mam›fl oldu¤u nedenleriyle 13.07.2012 tarih ve 05.699 say›l›
‹zmir Büyükflehir Meclisi karar› ile uygun görülen plan de¤i-
flikli¤inin flehircilik ilkelerine, planlama esaslar›na, plan tekni-
¤ine, yürürlükteki imar mevzuat› hükümlerine ve kamu yara-
r›na ayk›r› oldu¤u kanaati bildirilmifl bulunmaktad›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin
Hatal› Plan› Yarg› Taraf›ndan
‹ptal Edildi

‹zmir Liman›nda “Kru-
vaziyer Liman” ad› al-
t›nda büyük bir Al›flve-
rifl Merkezi öngören ve
Özellefltirme ‹daresi ta-
raf›ndan 30.04.2012 ta-
rihinde onaylanan
1/25.000 Ölçekli Naz›m
‹mar Plan› De¤iflikli¤i,

1/5000 Ölçekli Naz›m ‹mar Plan› De¤iflikli¤i ve 1/1000 Öl-
çekli Uygulama ‹mar Plan› De¤iflikli¤i hakk›nda Mimarlar
Odas›’n›n açm›fl oldu¤u dava sonunda Dan›fltay Alt›nc›
Dairesince 10.09.2013 tarihinde yürütmenin durdurulma-
s›na karar verilmifltir.

Kruvaziyer Liman›’na
Dan›fltay Taraf›ndan Yürütmeyi
Durdurma Karar› Al›nd›

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’nca 30.10.2012 tarihinde onay-
lanan ‹nciralt› Turizm Merkezi Balçova Kapl›calar› Kesimi
1/25000 Ölçekli Revizyon ve ‹lave Çevre Düzeni Plan›
hakk›nda, Mimarlar Odas›’n›n açm›fl oldu¤u dava sonun-
da, ‹zmir 4. ‹dare Mahkemesi taraf›ndan 10.10.2013 tarihin-
de yürütmeyi durdurma karar› vermifltir.

Yarg› karar›nda; yap›lan plan›n “flehircilik ilkelerine, plan-
lama esaslar›na, imar mevzuat›na, plan tekni¤ine ve kamu
yarar›na” ayk›r› oldu¤u belirtilmektedir.

Balçova Kapl›callar›na Yap›lan
Hatal› Planlar Durduruldu
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Son günlerde bas›nda TMMOB’ye Ba¤l› Meslek Odalar›n›n
‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan yap›lacak olan
“kat› at›k bertaraf tesisi”ne iliflkin yer seçimini “olumlu”
buldu¤una iliflkin aç›klamalar yer almaktad›r. TMMOB’ye
ba¤l› baz› Oda’lar›m›z kat› at›k bertaraf tesisinin yap›laca-
¤› söylenen alana gerçeklefltirdikleri teknik gezi sonras›n-
da henüz komisyon çal›flmas›n› tamamlamam›fllard›r. Uz-
man odalar›m›zdan oluflan komisyonun çal›flmalar›n› ta-
mamlay›p rapor oluflturduktan sonra TMMOB ‹zmir ‹l Ko-
ordinasyon kurulunun görüflünü aç›klayaca¤› ifade edil-
mesine ra¤men kentin siyasi aktörlerince karar›m›z›n
“olumlu” gibi yans›t›lmas› üzücüdür.  Bir kez daha ifade
ediyoruz. TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu gerekli
bilgi ve belgeleri toplad›ktan sonra oluflturaca¤› raporu
kamuoyuyla paylaflarak kentin bu önemli sorunu hakk›n-
da görüflünü aç›klayacakt›r.

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla.
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi  
TMMOB Gemi Makinalar› ‹flletme Müh. Odas› ‹zmir fiubesi 
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas› ‹zmir Temsilcili¤i     
TMMOB Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odas› ‹zmir Temsilcili¤i
TMMOB G›da Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi 
TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi  
TMMOB Orman Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi  
TMMOB ‹ç Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, 
TMMOB Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Maden Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Kat› At›k Bertaraf Tesisi Hakk›nda
Bas›nda Ç›kan “Olumlu Bulundu¤una”
Dair Haberler Do¤ru De¤ildir

‹zmir, Büyükflehir s›n›rlar›n›n ve nüfusun son yasal düzenlemelerle
önemli büyüklü¤e ulaflt›¤› metropoliten bir kenttir. Büyükflehir Be-
lediyesi’nin yeni alan› yaklafl›k 550.000 ha. dan 1.200.000 ha, nüfu-
su ise 3.050.000 den 4.010.000’e büyümüfltür. Yeni s›n›rlarla birlik-
te, uygarl›k tarihi boyunca Ege Bölgesi’nde yer alan çok önemli yer-
leflmeler ve tar›msal üretim havzalar› Büyükflehir’in alan›na kat›lm›fl-
t›r. Kuzeyde Bak›rçay Havzas›, kuzey ve do¤uda Gediz ve Nif Havza-
lar›, güneyde Küçük Menderes Havzas› ve Çeflme – Karaburun Yar›-
madas› belediyenin yeni s›n›rlar› içinde yer almaktad›r.

Metropoliten kentin teknik altyap› ve at›k sorunlar›n›n ele al›n›p, son
teknoloji ile çözüm aran›yor olmas› çabalar› önemlidir. ‹zmir Büyük-
flehir Belediyesi Yamanlar Da¤› bat›s›nda “Kat› At›k Bertaraf Tesisi
ve Depolama Alan›” belirlemek ve planlamak üzere çal›flmalar yürüt-
mektedir. Ancak; Alan›n büyüklü¤ü, co¤rafi özellikler ve nüfus yo-
¤unlu¤u nedenleriyle ‹zmir’in teknik altyap› ve at›k sorunlar›n›n yeni
s›n›rlar› gözeten bir bütünsellik içinde ve bir master plan kapsam›n-
da ele al›nmas›, belirtilen bölgeleri ve havzalar› gözeten yer seçimle-
rinin yap›lmas› daha do¤ru bir politika olacakt›r. ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi taraf›ndan 2012 y›l›nda onaylanan 1/25000 Ölçekli ‹zmir
Çevre Düzeni Plan›’na göre merkez kentin kuzeyinde, Karfl›yaka –
Menemen aks›nda en büyük kentsel geliflme alanlar› yer almaktad›r.
Bir baflka ifadeyle merkez kentin kuzey aks› onayl› plana göre ken-
tin konut geliflme alanlar›na sahip tek koridordur. Merkez kentin po-
tansiyel konut geliflme bölgesi ile kentin pasif yeflil alanlar›ndan olan
ve kent peyzaj›n› güçlendiren Yamanlar Orman Kufla¤› aras›na Kat›
At›k Bertaraf Tesisi ve Depolama Alan› önerilmesi ve planlanmas› bu
nedenle de do¤ru olmayan sorunlu bir karar olacakt›r. Belediye’nin
1.200.000 ha. yeni s›n›rlar içinde en yo¤un nüfus (yaklafl›k
2.750.000 kifli) merkez kentte yer almaktad›r. Depolama alanlar›n›n
nüfus yo¤unlu¤unun daha düflük oldu¤u bölgelerde oluflturulmas›,
çevresel zararlar›n gerekti¤inde tazmini aç›s›ndan da zorunludur. Bu
nedenle Yamanlar bölgesi sorunlu ve zorlama bir aray›flt›r.

Sonuç olarak; Yamanlar’da “Kat› At›k Bertaraf Tesisi ve Depolama
Alan›” yer seçimi sorunlu bir karard›r. Dikkatle ve duyarl›l›kla göz-
den geçirilmelidir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

Yamanlar’da “Kat› At›k Bertaraf
Tesisi ve Depolama Alan›” Yer
Seçimi Sorunludur!
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9 Temmuz 2013 tarihinde TMMB gündemine gece yar›s›
usulsüz olarak getirilen, mesleki haklar›m›z› gasp eden içe-
ri¤i nedeniyle kamuoyunca “cezaland›rma yasas›” olarak
tan›mlanan “6495 say›l› Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun” tasla¤›,
Cumhurbaflkan› taraf›ndan onaylanarak 2 A¤ustos 2013 ta-
rihli Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl bulunmaktad›r.

Söz konusu torba kanun içeri¤inde bulunan ve meslek
alan›m›z› do¤rudan ilgilendiren, gerek Anayasaya gerek
uluslararas› sözleflmelere ayk›r› hususlar, Odam›z taraf›n-
dan kamuoyu ile paylafl›lm›fl; TBMM’nde grubu bulunan
siyasi partilere iletilmifltir. Ayr›ca Cumhurbaflkan› ile
TMMOB Birli¤i Yönetim Kurulu Üyelerinin 26 Temmuz
2013 tarihinde yapm›fl olduklar› toplant›da TMMOB tara-
f›ndan iletilen hususlar›n yan› s›ra, Odam›z taraf›ndan ko-
nuya iliflkin gerçeklefltirilen imza kampanyas› sonuçlar›,
de¤erlendirme raporlar›yla birlikte sunularak söz konusu
yasan›n onaylanmamas› talebi belirtilmifltir. Ancak torba
kanunun aynen onaylanm›fl oldu¤u görülmektedir.

Söz konusu kanunun Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi
ve her türlü hukuksal giriflim konusunda Mimarlar Odas›
ve TMMOB’de çal›flmalar devam ettirilmektedir.

Meslektafllar›m›z› ve mesle¤imizi ilgilendiren torba kanun
içeri¤indeki düzenlemeler ‹mar Kanunu çerçevesinde ya-
p›lm›fl olup, 6235 say›l› TMMOB Kanununa ve yönetmelik-
lerimize yönelik bir de¤ifliklik söz konusu de¤ildir.

Bir meslek olman›n gere¤i olarak toplum ve kamu yara-
r› anlay›fl› ile meslektafl› ve mesleki haklar›m›z› korumak
amac›yla Anayasan›n ve 6235 say›l› TMMOB Kanunun
vermifl oldu¤u yetki çerçevesinde uygulamaya sokulan
ve yarg› denetiminden de geçmifl olan ilgili yönetmelik-
lerimiz uyar›nca uygulamalar›m›z hiçbir duraksamaya
yer verilmeksizin devam ettirilmektedir.

Baz› bas›n kurulufllar›n›n vermifl oldu¤u yan›lt›c› haberler kar-
fl›s›nda meslektafllar›m›z› bilgilendirme gere¤i duyulmufltur.

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

De¤erli Melektafl›m›z;

Mimarlar Odas› taraf›ndan Ali ‹hsan Karahasano¤lu’nun Ye-

ni Akit Gazetesi’ndeki köflesinde 28 Haziran 2013 tarihinde

yay›nlanan yaz›s›n›n Bas›n Meslek ‹lkeleri’nin 4. 9. ve 13.

maddelerine ayk›r› olmas› nedeniyle Bas›n Konseyi’ne flikâ-

yette bulunulmufltu.

Yazar›n söz konusu yaz›s›nda kulland›¤› ifadelerle Mimarlar

Odas› yöneticilerini hedef alarak haklar›nda soruflturma ve

kovuflturma bafllat›lmas›n› ya da idari bir yapt›r›m uygulan-

mas›n› sa¤lamak için hukuka ayk›r› fiiller isnat etmesi, ken-

dini yarg› mercileri yerine koyarak suçlu ilan etmesi neden-

leriyle Bas›n Meslek ‹lkelerinden “Kiflileri ve kurulufllar›, elefl-

tiri s›n›rlar›n›n ötesinde küçük düflüren, afla¤›layan ve iftira

niteli¤i tafl›yan ifadelere yer verilemez” ilkesi ile “Suçlu ol-

du¤u yarg› karar›yla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan

edilemez” ilkesini ihlal etti¤i, yaz›n›n içeri¤inin habercilik ve

elefltiri s›n›rlar›n› aflt›¤› gerekçeleriyle flikayet edilmiflti.

Bas›n Konseyi Yüksek Kurulu’nca, yaz›n›n bütününe bak›ld›-

¤›nda, kirli iliflkiler ve darbeci gibi ifadeler nedeniyle Bas›n

Meslek ‹lkelerinin 9. maddesindeki “Suçlu oldu¤u yarg› ka-

rarlar›yla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez”, 10.

maddesindeki “Yasalar›n suç sayd›¤› eylemeler, gerçek ol-

du¤una inand›r›c› makul nedenler bulunmad›kça kimseye

atfedilemez” ve 13. maddedeki “fliddet ve zorbal›¤› özendi-

rici, insani de¤erleri incitici yay›n yapmaktan kaç›n›l›r” ilke-

lerini ihlal etti¤ine karar verilmifltir.

Bu çerçevede Akit Gazetesi, Yazar› Ali ‹hsan Karahasano¤-

lu’nun “K›nanmas›na” oy birli¤i ile karar verilmifltir.

Bas›n Konseyi, Akit Gazetesi Yazar›
Ali ‹hsan Karahasano¤lu’nun 
“K›nanmas›na” Karar Verdi
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Etkinlikler

Dünya Mimarl›k Haftas›
Buca Etkinlikleri Gerçekleflti

Buca Mimarlar Komitesi, Dünyü Mimarlar Haftas› nedeniy-
le düzenledi¤i toplant›da ilçenin sorunlar›n› konufltu. Ko-
mite Baflkan› Remzi Akdemir, de¤iflim ve dönüflüm ad› al-
t›nda düzenledikleri toplant›n›n ilçedeki dinamikleri bira-
raya getirme amac› tafl›d›¤›n› söyledi. Akdemir, “‹lçemizin
de¤iflim ve dönüflüm konusunda büyük sorunlar› bulun-
makta. Buca’da kentsel dönüflüm konusunda aktif rol oy-
nayan unsurlar› biraraya getirerek çözüm üretmek istiyo-
ruz.” dedi. Toplant›da konuflmac› olarak kat›lan Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal
da, dönüflüm konusunda ç›kar›lan kanun ve yönetmelikle-
rin toplumda kafa kar›fl›kl›l›¤›na neden oldu¤unu belirte-
rek, çözüm için sivil toplum kurulufllar›n›n da sürece dahil
edilmesi gerekti¤ini söyledi. Daha sonra söz alan Dokuz
Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Emel Göksu, dönüflüm yap›lan bölgeler aras›ndaki uy-
gulama farkl›l›klar›na dikkat çekerek, “Baz› yerlerde va-
tandafllar›m›z yönetmelikler karfl›s›nda ma¤duriyetler ya-
flamakta. Dönüflüm sonucu ortaya ç›kacak rant›n hakça
paylafl›lmas› gerekir. Ne yaz›k ki uygulamada bunun aksi
durumlara flahit olmaktay›z.” diye konufltu...

Kaynak: Hürriyet Ege - 09.10.2013

17 Eylül 2013 Sal› günü Seferihisar Belediye Baflkan› Tunç
Soyer, TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu’nu ziyaret
etti. TMMOB’a ba¤l› meslek odalar›n›n yönetim kurullar›
temsilcilerinin kat›ld›¤› toplant›da, baflar›l› çal›flmalar›yla
öne ç›kan Seferihisar Belediye Baflkan› Tunç Soyer çal›fl-
malar›n› aktard›. Türkiye’de bir ilk olan Sakin flehir (cittas-
low) kavram›n›, yerelden kalk›nma modeli yaratmalar›n›,
tar›ma kooperatifçilikle verdikleri deste¤i,  yerel yönetim
anlay›fl›na iliflkin görüfllerini aktard›. Kat›l›mc›l›k, fleffafl›k,
gönüllü mekanizmas›, kentlerin birlikte yönetilmesi gerek-
ti¤i Tunç Soyer ve Meslek Odalar› yöneticileri taraf›ndan
vurguland›.  Mahalle odakl› hizmet, mahalle odakl› yöne-
tim, halka dokunan yerel yönetim kavramlar›n›n ele al›n-
d›¤› toplant› verimliydi, doyurucuydu.

Tunç Soyer TMMOB ‹KK’y›
Ziyaret Etti
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Sevilay Arma¤an’›n Kat›ld›¤›
“Planl› Alanlar Tip ‹mar
Yönetmeli¤i Semineri”Gerçekleflti

08.09.2013 tarihinde yay›mlanarak yürürlü¤e giren Planl›
Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i’ne iliflkin, fiubemiz taraf›n-
dan Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› Mesleki Düzenleme ve
‹zleme Dairesi Baflkan› Sevilay Arma¤an’›n kat›l›m›yla 28-
29 Eylül tarihlerinde seminer gerçekleflti. Seminere 350
mimar kat›ld›. Seminer süresince Planl› Alanlar Tip ‹mar
Yönetmeli¤i’nde de¤iflen maddeleri tek tek ele alan Sevi-
lay Arma¤an, üyelerimizin yönetmeli¤e ve belediye uygu-
lamalar›na iliflkin sorular›n› yan›tlad›. 
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Ödül

Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri 2013 Sonuçland›
‹zmir Büyükflehir Belediyesi tara-
f›ndan düzenlenen ‹zmir’in Tari-
he duyarl›l›¤›n› kutlayan  “Tarihe
Sayg›/Yerel Koruma Ödülleri”nin
ödül sahipleri belli oldu.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi tara-
f›ndan Büyükflehir Belediyesi s›-
n›rlar› içindeki, tarihi miras›n bel-
gelenmesi, yaflam›n› sürdürmesi
ve gelece¤e aktar›lmas› bu yap›
ve çevrelerinin tan›t›lmas›, tarihi

miras›n korunmas› için bilimsel ve mesleki kurulufllarla ifl-
birli¤i içinde gerçeklefltirilen ödül program›na bu y›l 35
baflvuru gerçeklefltirilmiflti. Tarihi Yap›’da Yaflam Katego-
risi’nden 3, Özgün ‹fllevin Korundu¤u daldan 1, özgün iflle-
vin de¤ifltirildi¤i daldan 2  olmak üzere Esasl› Onar›m Ka-
tegorisinden toplam 3 eser ödüle de¤er bulundu.  

Tarihi Çevre ve Kültür Varl›klar›n› Koruma Dal›nda Katk›
kategorisinde 6 eser,  Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul
Projeleri Teflvik Ödülü kategorisinde ise 4 çal›flma Tarihe
Sayg› Yerel Koruma Ödülleri 2013 y›l›n›n ödüle de¤er ça-
l›flmalar› olarak belirlendi.

‹zmirli edebiyat ç›nar› Tar›k Dursun K., ‹zmir’in tarihi de-
¤erlerini edebiyat yoluyla ölümsüzlefltirerek yaflatmas›,
kent kültürüne koydu¤u katk›, kent tarihe dönük haz›rla-
nan pek çok yay›n, belgesel film ve belgesel foto¤raf ça-
l›flmalar›na esin kayna¤› oluflturmas›yla ‹ZM‹R’E KATKI
ÖZEL ÖDÜLÜ’ne lay›k görüldü.

Tarihi Yap›da Yaflam
• Müflerref ÖZÇOLAK Evi  (Basmane)     
• Çetin - Sevil ÖZGÜL Evi  (Urla) 
• Halise TELLALB‹L‹R Evi   (Varyant)  

Özgün ‹fllevin Korundu¤u Esasl› Onar›m
Alia¤a Belediyesi  “Alia¤a Merkez Camii” 
Mimar Müellif: Cem B‹LG‹NPERK
Yüklenici: Efe SEVTEK‹N Kordon Restorasyon Ltd. fiti. 

Özgün ‹fllevin De¤ifltirildi¤i Esasl› Onar›m
Bornova Bel. “Dramal›lar Köflkü Kent Arflivi ve Müzesi” 
Mimari Müellif:  Cem B‹LG‹NPERK 
Yüklenici Firma: Mehmet MEÇ‹N Piramit Dek. ‹nfl. Elk. Taah.
San. Tic. Ltd. fiti.

Bornova Charnaud Köflkü / “Villa Levante Butik Otel Ca-
fe Restaurant”
Mimari Müellif: Salih SEYMEN
Yükleniciler:  ‹smail AKÇURA - Salih SEYMEN
Yap› Sahibi :  ‹smail AKÇURA

Tarihi Çevre ve Kültür Varl›klar›n› Koruma Dal›nda Katk›
Ödülü

“Foto Cemal” - Tarihsel Foto¤raf Araflt›rmalar›, Sergi-
Söylefli- Foto¤raf Sunumlar›” ile Kerem SALTUK (Foto¤-
raf Sanatç›s›)

“Dünden Bugüne ‹zmir Seferad Dü¤ünleri” Belgesel Filmi
ile Selim BONF‹L - Sarit BONF‹L - Aksel BONF‹L (‹zmir
Sefarad Sergi Merkezi Proje Grubu)

Bornova Charnaud Köflkü 
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“‹zmir'de Hoflgörü”  Belgesel Foto¤raf Projesi ile A.Bey-

han ÖZDEM‹R (‹FOD Yönetim Kurulu Baflkan›/ DEÜ GSF

Foto¤raf Bölüm Baflkan›)  Selim BONF‹L (Foto¤raf Sanat-

ç›s›) Ali Ifl›k (Foto¤raf Sanatç›s›)

“Torbal› Kent Arflivi ve Tan›t›m Merkezi”  Arfliv-Müze ile

Torbal› Belediyesi - Küratör: Yasin Kay›fl, Tasar›mc›: Bur-

çak MADRAN

Seferihisar Belediyesi “Seferihisar'›n Ç›narlar›-1”  Kitab› ile

Saadet ERC‹YAS (Editör, Gazeteci, Yazar) Yay›na Haz›rla-

yanlar: K›vanç EGE, Hüseyin ERC‹YAS - Foto¤raflar: Saa-

det ERC‹YAS, Hüseyin ERC‹YAS, Halil BOR, Cans›n SO-

YER, Mehmet YILDIZTEK‹N, fievki SOYER 

Katk›da Bulunanlar:  Ayten Özlem ULUS, K›vanç EGE, Nur

ÖZGÜL - Yay›nevi: K›rk Yay›nevi/K›rm›z› Kedi Yay›nevi

“Sadece Ad› Kald› Elimizde: KORTEJOLAR” Belgesel Filmi

ile Nitsa ÇUKUREL KAPANCIO⁄LULLARI Raflel MESER‹ 

Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teflvik
Ödülü

DEÜ Özel 75. Y›l Ortaokulu, “Tarihi ve Kültürü ile Kentim

‹ZM‹R”  Ö¤renci Projesi ile.. 

Özel Karfl›yaka Piri Reis Ortaokulu “‹zmir Efsaneleri Müze-

si” Ö¤renci Projesi ile..

Yarat›c› Çocuklar Derne¤i ‹zmir Temsilcili¤i  “Çarfl›m Ke-

meralt›m” E¤itici Projeleri ile.. 

Ekin Koleji “Yükle ve Yürekle Dolu Trenler Kalkar Basma-

ne'den” Ö¤renci Projesi ile..

Tarihi Çevre ve Kültür Varl›klar›n› Koruma Dal›nda
‹ZM‹R’E KATKI ÖZEL ÖDÜLÜ
Tar›k DURSUN K. , ‹zmir’i ölümsüzlefltiren tüm romanlar›yla

‹letiflim Adresi: www.izmir.bel.tr/tarihesaygi

TMMOB 2. ‹zmir Kent 
Sempozyumu 28-30 Kas›m
2013’te Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi’nde 
Düzenlenecek

TMMOB ‹zmir ‹l Koordi-
nasyon Kurulu taraf›n-
dan 28 -30 Kas›m tarih-
leri aras›nda II.`si ger-
çeklefltirilecek TMMOB
‹zmir Kent Sempozyu-
mu 27 A¤ustos 2013
Sal› günü Tepekule
Kongre ve Sergi Merke-
zi Marmara Salonu’nda
düzenlenen bir bas›n
toplant›s›yla kamuoyu-
na duyuruldu.

TMMOB ‹zmir ‹KK Sek-
reteri Ferdan Çiftçi,

sempozyum haz›rl›klar› konusunda bilgi vererek, sempoz-
yumun amac›n›n; 2014 y›l›nda gerçeklefltirilecek yerel yö-
netim seçimleri öncesinde kentin sorunlar›, kent yönetimi,
kent halk›n›n yönetime kat›l›m› vb. konular›n kent günde-
mine tafl›nmas›; baflta yerel yönetimlere talip adaylar ol-
mak üzere kentin çeflitli kurum ve kurulufllar›n›n bu konu-
lara iliflkin proje, öneri ve görüfllerinin tart›fl›lmas›na yöne-
lik ortam›n oluflturulmas› ve bu tart›flmalar›n sonucunda
ç›kacak sonuç bildirgesinin kent halk›n›n bilgisine sunul-
mas› oldu¤unu söyledi. 
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3. Uluslararas› Yeflil Binalar
Zirvesi 20-21 fiubat
Tarihlerinde Lütfi K›rdar
Kongre Merkezi’nde
Gerçekleflecek

Çevre Dostu Yeflil Binalar Derne¤i (ÇEDB‹K) taraf›ndan
yap› sektörünün yeflil dönüflümüne rehberlik etmek
amac›yla bu y›l üçüncü kez düzenlenecek olan
"Uluslararas› Yeflil Binalar Zirvesi", 20-21 fiubat 2014 tar-
ihlerinde Lütfi K›rdar Kongre Merkezi’nde gerçekleflecek.
Zirve, bu y›l da alanlar›nda uzman önemli konuflmac›lara
ev sahipli¤i yapacak. Sürdürülebilir/Yeflil binalar ve
kentler konusunda Türkiye’deki en büyük platform olan
Zirve,  Türkiye’de ve dünyada sürdürülebilir/yeflil bina
sektörünün önde gelen paydafllar›n›, gayrimenkul ve
inflaat flirketlerinin üst düzey yöneticilerini ve konusunda-
ki en uzman kiflileri konferans, panel ve seminerlerde bir
araya getirecek, yap› sektöründe bilgi paylafl›m› için nite-
likli bir tart›flma ortam› oluflturacak.

26.Uluslararas› Yap› ve Yaflam
Kongresi 'Kent Merkezini
Yeniden Keflfetmek'

Geçti¤imiz yüzy›l›n sonlar›na do¤ru
h›zlanan küreselleflme ile birlikte ya-
flanan yersiz-yurtsuzlaflma ve buna
tepki olarak mekansal aidiyet hissinin
yeniden önem kazanmas›, yap›l› çev-
relerde dikkate de¤er bir dönüflümün
gerçekleflmesine neden olmaktad›r.
Bununla birlikte, son y›llardaki araflt›r-
malar, geleneksel ve ça¤dafl yap›l›
çevreler aras›ndaki çeliflkileri ve me-
lezlikleri ortaya koyarak, mekan kulla-

n›m›, kent planlama, tasar›m ve mimarl›k alanlar›nda yeni tar-
t›flmalar› da gündeme getirmifltir. Bunlar aras›nda; mekansal
ayr›flmaya karfl›l›k olarak kent merkezlerinin potansiyellerini
irdelemeye ve sorunlar›n› çözmeye yönelik araflt›rmalar›n ön
plana ç›kt›¤› görülmektedir. Bu geliflmelere ba¤l› olarak, 3-5
Nisan 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan 26. Uluslararas›
Yap›-Yaflam Kongresi “Kent Merkezini Yeniden Keflfetmek”
temas› üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. Kongre öncelikle, kent
merkezlerinin geçmiflten gelece¤e tafl›d›¤› süreklilik içindeki
özgün de¤erlerin ortaya ç›kar›lmas›n› hedeflemektedir. Bu
ba¤lamda, de¤iflen yaflam pratiklerinin beraberinde getirdi¤i
mekansal ve sosyal sorunlar›n tart›fl›lmas› amaçlanmaktad›r. 
Kongre Takvimi
Bildiri özetlerinin iletilmesi - 06 Aral›k 2013 Cuma
Bildiri özetlerinin de¤erlendirilmesi ve ikinci duyuru - 
20 Aral›k 2013 Cuma
Bildiri tam metinlerinin iletilmesi - 07 fiubat 2014 Cuma
Bildiri tam metinlerinin de¤erlendirilmesi ve son duyuru  -
17 fiubat 2014 Pazartesi
Düzeltilmifl tam metinlerin iletilmesi - 10 Mart 2014 Pazartesi

‹letiflim Adresi: www.bursamimar.org.tr

3-5 Nisan 2014
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Ankara Macunköy’de Kas›m ay›nda hizmete girecek
olan TMMOB Ö¤renci Evi için baflvurular al›nmaya bafl-
lanm›flt›r.

TMMOB Ö¤renci Evi ve Sosyal Tesislerinde kalmak is-
teyen mimarl›k ö¤rencileri ile TMMOB üyelerinin üni-
versite’de e¤itim gören çocuklar›
www.tmmob.org.tr internet adresinden “Ö⁄REN-
C‹ EV‹ KAYIT BAfiVURUSU” bölümünde yer alan for-
mu eksiksiz doldurarak baflvura bileceklerdir.

Baflvurular›n de¤erlendirilmesi sonucunda uygun bulu-
nanlara Kas›m ay›nda bafllayacak kay›t döneminde bil-
gi verilecektir.

fiubenizce üyelerinize duyurunun yap›lmas› için gere-
¤inin yap›lmas›n› dilerim.

Sayg›lar›mla,

Necip MUTLU

Genel Sekreter

TMMOB Ö¤renci Evi 
Kay›t Baflvurular› Bafllad›

2013 y›l›
aidat›n›z›
taksitlendirerek

*

ödeyebilirsiniz

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

(180 TL)

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Ödül

Murat Tabanl›o¤lu’na, Dünya Mimarl›k Festivali’nden Ödül

Ulusal ve uluslararas› birçok özgün projeyi hayata geçiren
Tabanl›o¤lu Mimarl›k, birbiri ard›na ald›¤› ödüllerle baflar›l›
çal›flmalar›n› taçland›rmaya devam ediyor. Türk mimarl›¤›n›n
uluslararas› markas› Tabanl›o¤lu’na son ödül ise, dünya mi-
marlar›n› buluflturan WAF 2013’ten geldi. 2–4 Ekim 2013 ta-
rihleri aras›nda Singapur’da bu y›l 6’nc›s› düzenlenen WAF
2013 (World Architecture Festival – Dünya Mimarl›k Festiva-
li), yine dünya mimarlar›n› buluflturdu. 65 ülkeden 2 bini afl-
k›n mimar›n kat›ld›¤› festivalde, binlerce proje çeflitli katego-
rilerdeki ödüller için yar›flt›. Dünyan›n en prestijli mimarl›k et-
kinlikleri aras›nda yer alan WAF 2013’te, Tabanl›o¤lu Mimar-
l›k ‘Selçuk Ecza Genel Müdürlük Binas›’ ile Ofis Projesi kate-
gorisinde büyük ödüle lay›k görüldü. WAF 2013 jürisi; Selçuk
Ecza Genel Müdürlük Binas›’n› "daha s›cak, insani ve keyifli
bir ofis atmosferi mefhumuna katk›s› vurgusu, sosyalleflme
ve yarat›c›l›k öngörüsü" de¤erlendirmesiyle, Ofis Projesi ka-
tegorisinde birincilik ödülüne lay›k buldu.

Tabanl›o¤lu Mimarl›k’›n ödül alan ‘Selçuk Ecza Genel Müdür-
lük Binas›’, özgün ve yarat›c› tasar›m› ile ön plana ç›k›yor. “‹fl-
verenin kendini evinde gibi hissetmek istemesi” do¤rultusun-
da tasarlanan ofis yap›; avlular, atriumlar, hatta bahçelerle
birbirine ba¤lanan konut formunda yedi ayr› ünitenin enteg-
rasyonu ile oluflan yap› bütünlü¤üne sahip. 9.050 m2 arazi
üzerine kurulu olan proje, 22.900 m2 inflaat alan›na sahip. 

Tabanl›o¤lu Mimarl›k, WAF 2012’de de Bodrum Uluslararas›
Havaliman› ile Ulafl›m kategorisinde büyük ödülün sahibi ol-
mufltu. Mimarl›k dünyas›n›n en prestijli ödüllerini adeta gele-
neksel bir flekilde toplayan Tabanl›o¤lu, Cityscape Awards’ta
da 10’ncu ödül için yar›fl›yor. Cityscape Awards’ta çeflitli ka-
tegorilerde daha önce 9 kez büyük ödül alan Tabanl›o¤lu Mi-
marl›k’›n ‘Bio ‹stanbul’ projesi, "Konut Projesi” dal›nda büyük
ödül finalistleri aras›nda yer al›yor.    

Ulusal ve uluslararas› arenada baflar›lar› birçok kez tescille-
nen Tabanl›o¤lu Mimarl›k’›n bu ödül gelene¤i, 2013 y›l›nda
daha da yo¤unlaflarak devam etti. Tabanl›o¤lu’nun sadece
2013 y›l›nda ödüllü projeleri flöyle s›raland›: 2013 MIPIM Arc-
hitectural Review ‘Gelece¤in Yap›lar› Ödülleri’nde Yenikap›
Transfer Merkezi ve Arkeopark projesi ‘En ‹yi Büyük Ölçekli
Kent Yap›s›’ seçildi. 2013 Architizer A+ Awards’da Loft Bah-
çe projesi, halk oylamas›nda (Popular Choice Winner) birin-
ci seçildi. Bodrum Uluslararas› Havaliman› projesi, 2013 RIBA
International Awards Ödülü'nü ald›. Selçuk Ecza Genel Mü-
dürlük Binas›’n›n lay›k görüldü¤ü WAF 2013 (Dünya Mimarl›k
Festivali) "Ofis Proje Kategorisi Ödülü" de Tabanl›o¤lu Mi-
marl›k’›n ald›¤› son ödüller aras›nda yer ald›.
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Yar›flma

Yar›flman›n bafll›ca amac›, Çanakkale Karasal-Say›sal Yay›n
Kulesi'nin infla edilece¤i alan ve içinde bulundu¤u ba¤lam
ile iliflkilenmifl, bir yandan bildik ve jenerikleflmifl anten ku-
lesi tipolojilerinin s›n›rlar›n› zorlarken, di¤er yandan konu-
nun gerektirdi¤i teknik k›s›tlar› gözetebilen bir yap›n›n tasa-
r›m›na dair fikirlerin aç›¤a ç›kmas›na arac› olmakt›r. 

Yar›flmaya konu olan alan, Çanakkale ‹li, Merkez, Kalabak-
l› Köyü s›n›rlar› içinde, kente hakim bir konumda olan, 311
rak›ml› bir tepededir. Alan›n mülkiyeti Orman ve Su ‹flleri
Bakanl›¤›na aittir ve 1/1000 ölçekli imar plan›nda, “Kamu
Hizmet Alan› (Radyo-Televizyon Ortak anten ve Verici
Sistemi)” lejand› içinde yer almaktad›r. 

‹çinde yard›mc› servislerin ve sosyal donat› alanlar›n›n da
yer ald›¤› bir "Karasal-Say›sal Yay›n Kulesi"nin mimari ta-
sar›m›, bu yar›flman›n konusudur.

Yar›flma Takvimi
Ön Seçim fiartnamesi ‹lan›: 22.10.2013
Ön Seçim Son Baflvuru Tarihi: 27.11.2013
Yar›flman›n ‹lan›: 04.12.2013
Sorular ‹çin Son Gün: 20.12.2013
Cevaplar›n ‹lan›: 27.12.2013
Projelerin Son Teslim Tarihi: 15.02.2014
Kargo/Posta ‹le Son Teslimi: 22.02.2014
Jüri Çal›flmas› Bafllang›c›: 25.02.2014
Kolokyum ve Ödül Töreni: 15.03.2014

Seçici Kurul Dan›flman Jüri Üyeleri
• Ahmet ÇINAR, Çanakkale Valisi
• Ayhan G‹DER, ‹l Özel ‹daresi Genel Sekreteri
• Yücel ATALAY, Gökçeada Belediye Baflkan› 

• Kenan EL‹UZ, Kamu Hastaneleri Birli¤i Genel Sekreteri 
• Ömer YILMAZ, Mimar

Seçici Kurul Asli Jüri Üyeleri
• Emre AROLAT, Mimar
• Louis BECKER, Mimar
• Caroline BOS, Mimar
• Arzu ERDEM, Mimar, Prof.Dr.
• O¤uz Cem ÇEL‹K, ‹nflaat Mühendisi, Prof.Dr.

Seçici Kurul Yedek Jüri Üyeleri
• Murat AKSU, Y.Mimar
• Melike ALTINIfiIK, Mimar
• ‹smail MORKOÇ, ‹nflaat Mühendisi

Raportörler
• Serap ÖBEKC‹, Mimar
• P›nar GÖKBAYRAK, Mimar
• Özgür fiAH‹N, Elektrik Mühendisi

Raportör Yard›mc›s›
• Arzu ERALP, fiehir Planc›s›

Ödüller
1. Ödül: 100.000 TL
2. Ödül:            80.000 TL
3.Ödül:        50.000 TL
1.Mansiyon:        25.000 TL 
2.Mansiyon:       25.000 TL
3.Mansiyon:       25.000 TL
4.Mansiyon:       25.000 TL
5.Mansiyon:     25.000 TL

‹letiflim Adresi: www.canakkaleantenna.gov.tr

Çanakkale Karasal-Say›sal Yay›n Kulesi Uluslararas›
Ön Seçimli Mimari Proje Yar›flmas›
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Yar›flma

‹ZKA’ya ait, ‹zmir ‹li, Konak ‹lçesi, Akdeniz Mahallesi, tapu-
nun 23M-1C, pafta 7490 ada 1 ve 2  parselinde kay›tl› arsa
üzerinde toplam 1.505 m2’lik alanda ‹ZKA hizmetlerinin
tek bir binada yürütülebilmesi amac› ile 1/1000 ölçekli Uy-
gulama ‹mar Plan›nda “Ticaret Seçenekli Konut Bölge-
si”olarak planl› alanda “‹ZKA Hizmet Binas›” mimari tasa-
r›m projesi elde edilmesi amaçlanm›flt›r.

Yar›flma Takvimi

Projelerin raportörlü¤e teslimi 02 Aral›k 2013 Pzt. Saat 17.00

De¤erlendirme için jürinin toplanmas› 05-06-07 Aral›k 2013

Sonuçlar›n aç›klanma tarihi 09 Aral›k 2013

Proje Sergisi 16.12.2013-30.12.2013 tarihleri aras›nda ‹zmir
Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi’nde sergi-
lenecektir.

Kolokyum ve Tören Tarihi 21.12.2013 Cumartesi günü saat
14:00’te ‹zmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Ga-
lerisi’nde sergi alan›nda yap›lacakt›r.

Dan›flman Jüri Üyeleri
Ekrem DEM‹RTAfi ‹ZKA Yönetim Kurulu Üyesi, ‹zmir Ticaret Odas› YK Bflk.

Abdullah KAVUK ‹ZKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Kavuklar A.fi. YK Bflk.

Doç. Dr. Ergüder CAN ‹ZKA Genel Sekreteri

Asil Jüri Üyeleri
Emre ERGÜL Yrd. Doç. Dr., Mimar

Hikmet GÖKMEN Yrd. Doç. Dr., Mimar

Mehmet KÜTÜKÇÜO⁄LU Mimar

Murat TABANLIO⁄LU Mimar

Selim ARDALI ‹nfl. Müh.

fiebnem YÜCEL Doç. Dr., Mimar

Tamer BAfiBU⁄ Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

Ergun D‹NÇER ‹nfl. Müh.

‹lker KAHRAMAN Dr., Mimar

‹lker ÖZDEL Mimar

Zehra AKDEM‹R ERSOY Yrd. Doç. Dr., Mimar

Raportörler

Besim ÖZÇAM ‹ZKA - Ekonomist

Ça¤kan AYDO⁄DU ‹ZKA - Avukat

Korhan MANGIR ‹ZKA - Mimar

Ödüller

1. ÖDÜL (NET) 50.000 TL

2. ÖDÜL (NET) 40.000 TL

3. ÖDÜL (NET) 30.000 TL

1. MANS‹YON (NET) 12.500 TL

2. MANS‹YON (NET) 12.500 TL

3. MANS‹YON (NET) 12.500 TL

4. MANS‹YON (NET) 12.500 TL

5. MANS‹YON (NET) 12.500 TL

‹letiflim Adresi: www.izka.org.tr

‹zmir Kalk›nma Ajans› (‹ZKA) Hizmet Binas› 
Mimari Proje Yar›flmas›
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Yar›flma

Engelliler için aktif
yaflam merkezi ger-
çeklefltirirken, kültür,
sanat, bilim ve çevre
de¤erlerinin rekabet
yolu ile gelifltirilme-
sine, çok say›da se-

çenekten ekonomik, yerel ve kültürel gelene¤i modernize
ederek günümüze aktaran engelsiz yaflam yap›lar› ile gü-
nümüz mimarisine ›fl›k tutabilecek ifllevsel ve yenilikçi çö-
zümlerin seçilmesini, ça¤dafl normlara, insan haklar›na
uygun ve engelliler için yaflanabilir mekanlar oluflturacak
bir mimari anlay›fl›n oluflmas›n› sa¤layacak projelerin ve
müelliflerinin belirlenmesini sa¤lamakt›r.

Yar›flma Takvimi  
1. Yar›flman›n ilan›                                    09 Eylül 2013
2. Sorular için son gün                              25 Eylül 2013
3. Cevaplar için son gün                            30 Eylül 2013
4. Projelerin teslim tarihi                           26 Kas›m 2013
5. Jüri de¤erlendirme tarihi                        6 Aral›k 2013   

Dan›flman Jüri Üyeleri
Ahmet ZAHTERO⁄ULLARI Aile ve Sosyal Politikalar Bakan. Müsteflar›

Dr. Aylin Ç‹FTÇ‹ Engelli ve Yafll› Hizmetleri Genel Müdürü

Hulusi Arma¤an YILDIRIM Bak›m Hizmetleri Dairesi Baflkan›

Hüseyin fiAH‹N Uzm. Pedagog ve Psikolog

Asil Jüri Üyeleri
Hasan ÖZBAY Jüri Baflkan›, Y. Mimar

Mete ÖZ Mimar

Orhan HACIHASANO⁄LU Prof. Dr. Mimar

Osman TUTAL Doç. Dr. Mimar

Fatih ALTINOK ‹nflaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri
Ömer Ozan ERKAL Y. Mimar

Günay ERDEM Y. Mimar

Emrah Cem TOZLU ‹nflaat Mühendisi

Raportörler
Hilal KARAGÖZ Mimar - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl›¤›

Hüseyin KARADA⁄ ‹nfl. Yük. Müh. - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl›¤›

Leyla ERDEM Raportör Yrd.

Ödüller
1. Ödül: 35.000 TL
2. Ödül: 30.000 TL
3. Ödül: 25.000 T
1. Mansiyon: 15.000 
2. Mansiyon: 15.000 TL
3. Mansiyon: 15.000 TL
4. Mansiyon: 15.000 TL
5. Mansiyon: 15.000 TL 

‹letiflim Adresi: http://www.eyh.gov.tr/tr

Ad›yaman Aktif Yaflam Merkezi Mimari Proje Yar›flmas›
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Sonuçlanan Yar›flma

Yar›flma sonuçlar›, Seçici Kurul’un
04 Ekim 2013 tarihinde Çanakka-
le’de gerçekleflen de¤erlendirme
toplant›lar› sonucunda belirlen-
mifltir. Jüri Raporu uyar›nca; veri-
len ödüller ve sahipleri afla¤›daki
listede yer almaktad›r.

1.ÖDÜL:
Bülent TARIM Prof. Dr. Y.Mimar - Ekip Bafl›

Köksal AKSOY Y. Mimar

Bülent ÇET‹N Y. Mimar

Hakan ÖZBEK Y. Mimar

Mustafa Alper AYKAL Mimar

Baflak TAfi ÖZDEM‹R  Peyzaj Mimar›

Ozan Can ÖZÜBAL  fiehir Planc›s›

2. ÖDÜL:
Oktan NALBANTO⁄LU  Dr. Peyzaj Y. Mimar› - Ekip Bafl›

Tu¤ba AKYOL  Peyzaj Mimar›

Ufuk ERTEM  Mimar

Alper TÜFEKÇ‹O⁄LU  Peyzaj Y. Mimar›

Burçak ERKMEN  Peyzaj Mimar ve Kensel Tasar›mc›

Koray KALAY  Peyzaj Mimar ve Kentsel Tasar›mc›

Burcu AYAN SONKUR  Peyzaj Mimar›

Mehmet Cemil AKTAfi  Peyzaj Mimar›

Kemal ELBEYL‹ Peyzaj Mimar› ve Kentsel Tasar›mc›

Ça¤lar Burak YAYLA  Peyzaj Mimar›

Serap KETBO⁄A fiehir Planc›s›

Esat Can MEKER  Endüstri Ürünleri Tasa. ve 3 Boyutlu Model. Uz.

Duygu PERÇ‹N  Peyzaj Mimarl›¤› Bölümü Ö¤renci

Hande GÜNDEL  Peyzaj Mimarl›¤› Bölümü Ö¤renci

3.ÖDÜL:
Baran YARDIMCI Mimar

Mehmet Zafer ÜNAL Y. Mimar

Recep SEM‹ZO⁄LU Y. Mimar

Ümit Tar›k YAfiAR Peyzaj Mimar›

Faruk ALTUN  fiehir Planc›s›

Jülide KÖSTEM  Ö¤renci

Hakan GÖZLÜKLÜ Mimar

Kübra NURBAfi Mimar

1.MANS‹YON
Duygu C‹HANGER  fiehir Planc›s›

Emre KAYGUSUZ  fiehir Planc›s›

Ender PEKER fiehir Planc›s›

Yi¤it ACAR Mimar

Neslihan KULÖZÜ Peyzaj Mimar›

2.MANS‹YON
Yasin ÇA⁄ATAY Dr. Y. Mimar

Tolga SAYIN Dr. Y. Mimar

Firidin ÖZGÜR Dr. Y. fiehir Planc›s›

Nazire PAPATYA SEÇK‹N Dr. Peyzaj Y. Mimar

Gökçer OKUMUfi fiehir Planc›s›

Erkan P‹LG‹R Mimar

Ali SE‹FLOO, Saadet KÖK, Aycan KIZILKAYA, Seda ARSLAN
Zehra Hande GÖNÜLLÜ, Alican KUNT, Mehmet Emin BAYRAK-
TAR, Reflat ÇOBAN, Sinem GÜREV‹N

3.MANS‹YON
Selim VEL‹O⁄LU  Y.Mimar - Ekip Bafl›

Erce FUNDA Mimar

Orkun ÖZÜER Y. Mimar

Ersen GÖMLEKS‹Z Mimar

Mehmet Ali YÜZER Dr. Y. fiehir Planc›s›

Onur YÜZER Peyzaj Mimar›

Muhterem ERO⁄LU ‹nflaat Mühendisi

Cafer AKTÜRK Makine Mühendisi

Hayri AYDIN  Elektrik Mühendisi

SATIN ALMA
Ali ÖZER Mimar

Emrah ALTINOK  fiehir Planc›0s›

Özhan AKAY  ‹nflaat Mühendisi

Habibe ADUfi  Peyzaj Mimar›

Mustafa ÜNAL  Makine Mühendisi

Ahmet ELMALI  Elektrik Mühendisi

SATIN ALMA
Elvan ENDER Peyzaj Mimar› – Ekip Bafl›

Kübra fiAH‹N Peyzaj Mimar›

Fadime AYDIN Mimar

Berfu GÜLEN GÜLEY fiehir Planc›s›

Çanakkale Kent Meydan› ve Çevresi Düzenlemesi “Yeflil”
Kentsel Tasar›m Proje Yar›flmas› Sonuçland›
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Türk Ytong Sanayi A.fi. taraf›n-
dan 50. kurulufl y›l› kutlamalar›
çerçevesinde düzenlenen "Kül-
tür ve Sosyal Etkinlikler Evi" ko-

nulu Ulusal Mimari Fikir yar›flmas›n›n ödülleri belirlendi.

1. Ödül
Ekip Bafl›: Mualla Kayaçetin (Gazi Üniversitesi)

Ekip Üyesi: Elçin Kara (‹stanbul Teknik Üniversitesi)

Yard›mc›lar: Çi¤dem Nur Turan (‹stanbul Teknik Üniversitesi)

Dan›flmanlar: Henrik Schulte (Bauhause Uni.-ACM Mimarl›k)

2. Ödül
Ekip Bafl›: Ramazan Avc› (Dokuz Eylül Ünv.)

Yard›mc›lar: Ozan Gürsoy (GÜ-Ö¤renci), Kübra Paksoy (‹TÜ-Ö¤-

renci), Gizem Karasu (ODTÜ-Ö¤renci), Yücel Sala (‹YTE-Ö¤renci),

O¤ulcan Aksoy (ODTÜ-Ö¤renci), Tuna Bozankaya (ODTÜ-Ö¤renci)

3. Ödül
Ekip Bafl›: ‹lker ‹¤deli (Anadolu Üniversitesi / Bilgi Üniversitesi)

Yard›mc›lar: Fulya Altan (Anadolu Üniversitesi), Berivan Kefeli
(Osmangazi Üniversitesi)

Dan›flmanlar: Çoflkun Üreyen (AÜ), Necdet Bekar (ESOGÜ)

Mansiyon 1 
Ekip Bafl› : Necmi KARAMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Yard›mc›lar : Stefan Pfefferle (Viyana Teknik Üniversitesi)

Mansiyon 2
Ekip Bafl› : Zuhal Kol (‹stanbul Teknik Üniversitesi)

Yard›mc›lar : Carlos Zarco Sanz (Universidad Europea de Madrid),
Jose Luis Hidalgo (Universidad Politecnica de Madrid/Ö¤renci)

Mansiyon 3
Ekip Bafl› : Mehmet Ziya ‹mren (‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Ekip Üyeleri : R.K›v›lc›m Süzek Duruk (ODTÜ), Tolga ‹ltir (Gazi Ü.)

Yard›mc› : Selçuk Do¤ramac› (Selçuk Üniversitesi)

Ytong Ulusal Mimari Fikir
Yar›flmas› Sonuçland›

18 ve 19. Yüzy›llarda ‹zmir: Bat›l› Bir Ba-
k›fl
Tür: Foto¤raf Sergisi
Yer: Arkas Sanat Merkezi Saatleri
Sergilenme: 25 Eylül-29 Aral›k 2013
Ayr›nt›lar: 18 ve 19. yüzy›llar›n ‹zmir'ini
ziyaretçilere Bat›l› bir seyyah›n gözün-
den sunman›n amaçland›¤› sergi için Ar-
kas Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Lu-

cien Arkas'›n Koleksiyonu'nda yer alan eserlerin yan› s›ra Türki-
ye, Fransa, ‹ngiltere, Belçika, Hollanda ve ‹sviçre'deki müze, kü-
tüphane ve özel koleksiyonlardan yaklafl›k üç yüz resim ve bel-
ge bir araya getirildi. Sergiye eser veren kurumlar aras›nda Lo-
uvre, British Museum, Rijksmuseum Amsterdam, Greenwich
The National Maritime Museum, Bibliothèque nationale de
France, Ecole des Beaux-Arts Paris, Beaux- Arts Bordeaux,
Beaux -Arts de Lausanne ve Marsilya Ticaret Odas› gibi kurum-
lar bulunuyor. 

Yüzdeki Boflluklar

Foto¤rafç› Yetkin Odabafl› taraf›ndan
çekilen portrelerden oluflan “Yüzdeki
Boflluklar” sergisi 11-24 Kas›m 2013 ta-
rihleri aras›nda ‹zmir Frans›z Kültür
Merkezi’nde yer al›yor. Yarat›c›l›¤›n ev-
rendeki ses ve ›fl›ktan beslendi¤ine vur-

gu yapan Odabafl›, serginin ana fikrini gözler üzerine kurgula-
m›fl. Foto¤raflara, Sarp Keskiner’in özel olarak kaydetti¤i mü-
zikler efllik ediyor.

Hayvanat Bahçesi Tiyatro Oyunu
Tür: Tiyatro Oyunu
Yer: Muppets Bar
Gösteri: 2 Aral›k itibariyle her Pazartesi
Günü Saat: 21.00
Ayr›nt›lar: S›radan bir günde bir parkta

karfl›laflan iki s›radan orta yafll› erke¤in, buruk, sinirbozucu ve
süreçte ac›mas›z bir finalle sonuçlanan iletiflim veya iletiflimsi-
zli¤i...
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Mevzuat

1. Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i 
Resmi Gazete Tarih: 10 Temmuz 2013 Say›: 28703

2. Kültür Varl›klar› ‹hale Yönetmeli¤i 
Resmi Gazete Tarih: 25 Temmuz 2013 Say›: 28718

3. Yap› Denetimi ‹zin Belgesi Almak ‹çin Yap›lan 
Müracaatlar›n S›ralamaya Al›nma Esaslar›na Dair Tebli¤
Resmi Gazete Tarih: 28 Temmuz 2013 Say›: 28721

4. Çal›flanlar›n Gürültü ile ‹lgili Risklerden Korunmalar›na 
Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarih: 28 Temmuz 2013 Say›: 28721

5. Tabiat Varl›klar›, Do¤al Sit Alanlar› ve Özel Çevre 

Koruma Bölgelerinde Kalan Yap› Yasakl› Tafl›nmazlar›n 

Hazine Tafl›nmazlar› ile De¤ifltirilmesi Hakk›nda Yönetmelik

Resmi Gazete Tarih: 03 A¤ustos 2013 Say›: 28727

6. Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤inde De¤ifliklik 

Yap›lmas›na Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarih: 08 Eylül 2013 Say›: 28759

7. Çevresel Etki De¤erlendirmesi Yönetmeli¤i

Resmi Gazete Tarih: 3 Ekim 2013 Say›: 28784

Anayasa Mahkemesi, 4734 say›l› Kanun’un 62. maddesinin birinci
f›kras›n›n 5812 say›l› Kanun’un 24. maddesiyle de¤ifltirilen (h) ben-
dindeki; “Bu bent kapsam›nda elde edilen deneyim mühendis ve
mimar›n befl y›ld›r en az % 51 hissesine sahip oldu¤u veya her iki or-
ta¤›n da mühendis olup % 50-% 50 ortak oldu¤u tüzel kifliler tara-
f›ndan da kullan›labilir.” biçimindeki son cümlesindeki “…veya her iki
orta¤›n da mühendis olup % 50-% 50 ortak oldu¤u…” ibaresinin Ana-
yasa’ya ayk›r› oldu¤una ve ‹PTAL‹NE karar vermifltir. 

22 A¤ustos 2009 tarih 27327 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
Kamu ‹hale Genel Tebli¤i’nin mühendis veya mimarlar›n mezuniyet
belgeleri ile ihalelere kat›lmalar›n› düzenleyen 43. maddesi ile “43.1
4734 say›l› Kanunun 62. maddesinin (h) bendi uyar›nca; mühendis
ve mimarlar›n mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mü-
hendis veya mimarlar›n en az befl y›ld›r en az % 51 hissesine sahip
oldu¤u veya her iki orta¤›n da mühendis olup % 50-%50 ortak oldu-
¤u tüzel kifliler taraf›ndan da kullan›labilmesi mümkündür. Ancak;
ortakl›k oranlar› %50-%50 olan tüzel kiflilere iliflkin düzenlemede her
iki orta¤›n da mühendis olmas› koflulu aranacak olup, ortaklardan
birinin veya her ikisinin de mimar oldu¤u % 50-%50 ortakl›k oranla-
r› olan tüzel kifliler ortaklar›na ait mezuniyet belgeleriyle ihalelere
kat›lamayacaklard›r…” fleklinde düzenleme getirilmiflti. 

Söz konusu düzenleme ile yap›m ifli ihalelerinde, mimarlar›n mezu-
niyet belgesiyle elde ettikleri deneyimi kullanabilmeleri için mimar-
larla birlikte olsa dahi, ortak olduklar› tüzel kiflilerdeki hisse oranla-
r›n›n %51 olmas› flart› getirilmiflti. Buna karfl›n mühendis ortakl›klar›n-

da bu oran›n %50 olabilece¤i hükmüne yer verilmiflti. Yani mimarla-
r›n gerek mimarlarla gerekse mühendislerle ortakl›klar›nda elde et-
tikleri deneyimi kullanmalar› mühendis-mühendis ortakl›klar›ndan
ayr› ve k›s›tlay›c› bir koflula tabi tutulmak suretiyle, mimarlar aleyhi-
ne bir durum yarat›lm›flt›. Her iki orta¤›n mimar olup %50-%50 ortak
oldu¤u tüzel kiflilerde mimarlar mezuniyet belgelerini ifl deneyimi
olarak kullanamaz iken, her iki orta¤›n mühendis olup %50-%50 or-
tak oldu¤u tüzel kiflilerde mühendislere hak tan›nm›flt›. Mesleki faali-
yetleri kapsam›nda yer alan yap›m iflleri ihalelerinde aday veya is-
tekli olabilen mimarlar› do¤rudan ilgilendiren dava konusu Tebli¤
hükümleri ile Oda üyesi mimarlar›n ihalelere kat›l›mlar› haks›z ve hu-
kuka ayk›r› olarak k›s›tlanm›fl ve ifl alanlar› daralt›lm›flt›.

Kamu ‹hale Genel Tebli¤i ile Yap› ‹flleri ‹haleleri Uygulama Yönetme-
li¤i’ndeki ilgili maddelerin dayana¤› olan 4734 say›l› Kamu ‹hale Ka-
nunu’nun 62. maddesinin (h) bendinin “Bu bent kapsam›nda elde
edilen deneyim mühendis ve mimar›n befl y›ld›r en az % 51 hissesine
sahip oldu¤u veya her iki orta¤›n da mühendis olup % 50-% 50 or-
tak oldu¤u tüzel kifliler taraf›ndan da kullan›labilir” fleklindeki 3.
cümlesinin iptali için de Anayasa Mahkemesi’ne baflvurulmas› tale-
binde bulunulmufltu. Dan›fltay bu talebimizi kabul ederek Yasan›n
iptali için Anayasa Mahkemesi’ne baflvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesinin iptal karar› ile Yap›m ‹flleri ‹haleleri Uygula-
ma Yönetmeli¤i ve Kamu ‹hale Genel Tebli¤indeki ilgili düzenleme-
lerin dayana¤› ortadan kalkm›fl olup, Anayasa Mahkemesi karar› do¤rul-
tusunda yeniden düzenleme yap›lmas› gerekmektedir.

Mimarlar Odas›n›n, Anayasaya ayk›r›l›k iddias›nda bulundu¤u, 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu’nun 62. maddesinin (h)
bendinin üçüncü cümlesindeki “…veya her iki orta¤›n da mühendis olup %50 - %50 ortak oldu¤u…” ibaresi iptal edildi.
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Mevzuat

Sevgili üyemiz,

Kitapç›¤›n bas›m›ndan sonra Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤inin
16. Maddesinin 1.f›kras›n›n (34) ve (35) numaral› bentleri  14.09.2013
tarih28765 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan ilanla de¤ifltirilmifl ve
15.09.2013 tarihinde 57. Maddesi 3.f›kras›nda Bakanl›k taraf›ndan
düzeltme yay›mlanm›flt›r. ‹lgili maddelerde yap›lan de¤ifliklik ve dü-
zeltmeleri afla¤›dad›r.

Bilgilerinize sunar›z.

Madde 16 - Yap› düzenine ait tan›mlar:

…

34. (Ek:RG-1/6/2013-28664) Yan bahçe: Parselin ön ve arka bahçe-
leri d›fl›nda kalan bahçeleridir. 

35. (Ek:RG-1/6/2013-28664) Arka bahçe: Ön bahçeye komflulu¤u
bulunmayan bina arka cephesi ile arka komflu parsel s›n›r› aras›nda
kalan parsel bölümüdür. 

…

MADDE 57 – (De¤iflik:RG-3/4/2012-28253) 

(De¤iflik f›kra:RG-8/9/2013-28759)(3) ..... baflvuru sahibine ayn›
süreler içinde yaz›l› olarak bildirilmesi zorunludur. Kanal kotu tuta-
na¤› düzenlenmemesi ruhsat verilmesine engel de¤ildir. Ancak ida-
rece yap›lacak temel üstü vizesinde bu belgenin idareye verilmesi
ve kanalizasyon ba¤lant›s›na dair projenin bu tutana¤a göre haz›r-
lanmas› zorunludur. Aksi halde yap›n›n inflas›n›n devam›na izin veril-
mez. Parsel malik veya maliklerinin ruhsat ve eki onayl› projelere
muvafakati al›nmaks›z›n yap› ruhsat› düzenlenemez, onayl› projeler-
de tadilat yap›lamaz. Yap› ruhsat ve eki projelere uygun olarak ta-
mamland›¤›nda yap› kullanma izni düzenlenmesi aflamas›nda veya
süre uzat›m›na yönelik ruhsat ifllemlerinde ayr›ca bütün maliklerin
muvafakati aranmaz. Sözleflmesine ve mevzuata uygun olarak de-
vam eden inflaatlarda maliklerin tamam› baflvurmad›kça ruhsat iptal
edilemez. Maliklerin birinin ya da birkaç›n›n de¤iflmesi halinde de bu
kurala uyulur. 

Tapu kay›t örne¤i yerine geçen belgeler; ...

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›ndan:
Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i’nde
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik

Mimarlar Odas›’n›n da kurucusu oldu¤u Mimarl›k Vakf›-

m›z, E¤itim ve Burs Fonu projesini 19 y›ldan beri sür-

dürmektedir.

2012-2013 ö¤renim döneminde

62 ö¤renciye burs sa¤lad›k. 

17 ö¤rencimiz mezun oldu. 

Devam eden 45 ö¤rencimiz 

ile birlikte daha kaç ö¤renciye burs verebile-
ce¤imiz sizin de katk›da bulunman›za ba¤l›.

Ba¤›flta bulunan meslektafllar›m›z, tercih etti¤i üniver-

sitelerden baflvuran ö¤rencilere öncelik verilmesini is-

teyebilirler. 

Meslektafllar›m›z, bir veya daha çok ö¤renci-
nin bursunu karfl›lad›¤› gibi, ayl›k taksitler
halinde de ba¤›fllar›n› gönderebiliyorlar.

Bizimle iletiflim kuraca¤›n›z› ve ilginizi bekliyor, içten

teflekkürlerimizi sunuyoruz.

Yaflar Marulyal›                             

Vak›f Baflkan›  

Mimarl›k Vakf›’ndan 
Ça¤r› ve Teflekkür!
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Yitirdiklerimiz

Prof. Dr. Ahmet Eyüce
20 Ocak 1947’de ‹zmir’de dünyaya gelen
Eyüce, ‹zmir Dumlup›nar ‹lkokulu, ‹zmir
Saint Joseph Frans›z Ortaokulu ve ‹zmir
Atatürk Lisesi’ni bitirdi. ODTÜ Mimarl›k
Fakültesi’nde Mimarl›k Lisans, EÜ Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde Yüksek Lisans ve
Doktora çal›flmalar›n› tamamlad›. Ege

Üniversitesi (1973-81), Cidde KAAU (1981-88), DEÜ Mi-
marl›k Fakültesi (1988-95), ‹YTE Mimarl›k Fakültesi’nde
(1995-2004) ö¤retim görevi ve idari görevler ald›.1995 y›-
l›nda Profesör olan Ahmet Eyüce, ‹YTE Mimarl›k Fakülte-
si Mimarl›k Bölümü kurulufl çal›flmalar›n› yürüttü ve Bölüm
Baflkan› olarak görev ald›. Halen Bahçeflehir Üniversitesi
Mimarl›k ve Tasar›m Fakültesi’nde dekanl›k ve ö¤retim
üyeli¤i görevini sürdürmekteydi. Singapur, Malezya, Suu-
di Arabistan, ABD ve birçok Avrupa ülkesinde bilimsel

toplant›lara kat›l›p, konferanslar veren Eyüce’nin, yurt
içinde ve d›fl›nda yay›nlanm›fl çal›flmalar› bulunmaktad›r.
1992-2000 y›llar› aras›nda Ege Mimarl›k Dergisi yay›n ku-
rulu üyesi olan Eyüce, ‹zmir Mimarlar Odas›’n›n çeflitli ko-
misyonlar›nda da aktif görev alm›flt›r. ‹YTE döner serma-
yesi kapsam›nda, Ahmet Eyüce baflkanl›¤›ndaki grup ta-
raf›ndan haz›rlanan akvaryum projesi 1998 Ulusal Mimar-
l›k Ödülü alm›flt›r. 1999-2004 y›llar› aras›nda ‹zmir Büyük-
flehir Belediyesi’ne dan›flmanl›k yapm›flt›r. 2012 y›l›nda da
UNESCO Venedik Ofisi Bilimsel Komite üyeli¤ine seçil-
mifltir. Kendisi de mimar olan Özen Eyüce ile evli ve De-
niz Eyüce’nin babas›d›r. 

Mimarca yaflanan bir ömrün ard›ndan, 9 A¤ustos 2013’te
arkas›nda pek çok mimari proje, yetifltirilmifl mimar ve gü-
zel dostluklar b›rakarak aram›zdan ayr›ld›.

Prof. Dr. Gürhan Tümer
De¤erli meslektafl›m›z, yak›n çal›flma arkada-
fl›m›z, dostumuz, 2004 y›l› Ulusal Mimarl›k
Sergisi ve Ödülleri, Mimarl›¤a Katk› Dal› Bafla-
r› Ödülü sahibi Prof. Dr. Gürhan Tümer'i kay-
bettik. 

Gürhan Tümer, 1944 y›l›nda ‹zmir’de do¤du.
Ortaö¤renimini Saint-Joseph Frans›z Kole-

ji’nde ve AFS bursuyla gitti¤i Amerika Birleflik Devletleri’nin Il-
linois Eyaleti’nde, Libertyville High School’da tamamlad›.  1970
y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nden

mezun oldu ve ayn› y›l ‹zmir’e gelerek Ege Üniversitesi Mühen-

dislik Fakültesi’ne asistan olarak girdi. Ard›ndan Frans›z Hükü-

meti’nin verdi¤i bir bursu kazanarak Paris’te bir y›l Vincennes

Üniversitesi’ne devam etti. Yurda döndükten sonra, Ege Üni-

versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 1977 y›l›nda doktoras›n›

tamamlad›. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurulmas› üzerine, bu

kurumun Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü’nde

akademik hayat›n› sürdürdü. 1988 y›l›nda doçent, 1995 y›l›nda

profesör unvan›n› ald›. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fa-

kültesi’nde profesör olarak görev yapt›. 
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Doç. Dr. Emre Madran
1944 y›l›nda ‹zmir’de do¤du. ODTÜ Mi-
marl›k Fakültesi’nde 1966 y›l›nda Lisans,
1968’de restorasyon yüksek lisans,
1996’da restorasyon doktora e¤itimini ta-
mamlad›. 1968-1973 y›llar› aras›nda Vak›f-
lar Genel Müdürlü¤ü’nde, 1974-1981 y›llar›
aras›ndaysa Kültür Bakanl›¤›’nda çal›flt›.

1981 y›l›nda ODTÜ Mimarl›k Fakültesi Restorasyon Bölü-
mü’ne ö¤retim görevlisi olarak döndü. 1997 y›l›nda do-
çent oldu¤u kurumdan, 2011 y›l›nda emekli olarak ayr›ld›.
TMMOB Mimarlar Odas› 40. dönem (2006-2008) ve 41.
dönem (2008-2010) Merkez Yönetim Kurulu üyeli¤i yapt›.

Akademik yaflam›nda ve Mimarlar Odas› bünyesinde
uzun y›llar Osmanl› ve Cumhuriyet dönemi koruma tarihi,
geleneksel yap› malzemesi ve yap›m teknikleri, koruma
mevzuat›, alan yönetimi, koruman›n yönetsel ve parasal
yönleri alanlar›nda çal›flt›. Ço¤u kültür varl›klar›n›n korun-
mas›n› konu alan ve bir k›sm›n› meslektafllar› ile yazd›¤›
kitaplar›, 100’den fazla yay›nlanm›fl makalesi vard›r. Ayr›-
ca, yönetici, dan›flman ya da araflt›rmac› olarak koruma
amaçl› imar plan›, tek yap› ölçe¤inde bir çok rölöve-res-
torasyon projeleri ve restorasyon uygulamalar›nda görev
alm›flt›r. Koruma ve Restorasyon Uzmanlar› ve ICOMOS
Türkiye Milli Komitesi üyesidir.

Oktay Ekinci
1952 y›l›nda Bal›kesir'de do¤du. ‹lko-
kulu Erzincan ve ‹stanbul'da, orta ö¤-
renimini ‹stanbul Pertevniyal Lise-
si'nde tamamlad›. 1969 y›l›nda Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi, Mimarl›k
Bölümü'nde ö¤renimine bafllad›. Ö¤-

rencilik y›llar›nda Politika gazetesinde ve çeflitli dergiler-
de yazarl›k ve çizerlik yapt›. Karikatür çal›flmalar›yla ser-
gilere kat›ld›, ödüller ald›. Fatih Halkevi'nde yöneticilik,
Akademi'de ö¤renci temsilcili¤i görevlerinde bulundu.

Mezuniyetinden sonra 1978’de Mu¤la Belediyesi'nde imar
müdürü olarak kamu görevine bafllad›. Mu¤la kentsel sit
alan› ve do¤al / tarihsel çevrenin korunmas›na yönelik

planlama çal›flmalar›na kat›ld›, uygulamalar› yönetti. 12
Eylül 1980'den sonra belediyeye "atama" ile gelen yöne-
timle anlaflamayarak istifa etti. Efli Mimar Zehra Ekinci'yle
birlikte serbest mimarl›k çal›flmalar›n› yürüttü. Efli ve iki
o¤lu ile birlikte ‹stanbul’da yaflamaktayd›.

Mimarlar Odas›'n›n çeflitli kademelerinde yöneticilik gö-
revleri üstlendi: Mimarlar Odas› 31. dönem (1988-90) Ge-
nel Baflkan Yard›mc›s›, 32. dönem (1990-92) Merkez Yö-
netim Kurulu Üyesi, 36. dönem (1998-2000), 37. dönem
(2000-02), 39. Dönem (2004-06) Genel Baflkan; 38. Dö-
nem (2002-04) Yay›n Komitesi Üyesi; ve Mimarlar Odas›
‹stanbul BK fiubesi 32. dönem (1992-94) ve 33. dönem
(1994-96) Yönetim Kurulu Baflkan› olarak görev ald›.



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 36

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 : 2013/3 Bask› Tarihi: 03.09.2013

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

SAH‹B‹ : Hasan TOPAL

SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU

BÜLTEN‹

fiubemiz ile Yeni Anlaflmal› Kurulufllar

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

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

Esra Ekmekçi
De¤erli meslektafl›m›z Esra Ekmekçi
(‹TÜ, 1993) 22429 sicil numaras› ile
Odam›za kay›tl› idi. Ailesi ve mimarl›k
camias›na baflsa¤l›¤› diliyor, meslek-
tafl›m›z› sayg›yla an›yoruz. 

De¤erli meslektafl›m›z Ali Güner
Alpay(‹TÜ, 1963) 2071 sicil numaras› ile
Odam›za kay›tl› idi. Ailesi ve mimarl›k
camias›na baflsa¤l›¤› diliyor, meslek-
tafl›m›z› sayg›yla an›yoruz. 

De¤erli meslektafl›m›z Zuhal Baki (EÜ,
1971) 4744 sicil numaras› ile Odam›za
kay›tl› idi. Ailesi ve mimarl›k camias›na
baflsa¤l›¤› diliyor, meslektafl›m›z›
sayg›yla an›yoruz. 

De¤erli meslektafl›m›z Hakk› Önel
(‹stanbul DMMA, 1969) 3570 sicil
numaras› kay›tl› idi. Ailesi ve mimarl›k
camias›na baflsa¤l›¤› diliyor, meslek-
tafl›m›z› sayg›yla an›yoruz. 

Ali Güner Alpay

Zuhal Baki

Hakk› Önel

‹zmir ilçe belediyelerince yürütülen uygulama imar

planlar›na ait plan notlar›na http://www.izmi-
mod.org.tr/index.php?sayfa=plan-notla-
ri060913&kat=dev linkinden ulaflabilirsiniz.


