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HABERLER BÜLTENİ HAZİRAN 2018

İzmir Ticaret Odası’nın Yeni 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Özgener Ziyaret Edildi
Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 7 Mayıs 2018 Pazartesi 
günü, İzmir Ticaret Odası‘nın yeni Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Mahmut Özgener’i ziyaret etti. Şube 
Yönetim Kurulu adına H. İbrahim Alpaslan, Tarkan 
Oktay, Nilüfer Çınarlı Mutlu, Buket İlter Alper, Esra 
Yılmaz Keskin ve Anıl Binay’ın gerçekleştirdiği zi-
yarette, Özgener’e yeni görevinde başarı dilekleri 
iletildi; kente dair güncel konular ile yapı sektörü 
üzerine sohbet edildi.

“Türk SMD Mimarlığının 30 
Yıllık Serüveni Sergisi” İzmir 
Mimarlık Merkezi’nde Açıldı

İzmir Mimarlık Merkezi, “Türk SMD Mimarlığının 30 
Yıllık Serüveni Sergisi”ne ev sahipliği yaptı. İzmir 
Serbest Mimarlar Derneği’nin bir retrospektifi nite-
liğinde olan serginin açılışı 26 Nisan Perşembe ak-
şamı bir kokteyl eşliğinde gerçekleştirildi. Açılışta 
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başka-
nı H. İbrahim Alpaslan, İzmir Serbest Mimarlar Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Egeli, Türkiye 
Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Aytek İtez ve İstanbul Serbest Mimarlar Derneği 
adına Abbas Hacıömeroğlu konuşmalarını yaptılar.
Sergi 26 Nisan - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında İz-
mir Mimarlık Merkezi’nde izleyici ile buluştu. 

Etkinlikler



2

HABERLER BÜLTENİ HAZİRAN 2018

Kuşadası TARİŞ Alanı Panel ve 
Çalıştayı Gerçekleştirildi

28 Nisan 2018 tarihinde Kuşadası TARİŞ Alanı Panel 
ve Çalıştayı gerçekleştirildi. Mimarlar Odası İzmir 
Şubesi eski başkanı Hasan Topal, beldenin önemli 
bir alanı olan ve yakın zamanda Aydın Büyükşehir 
Belediyesi tarafından satın alınan eski TARİŞ ara-
zisi üzerine çalışmalarını ve önerilerini sundu. To-
pal, bildirisinde bir yandan Kuşadası’nın tarihi ve 
kültürel öneminden bahsederken, diğer yandan 
tarımsal üretim kooperatiflerinin küresel neoliberal 
yaklaşım biçimleri dolayısıyla işlevsizleştirilmesi-
ne vurgu yaptı. Ülkemizde birçok beldede olduğu 
gibi Kuşadası’nda da öne çıkan plansızlık sorununa 
dikkat çeken bildiride, eski TARİŞ alanının yeniden 
işlevlendirilmesi konusu ele alındı. Hasan Topal, 
bahsedilen çerçevede beldenin bir ihtiyaç progra-
mının belirlenmesi ve ardından bahsedilen ilkeler 
göz önüne alınarak bir ‘’Kuşadası Kıyı Düzenle-
mesi ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması’’ açılması 
önerisinde bulundu. Bahsedilen yarışmanın sadece 
eski TARİŞ alanı ve yakın çevresini değil, Kuşadası 
Kruvaziyer Limanı ile Marina arası kıyı ve kıyı gerisi 
belirli bir derinliğe kadar olan bölgeyi içermesi ge-
rekliliğinden bahsedildi.

Etkinlikler

İncirliova’da Gerçekleşmesi 
Planlanan Öğrenci Yaz Okulu 
İçin Belediye Başkanı 
Gürşat Kale Ziyaret Edildi

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin bu yaz gerçekleşti-
rilmesi planlanlanan mimarlık öğrencileri yaz okulu 
için çalışmalara başlandı. Aydın İncirliova’da ger-
çekleştirilmesi planlanan okul için 27 Nisan Cuma 
günü Belediye Başkanı Sayın Gürşat Kale ziyaret 
edilip olası çalışma alanları için keşif gezisinde bu-
lunuldu. Olası alanlar ve imkanlar ile ilgili bilgi pay-
laşımında bulunuldu.
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“Autodesk Mimari Çözüm 
Önerileri” Semineri 
Gerçekleştirildi

3 Mayıs 2018 Perşembe günü İzmir Mimarlık 
Merkezi’nde, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve CAD-
BİM ortaklığında “Autodesk Mimari Çözüm Öneri-
leri” semineri gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, 
Autodesk programlarının tanıtımı yapıldı. Konunun 
uzmanları ayrıca, uygulamalı bir anlatım ile Revit 
programını ve mimarlara sunduğu imkanları aktar-
dı.
Ayrıca Oda üyelerini kapsayan bir indirim kampan-
yası başlatıldı. Uygun sayıya ulaşıldığı takdirde ka-
yıt yaptıran üyelerimiz Autodesk ürünlerini indirimli 
fiyat üzerinden temin edebilecekler.

44. Dönem 2. Bölge Toplantısı 
Uşak’ta Gerçekleştirildi

Mimarlar Odası İzmir şubesi, bölge toplantılarını 
bölgenin doğal ve kentsel sorunlarına dikkat çeken 
etkinliklerle birlikte düzenliyor. Şube, 44. Dönem 
bölge toplantılarından 2.sini 5 ve 6 Mayıs 2018’de 
Uşak Temsilciliği’nde gerçekleştirildi.
Bu bağlamda, Manisa’daki temsilcilikteki toplantı-
da Beyaz Fil binasının yıkılmaması için devam eden 
mücadeleye destek verilmişti, Uşak’ta gerçekleşti-
rilen toplantıda ise gündem Murat Dağı oldu. Uşak 
Temsilciliği’nde gerçekleşen toplantının programı, 
doğal güzelliklerimizin madenler ve diğer faaliyet-
lerle yok edilmemesi; suyumuzun, toprağımızın ve 
havamızın zehirlenmemesi için uzmanların görüşle-
rini paylaştıkları bir sempozyum ve Murat Dağı ge-
zisi ile tamamlandı.

Etkinlikler
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İzmir Mimarlık Merkezi Letoon 
Mimarlık’ın Organizasyonu ile 
“Brüt Beton Kozmetiği ve 
Beton Koruma Teknolojileri” 
Seminerine Ev Sahipliği Yaptı 

İzmir Mimarlık Merkezi, 9 Mayıs 2018 Çarşamba 
günü Letoon Mimarlık’ın organizasyonu ile, “Brüt 
Beton Kozmetiği ve Beton Koruma Teknolojileri” 
adlı seminere ev sahipliği yaptı. Seminer kapsamın-
da, yeni teknoloji ürünü yapı malzemeleri hakkında 
bilgilendirmeler yapıldı; teknik özellikleri, uygulama 
alanları ve dünyadan örneklere yer verildi. Seminer 
sonrasında, katılımcılara yerinde göstermek ama-
cıyla, Mimarlık Merkezi duvarında malzemenin brüt 
beton üzerinde uygulaması yapıldı. 

Etkinlikler

“Yeni Ekonomide Girişimcilik 
ve İş Modeli Oluşturma Eğitimi” 
Gerçekleşti

Türk Ekonomi Bankası Kadın Bankacılığı Birimi, 
işsiz kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarına 
yönelik olarak “Yeni ekonomide Girişimcilik ve İş 
Modeli Oluşturma Eğitimi” gerçekleştirdi. 
Türk Ekonomi Bankası (TEB) Kadın Bankacılığı Bi-
rimi, 8 Mayıs 2018 Salı günü işsiz kadın mühendis 
mimar ve şehir plancılarına yönelik olarak “Yeni 
Ekonomide Girişimcilik ve İş Modeli Oluşturma 
Eğitimi” düzenlendi. Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi Akdeniz Salonu’ nda 13:30 - 17:30 saatle-
ri arasında düzenlenen eğitimde, Ar-Ge, teknolo-
ji ve bilgi odaklı iş geliştirmek isteyen kadın giri-
şimlere yönelik olarak gerçekleştirildi. Hibe almak 
üzere TÜBİTAK’a yapılan projeleri değerlendiren 
ve uygunluk sağlayanları TÜBİTAK’a yönlendiren 
kurumlardan biri olan TEB’in düzenlediği eğitimle; 
teknoloji tabanlı alanlardaki kadın girişimci sayısı-
nın artırması hedefleniyor. 
Eğitimin konu başlıkları ve içeriği şöyle gerçekleşti.
Yeni ekonomide girişimcilik kavramı
Ülkemizde girişimcilik 
Girişimcilik ekosistemi ve destekler 
Yeni iş fikri trendleri ve katma değerli girişimcilik 
örnekleri 
Doğru iş modeli oluşturma 
Girişimci Ekip ve Yönetim Yapısı 
Problem ve Değer Önerisi 
Müşteri Segmentleri 
Kanallar (Satış, Dağıtım, Dağıtım Sonrası Hizmet-
ler) 
Gelir Modeli 
Pazarlama ve Müşteri İlişkileri 
Önemli Aktiviteler 
Önemli Kaynaklar 
Hedefler ve Ölçümler 
Yatırım Finansmanı ve Gider Yapısı
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Etkinlikler

H. İbrahim Alpaslan “Her 
Yönüyle Kentsel Dönüşüm 
Zirvesi”nde Kentsel Dönüşüm 
Sunumu ile Yer Aldı

İzmir Mimarlık Merkezi’nde 10 Mayıs 2018 Perşem-
be günü, Management Plus’ın organize ettiği “Her 
Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi, İzmir” etkinliği 
gerçekleştirildi. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı H. İbrahim Alpaslan etkinlikte 
“Kamu, Odalar ve STK’lar Açısından Kentsel Dö-
nüşüm Süreci ve İzmir Özeli” oturumunda konuş-
macı olarak yer aldı. Alpaslan sunumunda “kentsel 
dönüşüm” kavramından ve kavramın Türkiye ve 
dünyadaki kullanım biçimlerinden; katılımcılık, ya-
şam kalitesi, sosyal yapı ve mekânsal kalite gibi 
kentsel dönüşüm süreçlerinde göz önüne alınması 
gereken önemli faktörlerden bahsetti. Dünyadan 
ve Türkiye’den proje örnekleri üzerinden kentsel 
dönüşüm uygulama biçimlerinin karşılaştırılması ile 
devam eden sunumunun sonunda Alpaslan, kentsel 
dönüşüm süreçleri ile ilgili önerilere yer verdi.  

Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve 
Yaşar Üniversitesi Ortaklığıyla 
Liman Arkası Gezisi Gerçekleştirildi
Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Yaşar Üniversitesi İç 
Mimarlık Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Gül-
nur Ballice, Dr. Öğr. Üyesi Nağme Ebru Aydeniz 
ve Araş. Gör. Eda Paykoç’un yürütücülüğünde 12 
Mayıs 2018 Cumartesi günü, Liman Arkası Gezisi’ni 
gerçekleştirdi. 
Organizasyon kapsamında İzmir’in mekânsal bel-
leğinde, üretimin ve liman hazırlık aşamasının ger-
çekleştiği, liman ile fiziksel ilişkisi çok kuvvetli olan 
liman arkası bölgesinde yer alan beş yapı gezildi. 
Ziyaret edilen yapılar ile ilgili teknik ve yaşantısal 
bilgi ve deneyimlerin katılımcılara aktarımı, yürütü-
cüler ve mekanlarda çalışan ya da çalışmış olan kişi-
ler tarafından aktarıldı. İlk durak olan İzmir Elektrik 
Fabrikası’nın eski müdürü Süha Tarman, geziye eş-
lik etti ve katılımcılara tesisin teknik bilgilerini, çalış-
ma prensiplerini, mekân ile ilgili anılarını ve mekânın 
geleceği ile ilgili beklentilerini paylaştı. Toprak Mah-
sülleri Ofisi Siloları’nda görevli Elektrik Mühendisi 
Sedat Çetin ve TMO İzmir Şube Müdür Yardımcısı 
Mücahit Azap, katılımcıları tesisin işleyişi ile ilgili bil-
gilendirdi. Ardından Alsancak Tren Garı ve Sümer-
bank Basma Sanayi Yerleşkesi ziyaret edildi, alan 
üzerine çalışan akademisyen yürütücüler mekânlar 
ile ilgili bilgilerini paylaştılar.
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Etkinlikler

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Koşu 
Takımı MİMARUN 19 Mayıs Yol 
Koşusu’nda Yer Aldı

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin koşu sever üyeleri-
nin bir araya geldiği koşu takımı MİMARUN, ilk kez 
19 Mayıs Yol Koşusu’nda yer aldı.  
“19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bay-
ramı Koşusu” olarak da bilinen etkinlik, Cumhuriyet 
Meydanı’ndan başlanarak Göztepe istikametinde 
Küçükyalı ayrımından dönülerek yine Cumhuriyet 
Meydanı’nda tamamlandı. Yarışma Atletizm Fede-
rasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun ola-
rak yapılan koşunun gerçekleştiği toplam mesafe 
10.000 metre oldu. 

Mimarlar Odası 
Salihli Temsilciliği Tarafından 
“Salihli’de Jeotermalin Gediz 
Ovasına Olumsuz Etkileri” 
Paneli Düzenlendi

Mimarlar Odası Salihli Temsilciliği başkanı Ko-
ray Kaplan’ın öncülüğünde, 14 Mayıs 2018 Pazar-
tesi günü, STSO Sardes Konferans Salonu’nda 
“Salihli’de Jeotermalin Gediz Ovasına Olumsuz Et-
kileri” paneli düzenlendi. Panel kapsamında, Salihli 
ve bölgesine yapılması planlanan ve bir süredir ça-
lışmaları süren jeotermal enerji santralinin (JES) za-
rarları konunun uzmanları tarafından anlatıldı. İlgi-
nin yoğun olduğu panele konuşmacı olarak katılan 
Yüksek Jeoloji Mühendisi Tahir Öngür, jeotermal 
enerji santrallerinin doğaya verdikleri zararlar ile 
Alaşehir ve Aydın’da yaşananlar hakkında bilgiler 
verdi. Öngür ayrıca jeotermalde çok ciddi boyutta 
yanlış uygulamalar olduğunu ifade etti ve Jeoter-
mal Yasası’nın mutlaka değiştirilmesi gerektiğini 
belirtti. Panele katılan Aydın Çevre Plaformu (AY-
ÇEP) yöneticisi Mehmet Vergin, jeotermal enerji 
santraline (JES) karşı Aydın’da verdikleri müca-
deleleri ve neler yaşadıklarını katılımcılara anlattı. 
Panelin diğer katılımcıları olan Yüksek Jeoloji Mü-
hendisi Erhan İçöz ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. 
Ali Osman Karababa da katılımcıları, kendi çalışma 
alanları ile ilintili olarak, jeotermal enerji santralleri-
nin verdikleri zararlar hakkında bilgilendirdiler.
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Arkas Sanat Merkezi’nde “Renk 
Işık Titreşim: Türk İzlenimcileri” 
Sergi Gezisi Rehber Eşliğinde 
Gerçekleştirildi

Mimarlar Odası İzmir Şubesi 16 Mayıs 2018 Çarşam-
ba günü “Renk Işık Titreşim: Türk İzlenimcileri” adlı 
sergiyi görmek üzere Arkas Sanat Merkezi’ne bir 
gezi düzenledi. Şubenin yaptığı çağrıya yanıt verip 
kayıt yaptıran üyeler sergiyi rehber eşliğinde gezip 
detaylı bilgi edindiler. 
“Renk, Işık, Titreşim: Türk İzlenimcileri” sergisinin 
ağırlığını 1914 Kuşağı sanatçıları oluşturmakla bir-
likte, sergide bu kuşağın öncesi ve sonrası sanatçı-
ların eserleri de yer almaktadır. Üç kuşak sanatçıyı 
bir araya getiren bu sergi, Osmanlı’nın son döne-
minden Cumhuriyet’e geçiş sürecinde resim sanatı-
mıza ait önemli örnekleri bir araya getirmektedir.”*

* http://www.arkassanatmerkezi.com

Bora Başok Söyleşisinde 
“Rusya’da Mimar Olmak” 
Deneyimlerini Katılımcılar ile 
Paylaştı

Yurtdışında çalışan mimarların deneyimlerini ve 
farklı coğrafyalarda iş üretme dinamiklerini paylaş-
malarını hedefleyen söyleşilerden ilki 16 Mayıs 2018 
Çarşamba günü İzmir Mimarlık Merkezi’nde Bora 
Başok ile gerçekleştirildi. “Rusya’da Mimar Olmak” 
başlıklı söyleşisinde Başok, Rusya’da çalışan bir 
mimar olarak, orada proje üretme sürecini; ülkenin 
tasarım ve inşaat sektöründe uyguladığı kuralları; 
Türkiye’den farklı olan iklim koşullarının tasarım ve 
uygulama aşamasına etkilerini; Türkiyeli bir mimar 
olarak Rusya’da çalışmanın avantaj ve dezavantaj-
larını; mimarlık ile pazarlama tekniklerinin kesişim 
alanında davranış biçimlerini dahil olduğu proje 
örnekleri ve kişisel deneyimleri üzerinden aktardı. 
Katılımcıların soruları ile şekillenen sunumda akta-
rılan bilgiler, temelde Rusya ve Türkiye’de mesleki 
pratiklerin karşılaştırılması temelli olarak aktarıldı.  

Etkinlikler
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Tasarım Köyü İzmir Sergisi, İzmir Mimarlık Merkezi’nde Açıldı

İzmir Mimarlık Merkezi, 12 Mayıs 2018 Cumarte-
si günü Tasarım Köyü Sergisi açılışı ve söyleşisine 
ev sahipliği yaptı. Sergi kapsamında Tasarım Köyü 
organizasyonunun şimdiye kadar gerçekleştirilmiş 
iki kampında üretilmiş olan işlerin, atölyelerin ve 
sürecin bir çıktısı yer alıyor. Açılış ile birlikte ger-
çekleştirilen söyleşide Tasarım Köyü yürütücü ekibi 
amaçlarını, yer seçimlerini, yöntemlerini, şu ana ka-
dar gerçekleşen atölyeleri, bir arada çalışma dina-
miklerini ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaştılar.
Sergi, 23 Mayıs’a kadar İzmir Mimarlık Merkezi’nde 
ziyaret edildi.

Tasarım Köyü İzmir hakkında:
“Tasarım disiplinleri -mimarlık, endüstri ürünleri ta-
sarımı, iç mimarlık, grafik tasarım, peyzaj mimarlı-
ğı…- okullarda öğrendiğimiz ve çalışma hayatında 
deneyimlediğimiz şekliyle her zaman kent odaklı 
pratikler olarak görünür olmaktadır. Tasarım bö-
lümlerinde okuyan öğrenciler olarak üniversite eği-
timi boyunca, tasarıma kent ölçeğinden bakmak-
tayız. Oysa ‘tasarım’ ne tamamen kent ile ne de 
akademik eğitimle ilgilidir.

Tasarım Köyü olarak amacımız temel olarak;  bugün 
artık büyükşehir yasası ile sayıları ve nüfusu giderek 
azalan* köylerdeki yerel bilginin ve okulda öğren-
diklerimizin arakesitinde düşünmek, konuşmak ve 
üretmektir. ‘’Kentli olanaklarını ve teknolojilerini’’ 
bir kenara koyarak, nispeten zamanın daha döngü-
sel aktığı bir bağlamda, köydeki üretim ilişkilerini, 
sosyal ilişkileri atölyelerde ve köyde kaldığımız süre 
içerisinde kendi yaşantımızda deneyimlediğimiz in-
formal bir öğrenme ve paylaşım alanı oluşturmak-
tır.”
Tasarım Köyü’ne  büyük çoğunluğu Türkiye’den ol-
mak üzere yurt içi ve yurt dışından toplam 810 öğ-
renci başvuru yaptı. Başvuran öğrencilerden 190’ı 
organizasyona katılım sağladı. 11 farklı tasarım di-
siplininden gelen öğrenciler disiplinler arası bir ça-
ışmanın parçası oldular. Şimdiye kadar yürütücüler-
le birlikte 260 kişinin yolu Tasarım Köyü’ nden geçti 
ve toplamda 28 atölye yürütüldü.
Tasarım Köyü İzmir Ekibi: Deniz Yıldırım, Fatmanur 
Çakır, Şirvan Kaya, Amine Sena Koçer, Tansel Ünal, 
Can Kalınsazlıoğlu, Dilay Keskin,  Buğra Güngör, 
Aylin Özkan, Abdülkadir Keleş, Yeliz Yıldırım

Etkinlikler
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Etkinlikler

İzmir Mimarlık Merkezi’nde 
Mehmet Yasa ile Mimari 
Fotoğraf Atölyesi Başladı

Mimarlar Odası İzmir Şubesi sosyal etkinlikler kap-
samında düzenlenen mimari fotoğraf atölyesi 17 
Mayıs 2018 Perşembe günü başladı. Alanında ta-
nınan ve mimari fotoğrafçılık konusunda başarılı 
sanatçı Mehmet Yasa’nın yürütücülüğünde gerçek-
leştirilen atölye, teorik ve pratik iki kısımdan olu-
şuyor. Atölye, dört hafta boyunca devam edecek.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi 
Sinema Atölyesi Çalışmalarına 
Başladı 
İzmir Mimarlık Merkezi’nde, üyelerin katılımına 
açık sosyal etkinlik atölyelerinden biri olan Sinema 
Atölyesi çalışmalarına başladı. Tahsin İşbilen, Işın 
Turgut, Kubilay Aksun ve Emre Doğan’ın yürütücü-
lüğünde gerçekleşen atölye, çalışmalarını “Kültür-
park” teması etrafında teorik ve pratik çerçevede 
sürdürüyor. Atölye, çalışmalarına Haziran ayı sonu-
na kadar devam edecek.  
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Ahmet Fitoloğlu’nun “Küçük 
Şeyler” Resim Sergisi İzmir 
Mimarlık Merkezi’nde Açıldı

Etkinlikler

41. İstanbul Yapı Fuarı’na 
Katılan 46 İzmirli Mimarın 
Ulaşım Giderlerine Katkı 
Sağlandı
Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Yapı Endüstri Mer-
kezi ortaklığıyla, İzmir’deki mimarların 41. İstanbul 
Yapı Fuarı’na katılımı ile ilgili kolaylaştırıcı bir yön-
tem geliştirildi. Mimarlar Odası İzmir Şubesi, nisan 
ayının son haftasında üyelerine yaptığı bir çağrıda, 
fuara katılmak isteyenlere, başvurmaları halinde, 
yol ücretlerinin tamamının ya da bir kısmının karşı-
lanacağını açıkladı. 
Çağrıya yanıt veren 46 üyemiz, 8-12 Mayıs 2018 
tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen Yapı 
Fuarı’na katıldılar. Bu organizasyon ile otobüs ile 
seyahat eden katılımcılar yolculuk masraflarının 
tamamını, uçak ile seyahat edenler ise 150 TL’sini 
Yapı Endüstri Merkezi’nden geri aldılar. 

22 Mayıs Salı günü İzmir Mimarlık Merkezi’nde üye-
miz Yusuf Ahmet Fitoloğlu’nun resim sergisinin 
açılışı gerçekleştirildi. “Küçük Şeyler” adlı sergi, 
Fitoloğlu’nun yağlı boya tekniğinde resim çalışma-
larından oluşuyor. Sergi, 5 Haziran 2018 tarihine ka-
dar görülebilir. 

İzmir Mimarlık Merkezi’nde 
BIMSOFT’un Düzenlediği 
“BIM’e ARCHICAD ile Geçin” 
Semineri Gerçekleştirdi
Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin, üyelerine mi-
mari çizim programlarının tanıtımının sağlamak 
ve program lisanslarını uygun fiyata edindirmek 
amaçlı olarak farklı firmalarla geliştirmekte ol-
duğu ortak kampanyalardan biri de BIMSOFT ile 
gerçekleşti.
BIMSOFT ile, ARCHICAD 21 için geliştirilen kam-
panyanın bir parçası niteliğinde olan “BIM’e ARC-
HICAD ile Geçin” adlı seminer 24 Mayıs 2018 
Perşembe günü İzmir Mimarlık Merkezi’nde yer 
aldı. BIMSOFT firmasından bir yetkilinin yer aldı-
ğı seminerde BIM sisteminin ne olduğu, kullanım 
biçimleri, kullanıcılara sağladığı kolaylıklar ve ileti-
şimi güçlendiriş biçimi; BIM sistemi ile ARCHICAD 
programının birlikte çalışma prensipleri ve oluştu-
rulan kampanya ile ilgili bilgiler katılımcılarla pay-
laşıldı. 
BIMSOFT ile birlikte gerçekleştirilen bu kampanya 
için son başvuru tarihi 31 Haziran 2018.
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Etkinlikler

İzmir Mimarlık Merkezi’nde 
Yaşar Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Yılsonu Sergisi 
Açılışı Prof. Dr. Ahmet İnam’ın 
Söyleşisiyle Gerçekleşti
Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yılsonu Ser-
gisi açılışı, 25.05.2018 tarihinde İzmir Mimarlık 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sergide, dönem bo-
yunca fakültenin farklı bölümlerinde ve farklı dö-
nemlerinde yürütülen ve “Eşik”i ortak kavramsal 
çerçeve olarak alan mimari tasarım stüdyolarının 
sonuç ürünleri yer alıyor. Açılış etkinliği davetli ko-
nuşmacı olan Orta Doğu Üniversitesi Felsefe Bölü-
mü öğretim elemanı Ahmet İnam’ın mekan ve me-
kanda eşik kavramlarını konu edinen söyleşisinin 
ardından kokteyl ile devam etti. Sergi, 1 Haziran’a 
kadar görülebilir.

Tolga Kezer’in “Bir Mimarın 
Deneyimleri 2004-2018” Adlı 
Söyleşisi Büyük İlgi Gördü

İzmir Mimarlık Merkezi 30 Mayıs 2018 Çarşamba 
günü, Kezer Architecture’ın kurucu ve yürütücü-
sü olan mimar Tolga Kezer’in “Bir Mimarın Yurtdışı 
Deneyimleri 2004-2018” adlı söyleşisine ev sahipli-
ği yaptı. Kezer, Amsterdam okul gezisiyle yurtdışı 
mimarlığı ile tanışıklık kuran bir öğrenciden, yurtdı-
şında işler üreten bir mimara dönüşme hikâyesini 
aktardı. Mimar, konuşmasının içeriğinde deneyim-
lerinin farklı boyutlarına değindi; öğrenciyken ve 
yeni mezunken yurtdışında iş başvurularını gerçek-
leştirme yollarını, her bir deneyimin bir sonrakine 
etkisini,  mesleğin farklı alanlarında yer alma biçim-
lerini, uzak mesafeden projeleri yürütme yöntemle-
rini ve sonunda mesleki birikiminin yurtdışında işler 
üreten bir ofis kurması yoluna nasıl evrildiğini katı-
lımcılara aktardı. 
Mimarlar Odası İzmir Şubesi, yurtdışında mesleki 
deneyimi olan mimarların üyeler ve öğrenciler ile 
deneyimlerini paylaşmalarını önemsiyor. Bu neden-
le, konu ile ilintili etkinlikler organize ediyor. Söyle-
şileri üyelerin ve konu ile ilgili öğrencilerin soruları 
da şekillendiriyor; bu durum, konunun detaylarının 
tartışmaya açılmasını sağlıyor. 
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Mimarlık Öğrencileri “Ya Sonra…” Etkinliği Kapsamında Mesleki 
Geleceklerine Dair Sorularına Yanıtlar Aradılar

26 Mayıs 2018 Cumartesi günü İzmir Mimarlık 
Merkezi’nde mimarlık öğrencilerinin organizasyo-
nuyla “Ya Sonra…” etkinliği gerçekleştirildi. Mimar-
lık öğrencilerinin organizasyonu ile gerçekleştirilen 
etkinliğin temel amacı, öğrencilerin meslek çalışma 
alanları ve çalışma hayatına dair soruları üzerine 
mimarların deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak. 
Etkinliğin çerçevesi, öğrencilerin belirlediği “Okul-
dan mezun olduğumuzda bizi neler bekliyor?”, 
“Mimarlığın farklı alanlarında meslek hayatı nasıl?”, 
“Yurt dışında süreç nasıl işliyor?”, “Hem çalışıp hem 
sosyal hayatımızı sürdürebilir miyiz?” gibi soruların 
yanıtlarını aramak üzere kurgulandı. Organizasyon 
kapsamında farklı mesleki pratikleri uygulayan mi-
marlar farklı oturumlarda katılımcılara deneyimleri-
ni aktardılar, öğrencilerle sohbet ettiler. 
“Ya Sonra…” etkinliği oturumlarında yer alan başlık-
lar ve konuşmacılar şöyle:

Yarışma Mimarlığı: 
Emrah Akpınar, Ahmet Barış, Osmancan Bagatır

Gönüllülük Esaslı Mimarlık: 
Herkes İçin Mimarlık, Tasarım Köyü

Serbest Çalışan, Şantiyede Çalışan Mimar: 
Mert Uslu, İlker - Öznur Yalıner

Yurtdışı, Ücretli Çalışan Mimar: 
Efecan Soysal, Mehmet Edip Bolat

Akademisyen, Kamu Çalışanı Mimar: 
Can Gündüz, Özlem Öztürk

Meslek Dışı Etkinlikler: Rafet Utku
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Kültürpark Çalıştayı İzmir Mimarlık Merkezi’nde Gerçekleştirildi

İzmir Mimarlık Merkezi, 26 Mayıs 2018 Cumar-
tesi günü Kültürpark Çalıştayı’na ev sahipliği 
yaptı. Çalıştay, yaklaşık iki yıldır Kültürpark’ın 
tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile korunma-
sı, yaşatılması ve kullanılması adına, Büyükşehir 
Belediyesi’nin sunduğu Kültürpark Projesi’ne 
karşı faaliyetlerini sürdüren İzmir Kültürpark 
Platformu’nun organizasyonu ile gerçekleşti. 
Platfromun faaliyetleri, yaşanan süreç ve gerçek-
leştirilen anket çalışmasının çıktıları ile ilgili bir 
sunuşun gerçekleştirilmesinin ardından çalıştay 
başlatıldı. “Nasıl bir kültürpark istiyoruz” tema-
sıyla, belirlenen alt başlıklar çerçevesinde, konu-
nun uzmanları ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin 
temsilcilerinin katıldığı çalıştayda belirlenen ko-
nularda fikirler geliştirilip yol haritaları oluştu-
rulmak üzere çalışıldı. Kültürpark Platformu’nun 
çalıştay ile ilgili açıklamasının faaliyetlerle ilgili 
kısmı şöyle:

“Bu çalıştayda, İzmir Büyükşehir Belediyesi tara-
fından hazırlanacak ‘Kültürpark Koruma Amaçlı 
Nazım İmar Planı’ yapım sürecinde, Kültürpark ve 
kent belleğini oluşturan tarihi ve kültürel değer-
lerinin, bitki dokusu (flora) ve hayvan varlığının 
(fauna) korunup, geliştirilmesi, Kültürpark’ın için-
de yer almayan ancak fiziksel, tarihsel, toplumsal, 
kültürel ve doğal etkileşim içinde olduğu bölgele-
re yönelik, Kültürpark’ın katılımcı bir model içinde 
yönetilebilmesi ile ilgili, Kültürpark’ın kültürel, tarihi 
değerleriyle birlikte mevcut ve yeni oluşturulacak 
fonksiyonların belirlenmesi (parkın ana fonksiyonu, 
alt fonksiyonları ve bileşenleri) ve bu fonksiyonların 
hangi amaçlar için (kamusal, ticari vb.) kullanılaca-
ğının değerlendirilmesi konularında politika ve öne-
rilerin, ‘kamusal öncelik, alansal ve tarihi değerler’ 
gözetilerek, ‘kamudan yana ilke ve yöntemlerle’ ve 
‘katılımcı bir süreç içinde’ belirlenmesi değerlendi-
rildi.”
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İzmir’e Sahip Çık Platformu Üçkuyular AVM Projesi İptali İle İlgili 
Basın Toplantısı Gerçekleştirdi

“Kamusal Alanın AVM İçin Yok Edilmesine Mahke-
me Dur Dedi. İzmir Halkı AVM İçinde Kalan Kamusal 
Alanına Sahip Çıkıyor!
Geçtiğimiz günlerde, Kamuoyunda “Üçkuyular İs-
tinye Park AVM Projesi” olarak bilinen proje alanına 
ilişkin İmar Planlarının idari mahkeme kararıyla ip-
tal edildiği haberi basına yansımıştır. Proje alanın 
içinde yer alan Balçova Vergi Dairesi Alanını “Res-
mi Kurum Alanı”ndan “Ticaret+Turizm Alanı”na 
dönüştüren ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından onaylanan İmar Planlarına yönelik TMMOB 
Şehir Plancıları Odasının açmış olduğu dava süre-
ci devam etmektedir. Planda taşınması öngörülen 
Vergi Dairesinin yeni yerinde bulunan ve yıllardır 
Maliye Meslek Lisesi olan alan, küçültülerek bir kıs-
mı vergi dairesine ayrılmış; ve küçültülen alanın 
karşılığında Buca Tınaztepe’de bir alan gösterilerek 
bölgede yaşayan halkın erişimi imkansız hale geti-
rilmiştir. Aynı zamanda söz konusu imar planı de-
ğişikliği ile Lisenin ismi “İmam Hatip Lisesi” olarak 
değiştirilmiştir. 

Öncelikle basından haber aldığımız söz konusu ala-
na ilişkin alınmış imar planı iptal kararında emeği 
geçenleri tebrik ediyoruz ve bu kazanımı İzmir’in 
kazanımı olarak kabul ediyor ve sahipleniyoruz. 
Üçkuyular Fahrettin Altay meydanına cephesi olan 
AVM projesinin inşaatı, alana ilişkin dava süreçle-
rinin devam etmesine ve hatta davacıların lehine 
çıkmış bilirkişi raporlarının olmasına rağmen hızla 
devam etmektedir ve belediyenin bu konuda bir 
yaptırımı olmamıştır. Üstüne üstlük Vergi Dairesi’nin 
mülkiyeti, önünde yer alan alışveriş merkezi inşaatı 
için çevrilen şantiye alanının içerisine alınmış, yıkı-
mı gerçekleştirilmiş ve bir bütün olarak tasarlan-
mış projenin bir parçası olarak inşaatı başlamıştır. 
Ancak alınan iptal kararı ile bugüne kadar yapılan 
bütün uygulamaların yanlış olduğu ortaya çıkmak-
tadır. Dolayısıyla artık inşaatın bu yargı kararına 
rağmen devam etmesi, şantiye alanının bu şekilde 
kalması kabul edilemez. 
Geldiğimiz süreçte davaya konu alanın da içinde 
bulunduğu bölge kamuoyuna çeşitli dönemlerde 
yansımış birçok problemli konuyu içermektedir. 
Bunlar, kamu alanının parsel parsel 1998 yılından 
başlayarak imar planı değişiklikleri ile ticaret ala-
nına dönüştürülmesi, arsaların satışının gerçekleş-
tirilmesi, satışı gerçekleşen arsanın üzerine, çevre-
sine ciddi altyapı sorunları getirecek AVM ve otel 
inşaatlarının başlaması, sonrasında halkın yoğun 
olarak kullandığı ve ulaşılabilirlik açısından önem-
li bir noktada yer alan Üçkuyular pazar yerinin ve 
semt garajının alandan taşınması, son olarak da 
vergi dairesinin arsasının satılması ve taşınması 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan değişiklikler sonucun-
da, bölge halkının yaşam alışkanlıkları yok edilmiş, 
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halkın ihtiyaçları için ayrılan bu bölgedeki hizmetler 
uzak alanlara taşınarak bölgedeki insanların kamu 
kaynaklarına erişimi kısıtlanmıştır. Öyle ki planlan-
dığı yıllarda kamusal alana erişimi güçlendireceği 
söylenen raylı sistem güzergahı (Üçkuyular metro 
istasyonu) artık İstanbul’da olduğu gibi bir alışveriş 
merkezine çıkmaktadır. 
Sonuç olarak, farklı dönemlerde Balçova ilçesinde-
ki en büyük ve en değerli kamu alanı parça parça 
sermayeye satılmış ve kamusal kullanımlı alan ticari 
amaçlı özel bir alana dönüştürülmüştür. Kısacası, 
kamu kaynakları halkın ihtiyaçları için değil serma-
yenin çıkarları için kullanılmıştır. Söz konusu proje-
nin ÇED raporunda alana günde 14.000 kişinin gel-
mesi öngörülmektedir. Öncelikle projenin hayata 
geçmesi ile gelecek yoğunluğu bu bölgenin altyapı-
sının kaldıramayacağı, oluşacak taşıt trafiğinin böl-
ge yaşayanları için büyük sorunlar doğuracağı ve 
özellikle yakın çevresini köhneleştireceği kesindir.
Yaklaşık 20 yıldır parça parça gözden çıkarılan 
bu alana ve başta yakın çevresi olmak üzere tüm 
İzmir’e telafisi mümkün olmayan olumsuz birçok 
etkisi olacak bu kompleks yapının önünde bir en-
gel niteliğindeki bu hukuki kazanımın son şansımız 
olduğunu kamuoyuna belirtmek isteriz. Aynı za-
manda bu süreçte İzmir’e işlenen bu kent suçunun 
sorumlularını da unutmayacağız.
20 yıla yakın süredir ellenmeyen ancak son üç yıl-
lık zamanda işlemlerin başlatıldığını ve hızlandığı-
nı gözlemliyoruz. Ayrıca yaptığımız araştırmada 
basında çıkan haberlerde 2013 yılında Doğuş Hol-
dingin hissesinin yaklaşık %50 sinin Orijin Grubun 
aldığının belirtildiği ve şirketin İzmir’e bu yatırımı 
yapma gerekçesi olarak da ‘gökdelenleriyle, alış-

veriş merkezleriyle ‘gelişerek’ İstanbul’a benzeme 
kararlılığında olan İzmir’ şeklinde basına belirtildi-
ği görülmektedir. İzmir’e sahip çık platformu ola-
rak İzmir’de özellikle son yıllarda çeşitli kurumlar 
tarafından onaylanan İzmir’in kültürel, sosyal yapı-
sını tamamen etkileyecek, tarihi ve doğal yapısını 
talana açacak plan ve projelere karşı başlattığımız 
mücadeleyi tüm kamuoyu ile paylaştık. Projenin 20 
yıldan sonra hızlıca hayata geçirilmeye çalışılması, 
bu talan projelerinin başında gelen Körfez Geçiş 
Projesi’nin karaya çıkan ayaklarına yakın bir me-
safede olmasının ve basında da çıkan haberlerden 
anlaşılacağı üzere bunların bir tesadüf olmadığını 
düşünüyor ve kamuoyunda Üçkuyular İstinye Park 
AVM Projesi olarak bilinen projeyi İzmir’e yönelik 
gerçekleştirilmeye çalışılan talan projelerinin bir 
parçası olarak gördüğümüzü belirtmek istiyoruz. 
Karabağlar Belediyesi’nin yargı kararı gereği de-
vam eden inşaatı bir an önce durdurmasını ve alanın 
tekrar kamuya teslim edilmesini istiyoruz. Aynı za-
manda imar planı değişikliğini onaylayan konunun 
diğer sorumlusu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü 
kamuya ait olması gereken bu alana ilişkin kamusal 
alan kullanımı dışında bir kullanıma konu eden bir 
imar planını daha İzmir’liye dayatmamasını, yargı 
kararı gereği bu alanın kamuya teslim edilmesini is-
tiyor ve konunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. 
Diğer taraftan İzmir halkını kamusal alanlarına sahip 
çıkmaya, zamanında İzmirlilerden alınmış, halkın 
mağdur edilmesine yol açmış ve yaşam kalitesini 
düşürecek bu kamusal alanın bu sahiplenmeyle ör-
nek bir kazanıma dönüştürülmesine olan inancımı-
zın tam olduğunu da tüm kamuoyuna belirtiyoruz. “                       
İZMİR’E SAHİP ÇIK PLATFORMU
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Mimarlar Odası İzmir Şubesi Okullarda Mesleki Tanıtım 
Günlerinde Yer Alıyor

Lise seviyesindeki okul yönetimlerinin organizas-
yonu ile okullarda gerçekleşen meslek tanıtım gün-
leri, meslek seçim yaşlarındaki öğrencilerin bilgilen-
dirilmesi bakımından büyük önem taşıyor.
Mimarlar Odası İzmir Şubesi, bu konuya katkıda 
bulunabilmek amacıyla, talepte bulunan okullara 
meslekten kişileri yönlendirerek organizasyonun 
bir parçası oluyor. Konu ile ilgili üyelere yapılan 
açık çağrıya dönüş yapanların desteğiyle, mayıs ayı 
başından bu yana, meslek tanıtımları gerçekleştiri-
liyor. Okullarda sunumlar, yüz yüze görüşmeler ve 
toplu konuşmalar şeklinde gerçekleşen tanıtımlar 
devam ediyor.
Okullarda yapılan tanıtımlarda üyelerimiz Hicret 
Efe, Gözde Özder, Merih Feza Yıldırım, Can Gün-
düz, Nazlı Elçin, Derya Tokmakçıoğlu, Tufan Arka-
yın, Didem Çetinel görev aldılar. Görevli üyelerimiz 
meslekle ilgili görüş ve deneyimlerini ilgili öğrenci-
lere aktardılar, tanıtıcı sunumlar yaptılar.
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Emre Arolat Mimarlık’ın Sancaklar Camii, 2018 Uluslararası RIBA 
Mükemmellik Ödülü Alan 20 Yapıdan Biri Oldu

Uluslararası RIBA Ödülü 2018 yılında da, mimarlık 
alanında üstün başarı ve mimari kararlılık ortaya 
koymuş olmasının yanında anlamlı bir sosyal etki 
yaratmış bir projeye verilecektir. Uluslararası RIBA 
Ödülü ve RIBA Uluslararası Mükemmellik Ödülü ka-
zananları, yarışma çağrısına başvuran projelerden 
derlenmiş, dünyanın en iyi yeni binaları seçkisi olan 
Uluslararası RIBA Listesi’nden seçiliyor. Ödül, dün-
yadaki tüm nitelikli mimarlara; her ölçekte, tip ve 
bütçedeki yapılara açık.
2018 yılının “Uluslararası Mükemmellik” ünvanı-
na hak kazanmış 20 yapısı arasında Emre Arolat 
Mimarlık’ın Sancaklar Camii de yer alıyor. Mükem-
mellik ödülü kazanan bu projeler arasından seçile-
cek bir tanesi, Uluslararası RIBA Ödülü’nü alacak. 
Ödül sahibi yapının Kasım 2018’de açıklanması bek-
leniyor. Uluslararası Mükemmellik Ödülü alan 20 
yapı şöyle:
Audain Art Museum | Patkau Architects
BBVA Bancomer Tower | LegoRogers
Buendner Kunstmuseum | Barozzi Veiga
Captain Kelly | John Wardle Architects
Central European University | O’Donnell + Tuomey

Ödül

Children Village | Rosenbaum + Aleph Zero
Lanka Learning Centre | feat.collective
M4 Metro Line Budapest | FOMTERV-PALATIUM-
UVATERV
Mount Herzl Memorial Hall | Kimmel Eshkolot Arc-
hitects 
Musee d’Arts de Nantes | Stanton Williams
Museum Voorlinder  | Kraaijvanger Architects
Sancaklar Camii | Emre Arolat Architecture
Stavros Niarchos Foundation Centre | Renzo Piano 
Building Workshop & Betaplan
Rajagiriya Studio Dwelling | Palinda Kannangara 
Architects
Tatsumi Apartment House | Hiroyuki Ito Architects
Ancient Church of Vilanova de la Barca | AleaOlea 
architecture & landscape
Toho Gakuen School | NIKKEN SEKKEI
University of Amsterdam | Allford Hall Monaghan 
Morris
Vertical Forest | Boeri Studio
Xiao Jing University | Foster + Partners

Ödüllerin değerlendirmesi Amerikalı Diller Scofidio 
+ Renfro şirketi ortağı Elizabeth Diller tarafından 
yürütülen Büyük Jüri tarafından yapılıyor. Jüride 
ayrıca Rural Urban Framework’ün kurucu ortağı 
Joshua Bolchover ve koreograf Wayne McGregor 
CBE yer alıyorlar. 
2018 yılında ikinci kez verilecek ödülün 2016 yılın-
daki sahibi, Uluslararası RIBA Ödülü Peru Lima’daki 
öne çıkan UTEC (Universidad de Ingenieria y Tech-
nologia) üniversite binası tasarımı ile Grafton Mi-
marlık olmuştu. RIBA Ödülü, dünya çapında etkile-
yici ve ilham verici yeni yapılara, yapı endüstrisinin 
öncü yeteneklerine ve vizyon sahibi işverenlerine 
uluslararası ölçekte dikkat çekiyor. 

fotoğraf: http://www.emrearolat.com/
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Ünlü Mimar William Alsop Hayatını Kaybetti

William Alsop kimdir?
Mimarlık dünyasının önemli karakterlerinden ve ye-
teneklerinden biri olan İngiliz mimar William Alsop, 
12 Mayıs 2018 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 
aLL Design mimarlık firmasının kurucusu Alsop, 
renkli, dışavurumcu, oyuncu ve yenilikçi tasarımla-
rının yanında; sıcak ve cömert kişiliğiyle tanınıyor-
du. En tanınmış yapıları arasında İngiliz mimarlığı-
nın en büyük ödülü olan Stirling Prize’ı 2000 yılında 
almış olan Londra’daki Peckham Kütüphanesi yer 
almaktadır. 
William Alsop, Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin 2011 
yılı Mimarlık Haftası etkinliklerinde konuk olmuş, 
Scott Lawrie ile birlikte “Bir Mimar ve Uygulamala-
rı” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirmişlerdir. 
1947 yılında Northampton, İngiltere’de doğmuş 
olan mimar, Canterbury Mimarlık Okulu’nda ve 
sonrasında Londra’da Mimarlık Derneği Mimarlık 
Okulu’nda eğitimini tamamladı. O yıllarda, henüz 
öğrenciyken Richard Rogers ve Renzo Piano’nun 
birinci olduğu Paris Centre Pompidou tasarım ya-
rışmasında ikincilik ödülünü aldı. Maxwell Fry ve 
Cedric Price gibi mimarların yanında çalışmasının 
ardından 1981 yılında John Lyall ile Alsop & Lyall 
adlı ilk firmasını kurdu. Sonraki yıllarda ikiliye Jasn 

Störmer’in de katılmasıyla ekip, “Alsop, Lyall ve 
Störmer” adını aldı ve Londra’da North Green-
wich metro istasyonu tasarımını gerçekleştirdiler. 
Lyall’ın ortaklıktan ayrılmasının ardından, firma bu 
kez Alsop & Störmer adı ile çalışmaya devam etti. 
1993’te Hamburg Feribot Terminali’ni; sonraki yıl 
Marsilya, Fransa’da mavi çelik konstrüksiyon ve 
camlaması dolayısıyla “Le Grand Bleu” olarak da 
bilinen Hôtel du Département bölgesel yönetim 
genel merkezini tasarladılar. Aynı firma, en büyük 
başarısını güneybatı Londra’da bir eğitim ve kamu 
binası olan Peckham Kütüphanesi ile kazandı. 
Bina, bakır kaplama malzemesi ve taşıyıcılar üze-
rinde yükselen ve köprüler ile ulaşılan dahili kap-
sülleri içeren üst kotu ile öne çıkmaktadır. 2000 
yılında Alsop ve Störmer yollarını ayırdılar ve Wil-
liam Alsop, Alsop Mimarlık’ı kurdu. 2004 yılında 
Ontario Sanat ve Tasarım Üniversitesi’ne yaptığı 
eklenti, mimarın mesleki bakış açısını büyük ölçü-
de yansıttığı en iyi örneklerdendir.
William Alsop ayrıca Kent’teki University for 
the Creative Arts’a bağlı Canterbury Mimarlık 
Okulu’nda eğitmen olarak görev yapmıştır. Mimar, 
1999 yılında İngiliz Kraliyet Onur Nişanı ile ödül-
lendirilmiştir.  
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Mimarlar Odası İzmir Şubesi 
ve CADBIM/AUTODESK 
Ortaklığında “AEC Paketi 
Kampanyası” Başlatıldı
Mimarlar Odası İzmir Şubesi, üyelerinin mimari çi-
zim, modelleme ve render programlarını daha uy-
gun fiyata edinebilmeleri için firmalarla görüşmeler 
yaptı.
Bu kapsamda CADBİM/AUTODESK ile birlikte 
“AEC Paketi Kampanyası” adlı bir kampanya kur-
gulandı. İstekli üyelerimiz kampanyaya Mimarlar 
Odası İzmir Şubesi’ni arayarak dahil oldular.
Kampanya dahilinde faydalanılabilecek avantajlar* 
şöyledir:
• Yetkili firma tarafından katılımcılara Mimarlar 
Odası İzmir Şubesi’nde 5 gün ücretsiz Revit eğitimi 
verildi.
• 30 Mayıs 2018 tarihine kadar kesin sipariş veril-
mesi durumunda bir yıllık abonelik bedeli 2798$ 
yerine 2190$** olarak uygulandı.
** Bahsedilen fiyatlara KDV dahil değildir.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve 
BIMSOFT Ortaklığında 
ARCHICAD 21 İçin Kampanya 
Geliştirildi 
Mimarlar Odası İzmir Şubesi üyelerinin mimari çi-
zim, modelleme, render programlarını ve BIM ta-
banlı programları daha uygun fiyata edinebilmeleri 
için firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda BIM-
SOFT firmasıyla bir kampanya geliştirildi. 
Kampanya15 Mayıs ve 31 Haziran 2018 tarihleri 
arasındaki kayıtlarda geçerli olacaktır. Kampanya 
dahilinde, ARCHICAD 21 lisansının bir yıllık servis 
kontratı ile birlikte fiyatı 3700€ yerine 3000€* ola-
rak uygulandı. 2 günlük ücretsiz temel eğitim prog-
rama dahildir. 
Programa ve kampanyaya dair bilgilendirme, İz-
mir Mimarlık Merkezi’nde 24 Mayıs Perşembe günü 
16:00’da gerçekleştirilecek “BIM’e ARCHICAD ile 
Geçin” adlı seminerde yapılacaktır. 
* Bahsedilen fiyatlara KDV dahil değildir.

Kampanya
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Sistem 24 ile Ortak GstarCAD 
Lisansında İndirim Kampanyası 
Geliştirildi

Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Sistem 24 ortaklığıyla 
geliştirilen kampanya dahilinde, GStarCAD pro-
gram lisansı satın almak isteyen Mimarlar Odası 
İzmir Şubesi üyelerine özel indirimler içeren bir 
paket oluşturuldu. 4 Haziran ile 31 Temmuz 2018 
tarihleri arasında konu ile ilgili olarak şubemize 
başvuran üyelerimiz kampanyadan faydalana-
bilecekler. İndirim, başvuracak kişi sayısına göre 
değişken olarak  %20, %25 veya %30 oranlarında 
uygulanıyor. 4 Haziran Pazartesi  saat 11:30’da 
İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşecek kam-
panya lansmanında üyelere detaylı bilgi aktarımı 
yapılacaktır. 
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I. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                                             153,00
. Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3 metre yüksekliğe kadar)                                                         
. Basit kümes ve basit tarım yapıları                                                                                                    
. Plastik örtülü seralar                                                                                                                         
. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yapıları                                                                                      
. Geçici kullanımı olan küçük yapılar                                                                                                  
. Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar                                                                                               
. Gölgelikler-çardaklar                                                                                                                        
. Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları
. Depo amaçlı kayadan oyma yapılar                                                                                                   
. Bu gruptakilere benzer yapılar.           
B GRUBU YAPILAR                                           228,00
. Cam örtülü seralar                                                                                                                             
. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları                                                                             
. Kâgir ve betonarme su depoları                                                                                                         
. İş yeri depoları                                                                                                                                  
. Bu gruptakilere benzer yapılar

II. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                             369,00
. Kuleler, ayaklı su depoları                                                                                                                 
. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları                                                                                    
. Kayıkhane                                                                                                                                         
. Bu gruptakilere benzer yapılar. 
B GRUBU YAPILAR                                    483,00
. Şişirme (Pnömatik) yapılar                                                                                                               
. Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler                                                                                        
. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri                                              
. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, 
fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)                                                                                                 
. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri                                                                                   
. Jeoloji, botanik ve tema parkları                                                                                                        
. Mezbahalar                                                                                                                                       
. Bu gruptakilere benzer yapılar.
C GRUBU YAPILAR                                    578,00
. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)                                                                               
. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton, betonarme ve çelik yapılar)        
. Bu gruptakilere benzer yapılar.

M‹MARLIK VE MÜHEND‹SL‹K H‹ZMET BEDELLER‹N‹N HESABINDA KULLANILACAK 

2018 YILI YAPI YAKLAfiIK B‹R‹M MAL‹YETLER‹ HAKKINDA TEBL‹⁄
Resmi Gazete Tarihi : 26 Nisan 2018 Tarih ve  30403 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r.

Yapının Mimarlık Hizmetlerine Esas Olan Sınıfı Yap›n›n Birim Maliyeti (BM) TL/M2

Mevzuat
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III. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                                            800,00
. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme
ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)                                                           
. Katlı garajlar                                                                                                                                      
. Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak)             
. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler, v.b.)                          
. Basımevleri, matbaalar                                                                                                                      
. Soğuk hava depoları                                                                                                                         
. Konutlar (üç kata kadar- üç kat dâhil- asansörsüz - 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak)  
. Akaryakıt ve gaz istasyonları                                                                                                            
. Kampingler                                                                                                                                       
. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)                                              
. Semt postaneleri                                                                                                                                
. Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları                                                                      
. Bu gruptakilere benzer yapılar.   
B GRUBU YAPILAR                                                             966,00
. Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları                                                                   
. Gençlik Merkezleri, Halk evleri                                                                                                        
. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler                                                                                                 
. Temel eğitim okulları                                                                                                                        
. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri                                                                                          
. Jandarma ve emniyet karakol binaları                                                                                               
. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri                                                                                        
. Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m’ye kadar olan)                                                         
. 150 kişiye kadar cezaevleri                                                                                                               
. Fuarlar                                                                                                                                              
. Sergi salonları                                                                                                                                   
. Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)                                                                          
. Marinalar                                                                                                                                          
. Gece kulübü, diskotekler                                                                                                                  
. Misafirhaneler, Pansiyonlar                                                                                                              
. Bu gruptakilere benzer yapılar. 

IV. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                                         1.016,00
. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve
ek tesisleri olan eğitim yapıları)                                                                                                           
. Poliklinikler                                                                                                                                      
. Liman binaları
. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri, vb.)

Yapının Mimarlık Hizmetlerine Esas Olan Sınıfı Yap›n›n Birim Maliyeti (BM) TL/M2
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. İlçe Belediyeleri                                                                                                                                

. 150 kişiyi geçen cezaevleri                                                                                                                

. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri                                                                                           

. İbadethaneler (1500 kişiye kadar)                                                                                                     

. Entegre sanayi tesisleri                                                                                                                      

. Aqua parklar                                                                                                                                     

. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)                                    

. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları                                                        

. Büyük alışveriş merkezleri                                                                                                                

. Yüksekokullar ve eğitim enstitüleri                                                                                                   

. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m.’den az yapılar)                                                   

. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)                                                                                                                      

. Bu gruptakilere benzer yapılar. 
B GRUBU YAPILAR                                  1.177,00
. Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri
. İl tipi belediyeler
. İl tipi idari kamu binaları                                                                                                                   
. Metro istasyonları                                                                                                                             
. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları                                                                                     
. Büyük postaneler (merkez postaneleri)                                                                                             
. Otobüs terminalleri                                                                                                                           
. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)                                          
. Banka binaları                                                                                                                                   
. Normal radyo ve televizyon binaları                                                                                                 
. Özelliği olan genel sığınaklar                                                                                                            
. Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 villalar, teras  evleri, dağ evleri, kaymakam 
evi vb.)                                                                                                                                                
. Bu gruptakilere benzer yapılar.    
. ve bu gruptakilere benzer yapılar
C GRUBU YAPILAR                                1.308,00
. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları                                                                                              
. Bakanlık binaları                                                                                                                               
. Yüksek öğrenim yurtları                                                                                                                   
. Arşiv binaları                                                                                                                                    
. Radyoaktif korumalı depolar                                                                                                             
. Büyük Adliye Sarayları                                                                                                                    
. Otel (3 yıldızlı) ve moteller                                                                                                               
. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri                                                                                                  
. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları
. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21,50 m ile 30,50 m arası -30,50 m dâhil yapılar)
. Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası -51,50 m dâhil yapılar)                                   
. Bu gruptakilere benzer yapılar.  

Yapının Mimarlık Hizmetlerine Esas Olan Sınıfı Yap›n›n Birim Maliyeti (BM) TL/M2
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V. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                                 1.642,00
. Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları                                                                                           
. Orduevleri                                                                                                                                         
. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar                          
. Borsa binaları                                                                                                                                    
. Üniversite kampüsleri
. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)                                                                       
. Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar                                                                                      
. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)
. Bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR                                          2.033,00
. Kongre merkezleri
. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar                                                                                                
. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları                                                                                 
. Hastaneler                                                                                                                                         
. Havalimanları                                                                                                                                    
. İbadethaneler  (1500 kişinin üzerinde)                                                                                              
. Oteller (4 yıldızlı)                                                                                                                              
. Bu gruptakilere benzer yapılar.
C GRUBU YAPILAR                                            2.331,00
. Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
. Müze ve kütüphane kompleksleri                                                                                                     
. Bu gruptakilere benzer yapılar.
D GRUBU YAPILAR                                                      2.746,00
. Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri                                                      
. Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar
. Bu gruptakilere benzer yapılar.

(1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili 
hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir. 
(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için 2018 yılından önceki tebliğlere göre 
yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 
2018 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır. 
(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının 
projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.
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MARİNEM HOTEL ANKARA
Oda Kahvaltı                       
2018               Fiyatlar / İndirimli Fiyatlar        
Tek kişi TL      160,00 TL     100,00 TL             
Çift kişi TL      220,00 TL      150,00 TL               
Üç kişiİ TL      300,00 TL      180,00 TL               
Çocuk indirimi 0-6 FREE - 7-12 YAŞ %50 olarak 
ücretlendirilir.
Tel : 0312 431 59 80
www.marinemhotelankara.com

GRAND YAZICI BODRUM
Şubemiz üyeleri için %25 indirim uygulamaktadır.
Tel: 0 252 311 00 00 • GSM:0 532 437 26 26 

VİENTO OTEL ALAÇATI
Şubemiz üyelerine konaklama hizmeti %20, top-
lantı ve Restoran-Bar hizmetlerinden %15 indirim 
uygulamaktadır.
Tel: (232) 716 95 85 • www.vientoalacati.com

BALÇOVA TERMAL TURİZM VE OTELCİLİK
Şubemiz üyelerine;
Fizik Tedavi ve rehabilitasyon programlarında 
Tabibler Odası’nın belirlemiş olduğu fiyatlardan 
%10 indirim Otelin dönemsel olarak yapmış olduğu 
kampanya fiyatlarından herhangi bir indirim yapıl-
maz
Otelin hizmetlerinden yararlanmak için üye olan 
misafirlere ayrıca indirirm yapılmaz
Konaklama, Restaurant, Kafeterya, Kaplıca ve kür 
merkezi günü birlik hizmetlerinden %15 indirim 
Düğün ve Ziyafetlerde %5 indirim uygulanmakta-
dır.
Tel: (232) 259 01 02 • www.balcovatermal.com

ACCOR GRUBU OTELLERİ
Türkiye genelindeki Accor Grubu Otellerinde 
(MGallery The Elysium, Pullman, Mercure İstanbul, 
Novotel, Mama Shelter, İbis, İbis Styles) konak-

lama fiyatlarında Şubemiz üyelerine özel indirim 
imkanları sağlanmaktadır.
Tek kişi oda  149,00 TL
Çift kişi oda  179,00 TL
Tel: (232) 414 70 00 • GSM: 0534 015 22 12 
(Özgür Cengiz)

GRAND CORNER BOUTIQUE HOTEL
Şubemiz üyelerine aşağıdaki fiyat listesi uygula-
maktadır.
DBL BB+KDV 150 TL
SNG BB+KDV 100 TL
SUİT BB+KDV 350 TL
Tel: (232) 484 41 41 (pbx)   
www.grandcornerhotel.com

LİDYA SARDES TERMAL&SPA HOTEL
Şubemiz üyelerine konaklamalarda %20, diğer 
kullanımlarda %15 indirim uygulamaktadır.
Tel: (236) 715 55 55 • www.lidyatermalotel.com

ALBA HOTEL ANKARA
Şubemiz üyelerine indirim uygulamaktadır.
Tek kişilik oda : 150 TL    Çift kişilik oda : 190 TL     
Kdv ve kahvaltı dahildir.
Tel: 0 (312) 419 10 20 • www.albahotels.com.tr

KORDON OTEL
Şubemiz üyelerine aşağıdaki indirimler uygulamak-
tadır.
KORDON OTEL PASAPORT
Deluxe Deniz Man. Tek Kişilik Oda: 210,00 TL+KDV
Deluxe Deniz Man. Çift Kişilik Oda: 260,00TL+KDV
Suit Oda: 400,00TL+KDV
KORDON OTEL ALSANCAK
Mini Tek Kişilik Oda: 130,00 TL+KDV
Standart Tek Kişilik Oda: 160,00 TL+KDV
Standart Çift Kişilik Oda: 200,00 TL+KDV
Ek yatak ücreti kişi başı farkı: 30,00 TL
Tel: (232) 484 81 81 • www.kordonotel.com.tr

ANLAŞMALI KURULUŞLAR
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HOTEL İSMİRA
Şubemiz üyelerine %10 indirim uygulanacaktır.
Tel: (232) 445 60 60    www.hotelismira.com

KAYA PRESTIGE OTEL
Şubemiz üyelerine konaklamalarda %10 indirim, 
toplantı ve catering organizasyonlarında %15 indi-
rim uygulanacaktır.
Tel: (232) 483 03 23  www.kayaprestige.com.tr

PARK INN BY RADISSON
Şubemiz üyelerine konaklamalarda %10, Anba 
Sports Bar’da %15 indirim uygulanacaktır.
Tel: (232) 404 42 42    www.rezidorparkinn.com

CACTUS CLUB YALI HOTELS RESORT
Şubemiz üyelerine aşağıdaki indirim uygulanacak-
tır.
15-30 NİSAN 2018
Çift Kişilik Oda Kişi başı 100 TL
Tek Kişilik Oda               150 TL
Aile Odası                      300 TL
(En az iki gece konaklama ve 21.03.2018 tarihine 
kadar rezervasyon yaptırmak ve ödeme koşulu ile)

01-31 MAYIS 2018
Çift Kişilik Oda Kişi başı 110 TL
Tek Kişilik Oda               165 TL
Aile Odası                      330 TL
(En az iki gece konaklama ve 01.04.2018 tarihine 
kadar rezervasyon yaptırmak ve ödeme koşulu ile)

01 HAZİRAN / 31 EKİM 2018
ETS afişe fiyatları üzerinden %10 indirim
Tel: (0232) 793 38 38      www.cactushotels.com

ATAKALP ÖZEL KALP HASTANESİ
İlaç, malzeme ve SGK tarafından kapsamdışı bıra-
kılan hizmetler hariç olmak üzere;
Kardiyoloji ayaktan muayene farkı olarak (Ekg, 
eko, efor, laboratuvar kan tetkikleri) 15 TL SGK 
katkı payı dışında ek poliklinik ücreti 35 TL
Poliklinik muayene aşamasında doktor tarafından 
talep edilecek ritim holteri, tansiyon holteri, mi-
yokard perfüzyon sintigrafisi, MR, BT uygulama-
larından SUT fiyatları üzerinden %25 indirim
İnvaziv girişimler anjiyo, anjioplasti, kalıcı ve 
geçici kalp pili uygulamaları ve ICD uygulama-
larından SUT fiyatları üzerinden fark ücretinden 
%25 indirim
Hastane içinde yapılacak konsültasyonlardan 
herhangibir ücret alınmayacaktır.
Kalp damar cerahisi muayene ayaktan farkı 
Doppler USG ücretinden SUT fiyatları üzerinden 
%20 indirim
Tıbbi tedavi gerektiren paket işlem içermeyen 
yatışlarda (Tıbbi hizmetler ve laboratuvar ücret-
lerinden) SUT fiyatları üzerinden alınacak fark 
ücretinden %20 olacaktır.
Kardiyovasküler cerrahide yapılan cerahi işlem-
lerden hastalardan herhangibir fark ücreti alınma-
yacaktır.
SUT’ta yapılacak değişikliklere bağlı kurum ve 
kuruluş lehine ve/veya aleyhine olacak değişiklik-
lerde yeni SUT fiyat tarifesi geçerli olacaktır.
Hastane Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerahisi 
branşlarında yatarak hizmet alan hastalarımız-
dan SUT kuralları doğrultusunda otelcilik hizmet 
bedeli tahsil edilecektir.
Tel: (0232) 483 1414       www.atakalp.com.tr

SAĞLIK
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SAĞLIK ÖZEL ATA SAĞLIK HASTANESİ
Şubemiz üyelerine ayakta muayene ücretlerinde %30, 
tahlillerde %30, yatarak tedavi ve ameliyatlarda %20 
indirim uygulanacaktır. Sgk kapsam dışı kalan işlem-
leriden %20 indirim uygulanacaktır.
Tel: (232) 459 59 59 • www.atasaglik.com

NETS CLUB GÜZELLİK MERKEZİ
Şubemiz üyeleri için tüm hizmetlerinden %25 indirim 
uyguluyor.
Tel: 0850 277 6387

ŞOHORA ÖZEL SAĞLIK
Şubemiz üyeleri için tüm hizmetlerinden %30 indirim 
uyguluyor.
Tel: 0232 465 12 55

ÖZEL LİKYA POLİKLİNİK
Şubemiz üyelerine saç ekimi, estetik plastik cerahi 
ameliyatları, lazer epilasyon ve medikal estetik müde-
halelerda %30 indirim uygulanacaktır.
Tel: (232) 422 55 94

ÖZEL ENTO KBB CERRAHİ MERKEZİ
Şubemiz üyelerine Saç ekimi ve Lazer Epilasyon uy-
gulamalarında %25 indirim uygulamaktadır.
Tel: (232) 400 36 86 • www.entokbb.com

PROVİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Şubemiz üyelerine %20 indirim uygulamaktadır.
Tel: (232) 486 08 48 • www.provident.com.tr

BATIGÖZ TIP MERKEZİ
Şubemiz üyelerine muayene ücretlerinde %20, tetkik-
lerde %15, genel göz ve katarak ameliyatlarında %10, 
lazer ameliyatlarında %10indirim uygulamaktadır.
Tel: (232) 444 23 24 • www.batigoz.com

ÖZEL EKOL KULAK BURUN BOĞAZ HASTANESİ
Şubemiz üyelerine Muayene, Tetkik, Ameliyat ve 
tedavi yatışlarında SGK katkı payı üzerinden %20, 
Estetik Plastik Cerrahi muayenesi ve ameliyat 
ücretlerinden %15, Hastane harici Dentekol Ağız ve 
Diş Sağlığı, Duymer işitme cihazları, Armando ve 
Diego Optik de %10 indirim uygulanacaktır.
Tel: (232) 386 55 05  www.ekolkbb.com

ÇİZGELİKEDİ GÖRSEL KÜLTÜR MERKEZİ
Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi düzenlediği eği-
tim seminerlerinde Şubemiz üyelerine %15 indirim 
imkanı sunmaktadır.
Tel: 0 232 247 12 47 • www.cizgelikedi.com

BİLGİ TEMEL LİSESİ
Şubemiz üyelerine %20 indirim uygulanacaktır.
Tel: 0 232 441 4340 • www.bilgidersanesi.com

ÖZEL NEŞ’E ERBERK BORNOVA ANAOKULU
“Yetenek Geliştirme Merkezi Joyfull House” Şube-
miz üyeleri için %20 indirim uygulanacaktır.
Telefon: 0 232 3430404
www.joyfulhousebornova.com

SAYGI İŞ GÜVENLİĞİ
Şubemiz üyelerine %20 indirim uygulamaktadır.
Tel: 232 342 44 14

İZMİR YÖNDER OKULLARI
Şubemiz üyelerine %15 indirim uygulamaktadır.
Tel: (232) 484 25 00

EĞİTİM
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JUST ENGILISH DİL OKULLARI
Şubemiz üyelerine; Genel İngilizce %40 indirim
Yan Diller (İspanyolca,Almanca,Rusça) %28-%45  
indirim
Junior %45 - %55 indirim
Akademik (TOEFL, İELTS, YDS) %40 - %50 indirim
Özel Dersler %30 - % 40 indirim uygulamaktadır.
Tel: (232) 422 04 15 - (232) 364 44 45

KONAK MERKEZ AKADEMİ
Şubemiz üyelerine İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimin-
de %10 indirim uygulamaktadır.
Tel:(232) 402 40 29    
www.konakmerkezakademi.com.tr

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLERİ
Şubemiz üyelerine Lisansüstü programlarında 
belirlenen öğrenim ücreti üzerinden %30 indirim 
uygulamaktadır.
Bornova Kampüsü Tel: (232) 411 50 00    
www.yasar.edu.tr

ÖZEL TANI OKULLARI
Şubemiz üyelerine %30 indirim uygulamaktadır.
Tel: (232) 386 50 35             
www.taniokullari.com

İZMİR MARTI KOLEJİ
Şubemiz üyelerine %25 indirim uygulamaktadır.
Tel: 0 (232) 234 33 53       
www.marti.k12.tr

İZMİR İSTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Şubemiz üyelerine %15 indirim uygulamaktadır.
Tel: 0 (232) 324 05 05        
www.izmiristekokullari.com

BİREBİR İNGİLİZCE
Şubemiz üyelerine %20 indirim uygulanacaktır.
Tel:(216) 687 08 07• www.birebiringilizce.com.tr

EGE ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI 
OKULLARI
Şubemiz üyelerine İzmir Kampüslerinde (Bornova, 
Çamlık, Gaziemir, Narlıdere) %15 indirim uygulana-
caktır.
Tel: (0533) 130 90 45 (Muhlis Bingöl)    
www.ege.k12.tr

TEOL DİL OKULLARI İZMİR ALSANCAK ŞUBESİ
Şubemiz üyelerine ve öğrenci üyelere %15 indirim 
uygulanacaktır.
Tel: (232) 422 60 17 • www.teol.com.tr

MEGA HAFIZA ALSANCAK
Şubemiz üyelerine, Mega Hızlı Okuma 576,00 TL 
Mega Aritmetik Dahi Çocuk Programı 2,856,00 TL
Tel: 0532 747 53 72   www.megaegitim.com

İPEKSİ TATLAR
Şubemiz üyelerine %10 indirim uygulamaktadır.
Tel: (232) 421 59 88          
www.ipeksitatlar.com
 
LEONE PATİSSERİE & BOULANGERİE
Şubemiz üyelerine %10 indirim uygulanacaktır.
Tel (232) 464 34 00

TEYZEM BÖREK
Şubemiz üyelerine %10 indirim uygulanacaktır.
Tel: (232) 290 80 40 (Alsancak) Tel: (232) 368 
00 69 (Bostanlı)

AYNALIKAVAK RESTORAN
Şubemiz üyelerine %10 indirim uygulanacaktır.
Tel: 0538 783 83 09

KAFE/RESTORAN
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MOPA MUTFAK
Mopa Mutfak İzmir mağazalarında Şubemiz üyele-
rine %10 indirim uygulanacaktır.
Tel (312) 847 51 91       
www.mopa.com.tr

YARGICI
Şubemiz üyelerine Homeworks ürünlerinde %15 
indirim uygulamaktadır.
Kurumsal satışta;
0-10.000 TL arası %0
10.000 - 20.000 TL arası % 15
20.000 - 40.000 TL arası % 20
40.000 - 80.000 TL arası % 25
80.000 TL üzeri %30 indirim uygulanmaktadır.
Tel: (232) 463 25 66 • www.yargici.com.tr

ORÇELİK
Şubemiz üyelerine Orçelik ve Orfis ürünlerinde 
%30 indirim uygulanacaktır.
Tel (232) 799 01 53  www.orcelik.com    
www.orfis.com.tr

MEHMET CEYLAN YAPI
Şubemiz üyelerine %10 indirim uygulanmaktadır.
Tel: (232) 435 36 79  • www.ceylaninsaat.net

ŞIM

MULTİNET KURUMSAL HİZMETLER
Değerli Üyelerimiz;
Bir süredir görüşmeleri devam eden “Akaryakıt 
Projesi” Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. firması 
ile Mimarlar Odası arasında varılan anlaşmayla 
tamamlandı. 
Mimarlar Odası ve Multinet Kurumsal Hizmetler 
A.Ş. ile yapılan akaryakıt anlaşmasına göre; siste-

me dâhil olan Mimarlar Odası üyelerine, Multinet 
Kurumsal Hizmetler A.Ş. ile yapacakları sözleşme 
sonrasında Shell akaryakıt istasyonlarından %3,5 
indirimle akaryakıt almalarını sağlayacak taşıt 
tanıma sistemi veya akıllı anahtarlık ücretsiz olarak 
gönderilecektir.Sözleşme için gerekli olan belgeler 
ile satış yetkilisine ait iletişim bilgileri aşağıdaki 
gibidir.
Gerekli Olan Belgeler;
Şirketler için ;
Vergi Levhası Fotokopisi
Ticari Sicil Gazete Fotokopisi
İmza Sirküleri Fotokopisi
SGK Bildirgesi
Yetkili Kimlik fotokopisi
Araç Ruhsat Fotokopisi/leri
Oda kayıt belgesi
Şahıslar için ;
Kimlik Fotokopisi
Ruhsat Fotokopisi
Oda kayıt belgesi
Sistemden faydalanmak isteyen üyelerimiz ekteki 
formu doldurup satış temsilcisine mail ile ileterek 
ön başvuruda bulunabilirler.
Multinet Satış Temsilcisi İletişim Bilgileri
Murat Güntürkün
muratgntrkn@gmail.com 0541 252 53 60

IŞ / DİĞER
ART50.NET SANAT GALERİSİ
Şubemiz üyelerine sanat eserlerinde %10 indirim 
uygulanacaktır.
Tel: 212 244 26 50      http://www.art50.net/

GT ART & INTERIOR
Sanat galerisinde Şubemiz üyelerine %20 indirim 
uygulanacaktır.
Tel: 0533 240 57 99 (Koray Gürbüz)

KAFE/RESTORAN

ULAŞIM
SANAT GALERİSİ
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PTİK

DEĞİŞİM OPTİK
Şubemiz üyeleri ve 1. derece yakınlarına%50 indi-
rim uygulamaktadır.
Tel: (232) 489 40 56 GSM: (506) 800 11 08 - 
(535) 793 46 99

EFES ELEGANCE OPTİK
Şubemiz üyelerine optik ve güneş gözlüklerinde 
markaya göre %30 ve %50 indirim uygulanmakta-
dır.
Tel: 0549 572 35 35    www.eleganceos.com.tr

 
DYNOMOSS AUTO CHECK-UP
Dynomoss 2. El Oto Ekpertizi Şubemiz üyelerine 
%25 indirim uygulamaktadır.
Tel: (232) 444 56 43 - Rifat Taylan    
www.dynomoss.com.tr

ACS GÜVENLİK
Şubemiz üyelerine %30 indirim uygulamaktadır.
Tel: 232 441 77 78

GRİDSTAGE
Gridstage Şubemiz üyelerine ürün ve beraberinde 
sunulan hizmetlerde %15 indirim uygulamaktadır.
Tel: 0545 761 10 51 (Engin Serdar Çağlar) 
www.gridstage.com.tr

ARTE NATURA ÇİÇEK ATÖLYESİ
Şubemiz üyelerine %10 indirim uygulanacaktır.
Tel: (232) 421 34 01       
www.artenatura.com

OPTİK

ARAÇ BAKIM

GÜVENLİK

TASARIM

TURKTRUST E-İMZA ve ZAMAN DAMGASI
Şubemiz üyelerine;
1 yıllık e-imza paketi 
(1 yıllık NES+Akıllı kart+kart okuyucu)     99 TL
3 yıllık e-imza paketi 
(1 yıllık NES+Akıllı kart+kart okuyucu)     139 TL
Zaman Damgası 100 adet    29,50 TL
Zaman Damgası 1000 adet   149,50 TL
*Kampanya 14 Mayıs 2018- 30 Eylül 2018 tarihleri 
arasında geçerlidir.
Tel: 0(312) 439 10 00   www.turktrust.com.tr

E-İMZA


