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Mimarl›k Haftas›

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan her y›l düzenle-
nen Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri 05 Ekim 2009 Pazartesi
günü yap›lan tören ile bafllad›. Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal, aç›l›fl konufl-
mas›nda yaflanan küresel krize ve bu ba¤lamda UIA tara-
f›ndan da Dünya Mimarl›k Günü’nün temas› olarak seçilen
“Küresel Kriz Karfl›s›nda Mimarlar›n Gücü”nün önemine
de¤indi. fiubemiz taraf›ndan düzenlenen Fotomaraton ve
K›sa Film Yar›flmas›’ndan söz eden Topal, bu sene kentin
çeflitli noktalar›nda aç›lan sergileri, düzenlenen gezileri,
atölye çal›flmalar›n›, söyleflileri ve film gösterimlerini k›sa-
ca aktard›.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Taraf›ndan Düzenlenen
Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Yo¤un Kat›l›mla Gerçekleflti
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Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan “kentin oylumlar›: kente
aç›lan kap›lar, pencereler, …” temas› kapsam›nda düzen-
lenen fotomaratonda dereceye giren ve sergilemeye hak
kazanan yar›flmac›lara ödülleri seçici kurul üyelerinden
Mehmet Kofltumo¤lu taraf›ndan verildi. “Kentli olmak”
temas›yla düzenlenen k›sa film yar›flmas›nda en iyi film
ödülü kazanan ve mansiyon alan yar›flmac›lara da jüri
üyesi Gül Kaçmaz Erk taraf›ndan ödülleri verildi. 

Meslekte 30. ve 50. y›l›n› geride b›rakan üyelerimiz için
plaket töreni de ödül töreninin ard›ndan gerçeklefltirildi.
Meslektafllar›m›z plaketlerini ‹zmir Büyükflehir Belediye
Baflkan› Aziz Kocao¤lu, CHP ‹zmir Milletvekili Mehmet Ali
Susam, AKP ‹zmir Milletvekili Tu¤rul Yemiflçi, Karfl›yaka
Belediye Baflkan› Cevat Durak, ‹zmir Ticaret Odas› Bafl-
kanvekili Ak›n Kazanço¤lu, Seferihisar Belediye Baflkan›
Tunç Soyer, Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi Yö-
netim Kurulu Baflkan› Mehmet Özsakarya ve Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan To-
pal’dan ald›lar. Tören sonras› Mimarl›k Haftas›’n›n aç›l›fl
kokteyli gerçekleflti.

Ödül Töreni - Kokteyl
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Meslekte 50. Y›l›n› Dolduran
Üyelerimiz
Erden Etker
Sencer Ayhan
Erol Tümer
‹.Özer Arpac›o¤ullar›
Mustafa Kocaefe
Aytekin Yaz›c›
Erdem Ersoy
Avni Yamak
H.Bülent Gencol
Ses Hazar
Ahmet Y›lmaz Ergül

Meslekte 30. Y›l›n› Dolduran
Üyelerimiz
Yurdanur fieno¤lu
fiule Güres
Süleyman Akif Sönmez
M.Levent Dengiz
Gültekin Y›ld›z
Atefl Güngör
Ahmet Demirer
Feridun Aytaç
S.Semra Dinler Emek
Bülent Duru
Neriman Barut
fierif Ifl›k
Hatice Funda Özatalay
Nezih Alt›n
Betül Akkoç
Ahmet Ersoy

Erol Gener
Ahmet Hüdayi Tonay
Melahat Selli
Naci Özpelit
Muammer Dizbay
Ali Ercanaslan
Ayd›n F›rat
Ali K›ratl›
Cüneyt Beflikçio¤lu
Erdo¤an Elçi
Nihat Sönmez
Hulusi Erdo¤mufl
Erol Gürel
Çetin Büyükkestelli
Ali Bol
S.Esmehan Erbiz
Faruk Zaim
Gülsüm Baydar
‹brahim Çal›flkan
Nuri Gülflen
A.De¤er Özkan
Berrin Heper
Koray Heper
Ergün ‹lkay
Ali Danifl Ordu
Ahmet Atila Bask›n
Azan Kozbe
Hasan Küçükkara
R.Nermin Gülkaynak
Gülderen Depas
Osman Aktafl
Mustafa fienay Savran

Nuriye Sefero¤lu
Gökflen Toker Seval
Necdet Kadri Akdo¤an
S›d›ka Uztu¤
Harika Has›rc›o¤lu
Emin ‹pek
‹smet Yürüko¤lu
Hakan Esen
Halim Örge
fi.Leyla Kuterdem
Mehmet Emin Girgin
Sahip Aksaç
Z.Semra Ifl›ksal
Zehra Figen fiahino¤lu
Mine Durmufllar
‹hsan Kostak
Müyesser Ak›n
Y›ld›r›m Mehmet Evrens
Cemal Vedat Özyat›k
Mualla Karantinac›
Halil ‹brahim Bülbül
Recep Derse
Hüseyin Boyac›lar
Özden Yavafl
Ahmet Hulusi Yalç›no¤lu
Eda Yasak
fiükran fienyollu
Ö.Faruk Gül
Fuat Y›lmaz
Yaflar Tören Düzgün
‹.Erol Tunal›
Sinan Durmufllar

Havaana Aktafl
Belma ‹lhan
Bahtiyar Rizeli
Ali Ç›nar
Füsun Arbil
M.Ertegün  Yurtsever
Galip Palas
Nahit Ya¤an
Hasan Nas›rl›
Hatice Funda Y›lmaz
Cemil fieboy
Beyhan Kavukçu
‹smail Akgün
Akif Harman
Nejat Yortan
Ufuk ‹zer
Ali Y›lmaz
‹lhan fiiflman
Ahmet Sar›yalç›n
Veysi Ar›k
Taceddin K›nay
M.Sevil ‹nceo¤lu Ar›duru
Ertürk Koflar
Zafer Kadri Kulapa
Altan Biricik
Ercan Mergin
Makbule Sevgi Özkütük
M.Kemal Y›lmazönce
Ahmet Uçgun
Belma Özcan
Adnan Aynibal
Hidayet Hülda Sülofl

Plaket Töreni
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Sevgili meslektafllar›m, de¤erli konuklar›m›z,

Her y›l Ekim ay›n›n ilk Pazartesi günü Dünya Mimarl›k Günü
olarak kutlanmakta. Uluslararas› Mimarlar Birli¤i’nin bütün
dünyada, bu y›l Dünya Mimarl›k Günü’nün temas›n› “Küre-
sel Kriz Karfl›s›nda Mimarlar›n Gücü” olarak belirledi.

UIA yaflad›¤›m›z sürece dair, “günümüz dünyas› çevresel,
iklimsel, mali ve toplumsal alanlarda efl zamanl› olarak ve
daha önce efli görülmemifl bir krizle karfl› karfl›yad›r ve bu
kriz bizleri her sektörde çeflitli parametreleri yeniden göz-
den geçirerek yenilikçi çözümler üretmeye zorlamaktad›r.

Mimarl›k mesle¤inin do¤as› gere¤i mimarlar, sahip olduk-
lar› teknik, kültürel, ekonomik ve toplumsal yeteneklerden
dolay›, küresel finansal krizin yafland›¤› bu dönemde, da-
ha fazla sorumluluk almaya ça¤›r›lmaktad›r.

Tasar›mdan uygulamaya, bak›m ve onar›mdan geri dönü-
flüme kadar günlük çal›flmalar›n her aflamas›nda, bireysel,
toplumsal ve ortak kararlar veren mimar›n, olumlu sonuç-
lar almas›n›n, bu aflamalar›n her birine verdi¤i enerjiye ve
di¤er ortaklar›yla iliflkilerine ba¤l› oldu¤u vurgulanmakta
UIA taraf›ndan.

Di¤er yandan, sistemin krizi f›rsata çevirme sürecinde
özellikle mimarl›k – mühendislik alan›nda, iflsizlik bask›s›
ve tehdidi giderek a¤›rl›¤›n› daha çok hissettirmektedir. 

Üniversiteleflme oran› ve üniversite say›s› nitelik gözet-
meden art›r›l›rken, mezunlar›n istihdam›na yönelik ulusal
ölçekte bir plan – program öngörülmemektedir. Aksine

Say›n Baflbakan 9 Eylül Üniversitesi aç›l›fl töreninde üni-
versiteyi bitiren herkesin ifl bulaca¤›na, bulmas› gerekti¤i-
ne dair bir kural›n olmad›¤›n› söylediler. Bir anlamda dev-
letin bu alandaki sorumlulu¤undan vazgeçti¤inin bir itira-
f›d›r bu ifade.

Sosyal hukuk devleti olabilmenin en önemli koflulu ise
devletin, bütün yurttafllar›n, e¤itim, sa¤l›k, sosyal ve eko-
nomik güvencesini oluflturma sorumlulu¤udur. Devlet ve
hükümetler bu sorumluluktan vazgeçemezler.

Neo liberal politikalar›n kaç›n›lmaz sonucu, iflsizlik, kimlik-
sizlik ve problemler yuma¤› haline gelen yerleflim alanlar›
ve kendi kaynaklar›n› tüketen kentler olacakt›r, olmaktad›r.

Kentlerin ve yaflam çevrelerimizin alg›lanmas›nda en be-
lirleyici ögenin onlar›n mimari düzeyi oldu¤u, bu anlamda
kentlerimizde nitelikli bir mimari düzeyin hedeflenmesi
gerekti¤inin Avrupa Konseyi Kentsel fiart›’n›n önemli bir
politikas› oldu¤unu özellikle belirterek, karar vericilerden
bu anlamda yaklafl›mlar bekledi¤imizi, kentlerimizin, in-
sanlar›m›z›n ve kültürümüzünn bu düzeyi hak etti¤ini be-
lirtmek isterim.

‹flte böylesi bir ortamda, Dünya Mimarl›k Günü ba¤lam›n-

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
Baflkan› Hasan Topal'›n Mimarl›k Haftas› Aç›l›fl
Konuflmas› Metni Afla¤›da Yer Almaktad›r

Aç›l›fl Konuflmas›
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da, mimarl›¤›n kentle, toplumla buluflmas›n› sa¤layacak,

bir haftaya yay›lan oldukça zengin bir aktivite program›n›

gündeme getirmeye çal›flt›k.

Sizlere da¤›t›lan programda ayr›nt›lar› belirtilen etkinlikle-

rimiz, “Kentli Olmak” temas›yla düzenledi¤imiz “K›sa Film

Yar›flmas›”, “Kentin Oylumlar›, Kente Aç›lan Kap›lar, Pen-

cereler” temas›yla düzenledi¤imiz “Fotomaraton” foto¤-

raf yar›flmalar› ve sergisi, “Modern Mimarl›¤›n Yar›m Yüz-

y›ll›k Serüvenine Tan›kl›k” bafll›kl› Say›n Güngör Kaftanc›

Mimarl›¤› Sergisi, “‹zmir’de Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k

Miras› Sergisi”, “Renkli Yap›lar›n Ustas› Bruno Taut Ber-

lin’de Sergisi”, “Erdem Y›ld›r›m Foto¤raf Sergisi”, “‹nflaat

– Zaman› – Zaman› ‹nfla Etmek Sergisi”, “Ö¤renci Projele-

ri Sergisi”, Burak Besen’in “Mimarl›k ve ‹nsan Bedeni Ser-

gisi”, kentin çeflitli noktalar›nda hafta boyunca kentlileri-

mizin izlenimine sunulmaktad›r.

“Edebiyatç› Gözüyle ‹zmir” bafll›¤› alt›nda, Say›n Ünal Er-

sözlü ve Say›n Nedim Atilla ile kendi seçtikleri bir kent bö-

lümü gezilecek.

“Aç›k Ofis – Aç›k Ev” temas›yla özellikle ö¤renci arkadafl-

lar›m›za yönelik mimarl›k ofisleri ve yap›lar gezilecek.

Bu y›l ilk kez kentlilerimizin kat›l›m› ile “Kente Mimarl›k
Üzerinden Bakmak, Tarihi ve Modern ‹zmir” gezisi düzen-
lenmifltir.

Kruvaziyer Gemi, Adnan Saygun Sanat Merkezi, Agora
Kaz› Alan›, Eski Merkez Bankas› fiantiyesi, Buca Kentsel
Sit Alan›, Sev ‹lkö¤retim Okulu, Nazilli Basma Sanayii Yer-
leflkesi di¤er gezi programlar› olacakt›r.

Ayr›ca yurtiçinden ve yurtd›fl›ndan, son dönem mimarl›k
uygulamalar›yla gündemde olan çok say›da mimar konu-
¤umuzla söylefliler gerçeklefltirilecektir.

“Kentte Mekan Bulmacas›” ve çeflitli temalarda atölye ça-
l›flmalar› düzenlenecektir.

“Kentli Olmak” temal› k›sa film yar›flmam›zdaki filmlerin ya-
n› s›ra, Bir Sosyalist Bir Mimar ve Gökdelen – Santiago Ca-
latrava, Le Corbusier ve Hindistan, Michael Scott – De¤iflen
Adam filmleri Atatürk Kültür Merkezinde izlenebilecektir.

Bütün bu yo¤un program›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen
baflta Yönetim Kurulu Sekreterimize ve fiubemiz çal›flan-
lar›na, katk›da bulunan bütün meslektafllar›m›za, bize za-
man ay›ran davetli söylefli ve atölye yürütücüsü konukla-
r›m›za, ö¤renci arkadafllar›m›za, Yönetim Kurulumuz ad›-
na çok teflekkür ediyorum.

Bugün meslekte 30. ve 50. y›llar›n› dolduran meslektaflla-
r›m›z› da kutluyor ve gelecek otuz, elli y›llarda da birlikte
olmak dileklerimizi iletiyor, sizleri sevgiyle selaml›yor, Mi-
marl›k Haftas› aç›l›fl›na hofl geldiniz diyorum.

Böylesi bir program›n gerçekleflmesinde destek olan
sponsorumuz V‹TRA’ya çok teflekkür ediyorum.

Hasan Topal
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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Hasan Ünal Nalbanto¤lu’nun “Esnek Kapitalist Ekonomiler
ve Günümüz Mimarl›¤›” tematik sunuflu 06 Ekim Sal› gü-
nü gerçekleflti. Tart›flman›n ilk eksenini oluflturan esnek
kapitalist ekonomiler üzerine de¤inen Nalbanto¤lu, esnek
bir kapitalizmden söz edilmesini gerekli k›lan nedenleri
aktard›. 

Tart›flman›n ikinci eksenini oluflturan modern mimarl›¤›n
her daim sanatla flört etti¤ini dile getiren Nalbanto¤lu,
brütal gerçeklerin insan› oldu¤unu belirterek, mimarlar›n
direncinin pek de olmad›¤›n› sözlerine ekledi. 

Beyaz yakal› iflçili¤in mimarlar›n çal›flma ortam›na da
damgas›n› vurdu¤unu savunan Nalbanto¤lu, beyaz yaka-
l›lar›n dünyas›n›n yeni bir esaret dünyas› oldu¤unu da di-
le getirdi. Türklerin burjuvaziye bu kadar çabuk adapte ol-
malar›n› ve mimarlar›n içerisindeki burjuvaziyi sorgulayan
Nalbanto¤lu son olarak e¤er varsa etik kurallar›n, dünya
kapitalizminin gidifline mimarlar›n direnebilmesinde nas›l
bir rol oynayabilece¤i konusuna de¤indi.

‹lgiyle izlenen söylefli soru yan›tlarla son buldu.

Hasan Ünal Nalbanto¤lu
Esnek Kapitalist Ekonomiler ve
Günümüz Mimarl›¤›

Kurtul Erkmen
Gürhan Bak›rküre 
Bir Mimar ve Uygulamalar›

Söylefli

Kurtul Erkmen ve Gürhan Bak›rküre’nin “Bir Mimar ve Uy-
gulamalar›” söyleflisi 06 Ekim Sal› günü gerçekleflti. Su-
numlar›nda son dönem ifllerine yer vereceklerini belirte-
rek söze bafllayan mimarlar, ilk olarak Bat› ‹stanbul Tica-
ret Merkezi’ni izleyenlerle paylaflt›lar. Befl ofisin davet
edildi¤i mevcut binada farkl›laflma istenen proje için ken-
dilerinin önerisinin seçilmesi üzerine bafllayan süreçte,
gün ›fl›¤›n›n en büyük girdiyi oluflturdu¤u dile getirildi. ‹n-
sanlar›n nerede oldu¤unu hissetmeleri önemsenen proje-
de bu ba¤lamda fakl›laflmalara gidildi¤ini aktaran konuk-
lar, daha sonra Ba¤dat Caddesi’ndeki Mercedes Binas›’n›
aktard›. Yine mevcut karkas üzerine geliflen projede ay-
d›nlatma için çok u¤rafl›ld›¤› aktar›lan söyleflide, daha
sonra Korumcu Holding Binas› gösterildi. ‹ç mekân proje-
lerinden de örnekler gösteren konuklar, yurtd›fl› projele-
rinden Romaya’da konut blo¤u, Kazakistan HSBC Genel
Müdürlük Binas› ve Fin Houses Projesini paylaflt›lar. Kon-
sept projesi olarak çal›flt›klar› projeleri de aktaran konufl-
mac›lar, projelerinde bir süreklilik oldu¤unu fakat yeni
aray›fllar›n her daim devam edece¤ini dile getirdi.
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Mimarl›¤›m bafll›¤› alt›nda kendi öznel mimarl›k yaflam›n›
ve görüfllerini paylaflan Güngör Kaftanc› söyleflisi 07 Ekim
Çarflamba günü gerçekleflti. Mimarl›k nedir sorusunu ken-
disine her daim sordu¤unu ve her defas›nda farkl› yan›tlar
ald›¤›n› ileten Kaftanc›, bu cevab›n herkese göre de de¤ifl-
ti¤ini dile getirdi. Kendisini ‹zmirli, sosyalist, modernist ve
taflral› bir mimar olarak tan›mlayan Kaftanc›, taflral› ol-
maktan gurur duydu¤unu da sözlerine ekledi. ‹zmirli mi-
marlar›n daha çok küçük ölçekli ifller yapt›¤›n› ve bu se-
bepten yap›ya çok daha iyi hakim olabildiklerini düflündü-
¤ünü ileten Kaftanc›, mekân, mimarl›k, planlama aras›nda-
ki geçifllerden de söz etti. 

Tasar›m› anlatman›n iki yolu oldu¤una, bunlardan birisinin
dil, di¤erinin ise çizmek oldu¤una de¤inen Kaftanc›, el ile
çizimin önemini de aktard›. Mimarl›¤›n bir sanat oldu¤una
ve özgünlük kavram›n›n önemine de¤inen Kaftanc›, taklit
ile etkileflimin fark›n› da aktard›. Ö¤rencilik ve meslek ha-
yat›nda yapt›klar›n› Türkiye’nin mimarl›k alan›ndaki gelifl-
meleriyle beraber aktaran Kaftanc›, özgürlük kavram›n›n
tasar›m içerisindeki yerini de sorgulad›. 

Güngör Kaftanc› 
Mimarl›¤›m...

Onur Yüce Gün’ün “Tasar›m ve ‹liflkisel Sistemler” temal›
söyleflisi 07 Ekim Çarflamba günü gerçekleflti. Hesapla-
mal› tasar›m anlay›fl ve tekniklerinin birebir uygulanmak-
ta olan örnekleriyle, KPF New York'ta tasarlanan büyük
ölçekli yap›lar üzerinden bir sunufl gerçeklefltiren Gün, ilk
olarak voronoi dokular›ndan örnek göstererek bu yap›-
lanma hakk›nda bilgi verdi. 

Hesaplamal› tasar›mda görünenin ötesinde, ‘iç’in önemli
oldu¤una de¤inen ve bu ba¤lamda tüm doku ve strüktü-
rün alg›lanmas› gerekti¤ine de¤inen Gün, daha sonra 65
katl› bir kule olan ilk iflinden söz etti. Pseudo-code ad› ve-
rilen flemalar üzerinden tüm sistemin iflleyiflini aktaran
Gün, script yazman›n önemine ve ifli ne derece kolaylafl-
t›rd›¤›na de¤indi. Bu yöntem ile sistemin en büyük parça-
s›ndan en küçük parças›na kadar kontrol edilebilece¤inin
bilgisini veren Gün, cephe tasar›m›n›n yan› s›ra kentsel
planlama da yapt›klar›n› dile getirdi. Çin’de tren istasyo-
nu yar›flmas›nda finale kald›klar› projeyi süreciyle birlikte
aktaran Gün, son olarak  projelerinden örnekleri izleyen-
lerle paylaflt›.

Onur Yüce Gün 
Tasar›m ve ‹liflkisel Sistemler

Söylefli
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Bir Mimar ve Uygulamalar› ana bafll›¤›nda yer alan Dur-
mufl Dilekçi söyleflisi 08 Ekim Perflembe günü gerçeklefl-
ti. Günümüz mimarl›k ortam› ve kendilerinin bak›fl aç›s› ve
tespitlerini izleyenlerle paylaflan Dilekçi, son 30 y›ld›r mi-
marl›k ve flehirleflmenin birçok alan›nda küreselleflmeyi
gördü¤ümüzü dile getirdi. Bu dönemde yeni kelimeler
kullanmam›z, yeni cümleler kurmam›z gerekti¤ine de¤i-
nen Dilekçi, kentin dinamiklerinin de¤iflti¤ini ve bu de¤ifli-
min her fleyi oldu¤u gibi mimarl›¤› da etkiledi¤ini ifade et-
ti. Güç odakl› bir mimari yap›lanmadan söz eden Dilekçi,
kentlerin yataydaki geliflimine karfl›n dikeyde geliflen
ve/veya kompleks geliflmeler gösteren sistemlerden bah-
setti. Bu ba¤lamda inflaat› halen devam eden ve birçok
fonksiyonu içerisinde bar›nd›ran Büyüka projelerini aktar-
d›. Bir yap›n›n uygulanmas› aflamas›n› mimar›n orkestra
flefli¤indeki bir birliktelik olarak tan›mlayan Dilekçi, Türki-
ye’de bu flekilde çal›flabilen çok ofis olmad›¤›n› da sözle-
rine ekledi. Projelerinden örnekleri izleyenlerle paylaflan
Dilekçi, eski bir yap›n›n dönüfltürülmesi olan bir klüp pro-
jesine yaklafl›mlar›n› da aktard›. Dilekçi her yap›n›n kentin
bir parças› oldu¤unu ve bir sonraki nesle bir fleyler aktar-
mas› gerekti¤ini hat›rlatarak söyleflisine son verdi.

Julien de Smedt’in Bir Mimar ve Uygulamalar› söyleflisi
08 Ekim Perflembe günü gerçekleflti. Sadece yapt›klar›
çal›flmalar› aktarmak yerine ofisini, çal›flanlar›n›, ifle yakla-
fl›m biçimlerini ileten Julien de Smedt, ilk olarak ofis orta-
m›n› izleyenlerle paylaflt›. Ofisinde çok farkl› kültürden in-
san çal›flt›¤›n› aktaran de Smedt, bu durumun iletiflim aç›-
s›ndan zor anlar yaflatabilmesinin yan› s›ra, o konunun
üzerine tekrar sorgulama olana¤› sa¤lad›¤› için avantajl›
olabildi¤inden de söz etti. Farkl› ölçeklerde ifller yapt›kla-
r›n› ve küçük ölçekli ifllerinde de ayn› süreci yaflad›klar›n›
ileten de Smedt, vazo ve raf sistemi tasar›mlar›n› da gös-
terdi. Kopenhag’da uygulad›klar› VM Evleri projesini de-
taylar›yla aktararak bu yap›n›n flekillenmesinde önemli bir
kriter olan kentin yap›laflmas›n› ve bu flekillenmeden kay-
nakl› elde ettikleri 76 farkl› tip konutu izleyenlerle paylafl-
t›. Mimarlar›n ortak ya da etkileflimli olarak tasarlad›klar›
projelerinden örnekler aktaran mimar, sosyal etkileflim
alanlar›na iliflkin projelerinden de örnekler iletti. Çin’de bir
dikey kent önerisi olan projelerini de sosyal boyutuyla
anlatan Julien de Smedt, son olarak yepyeni bir kültürü
keflfetme çabas› olan Oslo’da inflaat› devam eden kayak-
la atlama pisti projesini izleyenlerle paylaflt›.

Durmufl Dilekçi
Bir Mimar ve Uygulamalar›

Julien de Smedt
Bir Mimar ve Uygulamalar›
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Mimarl›k Haftas›Söylefli

Eric Owen Moss
Bir Mimar ve Uygulamalar›

Stanislaus Fung’un “Çin’de Güncel Mimarinin Geliflimi” te-
mal› söyleflisi 09 Ekim Cuma günü gerçekleflti. Sunumunu
alt› ana bafll›k alt›nda haz›rlayan Fung, ilk olarak “moder-
niteler” bafll›¤› alt›nda “ticari modernlik, endüstriyel mo-
dernlik ve tüketici modernli¤i”ni de¤erlendirdi. “Rakam-
lar” bafll›¤› alt›nda Çin’de yap›lan binalar›n yüzey alan›n-
dan, konut yo¤unlu¤una izleyenlerle paylaflan Fung, “or-
tagonal çizimler” temas› alt›nda Çin’deki mimaride yafla-
nan yönünü bulamama, resmin tamam›n› görememe du-
rumuna de¤indi. 

Fung ayr›ca örnekler üzerinden içe ve d›fla dönüklük, bak-
mak ve bak›lmak, saklanmak ve ortaya ç›karmak, fleffafl›k
ve katmanlaflma kavramlar›n› Çin özelinde de¤erlendirdi.
“Kolajlar” bafll›¤› alt›nda bir dizi kolaj üzerinden tarih duy-
gusu olmayan mimarinin reddine de¤inen Fung, kolajlar-
daki geçmifl imgesine dikkat çekti. Çin’deki ö¤rencilerin
haz›rlam›fl olduklar› portfolyolar üzerinden e¤itimde ne-
rede olduklar›n›n bilgisini aktaran Fung, “geometri ve
konstrüksiyon” bafll›¤› alt›nda da mimarlara ait portfolyo
örneklerini izleyenlerle paylaflt›. Söyleflinin sonunda
Çin’de her y›l on ‹zmir infla edildi¤ini vurgulayan Fung’un
söyleflisi ilgiyle izlendi. 

Stanislaus Fung
Çin’de Güncel Mimarinin Geliflimi

Eric Owen Moss’un Bir Mimar ve Uygulamalar› söyleflisi
09 Ekim Cuma günü gerçekleflti. Eric Owen Moss, ger-
çeklefltirdi¤i yap›lar› izleyenlerle paylaflmadan önce dört
kavsamsal slayt üzerinden olanaklararas› gerilime, bu ge-
rilimle birlikte yarat›lan birlikteli¤e, çoklu bak›fl aç›s›na,
iletiflim ve alg›ya de¤indi. Uygulad›¤› örnekler üzerinden
yaflad›klar› deneyimleri aktaran Moss, Los Angeles Filar-
moni Orkestras› için tasarlad›klar› projede cam malzeme-
yi iki yöne e¤meyi denediklerini ve bu s›rada cam›n k›r›l-
d›¤›n› izleyenlerle paylaflt›. Bu yaflanan deneyimi bir ba-
flar›s›zl›k olarak görmediklerini dile getiren Moss, bu du-
rumun yeni bir fleyler yapt›klar›n›n kan›t› oldu¤unu ve sü-
reçle ilgilendiklerini ifade etti. 

Amerika’n›n yeni bir keflif olmas›ndan dolay› geçmiflinin
olmay›fl›na de¤inen Moss, geçmifli olan farkl› kültürlere
yap›lan projelerdeki yaklafl›mlar›ndan da söz etti. Mimar-
l›¤›n ortam› de¤ifltirebilme gücüne, mimarideki ihtimaller
ve olabilirliklere projeleri üzerinden de¤inen Moss, Mila-
no’da yer alan ve henüz sonuçlanmam›fl yar›flma projesi-
ni de süreciyle birlikte aktard›. Son olarak “Construction
Manual” ismiyle ç›karm›fl olduklar› kitaptan söz eden
Moss’un söyleflisini 550’nin üzerinde kifli ilgiyle izledi.



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 10

Mimarl›k Haftas›

Zehra Ersoy ve Erdem Y›ld›r›m yürütücülü¤ünde 06 Ekim
Sal› günü gerçekleflen Kentsel Notalar Atölyesi, yap›l›
çevrenin geçici formlar›n› kay›tlama üzerine yap›ld›. 

Kent mekândaki bedenlerin ve di¤er nesnelerin yaratt›¤›
hareketlerin zamansal ve geçici biçimlerini dijital teknolo-
jilerinden faydalanarak belgelemeyi amaçlayan atölye
çal›flmas›nda, kentsel form insan hareketleri üzerinden
yeniden yorumland›. 

Atölye çal›flmas› s›ras›nda ortaya ç›kar›lan hareket ‘no-
ta’lar›n›n tasar›m verileri olarak kullan›ld› ve sonuç ürün-
lere ulafl›ld›.

Zehra Ersoy-Erdem Y›ld›r›m 
Kentsel Notalar

Reflit Soley yürütücülü¤ünde 06 Ekim Sal› günü gerçek-
leflen Ekonomik Kriz-Gusto-Detay Atölyesi, kriz, gusto ve
detay kavramlar›n›n sorgulanmas› ile bafllad›. 

Bu sorgulamalar›n yan› s›ra ben kavram›n›n irdelendi¤i
atölyede kriz ortam›nda bir köfle tasarland›. Köfleyi ilk ak-
l›m›za gelenin bir ad›m ötesinde sorgulayan ö¤renciler,
tasar›mlar›n› arkadafllar› ve Reflit Soley ile paylaflt›lar. Ta-
sar›m›n analitik düflünce sistemi ile çözümlendi¤i atölye
çal›flmas›nda; eskiz sisteminde yanl›fllar› düzelterek, ana-
litik düflünce sisteminde ise yanl›fllar› elimine ederek do¤-
rular üzerinden proje elde edildi¤i bilgisine var›ld›.

Reflit Soley 
Ekonomik Kriz-Gusto-Detay

Atölye
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Mimarl›k Haftas›

Onur Yüce Gün’ün yürütücülü¤ünde 07 Ekim Çarflamba
günü gerçekleflen Tasar›m ve ‹liflkisel Sistemler Atölyesi,
bilgisayar›n konvansiyonel anlay›flta, modelleme ve gra-
fik yaratma gibi temsiliyete dair üretimler için kullan›lan
bir araç olarak kabul edilmesine karfl›n, hesaplamal› tasa-
r›m söz konusu oldu¤unda bilgisayar ortam›n›n analitik
düflüncenin ifllendi¤i bir tasar›m-araflt›rma ortam›na dö-
nüfltü¤ünün hat›rlat›lmas› ile bafllad›. Hesaplamal› tasar›-
m›n araflt›rma metodlar›na dair tan›t›c› bir karakter tafl›-
yan atölye çal›flmas›, kat›l›mc›lar›n, konsept anlay›fl kadar
hesaplamal› tasar›m arayüzlerine ve tekniklerine de tan›-
fl›k hale gelmelerini amaçl›yordu.

Onur Yüce Gün
Tasar›m ve ‹liflkisel Sistemler

Gökçeçiçek Savafl›r ve Erdem Y›ld›r›m yürütücülü¤ünde
07 Ekim Çarflamba günü gerçekleflen ‹¤ne Deli¤inden
Foto¤raf Atölyesi, foto¤raf konusunda temel bilgilendir-
me ile bafllad›. Foto¤raf makinas› ile yakalanan görüntü-
lere göre farkl› ve deneysel olan Pinhole foto¤raf›n, gör-
sel dünya ile olan iliflkilerimize dair fark›ndal›k yaratma ve
yeni deneyimler kazand›rma aç›s›ndan kendine özgü po-
tansiyellere sahip oldu¤u aktar›lan atölye çal›flmas›, gör-
sellikle ve görme biçimleriyle vazgeçilmez bir ba¤a sahip
olan mimarl›k arayüzünde gerçekleflti. Atölye çal›flmas›n-
da üretilen Pinhole foto¤raf makinalar› arac›l›¤›yla, ‹zmir
kenti, kentliler ve/ya detaylar yeniden üretildi.

Gökçeçiçek Savafl›r
Erdem Y›ld›r›m
‹¤ne Deli¤inden Foto¤raf 

Atölye
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Mimarl›k Haftas›

Gül Kaçmaz Erk ve Tuna Y›lmaz yürütücülü¤ünde 07
Ekim Çarflamba günü gerçekleflen Mimarca Sinema Atöl-
yesi, pek çok aç›dan benzeyen mimarl›k ve sinemay› ol-
dukça e¤lenceli bir flekilde bir araya getirdi. Hem mevcut
mekânlar› kullanan hem de kendi anlat›sal gerçekli¤i için
yeni mekânlar yaratan sineman›n bu süreçte mimarl›ktan
yararland›¤› bilgisi verilen atölye çal›flmas›nda, öncelikle
çeflitli filmlerden kareler izlendi. Sonras›nda ortalama si-
nema seyircisinin kolektif haf›zas›nda yer etmifl filmlerde-
ki mekânlar ve binalar›n perdedeki yans›malar›n›n mima-
ri tasar›m sürecine nas›l yans›d›¤› incelendi. Filmlerde sa-
dece belirli aç›lar› ve boyutlar› görünen mekân ve binala-
r›n gerçekte nas›l göründükleri hem sinema da¤arc›¤›
hem de mimari yarat› güç kullan›larak yeni bafltan tan›m-
land›.

Gül Kaçmaz Erk
Tuna Y›lmaz 
Mimarca Sinema

Burkay Pasin ve Ruken Güleryüz yürütücülü¤ünde 08

Ekim Perflembe günü gerçekleflen Müzik ve Mimarl›k/Ses

ve Mekân Atölyesi’nde, müzik mimarl›k iliflkisinin dolayl›

oldu¤u ancak bu çal›flmada müzikal formun görsele, mi-

mari formun da iflitsele uyarlanma süreci ve alternatifleri-

nin de¤erlendirilece¤i aktar›ld›. Atölye sürecinde iflitsel

alg›n›n mekân tasar›m›na aktar›m› konusunda her mekân-

da ses oldu¤unun, sessiz bir mekân olamayaca¤›n›n fark

ettirilerek, mimaride kullan›lan tüm malzemelerin birer

enstrüman olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤i ifade edildi.

AKM’den sesler toplanarak her grubun kendi parças›n›

oluflturmas› ve oluflturulan parçan›n ritmine uygun gör-

sellerin eklenmesiyle oluflturulan sonuç ürünler de¤erlen-

dirilerek atölye çal›flmas› sonland›r›ld›. 

Burkay Pasin
Ruken Güleryüz 
Müzik-Mimarl›k/Ses-Mekân

Atölye
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Çocuk ve Mimarl›k atölyesi Hikmet Gökmen, Gülflan Y›l-
maz ve Burcu Gülay Taflç› yürütücülü¤ünde 08 Ekim ta-
rihinde gerçekleflti. Mimar Sinan ‹lkö¤retim Okulu ö¤ren-
cileriyle gerçeklefltirilen atölyede öncelikle çocuklara mi-
marl›k nedir ve nas›l ortaya ç›km›flt›r sorusu üzerinden
mimarl›k tan›t›ld›. Farkl› yafl gruplar›ndaki ö¤renciler ile
yap›lan "çocuk gözünden masal mekânlar›" atölye çal›fl-
mas›nda, çocuklar›n her zaman dinlemeye ve okumaya al›-
fl›k olduklar› masallarda geçen sultanlar, padiflahlar, cinler,
periler, devler ve ejderhalar›n alg›s› yan›nda masalda ge-
çen mekânlar›n çocuk gözünde nas›l alg›land›¤›n› ortaya
koymak ve onlar›n gelifliminde önemli bir yer tutan mekân
alg›s›n› ortaya ç›karmak amaçland›. Atölye çal›flmas› bün-
yesinde Güngör Kaftanc› Sergisi’ne iliflkin küçük çal›flma-
lar da yap›ld›. 

Hikmet Gökmen
Gülflan Y›lmaz
Burcu Gülay Taflç› 
Çocuk ve Mimarl›k

Ahmet Özgüner’in yürütücülü¤ünde düzenlenen Mikro
Mimarl›k Atölyesi 09 Ekim Cuma günü gerçekleflti. Basit
düflünmek, soka¤a inmek, olan› de¤erlendirmek, az ile ye-
tinmek alt bafll›klar›nda UIA’n›n belirledi¤i küresel kriz
karfl›s›nda mimarlar›n gücü temas› irdelenen atölye çal›fl-
mas›nda ilk olarak güç kakvar›ma ve s›n›rlar› zorlamaya
de¤inildi. 

Kriz ortam› tan›mlanan ve her yönüyle irdelenen çal›fltay-
da, herhangi bir yerde bulunabilecek, niteliksiz betonar-
me karkas bir yap› adas› üzerinde çal›fl›ld›. Bu üst yap›ya
müdahalelerde bulunarak hem bu alan›n mekânsal, ifllev-
sel kalitesini art›rmak hem de bunu yaparken ekonomik
canlanmaya katk›da bulunmak atölyenin amac›n› olufltu-
ruyordu.  

Ahmet Özgüner 
Mikro Mimarl›k

Atölye
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Mimarl›k Haftas›

Y›lmaz Zenger yürütücülü¤ünde düzenlenen Heykel ve
Mimarl›k Atölyesi 09 Ekim Cuma günü gerçekleflti. Önce-
likle heykel yapman›n nas›l bir fley oldu¤una ve mimarl›-
¤›n ne oldu¤una de¤inilen atölyede heykel mimarl›k ilifl-
kisinden söz edildi. As›l olan›n anlamak ve kavramak ol-
du¤u ifade edilen atöyle çal›flmas›nda, birfleyi anlamak
için neler yap›lmal› sorusunun cevab› ürün elde etme sü-
reci içerisinde arand›. Heykelde önemli olan›n benzemesi
de¤il, hem yap›lan› hem de yapan› yans›tmas› oldu¤una
de¤inilen atölye çal›flmas› s›ras›nda tüm kat›l›mc›lar ken-
di killerini flekillendirip, var olan ruh hallerini ve enerjileri-
ni kile yans›tt›lar. Atölyede ayr›ca mimari ve heykelde
kullan›lan yeni malzeme ve tekniklerden söz edildi. 

Y›lmaz Zenger 
Heykel ve Mimarl›k

Kapan›fl Partisi:
Mimarlar Siyah Giyer
Kapan›fl Konseri:
Blue Note

Bu sene de geçti¤imiz y›l oldu¤u gibi ilgiyle izlenen Mi-
marl›k Haftas› Etkinlikleri 10 Ekim Cumartesi günü Kentte
Mekan Bulmacas›’n›n ödül töreni, “Mimarlar Siyah Giyer”
temal› kapan›fl partisi ve Blue Note konseri ile Alsancak
Gar›’nda son buldu. 

Atölye - Kapan›fl Partisi
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Mimarl›k Haftas›

Okan Y›lmaz’›n yürütücülü¤ünde düzenlenen “Kentte
Mekân Bulmacas›” Atölye Çal›flmas› 10 Ekim Cumartesi
günü gerçekleflti. Geçti¤imiz senelerde de düzenlenen
bulmaca, ‹zmir kent merkezinde çeflitli mekânlar ve bina-
lar›n izleri sürülerek gerçekleflti. Atatürk Kültür Merke-
zi’nden ilk ipuçlar›n› alan ekipler, bir sonraki ipucuna ulafl-
mak üzere bulmacaya dâhil oldular. 

Hedef noktaya ilk ulaflan ekip olan; Cennet Yefliltepe,
Nurullah Kaya ve Gülay Koç üçlüsü birincilik ödülüne sa-
hip olarak her biri Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ücretsiz
bilgisayar e¤itimi, Ctrl+P Digital Bask› Merkezi’nden
100TL’lik dijital bask› hediye çeki, Yap› Dergisi bir y›ll›k
aboneli¤i ve Francis D.K. Ching’in Bina Yap›m Rehberi ki-

Okan Y›lmaz 
Kentte Mekân Bulmacas›

tab›n› almaya hak kazand›lar. Kenti ve kenti oluflturan me-
kânlar›, binalar› baflka bir yönden okumalar› beklenen ya-
r›flmac›lardan Kaan Maral, Egemen Temizkalay ve Murat
Gazanhan ikinci olurken, her biri Samsung 320GB Harici
Hard-Disk, Ctrl+P Digital Bask› Merkezi’nden 100TL’lik di-
jital bask› hediye çeki, Yap› Dergisi bir y›ll›k aboneli¤i ve
Francis D.K. Ching’in Bina Yap›m Rehberi kitab›n› almaya
hak kazand›lar. Her birine Caran d’ache kalem seti, Ctrl+P
Digital Bask› Merkezi’nden 100TL’lik dijital bask› hediye
çeki, Yap› Dergisi bir y›ll›k aboneli¤i ve Francis D.K.
Ching’in Bina Yap›m Rehberi kitab› ödüllü üçüncülü¤ü ise;
Elif Tu¤ba Gürkan, Müge Öztürk ve Koray Güler ekibi ka-
zand›.

Atölye



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 16

Mimarl›k Haftas›

“Mimarlar Yap›lar›n› Gezdiriyor” bafll›¤› alt›nda, mimarlar›
Tevfik Tozkoparan ve Emre Ulafl eflli¤inde Ahmed Adnan
Saygun Sanat Merkezi 06 Ekim tarihinde gezildi. Öncelik-
le Tevfik Tozkoparan ve Emre Ulafl taraf›ndan kat›l›mc›la-
ra yap›n›n projelendirilmesi ve uygulanmas› aflamalar›na
iliflkin bilgi verildi. Maket üzerinden mekanlara iliflkin bil-
gilendirme yap›ld›ktan sonra yap›n›n d›fl ve iç mekanlar›
gezildi. 250 kiflilik küçük salon ve 1100 kiflilik büyük salon
gezildikten sonra, salonlar›n teknik donan›m›na ve tesisa-
t›na iliflkin bilgilendirme yap›ld› ve salonlar›n sahne arka-
s›nda yer alan sanatç› soyunma odalar› vb. mekânlar da
gezildi. 

Tevfik Tozkoparan
Emre Ulafl 
Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi

Agora Kaz› Baflkan› Yrd. Doç Dr. Ak›n Ersoy eflli¤inde dü-
zenlenen Agora Kaz› Alan› Gezisi 06 Ekim tarihinde ger-
çekleflti. 

Öncelikle agora yap›lar› ve ifllevlerinden bahseden Ersoy,
Agora kaz›s›n›n geçmifli hakk›nda k›saca bilgi verdi. Ersoy
ayr›ca kaz› alan›nda gerçeklefltirilen restorasyon ve koru-
ma çal›flmalar› hakk›nda da bilgi verdi.

Agora’n›n kaz›lmayan bölümlerinin bulundu¤unu ve kaz›-
lar›n devam etmesi için yan parsellerde kamulaflt›rma ça-
l›flmalar›n›n devam etti¤ini belirten Ersoy, kaz› çal›flmala-
r›n›n devam edece¤ini bildirdi.

Ak›n Ersoy 
Agora Kaz› Alan›

Gezi
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Bu y›l ilki gerçeklefltirilen Edebiyatç› Gözüyle ‹zmir gezi-
lerinden Tilkilik-Agora gezisi, Ünal Ersözlü eflli¤inde mi-
marlar›n yan› s›ra kent halk›n›n da kat›l›m›yla 06 Ekim ta-
rihinde, Nedim Atilla eflli¤indeki Basmane gezisi ise 08
Ekim tarihinde gerçekleflti. 

‹çinde yaflad›¤›m›z kenti fakl› bak›fl aç›lar›ndan alg›lamak
amac›yla düzenlenen gezilerde, Ersözlü’nün ve Atilla’n›n
‹zmir kentine iliflkin farkl› mekânsal okumalar› gerçeklefl-
ti. fiiir okuyarak gezilere ayr› bir renk katan edebiyatç›la-
r›n anlat›m› ilgiyle izlendi. 

Ünal Ersözlü
Nedim Atilla 
Edebiyatç› Gözüyle ‹zmir

Bu y›l ilk kez düzenlenen Kruvaziyer Gezisi 06 Ekim tari-
hinde gerçeklefltirildi. Kuruluflundan günümüze de¤in
önemli bir liman kenti olan ‹zmir, günümüzde de bu öne-
mini sürdürmekte ve Akdeniz’de kruvaziyer turizminin
önemli limanlar›ndan biri haline gelmektedir. 17 kiflinin ka-
t›ld›¤› gezide 14 katl› ve 3000 yolcu kapasiteli gemi hak-
k›nda yetkililer taraf›ndan ayr›nt›l› bilgilendirme yap›ld›.
K›y› silüetinin en bask›n unsurlar›ndan biri olan gemilerin
içerisinde yer alan konaklama birimleri, yüzme havuzlar›,
jakuzi, sauna, güzellik merkezi, jimnastik salonu, disko ve
barlar, restoranlar, tenis kortu, tiyatro salonu ve sa¤l›k
merkezi gibi birimler kat›l›mc›lar taraf›ndan ilgiyle gezildi.

Kruvaziyer

Gezi
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Mimarl›k Haftas›

Eski Merkez Bankas› Binas› Restorasyonu Butik Otel ‹nfla-
at› Gezisi mimar Derya Akdurak eflli¤inde 07 Ekim Çar-
flamba günü gerçekleflti. 

Geziye bafllamadan önce yap› hakk›nda k›saca bilgi veren
Derya Akdurak, T.C. Merkez Bankas› ‹zmir fiube Bina-
s›’n›n, Do¤an Tekeli, Ergun Onaran ve Orhan Bolak’›n
1950 y›l›nda kat›ld›klar› proje yar›flmas› sonucunda elde
edildi¤ini belirtti. Bu özelli¤i nedeniyle tescillenerek koru-
ma alt›na al›nan yap›n›n, günümüzde butik otel olarak
kullan›lmak üzere restore edildi¤ini aç›klad›. 

Yap›n›n gezilmesi s›ras›nda uygulama aflamalar›na iliflkin
bilgi veren Akdurak, kat›l›mc›lar›n sorular›n› da yan›tland›.

Derya Akdurak 
Eski Merkez Bankas› Binas›
Restorasyonu Butik Otel ‹nflaat›

Buca Kentsel Sit Alan› Gezisi, Hümeyra Birol Akkurt eflli-
¤inde 07 Ekim Çarflamba günü gerçekleflti. Gezi öncesi
Buca ve tarihçesi hakk›nda k›saca bilgi aktaran Akkurt,
kentsel sit alan› içerisinde yer alan geleneksel konut ör-
neklerinin yan› s›ra dini yap›lar› da gezdirdi. Vaftizci Yah-
ya Katolik Kilisesi ve Anglikan Kilisesi olarak infla edilmifl
olan Buca Protestan Kilisesi hakk›nda bilgi aktar›larak, ya-
p›lar ayr›nt›l› olarak incelendi. Kentsel Sit alan›ndan günü-
müze ulaflan büyük tekil konut örneklerinden; günümüz-
de Buca Belediyesi Kültür Merkezi olarak kullan›lan Far-
koh Köflkü ve Dokuz Eylül Üniversitesi E¤itim Fakültesi
Dekanl›k Binas› olarak kullan›lan Rees Köflkü Hümeyra Bi-
rol Akkurt eflli¤inde gezildi.

Hümeyra Birol Akkurt
Buca Kentsel Sit Alan›

Gezi
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Kente Mimarl›k Üzerinden Bakmak: Tarihi ve Modern ‹z-
mir Gezisi Yrd. Doç. Dr. Emel Kay›n’›n eflli¤inde 08 Ekim
Perflembe günü gerçekleflti. 

Kentin M.Ö. 4. yüzy›ldan sonraki geliflme süreçlerinde or-
taya ç›kan eski gövdesini kapsayan Kadifekale-Alsancak
Gar›-Üçkuyular üçgeninde gerçekleflen gezi, tarihi ve
modern mekânlar›n birlikte deneyimlenmesine olanak
sa¤lad›. 

Bu deneyim, kentin-mimarl›¤›n farkl› evrelerinin izlenme-
siyle s›n›rl› kalmay›p, yorumlar ve tart›flmalar arac›l›¤›yla
yeni fark›ndal›klar›n yarat›ld›¤› bir zaman dilimi olarak ya-
fland›.

Emel Kay›n
Kente Mimarl›k Üzerinden Bakmak:
Tarihi ve Modern ‹zmir

SEV ‹lkö¤retim Okulu gezisi, Bülent ve Serpil Altay eflli-
¤inde 09 Ekim Cuma günü gerçekleflti. Gezi öncesi oku-
lun kütüphane bölümünde yap› hakk›nda k›sa bir sunum
gerçeklefltiren Bülent ve Serpil Altay, planlama aflamas›n-
da dikkat ettikleri hususlara iliflkin bilgiler aktararak yap›-
y› di¤er okul yap›lar›ndan ay›ran en önemli özelli¤in, da-
iresel bölümde üst üste yer alan oyun alan›, çok amaçl›
salon ve oditoryum mekanlar› oldu¤unu belirtti. Okul Mü-
dürü Nilhan Çubuk’da okulun yap›m aflamas›ndan sonra-
ki sürecine iliflkin bilgiler aktararak, yap›n›n kullan›m afla-
mas›nda sa¤lad›¤› konfor koflullar›na de¤indi. Aktar›lan
bilgilerin ard›ndan yap› mimarlar› eflli¤inde gezildi.

Bülent-Serpil Altay
SEV ‹lkö¤retim Okulu

Gezi
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Özlem Ar›tan ve Erdal Uzuno¤lu eflli¤inde düzenlenen Ayd›n Nazilli
Basma Sanayi ‹flletmesi Yerleflkesi Gezisi 11 Ekim 2009 Pazar günü
gerçekleflti. Da¤›t›lan vaziyet plan› üzerinden genel bilgilendirme
yap›larak bafllayan gezi, plan üzerinden ad›m ad›m bilgi aktar›larak
mekânlar›n gezilmesiyle devam etti. 1938’te hizmete aç›lan yerleflke-
nin karar aflamas›ndan, uygulama ve iflletme süreçlerine dair bilgi
veren Uzuno¤lu ve Ar›tan, yerleflkenin özellefltirilme sonras› yaflad›-
¤› serüveni de aktard›lar. Bu aktar›mlar s›ras›nda Türkiye’nin birçok
noktas›nda kurulan Sümerbank yerleflkelerinde oldu¤u gibi bu yer-
leflkenin de bir ticari mekân olmas›n›n ötesinde Nazilli için sosyal bir
donat› oldu¤u ifade edildi. Ana girifl ünitesinin gezilmesiyle bafllayan
gezide; iplik, dokuma, basma fabrikalar›, ç›rç›r fabrikas›, ambarlar,
atölyeler, istasyon, idari bina, sosyal merkez (memur/iflçi yemekha-
nesi+sinema+lokal), iflçi kantini, iflçi kontrol birimi, iflçi/memur evle-
ri, misafirhane, krefl, revir, ekonoma (market), bisiklet park›, spor
alanlar› ve parklar görüldü. Gezi s›ras›nda Nazilli Yerleflkesi’ne dair
araflt›rmalar›n› aktard›klar› sunufl ile kat›l›mc›lara ayr›nt›l› bilgi veren
Ar›tan ve Uzuno¤lu, erken dönem modern sanayi mekânsall›¤›n›n
korunmas›na yönelik ciddi ve kurumsal çal›flmalar yap›ld›¤› günü-
müzde, Nazilli Sümerbank Yerleflkesi'nin de kente ve kentliye yeni-
den kazand›r›lmas›na yönelik projelerin gelifltirilmesi gerekti¤ini vur-
gulam›fllard›r.

Özlem Ar›tan - Erdal Uzuno¤lu
Ayd›n Nazilli Basma Sanayi ‹flletmesi Yerleflkesi

Gezi
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2007 y›l›nda düzenlenen mimarl›k haftas› etkinlikleri kap-
sam›nda ilgiyle takip edilen Aç›k Ev etkinli¤i bu y›l da tek-
rarland›. Sedef Akad rehberli¤inde Mimar Emin Canpolat
taraf›ndan tasarlanan Akad Apartman›nda bafllayan gezi-
de ilk olarak Hande Mete'nin evinde bina hakk›nda bilgi-
lendirme yap›ld›. 1956 y›l›nda mimar Melih Pekel taraf›n-
dan tasarlanan Pekel Melih Apartman›nda; mimar Zuhal
Ulusoy’un evi gezildi. Son olarak Mimar  Özcan Özfliflman
taraf›ndanTikveflli Apartman›’nda mimar Yeflim Afl›ko¤-
lu’nun ofisi ziyaret edildi. Apartmanlar ile ilgili detayl› bil-
gilerin verildi¤i gezi, üyelerimiz taraf›ndan bu y›l da bü-
yük ilgi gördü. 

Aç›k Ev

Gezi
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Bu y›l ilki gerçeklefltirilen Aç›k Ofis etkinli¤inde, mimarl›k
ö¤rencilerinin gelecekte içinde bulunacaklar› çal›flma or-
tam›n› tan›malar›, ileride meslektafllar› olacak kifliler ile
birlikte olma f›rsat›n› yakalamalar› amaçlanm›flt›r. 06
Ekim tarihinde gerçekleflen gezide, Orhan Ersan ile “‹K‹+1
Mimarl›k”, Derya Akdurak ile “Makomim”, Merih Feza Y›l-
d›r›m ve Serdar Uslubafl ile “Not Mimarl›k” ve Salih Sey-
men ile “Salih Seymen Tasar›m” Ofisleri ziyaret edildi. 07
Ekim tarihinde Cenk Kocaman ve Mert O¤uz ile “Aula Mi-
marl›k”, Ifl›l Turan Öznur ile “Dekom Mimarl›k”, Tamer ve
Dilek Pakben ile “Pakben Restorasyon ve Mimarl›k” ve
Noyan Umur Vural ile “Sentez Yap›” Ofisleri gezildi. 08
Ekim 2009 Nafi Çil ile “Çil Mimarl›k”, Ali Okan Y›lmaz ve
Murat Oran ile “Portal Mimarl›k”, Tevfik Tozkoparan ve
Emre Ulafl ile “Tozkoparan Mimarl›k” Ofisleri ziyaret edi-
lirken, 09 Ekim 2009 tarihinde Ersin Pö¤ün ile “Ersin Pö-
¤ün Mimarl›k”, Tamer Baflbu¤ ile “T&H ‹dil Mimarl›k” Ofis-
leri ziyaret edildi.

Aç›k Ofis 

Gezi
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Mimarl›k Haftas›

Hafta boyunca izlenen sergilerden Emel Kay›n küratörlü-
¤ünde haz›rlanan “Güngör Kaftanc› Mimarl›¤› Sergisi”,
“Erdem Y›ld›r›m Foto¤raf Sergisi” ve “Ö¤renci Projele-
ri Sergisi” Atatürk Kültür Merkezi’nde, Hümeyra Birol Ak-
kurt, Yasemin Sayar ve Feyzal Özkaban’›n küratörlü¤ün-
de haz›rlanan “‹zmir Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k Mira-
s› Sergisi” 1.Kordon-Gündo¤du Meydan›’nda aç›ld›. Burak
Besen taraf›ndan haz›rlanan “Mimari Yap› ve ‹nsan For-

mu Sergisi” Havagaz› Fabrikas›’nda, “Fotomaraton Ya-
r›flmas› Sergisi” Konak Metro ‹stasyonu’nda ziyaretçiler-
le buluflurken, “Bruno Taut: Renkli Yap›lar›n Ustas› Ser-
gisi” ve “Le Corbusier ‹zmir'de: Gelece¤in Kenti ‹çin Bir
Plan Önerisi Sergisi” ‹zmir Ekonomi Üniversitesi’nde,
Ufuk ve Clarissa Ersoy taraf›ndan haz›rlanan “‹nflaat Za-
man› / Zaman› ‹nfla Etmek Sergisi” Dokuz Eylül Üniver-
sitesi’nde mimarl›k ö¤rencileriyle bulufltu.

Sergiler
Sergi
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Mimarl›k Haftas›

Bu y›l ilk kez düzenlenen k›sa film yar›flmas›nda birincilik
ödülü ve mansiyon alan filmler Mimarl›k Haftas› kapsa-
m›nda gösterimdeydi. ‹lgiyle izlenen k›sa filmlerin yan› s›-
ra Avrupa'n›n en yüksek binas› 'K›vr›lan Gövde'nin merak
uyand›ran öyküsünün anlat›ld›¤› “Bir Sosyalist, Bir Mimar
ve Gökdelen” isimli Santiago Calatrava’n›n ilk gökdelen
yap›s›n›n aktar›ld›¤› film, “Le Corbusier ve Hindistan” ve
“Michael Scott - De¤iflen Bir Adam” filmleri gösterildi. 

Mimarl›k, Kent, Yaflam Bilincinin geliflmesine katk› amac›
ile, içeri¤i özenle seçilmifl etkinliklerle geçen Mimarl›k Haf-
tas› 09 süresince; de¤erli katk›lar› ile harikulade saatler
yaflamam›z› sa¤layan;
Yönetim Kurulu Baflkan›na,
Yönetim Kurulu Üyelerine,
Mimarl›k Haftas› Düzenleme Komitesi Üyelerine,
Sunumlar›n› keyifle izledi¤imiz meslektafllar›m›za,
Etkinliklerde görev alan farkl› disiplinlerdeki uzmanlara,
Odam›z personeline,
Eme¤i geçen kurum, kurulufl ve kiflilere teflekkür ederiz.

Sayg›lar›mla,
Bülent Uygun
Mimar

Film Gösterimi

Mimarl›k Haftas› Üzerine...
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’na

Sergi - Film Gösterimi
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Mimarlar Odas› ‹zmir
fiubesi Foto¤raf
Yar›flmas›
“Fotomaraton”
Sonuçland›

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan 2009 y›-
l› Mimarl›k Haftas› kapsam›nda, "kentin oylumla-
r›: kente aç›lan kap›lar, pencereler, ..." temas› ile
düzenlenen fotomaraton de¤erlendirmesi 17 Ey-
lül 2009 tarihinde Seçici Kurul üyeleri; Mehmet
Kofltumo¤lu, Murat Germen, Erdem Y›ld›r›m, Ce-
mal Emden ve Emin Emrah Yerce'nin kat›l›m›yla
gerçekleflti.

Alper Altuntafl

Murat Ünal

Emirali Kokal
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Sergileme Ödülleri

Ebru Umuç ‹clal Sabuncuo¤lu

‹lker YükselHande Zerkin Yusuf Bulut

Cemal Yi¤it Y›ld›r›mCüneyt Karakahya Ebru Umuç Ebru Umuç Harun Canmetin

Elif Tu¤ba Gürkan Levent Özerbil Nurgül Kutlu Kurtbafl

Güzin Tezel Güzin Tezel

Harun Canmetin

Necmeddin AlagaflO¤ulcan Çakran Asl› Ça¤l›yurt

Özgür Akkavak
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan 2009 y›l› Mimar-
l›k Haftas› kapsam›nda, “kentli olmak” temas› ile düzenle-
nen k›sa film yar›flmas› de¤erlendirmesi 16 Eylül 2009 ta-
rihinde Seçici Kurul üyeleri; Dervifl Zaim, Can Candan,
Cem Yard›mc›, Gül Kaçmaz Erk ve Tuna Y›lmaz’›n kat›l›-
m›yla gerçekleflmifltir. Ödül ve Mansiyon alan yar›flmac›-
lar afla¤›daki gibidir:

Filmin Ad›                    Yönetmen

En ‹yi Film Ödülü Hiç Erkan Eseno¤lu

Mansiyonlar Hipodermik fienol Çöm

Kâ¤›ttan Hayatlar Savafl Baykal

‹zmir Deniz Çocuklar› Raflel Meseri
Nihan fiengül

Vardiya Kerem Alt›n

“Kentli Olmak” Temal› K›sa Film Yar›flmas› Sonuçland›

En iyi film ödülü Erkan Eseno¤lu

Kentli olmak anlay›fl› ve flehirdeki hareketlilik ve dura¤an-
l›k ö¤elerinin kullan›larak sentezlendi¤i bir günün hikayesi.



Mansiyon fienol Çöm

1910’lu y›llardan 1940’l› y›l-
lara kadar süren dönem
içerisinde yap›lan araflt›r-
malar›n bir sonucu olarak
sosyologlar, iletiflim araç-
lar›n›n etkilerini “sihirli
mermi” ya da “hipodermik

i¤ne” kuramlar› ile aç›klam›fllard›r. ‹letiflim kayna¤›ndan
gönderilen iletileri sihirli mermi olarak nitelendiren sosyo-
loglar, iletilerin hedef kitleyi oluflturan bireyleri t›pk› bir i¤-
ne veya mermi gibi etkiledi¤ini ifade etmifllerdir. 

Bu filmde hipodermik i¤ne kuram›ndan yola ç›karak kitle
iletiflim araçlar›n›n yaflant›m›z üzerindeki olumsuz etkisi
vurgulanmaya çal›fl›lm›flt›r.

29Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Mansiyon Savafl Baykal

Farkl› yerlere sürüklenen
umutlar yeni hesaplarla
karfl›lafl›r.

Mansiyon Raflel Meseri

Nihan fiengül

Bu belgesel film, 1950–70
y›llar› aras›nda Karatafl
bölgesini konu al›r. Bu y›l-
lar aras›nda, Karatafl flu
anda sahip oldu¤u flehir

dokusundan çok baflka bir dokuya sahipti. Bahçeler için-
de bulunan iki katl› müstakil evlerin ve evlerin hemen
önünden denize giren çocuklar›n yaflad›¤› y›llard›. Bu dö-
nemde, orada yaflayan Yahudi aileleri için oldukça özel
bir sosyal ve gündelik hayat›n var oldu¤unu görürüz. Ya-
hudi ve Müslüman ailelerin bir arada iç içe geçmifl bir fle-
kilde yaflad›¤› renkli ve zengin bir hayata tan›k oluruz. Bu
filmde, bu bölge ve tarihi orada yaflam›fl olan kifliler tara-
f›ndan canl› bir flekilde anlat›l›r ve bu sözel tarih çal›flmas›
dönemin görüntüleri ile birlefltirilir. 

Mansiyon Kerem Alt›n

Her günü bir di¤erinin ay-
n›s› olan ve yaln›z yaflayan
ifl adam› bir gün evinin
banyosunda bir yabanc›y-
la karfl›lafl›r. Fark›nda ol-

mad›¤› fley ise yabanc›n›n bir süredir ifl adam›n›n evinde
yaflad›¤›d›r.
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Dan›flma Kurulu

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin düzenledi¤i, “Ücretli Ça-

l›flan Mimarlar Dan›flma Kurulu” 24–25 Ekim Cumartesi-

Pazar günleri Murat Günayd›n ve Gönül Balk›r yürütücü-

lü¤ünde Kufladas› Korumar Otel’de gerçeklefltirildi. 91 mi-

mar›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen çal›fltay, Prof. Dr. Gönül

Balk›r’›n “Ücretli Çal›flan Mimarlar›n Hukuki Yap›s› ve So-

runlar›” konulu sunumu ile bafllad›. Gönül Balk›r öncelikle

makro ölçekte yaflanan sorunlara ve sonras›nda bireysel

olarak yaflanan ifl güvenli¤i konular›n›n hukuki yap›s›na

de¤indi. Var olan ekonomik sistem ve bunun arac› olan

hukuk sisteminin iflleyiflinden söz eden Balk›r, bu düzen

içerisinde her fleyin metalaflt›r›ld›¤›n› aktard›. Do¤as› ge-

re¤i özerklik ve özgürlük bar›nd›ran mimarl›k mesle¤inin

serbest çal›flmaya uygun oldu¤unu dile getiren Balk›r, var

olan›n ekonomik yap› gere¤i ücretli çal›flman›n zorunlu

hale geldi¤ini vurgulad›. Küresel ekonomik düzenin sos-

yal haklar› kendi yarar›na yavafl yavafl azaltmaya çal›flt›¤›-

na de¤inerek, bu düzen ile sosyal haklar aras›nda ters

orant› oldu¤unu aç›klad›. Balk›r’›n sunuflunda de¤indi¤i
makro ölçekteki son konu ise emeklilerin yetersiz maaflla-
r› sebebiyle tekrar ifl yaflam›na geri dönmeye çal›flmalar›
ve bu durumun iflsizlik oran›n› art›rmas›yd›. Ücretli çal›flan
mimarlar›n yasal haklar›na iliflkin yeterli bilgi sahibi olma-
d›klar›n› vurgulayan Balk›r, k›saca ücretli çal›flanlar›n hu-
kuki haklar›n› özetledi. Üç tür ücretli mimar istihdam edil-
di¤ini bu statülerin, memur, sözleflmeli çal›flan ve iflçi ol-
du¤unu aktaran Balk›r bu üç statünün çal›flma koflullar›
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verdi. ‹hbar ve k›dem tazminat›n›n
al›nmas› / al›namamas› koflullar›ndan da söz eden Balk›r,
çal›flma saatleri, ifl güvencesi, iflsizlik sigortas›, tafleronluk,
ücretsiz izin ve örgütlenme konular›nda izleyenleri bilgi-
lendirdi. Kat›l›mc›lar›n yaflad›klar› deneyimler üzerinden
sorular›n›n da yan›tland›¤› sunum ilgiyle izlendi. 

Çal›fltay›n ikinci oturumu Murat Günayd›n’›n çal›fltay süre-
cine ve kullan›lacak yönteme iliflkin bilgilendirmesi ile
bafllad›. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi SMGM Sorumlusu

Ücretli Çal›flan Mimarlar Dan›flma Kurulu Kufladas›’nda
Gerçeklefltirildi
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Zübeyda Özkan, Mimarlar Odas› Genel Merkezi’nin ve fiu-
bemiz’in ücretli çal›flan ve iflsiz üyelerimize yönelik çal›fl-
malar›n› ve fiubemizin son on y›l mezunlar› aras›nda ger-
çeklefltirilmifl olan anketin sonuçlar›n› kat›l›mc›lara aktard›.

Murat Günayd›n’›n yürütücülü¤ünü üstlendi¤i “Ücretli Ça-
l›flan Mimarlar›n Sorunlar›” temal› atölye çal›flmas›; de¤iflik
kesimlerden ve yafl gruplar›ndan ücretli çal›flan üyeleri-
mizden oluflturulan 20 grup ile gerçekleflmifl, bu gruplar
çal›flma yaflam›nda karfl›lafl›lan sorunlar› saptamak üzere
çal›flma yürütmüfl ve birer metin haz›rlam›flt›r. Sunulan bu
metinler grup baflkanlar› taraf›ndan gerçeklefltirilen bir
sonraki atölye çal›flmas›nda, oluflturulan 4 grup taraf›ndan
tekrar de¤erlendirilmifl ve kritik edilerek sorunlara iliflkin
sonuç metinler elde edilmifltir. Kat›l›mc›lar taraf›ndan 89
farkl› sorun saptanm›flt›r. Bu sorunlar aras›nda “Çal›flanla-
r›n hukuki haklar› konusunda yeterli bilgiye sahip olma-
malar› nedeniyle haklar›n› alamamalar›”, “Çal›flma güven-
cesi olmamas› nedeniyle özlük haklar›n›n ve yasal güven-

celerin kullan›lamamas›”, “Çal›flma saatlerinin fazla olmas›
ve çal›flanlar›n fazla mesaiye zorlanmas›”, “‹flten ç›kar›lma
konusunda y›ld›rma politikas› (mobbing uygulamas›)” ve
“Ücretlerin yeterli olmamas›” gibi ücretli çal›flanlar›n genel
sorunlar› yer almaktad›r. Genel sorunlar›n yan› s›ra “Arafl-
t›rma görevlilerinin görev tan›mlar›n›n belirsiz olmas›”,
“E¤itim kurumlar›ndaki terfilerde atama kriterlerinin sü-
rekli zorlaflt›r›lmas›”, “Üniversitede döner sermaye kapsa-
m›nda yap›lan ifllerde müellif olsun olmas›n çal›flanlar›n
kazançlar›n›n maafllar›ndan düflürülmesi” gibi e¤itim kesi-
minde çal›flan üyelerimizin karfl›laflt›¤› sorunlar dile getiril-
mifltir. Kamu kesimiyle ilgili problemler aras›nda ise çal›fl-
ma sürecinde “Yerel yönetimlerde yöneticilerin teknik
hakk›nda yeterli bilgi sahibi olmamas›ndan dolay› teknik
personel ile aralar›nda çat›flma yaflanmas›”, “Kamu ku-
rumlar›nda çal›flan mimarlar aras›nda 657 say›l› yasaya
göre yap›lmas› gereken performans de¤erlendirmesinin
yap›lmamas› ya da yap›l›rken de¤erlendirme kriterlerinin
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politik olarak belirlenmesi”, “Kamuda ayn› iflin farkl› statü-
de çal›flan kiflilere yapt›r›lmas›ndan kaynakl› sorunlar
oluflmas› (657, sözleflmeli, tafleron)”, “Kamuda proje tasa-
r›m›n›n üst makam ve siyasi etki do¤rultusunda yönlendi-
rilmesi”, “Kamu çal›flanlar›n›n üzerinde siyasi ve resmi
bask›n›n olmas›” gibi sorunlar yer almaktad›r. ‹lginç so-
runlardan biri de “Mimarlar›n etkinliklere kat›lmas› için ifl-
verenlerin izin vermemesi” olarak saptanm›flt›r.

‹lk günün son oturumunda Murat Günayd›n yürütücülü-
¤ünde kat›l›mc›lar “Vizyon Çal›flmas›” gerçeklefltirerek
yaflant›lar›n› yeni bir bak›fl aç›s› ile de¤erlendirme f›rsat›
bulmufllard›r.

Günün sonunda gerçekleflen akflam yeme¤i ile üyelerimiz
günün yorgunlu¤unu atma ve e¤lenme olana¤› bulmufl-
lard›r.  

Çal›fltay›n ikinci günü, bir önceki gün belirlenen 89 soru-
nun Murat Günayd›n ve Gönül Balk›r taraf›ndan de¤erlen-
dirilmesi ile bafllam›flt›r. Sorunlar tek tek ele al›narak kat›-
l›mc›lar ile birlikte tart›fl›lm›flt›r. Yap›lan de¤erlendirmele-

rin ard›ndan gerçekleflen atölye çal›flmas›nda gruplar
kendi seçtikleri sorunlara çözüm önerileri sunmufltur. 

Çözüm önerileri aras›nda en dikkat çekicilerinden biri
“Çal›flanlar›n ifl sözleflmesi olmaks›z›n çal›flt›r›lmas›” soru-
nuna iliflkin olarak getirilen “Ücretli çal›flan mimarlar›n ifle
bafllama aflamas›nda ve sözleflmelerinin onay›nda ve bu-
nun devam› olarak da SGK’na bildirilmelerinde Oda’n›n
takipçi bir rol üstlenmesi”dir. Sürekli Mesleki Geliflim ile il-
gili olarak da üyelerimiz bir tak›m önerilerde bulunmufl-
lard›r. Bunlar aras›nda  “Sürekli Mesleki Geliflim kurslar›n›n
tüm çal›flanlar için zorunlu (iflveren çal›flan›n› göndermek
zorunda olacak flekilde) ancak ücretsiz olmas›”, “Kurum-
lar›n verece¤i hizmet içi e¤itimlerde Mimarlar Odas›’n›n,
e¤itim konular›n›n belirlemesi, e¤itimin verilme flekli ve
e¤itmenler konusunda söz sahibi olmas›n›n sa¤lanmas›
(SMGM’nin kamu kurumlar›na e¤itim vermesini öneriyo-
ruz)”.  Bu önerilerden Sürekli Mesleki Geliflim’in üyeleri-
mizce benimsendi¤i anlafl›lmaktad›r. 

Ö¤le yeme¤i ile sonlanan çal›fltayda ortaya konulan öne-
riler de¤erlendirilip Yönetim Kurulu’na iletilecektir.
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Halen üye olmad›ysan›z, baflvuru için gerekenler; 4 adet
vesikal›k foto¤raf, nüfus cüzdan› asl› ve fotokopisi, bafl-
vuru tarihi itibariyle ö¤renci oldu¤unu belirtir üniversi-
teden al›nm›fl belge, Oda’ya üye olma iste¤ini belirten,
Oda taraf›ndan haz›rlanm›fl baflvuru formu.

Mimarlar Odas›, 
Mimarl›k Bölümü Ö¤rencilerini
ö¤renci üye olmaya ça¤›r›yor…

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ö¤renci üye say›s›n›
321’e yükseltmifltir.

‹YTE Mimarl›k Fakültesi, 28 Eylül 2009 tarihinde gerçekleflti-
rilen aç›l›fl toplant›s› ve oryantasyon haftas› etkinlikleriyle ye-
ni e¤itim ve ö¤retim y›l›na bafllad›. Mimarl›k Fakültesi Deka-
n› Prof. Dr. Hasan Böke, fiehir ve Bölge Planlama Bölümü Bö-
lüm Baflkan› Doç. Dr. Semahat Özdemir ve Mimarl›k Bölümü
Bölüm Baflkan› Doç. Dr. Murat Günayd›n konuflmalar›yla ö¤-
rencilerimizi, ‹YTE Mimarl›k Fakültesine ait e¤itim ve ö¤retim
esaslar› konusunda bilgilendirirken, fiehir Planc›lar› Odas› ‹z-
mir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Tolga Çilingir ile Mimar-
lar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal,
meslek odalar› ve Mimarl›k ile fiehir Planlama meslekleri hak-
k›nda bilgiler verdiler. 

Aç›l›fl toplant›s›n›n ard›ndan, "Mimarl›k ve fiehircilik: Bugün
ve Yar›n" bafll›kl› seminer gerçekleflti. Seminer salonunda
gerçeklefltirilen bu söyleflinin ard›ndan, zemin kat girifl ho-
lünde bir tan›flma kokteyli düzenlendi. 

Tan›flma günleri aktiviteleri, AFA Tasar›m ve Planlama Ö¤-
renci Kulübü etkinlikleri, Fakültede idari iflleyifl ve burslara
yönelik tan›t›mlar, kütüphane oryantasyon etkinli¤i, film gös-
terimi, Erasmus, yandal ve çift ana dal program tan›t›mlar› ve
mezunlar forumuyla tüm hafta boyunca devam etti. 

Yaflar Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi 7 Ekim 2009 tarihinde
gerçekleflen aç›l›fl ile yeni e¤itim ve ö¤retim y›l›na bafllad›.
Mimarl›k Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Tayfun Taner, Mimarl›k
Bölümü Baflkan› Yrd. Doç Dr. Malike Özsoy ve ‹ç Mimarl›k
Bölümü Baflkan› Yrd. Doç Dr. Gülnur Ballice de¤iflen ders
programlar› ve mimarl›k e¤itimi üzerine bilgi verirken, Mi-
marlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan To-
pal mimarl›k ve meslek odas› iliflkileri hakk›nda ö¤rencileri
bilgilendirdi. ‹ç Mimarl›k Bölümü mezunlar›ndan Alp Caner
ve Burçin Hanc› da aç›l›fl toplant›s›nda konuflma yapt›lar.

‹YTE Mimarl›k Fakültesi’nde
2009-2010 Akademik Y›l›
Bafllad›

Yaflar Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi 2009-2010
Akademik Y›l› Bafllad› ‹pek Ek
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“193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde;

“Müellif, mütercim, heykelt›rafl, hattat, ressam, bestekâr,

bilgisayar programc›s› ve mucitlerin ve bunlar›n kanuni

mirasç›lar›n›n fliir, hikaye, roman, makale, bilimsel araflt›r-

ma ve incelemeleri, bilgisayar yaz›l›m›, röportaj, karikatür,

foto¤raf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo

ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve inter-

net ortam›, radyo, televizyon ve videoda yay›nlamak ve-

ya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eser-

leri ile ihtira beratlar›n› satmak veya bunlar üzerindeki

mevcut haklar›n› devir ve temlik etmek veya kiralamak

suretiyle elde ettikleri has›lat Gelir Vergisinden müstes-

nad›r.

Eserlerin neflir, temsil, icra ve teflhir gibi suretlerle de¤er-
lendirilmesi karfl›l›¤›nda al›nan bedel ve ücretler istisnaya
dahildir. 

Yukar›da yaz›l› kazançlar›n ar›zi olarak elde edilmesi istis-
na hükmünün uygulanmas›na engel teflkil etmez. 

Serbest meslek kazançlar› istisnas›n›n, bu Kanunun 94
üncü maddesi uyar›nca tevkif suretiyle ödenecek vergiye
flümulü yoktur.” hükmü yer almaktad›r. Bu aç›klamalara
göre, mimarl›k hizmetleri Gelir Vergisi Kanununun 18 inci
maddesi kapsam›na giren herhangi bir eser grubu içinde
yer almad›¤›ndan, bu faaliyetlerin Gelir Vergisi Kanunu-
nun an›lan maddesinde yer alan istisnadan faydalanmas›
mümkün bulunmamaktad›r.”

Maliye Bakanl›¤› Mimarl›k Hizmetlerinin Gelir Vergisi
Kanunu’nun 18’inci Maddesi Kapsam›nda 
‹stisnadan Yararlanamayaca¤›n› Aç›klad›

5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Yasas› kapsam›nda “eser” olarak yer alan mimarl›k hizmetlerinin vergi-
lendirilmesi, bu konudaki “yarat›c›l›k” ve “eser yaratma” için gerekli olan ve sanatç›n›n “yarat›c› bir ortam-
da” çal›flmas›n› sa¤layacak koflullar› olumsuz etkilemektedir. Bunlar›n yan› s›ra, mimarl›k hizmetlerinin yi-
ne “yüksek oranlardaki vergilendirmelerden ötürü” artan düzeylerdeki ücretlenmelerle yerine getirilmesi
de toplumun sa¤l›kl› ve nitelikli yap›laflma için bu hizmetlerden mutlaka yararlanmas› gerekti¤i yönünde-
ki istemlerini de olumsuz etkilemektedir. Kald› ki mimarl›k, hemen tüm yönleriyle bir “eser yaratma” oldu-
¤undan ve bunun için de “fikir üretme, tasarlama ve yarat›c›l›k yetene¤inin kullan›lmas›” için gerekli ko-
flullar›n bulunmas› gerekti¤inden, vergilendirmeden de ba¤›fl›k tutulmas›, devletin mimarl›¤› özendirme-
sinde çok önemli katk›lar yapaca¤›na dair Odam›z›n talebi Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› tara-
f›ndan reddedildi. Afla¤›da Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n red yaz›s› yer almaktad›r.
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Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu’nun 3 Haziran
2009 tarihli toplant› karar› ile ücretli çal›flan mimarlar›n
asgari ücretinin belirlenmesine iliflkin oluflturulan çal›fl-
ma grubunun Merkez Yönetim Kurulu’na sundu¤u rapor
görüflüldü. Yap›lan de¤erlendirmeler üzerine, tam za-
manl› olarak ücretli çal›flan mimarlar›n asgari ücretinin
ayl›k 1500 TL olarak belirlenmesine karar verilmifltir.

ÜCRETL‹ ÇALIfiAN M‹MARLARIN
ASGAR‹ ÜCRETLER‹

DUYURU

TMMOB taraf›ndan Dan›fltay‘da aç›lan davada, mühendis,
mimar ve flehir planc›lar›n›n kamu ihalelerine girebilmele-
ri için ticaret, sanayi ya da esnaf/sanatkar odalar›na ka-
y›tl› olmalar› zorunlulu¤u getiren Yap›m ‹flleri ‹hale Yö-
netmeli¤i‘nin ilgili maddesinin yürürlü¤ü durduruldu.

4 Mart 2009 tarihinde Resmi Gazete‘de yay›mlanan "Ya-
p›m ‹flleri ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤i"nin baz› mad-
delerinin iptali için TMMOB taraf›ndan Kamu ‹hale Kuru-
mu‘na aç›lan davada, 38. maddenin birinci f›kras›n›n (a)
bendinin yürütmesi durduruldu. "Yap›m ‹flleri ‹haleleri Uy-
gulama Yönetmeli¤i"nin 38. maddenin birinci f›kras›n›n
(a) bendi, kamu ihalelerine gireceklerden ticaret ve/veya
sanayi odas›na ya da esnaf ve sanatkar odas›na kay›tl› ol-
du¤unu gösterir belgenin istenece¤ini düzenliyordu. 

Dan›fltay 13. Dairesi, 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤i Kanunu‘nun 33. maddesi gere¤ince, mü-
hendis ve mimarlar›n ihtisas›na uygun odaya kay›t olma-
s› durumunda mesleklerini icra edebileceklerini belirte-
rek, söz konusu yönetmelik maddesinin mühendis ve mi-
marlar aç›s›ndan hukuka uygun bulunmad›¤›na hükme-

TMMOB taraf›ndan Dan›fltay'da aç›lan davada, mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n kamu ihalelerine gi-
rebilmeleri için ticaret, sanayi ya da esnaf/sanatkar odalar›na kay›tl› olmalar› zorunlulu¤u getiren Yap›m
‹flleri ‹hale Yönetmeli¤i'nin ilgili maddesinin yürürlü¤ü durduruldu.

Yap›m ‹flleri ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤i’nde
Yürürlü¤ü Durdurma

derek, yürütmenin durdurulmas›na karar verdi.

Dan›fltay 13. Dairesi, yönetmeli¤in "anahtar personel" ta-
n›m›n› düzenleyen 3. maddesi ile 31. maddenin birinci f›k-
ras› ve 62. maddenin birinci f›kras›n›n yürütmeli¤inin dur-
durulmas› istemini ise reddetti. Kaynak: Elektrik Mühendisleri Odas›
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Mimar olmayan kiflilerin kurduklar› flirketlerde, yaz›l› tan›t›m
belgelerinde, tabela ve adres bilgilerinde “mimar” unvan›n›
kullanmalar› yasal de¤ildir.

Bilindi¤i üzere, mimarl›k unvan›n› kullanmak isteyenlerin,
3458 say›l› Mühendislik ve Mimarl›k Hakk›nda Kanun’un 1.
maddesine göre, mimarl›k yetkilerini veren bir üniversiteden
mezun olmalar› ve bu niteliklerini sürdürmeleri zorunludur.
Ayn› Yasan›n 7. maddesine göre mimar olmayanlar, bu un-
vanlar ile baflkalar›n›n ifllerinde çal›flt›r›lamazlar, kendi adlar›-
na serbest meslek faaliyeti yürütemezler. 3458 say›l› Yasan›n
8. maddesinde ise; mimar olmayan kiflilerin kurduklar› tüzel-
kiflilerin unvanlar›nda, ticari ve sanayi etkinliklerinde mimar
unvan›n›n kullan›lmas› yasaklanmakta ve bu kurala karfl› ge-
lenlerin cezaland›r›lmalar› öngörülmektedir. Bu tür eylemleri
nedeniyle flirket kurucular› ve yasal temsilcileri do¤rudan so-
rumlu bulunmaktad›rlar. Öte yandan, mimar olmayan kiflile-
rin mimar unvan›n› kullanarak yürüttükleri faaliyetler, Türk
Ceza Kanunu'nda düzenlenen baflka suçlara da konu olabil-
mektedir.

Mimarl›k mesle¤inin özgünlü¤ünü ve meslektafllar›m›z›n ya-
sal haklar›n› korumak amac›yla, ticaret unvan›nda, yaz›l› tan›-
t›m belgelerinde, tabela ve adres bilgilerinde, sözleflmelerin-
de yasalara ayk›r› bir flekilde mimarl›k unvan› kullananlar›n
fiubemizce tespit edilerek;

1- Öncelikle ekte bir örne¤i bulunan uyar› yaz›s›n›n ilgililere
gönderilmesi, 

2- Yap›lan uyar›ya göre gerekli düzeltmeleri yapmayanlar
hakk›nda kamu davas› aç›lmas› için ekli suç duyurusu dilek-
çesi ile yetkili Cumhuriyet Savc›l›¤›’na baflvurulmas› karar›
al›nm›flt›r.

Mimar Olmayanlar›n Mimar
Ünvan›n› Kullanmalar› Hakk›nda

05.02.2008 tarih 26778 Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürür-
lü¤e giren Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i’nde en
önemli de¤iflikliklerden biri flantiye flefi bulundurulmas› zo-
runlulu¤u idi. Son de¤iflikliklerle, Yap› Denetimi Uygulama
Yönetmeli¤i’nin 9.maddesi fiantiye fiefinin görev ve sorumlu-
luklar›n› tan›mlamaktad›r. Yine ayn› maddede flantiye flefli¤i-
ni üstlenecek teknik elemanlarda aranacak nitelikler üzerinde
bulundurabilece¤i toplam inflaat alan› v.b. tan›mlanmaktad›r.
Mimar ve mühendislerin ayn› anda üzerlerinde 30.000m2

toplam inflaat alan› bulundurabilecekleri ayn› maddede ta-
n›mlanm›flt›r. fiantiye flefleri; flantiye flefli¤i sorumlulu¤unu
üstlendikleri yap›larda yap› kullanma izin belgeleri, yap› ruh-
sat›n› düzenleyen kuruma verdikleri istifa dilekçeleri ve yine
yap› ruhsat› düzenleyen kurum taraf›ndan onaylanan ‹fl Bitir-
me Tutanaklar›n›n birer örne¤ini Odam›za sunmalar› duru-
munda üzerlerindeki m2’nin düflürülmesini isteyebilirler. 

Yap› Denetim Uygulama
Yönetmeli¤i’nde De¤ifliklik

19.12.2007 tarihinde yay›mlanan “Binalar›n Yang›ndan Korun-
mas› Hakk›nda Yönetmelik”te de¤ifliklik yap›lm›flt›r. Sivil Sa-
vunma Kanunu’nun ek 9. maddesine göre Bakanlar Kuru-
lu’nun 10.08.2009 tarih 2009/15316 say›l› karar› ile kabul edi-
len ve 9 Eylül 2009 tarih 27344 say›l› Resmi Gazete’de ya-
y›mlanan de¤ifliklikler toplam 74 madde olup, yönetmeli¤in
72 maddesini de¤ifltirmektedir. Yay›mland›¤› tarihte yürürlü-
¤e giren yönetmelik; mimari projelerin tasar›m› ve uygulama
süreçlerini etkileyecek de¤ifliklikler içermektedir.

“Binalar›n Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda Yönetmelikte De-
¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik”e 
www.izmimod.org.tr adresinden ulaflabilirsiniz.

“Binalar›n Yang›ndan Korunmas›
Hakk›nda Yönetmelik”te
De¤ifliklik Yap›ld›
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Yaflanmakta olan kriz, bütün boyutlar›yla dünyada ve ülkemizde
etkisini devam ettirmektedir. Mevcut ekonomik veriler, günü-
müz dünyas›nda tek egemen sistem haline gelen küresel kapita-
lizmin; devresel krizlerin ötesinde bir derinlikte oldu¤unu; iflsiz-
li¤in ve yoksullu¤un giderek artt›¤› büyük bir çöküfle do¤ru yol
ald›¤›n› göstermektedir. Bu krizden, tüm kesimler gibi, yap› sek-
törü ile birlikte, mimarl›k ortam› ve mimarlar da do¤rudan etki-
lenmektedir. “Planlamadan piyasaya” diye raporlar yazarak “b›-
rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler” anlay›fl›n›n egemen k›l›nd›-
¤› liberalizme övgü düzenlerin, piyasan›n her fleyi düzenleyebi-
lece¤i yalan›na kendileri de inananlar›n, yaflad›¤›m›z bu sistem
krizine çözüm getirebileceklerini beklemek safl›k olacakt›r. Ya-
flanan krize neden olan zihniyetin temsilcilerinin gelece¤imize
yön vermeye devam etmeleri, yeni reçeteler sunmalar› do¤al
olarak tepkileri de beraberinde getirmifltir. 

Demokratik güçlerin, meslek odalar›n›n yay›nland›¤› bildiride bu
tepkisel mesaj çok net bir flekilde verilmektedir: “Sermaye ve
onun küresel ç›karlar› ad›na konuflmak ve bunu insanl›¤›n gene
ç›kar›naym›fl gibi savunmak sadece yaflad›¤›m›z mevcut krizin
derinleflmesiyle sonuçlanacakt›r. Bugün yaflanan bunal›m basit
bir iktisadi kriz de¤ildir. Bu, art›k tarihsel misyonunu tamamla-
m›fl bir sistemin, yani kapitalizmin bütüncül bir krizidir ve yak›n
bir gelecekte derinleflmifl toplumsal krizlerle daha büyük y›k›m
ve ac›lara yol açmas› muhtemeldir. Bu nedenle sürdürmekte ›s-
rar edilen sömürgecilik yanl›s› politikalar bugün oldu¤u kadar
gelecekte de birer uygarl›k suçu oluflturacaklard›r.”

Bütün dünyada paray› hiçbir toplumsal kayg› duymadan yöne-
tenlere duyulan öfkeyi, yaflad›¤›m›z dünyay› bu hale getirenlere
yükselen k›zg›nl›¤› anl›yoruz. Üretimden d›fllananlar›n, yoksullu-
¤a itilenlerin tepkisini yüre¤imizde duyuyoruz. Ancak, dünyan›n
yeni savafl ortamlar›na sürüklendi¤i böylesi bir ortamda bile ba-
r›fla her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmakta, daha güzel
bir gelecek için çaba göstermek, eflitli¤in, kardeflli¤in yükseldi¤i,
yoksullu¤un yok edildi¤i bir dünyan›n mümkün olabilece¤ini an-
latmak, umudu diri tutmak gerekmektedir. Neo-liberalizmin ide-

olojik varsay›mlar›n›n çürütüldü¤ü bu yap›sal kriz koflullar›nda,
giderek kendi de¤erlerinden uzaklaflt›r›lan planlama ve mimarl›k
alanlar›n›n, yaflad›¤›m›z krizleri sorgulayarak, kendi olanaklar›n›
ve de¤erlerini yeniden ortaya koymas› olanakl›d›r. Küresel kriz
nedeniyle ekonomik, kentsel, çevresel sorunlar›n gün geçtikçe
artt›¤› günümüzde, yaflam çevremizin gelece¤i için kentsel kat›-
l›m›n, dayan›flman›n ve meslek olarak mimarl›¤›n toplumsal et-
kinli¤inin de önemi de artm›flt›r.

TMMOB Mimarlar Odas›; toplumsal sorunlardan ba¤›ms›z olma-
yan kendi sorunlar›m›za ve kimli¤imize birlikte sahip ç›kan bütün
olumsuz geliflmelere karfl› mesleki ve toplumsal dayan›flmay›
esas alarak “ifl”li ve “ifllev”li bir gelecek oluflturabilece¤imizi bir
kez daha vurgulamaktad›r. Ülke gündemimiz içi bofl söylemlerle
sürekli meflgul edilmekte ve as›l niyetler gözden kaç›r›lmak iste-
nilmektedir. Bunun en çarp›c› örne¤ini Devlet Denetleme Kuru-
lu’nun haz›rlad›¤› raporda görüyoruz. Meslek odalar›, sendikalar,
sivil toplum örgütleri antidemokratik dayatmalarla karfl› karfl›ya-
d›r; TMMOB, Türk Tabipler Birli¤i, Barolar gibi kamu ve toplum
yarar›na meslek kurulufllar› ifllevsizlefltirilmek istenmektedir.
Merkez Dan›flma Kurulumuz, kriz ba¤lant›l› de¤erlendirmelerinin
yan› s›ra Mimarlar Odas›’nda kat›l›m, temsiliyet ve demokrasinin
gelifltirilmesi konular›n›n ele al›nd›¤› bu toplant›da; Devlet De-
netleme Kurulu’nun “demokrasi” söylemi alt›nda meslek odala-
r›ndaki demokratik ortam› yok etmeye dönük, yanl› ve amaçl›
raporunun yay›nlanmas›n› tepkiyle karfl›lam›flt›r.Bu rapor da
göstermektedir ki mevcut yap› içinde toplum nezdinde güveni-
lir muhalefet oda¤› olan “kamu yarar›na çal›flan meslek örgütle-
rine” müdahale edilmek istenmektedir. Meslek odalar›n›n top-
lumsal sorunlara e¤ilmeleri ve mesleki alanlar› ile ilgili önerilerde
bulunmalar› “siyaset yapma” olarak de¤erlendirilmekte ve oda-
lar toplumsal sorunlardan uzaklaflt›r›lmak istenilmektedir. 

Ortak gelece¤imize yönelik bu kampanyaya karfl› üyelerimizi,
TMMOB ve tüm meslek örgütlerini, demokratik toplum örgütle-
ri, kente, çevreye ve demokrasiye duyarl› tüm kesimleri dayan›fl-
maya ça¤›r›yoruz. TMMOB Mimarlar Odas›

TMMOB Mimarlar Odas› 41. Dönem 2. Merkez
Dan›flma Kurulu Sonuç Bildirgesi
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Etkinlikler

05 Eylül Cuma günü Arfl. Gör. Dr. Mustafa Özgünler tara-
f›ndan Binalar›n Yang›ndan Korunmas›na Dair Yönetmelik
hakk›nda DESEM Bordo Salon’da e¤itim gerçeklefltirildi.
‹zmir Valili¤i taraf›ndan gerçeklefltirilen “Yang›n Denetimi
Koordinasyon Toplant›s›”nda kamu kurumlar›nda görev
yapan mimar personelin yang›n denetimi konusu ile ilgili
olarak bilgilendirme e¤itimi almalar› kararlaflt›r›lm›flt›r. Al›-
nan karar do¤rultusunda fiubemiz taraf›ndan haz›rlanan
e¤itim ‹zmir Belediyeleri’nde, ‹l Özel ‹daresi, Bay›nd›rl›k ve
‹skân Müdürlü¤ü, ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, ‹l Milli E¤itim Müdür-
lü¤ü ve ‹ller Bankas›’nda çal›flan mimar personelin kat›l›-
m›yla gerçeklefltirilmifltir. E¤itimin ilk bölümünde Binalar›n
Yang›ndan Korunmas›na Dair Yönetmelik hakk›nda bilgi
aktar›lm›fl, ikinci bölümünde ise örnek bir hastane projesi
üzerinden yap›lar kontrol edilirken dikkat edilmesi gere-
ken hususlara de¤inilerek kat›l›mc›lar›n sorular› yan›tlan-
m›flt›r. 

Kamuda Çal›flanlar ‹çin
Düzenlenen Binalar›n
Yang›ndan Korunmas›na Dair
Yönetmelik E¤itimi Gerçekleflti

14-15 Kas›m 2009 tarihlerinde ‹stanbul’da düzenlenecek olan
“TMMOB Ücretli ve ‹flsiz Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar›
Kurultay›” öncesi 17 Ekim 2009 Cumartesi günü Tepekule
Kongre Merkezi’nde ‹zmir Yerel Kurultay› yap›ld›. Elektrik
Mühendisi Hasan Bal›kç› belgeseli ile bafllayan kurultay›n aç›-
l›fl konuflmalar›nda ‹KK Dönem Sözcüsü Ferdan Çiftçi ve
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Da¤han yer ald›. Kurul-
tayda "Kapitalizmin Krizi, Toplumsal S›n›flar ve De¤ersizlefl-
me" konusunda AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndan Prof. Dr.
Ahmet Haflim Köse ve Yrd. Doç. Dr. Serdal Bahçe, "TMMOB
ve Üyeleri için Ücret Politikalar›" konusunda TMMOB ‹zmir
‹KK Kriz Çal›flma Grubu, "Etkin Örgütlülük Araçlar› ve Sendi-
kalaflma" konusunda ise TMMOB 36.-37. Dönem Yönetim
Kurulu Baflkan› Kaya Güvenç ve Sendika Uzman› Alpaslan
Savafl sunum yapt›lar. Kurultay 14-15 Kas›m 2009 tarihinde
‹stanbul‘da düzenlenecek etkinli¤e görüfl oluflturma amac›y-
la düzenlenen Serbest Kürsü ile sona erdi.

TMMOB Ücretli Çal›flan ve
‹flsiz Mühendis, Mimar ve
fiehir Planc›lar› ‹zmir Yerel
Kurultay› Gerçekleflti
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Etkinlikler

Y›ld›r›m Oral’›n “fiehirsel Ulafl›m Ana Planlar› ve ‹zmir Dene-
yimi” söyleflisi 21 Ekim tarihinde gerçekleflti. Türkiye’de fle-
hir ulafl›m planlar›n›n mevcut yasal dayanaklar›ndan söz
eden Oral, 1965 y›l›nda bafllayan yasal düzenlemeleri akta-
rarak halen tekil bir yasal düzenlemenin olmad›¤› bilgisini
de verdi. ‹zmir’in tarif edilmifl ulafl›m ana plan›n›n olmad›¤›-
n› ve bu konuda bilimsel bir aç›l›m yapt›klar›n› aktaran Oral,
gelifltirdikleri ‘‹zmir Ulafl›m Ana Plan›’n›n temel amaçlar›n›
izleyenlerle paylaflt›. Planlama alan› için gelifltirilen çal›flma
program›n› aktaran Oral, birinci ve ikinci aflama çal›flmala-
r›ndan söz etti. ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›’n›n
tüm kararlar›n›n irdelenerek ulafl›m bilgi sistemi kurulmas›
çal›flmalar›na aktar›ld›¤›ndan söz eden Oral, mevcut ulafl›m
sistemini ve özellikle toplu ulafl›m sisteminin iflleyiflte yer al-
d›¤› paylar› aktard›. Oral ikinci aflama çal›flmalar›n› olufltur-
duklar› yapay modeller üzerinden aktard›. Çal›flman›n so-
nuçlar› üzerinden yap›lan özetin de izleyenlerle paylafl›ld›¤›
sunufl, soru cevaplarla son buldu.

fiubemiz taraf›ndan düzenlenen “Çocuk ve Mimarl›k” atöl-
ye çal›flmalar›, Hikmet Gökmen, Hümeyra Birol Akkurt ve
Feyzal Özkaban Avc› yürütücülü¤ünde devam ediyor. 19
Ekim Pazartesi günü DEÜ 75. Y›l ‹lkö¤retim Okulu ö¤ren-
cileriyle gerçeklefltirilen “Kültürel Miras” temal› atölye ça-
l›flmas› fiubemiz’de gerçeklefltirilirken, 22 Ekim Çarflamba
günü ayn› tema ile Salih ‹flgören ‹lkö¤retim Okulu ö¤ren-
cileri kendi okullar›nda atölye çal›flmas›na dâhil oldular.
Çocuklara öncelikle mimarl›k nedir ve nas›l ortaya ç›km›fl-
t›r sorular› üzerinden mimarl›¤›n tan›t›ld›¤› çal›fltaylarda,
çocuklar›n bak›fl aç›s›ndan kültürel miras yap›lan anketler
ve resim çal›flmalar› üzerinden irdelenmifltir.

Y›ld›r›m Oral’›n “fiehirsel
Ulafl›m Ana Planlar› ve
‹zmir Deneyimi” Söyleflisi
Gerçekleflti

Çocuk ve Mimarl›k Atölye
Çal›flmalar› Devam Ediyor

Yap› Fuar›’ndayd›k
Yap› Endüstri merkezi taraf›ndan
her y›l düzenlenen Yap› Fuar› bu y›l
15-18 Ekim 2009 tarihleri aras›nda
Kültürpark Fuar Alan›’nda gerçek-
leflti. fiubemiz halk›m›za mimarl›k
nedir, mimar kimdir sorular›na yan›t
veren tan›t›m broflürünü iletmenin
yan› s›ra Fotomaraton ve K›sa Film
Yar›flmas›n›n kazananlar›n› da sergi
ve gösterim ile izleyenlere aktard›.
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Etkinlikler

Bulgaristanl› Mimar ve
Mühendisler fiubemizi Ziyaret Etti

Bulgaristan’dan gelen 30 kiflilik mimar ve mühendis grubu
19 Ekim 2009 tarihinde fiubemizi ziyaret ederek, yapt›klar›
ifller hakk›nda bilgilendirme yapt›. fiubemiz Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Hasan Topal Mimarlar Odas› yap›lanmas› ve ya-
p›lan çal›flmalar hakk›nda bilgi verirken, ‹nflaat Mühendisle-
ri Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Ömer Zafer
Alku da kendi odalar›n›n çal›flma alanlar›ndan söz etti.

“Kufladas›’n›n Kentsel Geliflimi ve Yeniden Yap›lanma”
Paneli ve Bölge Toplant›m›z Kufladas›’nda Gerçekleflti

fiubemize ba¤l› birimlerle 03-04 Ekim 2009 tarihlerinde
Kufladas›’nda Bölge Toplant›s› gerçeklefltirildi. Toplant›-
n›n ilk gününde Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Hasan Topal ve Mimarlar Odas› Kufladas›
Temsilcili¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Ümit Acar’›n aç›l›fl
konuflmalar›n›n ard›ndan oturum baflkanl›¤›n› Hasan To-
pal’›n üstlendi¤i “Kufladas›’n›n Kentsel Geliflimi ve Yeni-
den Yap›lanma” paneli gerçekleflti. 

U¤ur Tanyeli, Sezai Göksu, H. Tar›k fiengül ve Yahfli Kara-
mollao¤lu’nun konuflmac› olarak yer ald›¤› panelde turizm
girdisi ve yerleflim yerlerini dönüfltürme süreci Kufladas›
özelinde irdelendi ve forum bölümünde tart›fl›ld›. 

fiubemize ba¤l› Temsilcilik Yönetim Kurulu üyelerinin ve
Oda Temsilcilerinin kat›l›m›yla gerçekleflen Bölge Toplan-
t›s›n›n gündeminde; Genel Merkez Dan›flma Kurulu Haz›r-
l›¤›, Mesleki Denetim Uygulamalar›, Temsilcilik Seçimleri
ve Mali Konular yer ald›.
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Çal›fltay

‹zmir’i “Kültür, Sanat ve Tasar›m Metropolü” yapmak hede-
fiyle ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan düzenlenen “‹z-
mir Kültür Çal›fltay›” 24 Ekim Cumartesi günü gerçekleflti..
Çal›fltay’da bir araya gelen kat›l›mc›lar, kentin kültür sefer-
berli¤i için öncelikleri ve uzun vadeli projeler konusunda
kapsaml› çal›flmalar gerçeklefltirdi. fiubemiz ad›na Yönetim
Kurulu Baflkan›m›z Hasan Topal’›n yer ald›¤› çal›fltayda; Kül-
tür Politikalar› Atölyesi, Tiyatro-Sinema ve Edebiyat Atölye-
si, Plastik Sanatlar ve Müzik Atölyesi, Kültürel Miras Atölyesi,
Kentsel Tasar›m Atölyesi ve Kültür Endüstrileri Atölyesi ol-
mak üzere 6 farkl› alanda çal›flma gerçeklefltirildi. ‹zmir’in
kültür sanat alan›nda dünyan›n say›l› kentlerinden biri olma-
s› için de 10 ana bafll›k üzerinde yo¤unlafl›lmas› önerildi. Bu
öneriler ise flu flekilde s›ralan›yor;

1. ‹zmir’deki kültür-sanat etkinliklerine çocuklar›n yan› s›ra genç-
ler-kad›nlar ve dezavantajl› gruplar›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas›,

2. ‹zmir’in tarihsel süreçte bat›n›n do¤usu, do¤unun bat›s› ol-
mas›ndan yola ç›karak, kentin Akdeniz kültür havzas›n›n
önemli bir merkezi haline getirilmesi,

3. Dünyada geliflen yeni müzecilik anlay›fl› do¤rultusunda,
mevcut olan ve ‹zmir’e yeni kazand›r›lacak müzelerin, kentin

geçmifliyle diyalog kurma aç›s›ndan sundu¤u olanaklar›n ge-
lifltirilmesi, 

4. Mevcut tarihi, kültürel ve sanatsal mekânlar›n içeri¤inin
do¤ru bir flekilde ifllevlendirilmesi ve bunlar›n iflletilmesi için
bir model gelifltirilmesi,

5. Büyük ölçekte yat›r›m gerektiren kültür ve sanat mekânla-
r›n›n yan› s›ra, daha az maliyetli geçici mekânlarla kentlinin
sanat ve kültürle buluflturulmas›na yönelik çözümlerin üretil-
mesi,

6. ‹zmirli’nin kimli¤indeki en önemli özelliklerden biri, yafla-
m›n eve hapsolmamas› ve soka¤›n hayatlar›nda önemli bir
yer tutmas›d›r. Bu özelli¤in kültür-sanat faaliyetleriyle bütün-
lefltirilerek zenginlefltirilmesi ve etkinliklerin ‹zmirli’nin yaflam
alan› olan soka¤a götürülmesi,

7. ‹zmir’in yerel kültür-sanat üretiminin küresel iddialar tafl›-
yacak bir iliflki biçimine ve zihinsel konuma tafl›nmas› için, ‹z-
mir kamu alan›n›n ülke ve dünya kamu alan›yla iliflkilendiril-
mesi,   

8. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan yürütülmekte olan
Kadifekale-Agora projesi benzeri, kentin geçmifl tarihini
kentlinin hayat›na yeniden dâhil edecek yeni projelerin gelifl-
tirilerek, ‹zmir’in çevresinde var olan arkeolojik alanlar›n de-
¤erlendirilmesi,

9. ‹zmir’in denizle iliflkili yerleflme biçiminin kent yaflam›na
getirdi¤i kaliteler konusunda fark›ndal›¤›n artt›r›lmas›na yö-
nelik kültür-sanat etkinliklerinin düzenlenmesi,

10. Kültür ve sanat›n gelifltirilmesine yönelik çabalarda her
fleyin Belediye’den beklenemeyece¤i, di¤er kamu kurulufllar›
ve sivil aktörlerin de devreye sokulmas› gereklili¤i.

‹zmir Kültür Çal›fltay› Gerçekleflti
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Gezi

22 A¤ustos sabah› Çeflme Liman›’nda buluflarak 10.00’da
kalkan Ertürk Feribotu ile hareket ettik. Sabah erken saatler-
de Sak›z Adas›’nda öten horozlar›n sesinin Çeflme taraf›nda
duyuldu¤u kadar yak›n olan Sak›z Adas›’na vard›k.

‹lk gün serbest zamand›. ‹steyen arkadafllar 14.00’e kadar
aç›k olan dükkânlarda hemen al›flverifle bafllad›lar. 1917 tari-
hinde yap›lan Livones Ailesi’nin malikânesi, ‹kinci Dünya Sa-
vafl› s›ras›nda Alman iflgalinde Alman Karargâh› olarak kulla-
n›lm›fl ve 1960’ta el de¤ifltirip çok güzel bir butik otele dö-
nüfltürülerek Kyma ad›n› alm›flt›r. Bizler Kyma’da efli Türk
olan Theodore’un deniz manzaral› teras›nda bizlere koca-
man fincanlarla ikram etti¤i Türk kahvesini ve yar›m Türkçe
sohbetini tercih ettik ve sonras›nda flehir turuna ç›kt›k. 

“Mis kokulu” Ada dünyaca bu s›fatla tan›nm›flt›r. 904 km2’lik
bir alana sahip olan Ada’n›n nüfusu 53.000’dir. Ege Deni-
zi’nin kuzeydo¤u adalar›ndan biridir ve 10 beldesi vard›r. ‹z-
mir veya Moro Adas›nda yaflad›¤› da düflünülen ünlü flair Ho-
meros’un bu adada yaflad›¤› varsay›lmaktad›r. Arkeolojik
araflt›rmalardan, mimarisinden, yer adlar›ndan, çok say›da
geleneklerden Ada’da 8.000 y›ld›r yaflam oldu¤u kan›tlan-
m›flt›r. Ada, Roma ‹mparatorlu¤u’ndan, Bizans ‹mparatorlu-
¤u’na geçmifl ve bu dönemde Sak›z Surlar›, Nea Moni gibi et-

kili eserler yap›lm›flt›r. Bizans ‹mparatorlu¤u’ndan sonra Ce-
nevizliler’e geçen Ada, 1566 y›l›nda da Osmanl›lar taraf›ndan
al›nm›flt›r. 1881 y›l›nda Sak›z’da ve karfl› Anadolu k›y›lar›nda
büyük tahrip edici deprem oldu¤unda 4.000 kiflinin kaybol-
du¤u Ada, 1912 y›l›nda Yunanistan bayra¤› alt›na geçmifltir.
‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda çok say›da Ada insan› Alman ifl-
galinden kurtulmak için Çeflme k›y›lar›na geçmifl, 1945 y›l›n-
da savafl›n sona ermesiyle geri dönmüfllerdir. 

fiehrin merkezinde 19. yy’da infla edilen modern Omirio Kül-
tür Merkezi, flimdi müze olan Mecidiye Camii, Osmanl›-Barok
tarz› çok de¤erli Melek Pafla Çeflmesi ile yine 19.yy’da infla
edilen Osmaniye Camii bulunmaktad›r. Liman’›n güneyinde
Ege Üniversitesi ve hemen yan›nda de¤erli eserlerin sergi-
lendi¤i Arkeoloji Müzesi bulunmaktad›r. 

Akflam yeme¤i için limanda küçük bir restorana geldik. Ye-
me¤imizi yiyip saat 23.00’e do¤ru kalkarken Yunan Adala-
r›’nda adet oldu¤u gibi geç saatte tüm masalar doldu. Ye-
mek sonras› c›v›l c›v›l sahil fleridinde dolaflarak otelimize geldik. 

‹kinci gün güzel bir kahvalt› yapt›ktan ve otobüsümüzle Mas-
tichoria Bölgesi’ni gördükten sonra eski ve yeni Taksiarhis
Kiliseleri’nin bulundu¤u, 450 kiflinin yaflad›¤› Mesta Köyü’nü
gezdik. Bütün binalar›n duvarlar›n›n geometrik flekillerle süs-
lenmifl oldu¤u ve meflhur eski Bizans Kilisesi Agiyi Apostoli
Kilisesi’nin bulundu¤u Pirgi Köyü’nü de ziyaret ettik. Ö¤le
yeme¤i öncesi Emborios Köyü’nde kapkara çak›llar›n oldu
tertemiz denize girdik ve ard›ndan deniz mahsüllü ö¤le ye-
me¤imizi yedik. 

Yemek sonras› Armalia’daki (Seramik Köyü) imalathaneleri
dolaflarak 16.30’da hareket edecek olan feribotumuza geldik.
Sak›z’›n huzurlu ortam›n›, misafirperver ve güleryüzlü halk›n›,
ayd›nl›k güneflini arkam›zda b›rakarak Çeflme Liman›’na vard›k. 

Güzel bir yaz geçti, baflka güzelliklerde buluflmak dile¤iyle…

Mis Kokulu Sak›z (Chios) Adas› Gezisi Gerçekleflti
Ayfle Atatoprak
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Gezi

19-22 Eylül tarihleri aras›nda yapt›¤›m›z gezide 1. gün sabah
güzel bir kahvalt› sonras› çiniler diyar› Kütahya’ya geldik 16.
17. ve 18. yy’dan kalma restore edilmifl evlerin topluca korun-
du¤u Germiyan soka¤›ndaki Germiyan Kona¤›’nda ö¤le ye-
me¤imizi yedikten sonra benzer baflka bir konak olan Cemi-
le Gül El Sanatlar› Merkezi’nde el eme¤i göz nuru Osmanl›
motiflerinden oluflan Türk ve Marafl iflinin en güzel örnekleri-
ni görüp, 1237 y›l›nda beylikler döneminden Hezar Dinari ta-
raf›ndan mescit olarak yap›lan ve sonras›nda Semazenler
için dönüfltürülen ve son olarak 17. yy da tamamen cami ola-
rak flekillendirilen Dönen Camii ve Kütahya Valisi iken fiehza-
de Y›ld›r›m Beyaz›t taraf›ndan 1381 y›l›nda yapt›r›lm›fl bir bü-
yük ve iki küçük köflelerde dört yar›m küçük kubbeden olufl-
mufl do¤u, bat›, kuzey yönüne aç›lan kap›lar› olan sade ka-
lem ifllemeleri ile kesme tafltan yap›lm›fl bölgenin en ferah ve
iç yap›s› büyük Ulu Cami’yi gezdik.

“Mehmet Gürsoy Çini Müzesi” yine restore edilmifl bir evde
çok güzel eserlerle doluydu ve bizlere müzeyi usta çinici
gezdirerek eserleri hakk›nda bilgi verdi. ‹stanbul Güzel Sa-
natlar Akademi’sinde Prof. Dr. Muhsin Demironat’›n özel ö¤-
rencisi olan Mehmet Gürsoy,  ‹znik Çinicili¤i’nin yeniden ya-
p›land›r›lmas› çal›flmalar›nda yer alarak, kilin ve renklerin ka-

r›fl›m›n›n s›rlar›n› yeniden keflfetmeye uzun y›llar›n› vermifltir.
Mehmet Gürsoy 16. yy’dan beri bilinen bu sanat›n günümüz-
deki halefidir.

Kütahya yöresine ait seramik atölyelerinde imal edilmifl bir-
çok çeflidi bir arada görebildi¤imiz “Can Çini” seramik ma¤a-
zas›n› dolaflarak al›flverifl yapt›k.

Akflam saatlerinde Eskiflehir’e geldik ve oteldeki yemekten
sonra Londra’daki Covent Garden ve Hamburg’taki çiçek ha-
li binas›ndan esinlenerek 2000 y›l›nda ahflap, ferforje ve do-
¤al tafl›n a¤›rl›kl› oldu¤u tarihi yafl sebze ve meyve halinin as-
l›na uygun olarak restore edilmesiyle oluflmufl Haller Gençlik
Merkezi’ne gelerek tarç›nl› çay›m›z› yudumlad›k.

‹kinci gün 300.000m2’lik alan üzerine kurulmufl Kent Park’a
geldik. Parkta 350 metre uzunlu¤unda yapay plaj, iki aç›k, bir
yar› olimpik kapal› yüzme havuzu, oyun gruplar›, restoranlar,
gölet, at binme alanlar› ve Porsuk Çay›’ndan botlarla ulafl›m
için iskeleler bulunmaktad›r.

Daha önceden randevu ayarland›¤› için Büyükflehir Beledi-
yesi Sanat ve Kültür Saray›’n› gezme flans›m›z oldu. 1999’da
dü¤ün saray› olarak tamamlanan ancak Büyükflehir Belediye
Baflkan› Y›lmaz Büyükerflen taraf›ndan gelifltirilerek yap›lm›fl

Kütahya – Eskiflehir – Beypazar› (Laganeia) Gezisi Gerçekleflti
Ayfle Atatoprak
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binada 600 kiflilik konser ve opera salonu ile 500 kiflilik tiyat-
ro salonu bulunmakta. Herkesin izleyebilmesi için bilet ücret-
leri ö¤renci 50 kurufl, tam 1 lira olarak sat›fla sunuluyor ve her
hafta 2002 y›l›nda kurulan Senfoni Orkestras›’n›n konserleri
yap›l›yor.

Daha sonra Odun Pazar›’na geldik. Buras› kentin güney kesi-
mindeki tepelerin üzerine kurulmufl. Bir rivayete göre Eskifle-
hir’e yerleflmeyi düflünenler, Odun Pazar› ve flimdiki Porsuk
Çay›’n›n oldu¤u bölgeye birer koyun ci¤eri asarlar ve as›lan
koyun ci¤eri nerede daha uzun dayan›rsa oray› yerleflim böl-
gesi yaparlar. Odun Pazar›’na as›lan ci¤er daha geç bozulur
ve ilk yerleflim bölgesi buras› olur.  Odun Pazar› evleri Eski-
flehir’in ilk yerleflim yerini oluflturan Osmanl› döneminden
kalma tarihi evlerdir.

Odun Pazar› evleri iki tip olarak yap›lm›flt›r. Birinci tip girifller
sokaktan, bahçeler arkada, ikinci tip bahçeler önde evler bah-
çe içinde olacak flekilde 1, 2 ve 3 katl› olarak yap›lm›fllard›r.

2007 y›l›nda üç Odun Pazar› evinin birleflmesiyle oluflan Tür-
kiye’nin ilk cam sanatlar› müzesi olan Ça¤dafl Cam Sanatlar›
Müze’sinde yerli ve yabanc› cam sanatç›s›n›n eserleri sergile-
niyor. 1525 y›l›nda Kanuni Sultan Süleyman zaman›nda Os-
manl› veziri Gazi Melek Mevlana Mustafa Pafla taraf›ndan
yapt›r›lan ve kubbesi kurflunla kapl› olmas›ndan dolay› Kur-
flunlu Camii olarak tan›nan külliyede Kervansaray, aflevi, ima-
rethane, dede odas›, Mevlevihane odalar›, misafirhane, ye-
mekhane, mutfak, kervansaray ve s›byan mektebi bulunmak-
tad›r. Külliyenin bir k›sm›nda 2008 tarihinde Türkiye’deki ilk
Lüle Tafl› Müze’si  olarak hizmete aç›lm›fl de¤erli eserler ve
tarihçesi sergilenmektedir.

K›r›m Tatar mutfa¤›n›n vazgeçilmezlerinden, eski K›pçak leh-
çesinde “çi kökü” enfes, leziz anlam›n› vurgulamak için kulla-
n›l›yormufl, dolay›s›yla çibörek enfes leziz börek olarak ta-
n›mlanm›flt›r. Ve ö¤len yeme¤imizde bu böreklerden yedik.

1850’li y›llarda Eskiflehir’in büyük toprak sahiplerinden Taka-
tin Bey taraf›ndan çevre köy ve flehirlerden gelenlerin konak-

lamas› için yapt›r›lan, üç y›l önce yeniden infla edilen teflhir ve
sat›fl›n yap›ld›¤› 23 ifl yerinin bulundu¤u Atl›han El Sanatlar›
Çarfl›s›’nda geleneksel ve yöresel el sanatlar› al›flveriflinden
sonra Taflköprü mevkiinde 34 kiflilik botlarla Porsuk Çay›’nda
15 dakika süren tur yapt›k. Alt›ndan geçti¤imiz her köprü
farkl› tasarlanm›flt›. Bu arada Porsuk Çay›’nda 20 dakikal›k
gondol turlar› da yap›lmaktayd›. 

‹ki gün boyunca gezdi¤imiz Eskiflehir s›radan bir Anadolu
kenti iken 10 y›lda bir Avrupa kentine dönüfltüren Belediye
Baflkan› Y›lmaz Büyükerflen’in mucizesini görmek için Türki-
ye’nin her yerinden turlar düzenleniyor.

Tertemiz Porsuk Çay›, heykellerle süslü köprüleriyle, rengâ-
renk çiçeklerle donat›lm›fl çevresiyle, gezinti tekneleri ve
gondollar›yla, birbiri ard›na s›ralanm›fl kafe ve restoranlar›yla
Avrupa görünümüne bürünmüfltür. Temizli¤iyle, rayl› ulafl›m
sistemiyle, parklar›yla, yapay plaj›yla, opera salonu, senfoni
orkestras›, tiyatro salonlar›, sürekli sergilerin aç›ld›¤› kültür
merkezleriyle, flehrin her taraf›ndaki heykellerle farkl›laflan
kenti do¤rusu imrenerek gezdik.

Kentine iki büyük üniversite ve büyük ifller s›¤d›ran bilim
adam›, sanatç› Y›lmaz Hoca’n›n eline sa¤l›k diyoruz.

Üçüncü gün Eskiflehir’den Göynük’e hareket ettik ve ö¤lene
do¤ru geldi¤imiz için hemen yeme¤e gittik. Bu bölgede ak-
püskül üzümünün yapra¤›na sar›lan, küçük parmak büyüklü-
¤ünde nefis etli yaprak sarmas› yap›yorlar. Bu kadar yiye-
mem dedi¤iniz tabaklarda bir tane bile kalm›yor.

Göynük UNESCO taraf›ndan koruma alt›na al›nm›fl 18. yy ve
19. yy dönemlerine ait Osmanl› mimarisinin bolca bulundu¤u,
1335 tarihinde Orhan Gazi’nin o¤lu Süleyman fiah taraf›ndan
yapt›r›ld›¤› bilinen Süleymanflah Camii ve hamam› bulunmak-
tad›r. Fatih Sultan Mehmet’in hocas› olan Akflemsettin’in son
6 y›l› Göynük’te geçmifl ölümünden sonra 1459 y›l›nda türbe-
si Süleyman fiah Camii yan›na Fatih Sultan Mehmet taraf›n-
dan yapt›r›lm›flt›r. Göynük’te görülecekler aras›nda 1922 y›-
l›nda Kaymakam Hurflit Bey taraf›ndan Sakarya Savafl› zafe-
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rine hitaben yap›lm›fl tepede sekizgen planl›, üç katl› ahflap
Zafer Kulesi bulunmaktad›r.

Göynük’e doyamadan Mudurnu’ya geldik 19. yy’a ait evler,
1374 y›l›na ait planl›, tek büyük kubbeli camii, 1384 y›l›nda
yapt›r›lan hamam, 1922 y›l›nda Mudurnulu bir demir ustas›n›n
dövme demirden yapt›¤› ve hala çal›flan saati olan kule çok
güzeldi.      

Mudurnu’dan sonra yörenin en güzel kasabalar›ndan olan
Beypazar›’na otelimize geldik. Biraz soluklan›p cümbüfl eflli-
¤inde fas›l dinleyece¤imiz özel olarak haz›rlanan Anadolu
mutfa¤›n›n seçilmifl yemeklerini tatmak için Ba¤ Evi’ne gel-
dik ve geç vakitlere kadar e¤lendik.

Beypazar› ‹pek Yolu üstünde özellikle Ba¤dat’a giden ker-
vanlar›n konaklad›klar› önemli bir yerleflim yeriydi. ‹lçenin ilk
ad› ilk ça¤da  Kaya Ülkesi anlam›na gelen Laqaneia imifl. Bi-
zans döneminde Anastasiopolis ad›n› alm›fl. Germiyano¤lu
Yakup Bey’in veziri Dinar Hezar bu ad› Beyhazar olarak de-
¤ifltirmifl. ‹lçede kurulan Pazar yeri tüm yörede dillere destan
olunca bu ad Beypazar›’na dönüflmüfl.  

Evliya Çelebi’ye göre kasabada duvarlar› kerpiçten, ikifler
katl› 3060 ev varm›fl. Osmanl› dönemi tarihinde 3 büyük yan-
g›n görmesine ra¤men Alman mimarlar taraf›ndan flekillendi-
rilmifl. Selçuklu ve Osmanl› mimari tarz›ndaki tarihi eseri
3000’i aflk›n ahflap ev, 200 y›ll›k bir çarfl›s› ile adeta bir Aç›k
Hava Müzesi haline getirilmifl.

Dördüncü gün sabah telkari yap›m› gümüfl ifllemecili¤i yap›l-
d›¤› sat›fl yerinden sonra Alaaddin soka¤›nda tura bafllad›k.

1221 y›l› yap›m›, Selçuklu mimarisi olan kesme tafltan, k›rma
çat› sitili Sultan Alaaddin Camii (Camii Kebir)’den sonra Bey-
pazar› ve yöresinin kültür ve tarihini yans›tan eserlerle, Bi-
zans, Roma ve Osmanl› dönemleri zaman›ndan kalan çeflitli
tarihi eserlerin sergilendi¤i Ankara Valili¤i ‹l Özel ‹dare Mü-
dürlü¤ü taraf›ndan tarihi ev asl›na uygun olarak restore edi-
lerek 1997 tarihinde hizmete aç›lm›fl olan Kültür ve Tarih Mü-
zesi’ni gezdik.

S›rada yaparak, yaflayarak ve e¤lenerek ö¤renilen Yaflayan
Müze vard›. Türk kültürünü tafl›yan bu müze “dokunma-dik-
kat et-sessiz ol” diye tedirginlikle gezilen bir yer de¤il. Yafla-
yan müze de¤iflikli¤in öncülü¤ünü yapmakta. Bu müzede
Türk sanat›n›, gelene¤ini ve kültürünü bire bir uygulayarak
ö¤renip, tan›yoruz.

Ebru, hat, sedef kakma, keçecilik, geleneksel bask› ile ilgili
uygulamalar›n yap›ld›¤› Yaflayan Müze’de ziyaretçiler bu sa-
natlar› bire bir uygulama f›rsat› bulunuyor.

Ihlamur bask›yla kendi giysinizi süsleyip boyuyor; ebru yap›-
yor, cam boyuyorsunuz. Hatta nazara gelmeyin diye kurflun
döktürüyorsunuz, Hac›vat–Karagöz gösterileri düzenleniyor,
köy seyirlik oyunlar› oynat›l›yor, k›na geceleri yap›l›yor, ma-
sallar anlat›l›yor, k›fl›n sobada kestane piflirilip, m›s›rlar patla-
t›l›yor. K›saca yaflayan müzelerin ço¤almas› dile¤iyle.

Cumbal› ve guflganal› evleri gezerken geçmifle yolculuk yap-
t›k. Geçmifl dönemlerde okul olarak hizmet vermifl flu an lo-
kanta olarak iflletilen Tafl Mektep’te  ö¤le yeme¤inden sonra
kasaban›n çarfl›s›n› dolaflmaya bafllad›k. Bir yandan yemeni
diken saraçlar, bir yandan bak›r döven sanatç›lar, bir yandan
ipek burgu dokuyan ustalar, yorganc›lar, un, süt ve tereya¤›
ile yap›lan dillere destan “kuru” f›r›nlar›, damak çatlatan 80
katl› baklavac›lar, taze havuç suyu s›kan s›cac›k insanlar›yla
mutlu olduk. H›d›rl›k tepesinden eski ve yeni Beypazar›’n›
mukayese edip foto¤raflad›ktan sonra kaptan›m›z›n yolu de-
¤ifltirerek GORD‹ON’a gelmesi sürpriz oldu.

M.Ö. 1250 -  850 y›llar› aras›nda Frigler’in kurduklar› devletin
baflkenti olan Gordion’da 80’e yak›n Tümülüs, kale ve çevre-
sinden elde edilmifl binlerce y›ll›k antik eserlerin sergilendi¤i
müze ile Frig devletinin son kral› olan Midas’a ait Tümülüs’ün
merkezine kadar gezdik.

Afyon’daki akflam yeme¤imizden sonra geç vakit ‹zmir’e
vard›k.

Bizim görüp yaflad›¤›m›z güzellikleri herkesin görmesi ve ya-
flamas› dile¤iyle… 
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Kongre - Ödül

Mimarlar Odas› Ankara fiubesi, 2002 y›l›ndan beri gerçek-
lefltirdi¤i toplum ve mimarl›k çal›flmalar› çerçevesinde Ço-
cuk ve Mimarl›k konulu bir dizi çal›flma düzenliyor. "Ço-
cuklar›n yaflad›klar› mekâna, çevreye ve kente yönelik bi-
linçlenmesini sa¤lamak, tart›flmas›z sadece bugüne de¤il
gelece¤in mekânlar›na, kentlere ve ülke topraklar›na, k›sa-
ca gelece¤imize uzun erimli tasar›mlard›r" bilincinden ha-
reketle gerçeklefltirilecek olan etkinlik, bu konuda yap›lan
farkl› ölçek ve nitelikte çal›flmalar› paylaflmay› ve ulusal ve
uluslararas› bir platform oluflturmay› hedefliyor.

"Çocuk ve Mimarl›k Projesi" kapsam›ndaki etkinliklerin
Dünyada ve Türkiye'de yayg›nlaflt›r›lmas› ve süreklili¤in
sa¤lanmas› için Uluslararas› Mimarlar Birli¤i Çocuk ve Mi-
marl›k Çal›flma Grubu’nun deste¤iyle ilk buluflman›n "‹yi
Uygulamalar" ana temas› ile Uluslararas› Mimarl›k ve Ço-
cuk (ARCHILD) Kongresi olarak gerçekleflmesi planland›.
Bu ilk kongre kapsam›nda çocuk ve mimarl›k a¤›n›n olufl-
turulmas›, etkinlefltirilmesi ve üyelerinin belirlenerek kuru-
cu bir komitenin oluflturulmas›; ARCHILD Kongrelerinin 2
y›lda bir de¤iflik ülkelerde farkl› temalarda tekrarlanmas›y-
la da süreklili¤inin sa¤lanmas› düflünülüyor.

"Çocuk ve Kentsel Fark›ndal›k, Çocuk ve Mekân, Çocuk ve
Kat›l›m, Uygulanm›fl Örnekler" konulu anabafll›klar alt›nda
ele al›nacakt›r. 

‹letiflim Adresi: www.archildworld.org

ARCHILD Uluslararas›
Mimarl›k ve Çocuk Kongresi 
18 - 21 Kas›m 2009

I. M. Pei 2010 RIBA Kraliyet
Alt›n Madalyas›'n›n Sahibi Oldu

2010 RIBA Kraliyet Alt›n
Madalyas› Çin as›ll› Ameri-
kal› mimar Ieoh Ming Pei'ye
verildi. Mimarl›¤›n geliflimi-
ne do¤rudan ya da dolayl›
olarak katk› sa¤layan kiflile-
re veya gruplara verilen

madalya önceki y›llarda Frank Lloyd Wright, Le Corbusi-
er, Walter Gropius, Alvar Aalto, Ludwig Mies van der Ro-
he ve Kenzo Tange gibi isimlere verilmiflti. Bu y›lki RIBA
Onur Kurulu'nda RIBA Baflkan› Ruth Reed, mimar David
Adjaye, mimar Edward Cullinan, çevre mühendisi Max
Fordham, mimar Anne Lacaton ve Maggie’s Center yöne-
ticisi Laura Lee bulunuyor.

Dünyan›n en üretken mimarlar›ndan biri olan Pei'nin 170'in
üzerinde projesi ve 50'nin üzerinde naz›m plan› bulunu-
yor. 92 yafl›ndaki Pei, projelerinde yerellik ve ticaret anla-
y›fl›n› birarada kullanabilmesiyle mimarl›k çevresinde say-
g› uyand›r›yor. Meslek yaflam› boyunca kazand›¤› say›s›z
ödülün aras›nda 1983 y›l›nda ald›¤› Pritzker Mimarl›k Ödü-
lü de bulunuyor.

MIT mezunu olan Pei, yüksek lisans derecesini Gropius ve
Breuer'le çal›flma f›rsat› buldu¤u Harvard Graduate Scho-
ol of Design'dan ald›ktan sonra, 1955'te kendi mimarl›k
ofisini açt›. En iyi bilinen projeleri aras›nda Ulusal Atmos-
fer Araflt›rmalar› Merkezi/ Kolorado (1961-67), John F.
Kennedy Kütüphanesi, Boston (1965-79), Çin Bankas›,
Hong Kong (1982-89), Miho Müzesi/Japonya (1991-97) ve
Büyük Louvre Müzesi'nin geniflletilmesi ve yenilenmesi
(1983-93) bulunuyor.



47Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Mevzuat

1980
1981
1982
1983
1984
1984
1985
1985
1986
1986
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1990
1990
1991
1991
1991

y›l›
y›l›
y›l›
y›l›
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.

sözleflmeleri için
sözleflmeleri için
sözleflmeleri için
sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleflmeleri için
dönemi (15 Eylül - 31 Aral›k) sözleflmeleri için

100958.71
69505.96
46459.35
36956.99
29907.74
25546.69

19411.63
17563.12

14034.34
12638.30
10102.18
8757.12
6686.21
5507.21
4321.85
2243.77
1843.54
1463.30
1200.41
904.62
841.01

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan;

Proje ve Kontrolluk ‹fllerinde Uygulanacak Fiyat Art›fl
Oranlar› Hakk›nda Tebli¤
28/7/1988 tarihli ve 88/13181 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e giren “Kamu Sektörüne Dahil ‹darelerin ‹halesi
Yap›lm›fl ve Yap›lacak ‹fllerinde ‹hale Usul ve fiekillerine Göre Fiyat Fark› Hesab›nda Uygulayacaklar› Esaslar”›n 4 üncü
maddesinin (4.5) numaral›  bendi gere¤i, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakan-
l›¤›m›z Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Mimari Proje Dairesi Baflkan›’n›n bütün ek ödentileri dahil net maafl›n›n sözleflme-
ye esas y›l dönemi (sözleflme birim fiyatlar›n›n ait oldu¤u y›l dönemi) ile uygulama y›l› dönemine ait miktarlar› aras›n-
daki art›fl oranlar›;

1/7/2009 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk ifllerinde uygulanmak üzere;

01/07/2009 tarihinden itibaren



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 48

634.78
523.24
394.28
316.69
287.09
234.80
208.64
204.19
197.15
171.52
161.52
99.62

67.67
45.80
26.01
19.38
14.65
12.18

10.99
8.47
7.11

6.22
5.71
5.33
5.02
4.58
4.48
4.03
3.86
3.71

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ekim - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleflmeleri için
dönemi (1 Nisan - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ekim - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleflmeleri için
dönemi (1 Nisan - 14 Nisan) sözleflmeleri için
dönemi (15 Nisan - 14 Kas›m) sözleflmeleri için
dönemi (15 Kas›m - 31 Aral›k) ve
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ekim-31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 31 May›s) sözleflmeleri için
dönemi (1 Haziran - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 14 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (15 Aral›k - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleflmeleri için
dönemi (15 Nisan - 14 May›s) sözleflmeleri için
dönemi (15 May›s - 14 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleflmeleri için

1992
1992
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001

1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
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2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009

dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleflmeleri için
dönemi (15 Ekim - 14 Kas›m) sözleflmeleri için
dönemi (15 Kas›m - 14 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (15 Aral›k - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleflmeleri için
dönemi (15 Ocak - 14 May›s) sözleflmeleri için
dönemi (15 May›s - 14 Temmuz) sözleflmeleri için
dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ekim - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz -  31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz -  31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz -  31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz -  14 A¤ustos) sözleflmeleri için
dönemi (15 A¤ustos - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz -               ) sözleflmeleri için

6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.

3.52
3.35
3.16
3.01
2.76
2.24
2.16

2.04
1.97
1.81
1.79
1.66
1.60
1.54
1.44
1.41
1.35
1.29
1.25
1.21
1.14
1.09
1.05
1.00

olarak tespit edilmifltir. Tebli¤ olunur.
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Yar›flma

Yar›flman›n amac›; mimariyi yönlendiren ve etkileyen bir

ö¤e olarak sokak olgusunu çocukla birlikte ortaya koy-

mak ve foto¤raf sanat›n› desteklemektir. 

Günümüz Site anlay›fl›n›n çarp›k bir sonucu olarak ortaya

ç›kan ruhsuz yap› aral›klar›na karfl›n, daima yaflayan bir

mekân olarak alg›lad›¤›m›z, do¤umdan ölüme kadar bin-

lerce defa geçti¤imiz, bakkal›, kasab›, manav› ve komflu-

lar› ile birlikte yaflad›¤›m›z ve bilhassa çocukluk an›lar›-

m›zda çok önemli bir yere sahip, sokaklar›m›z› kimi za-

man bir oyun bahçesi, kimi zaman da s›¤›n›lacak bir kale

gibi gören çocuklarla birlikte yorumlamak bu yar›flman›n

as›l konusudur. 

Yar›flma tek kategori bask› dal›nda olacak, renkli bask› fo-

to¤raflar kabul edilecektir. 

Kat›l›m ücretsizdir. Yar›flma secici kurul üyeleri ve birinci

derecedeki yak›nlar› d›fl›nda amatör-profesyonel tüm sa-

natç›lara aç›kt›r. Adaylar en lazla 4 adet foto¤raf ile yar›fl-
maya kat›labilir. 

Renkli Bask›larda paspartu veya bask›dan kaynaklanan
çerçeve olmayacak ve herhangi bir yüzeye yap›flt›r›lma-
m›fl olacakt›r. Foto¤raflar›n çekim yeri, y›l› ve semti bildi-
rilmek zorundad›r. Yar›flmaya kat›lacak foto¤raflar›n k›sa
kenar› 18 cm.’den k›sa, uzun kenar› 45 cm.’den uzun olma-
yacakt›r. 

Yar›flma Takvimi

Son kat›l›m tarihi : 15 Kas›m 2009 

Seçici Kurul De¤erlendirmesi : 21 Kas›m 2009 

Sonuç Bildirim Tarihi : 24 Kas›m 2009 

Sergi ve Ödül Töreni : 28 Kas›m 2009

Saat: 16.00 Mimarlar Odas› Konya fiubesi 

Eserlerin Geri Gönd. Tarihi: ödül töreninden sonra 2 ay
içinde iade edilecektir. 

Seçici Kurul 
Metin Berk ‹ç Mimar - Foto¤raf Sanatç›s›

Turgay Bilge KONFAD Üyesi 

M. Serdar Ifl›k Mimar - Mim. Od. Konya fib. Baflkan› 

Abdullah Sezgin Foto¤raf Sanatç›s› 

M. Reflat Sümerkan Mimar - Foto¤raf Sanatç›s›

Ödüller
Birinci Ödül : 1.750 TL. + plaket + cd 
‹kinci Ödül : 1.250 TL. + plaket + cd 
Üçüncü Ödül : 1.000 TL. + plaket + cd 
Mansiyon (3 adet) : 500 TL. + plaket + cd

‹letiflim Adresi: www.konyamimod.org.tr

Mimarlar Odas› Konya fiubesi 4. Ulusal Foto¤raf Yar›flmas›: 
Sokak ve Çocuk Son Kat›l›m Tarihi: 15 Kas›m 2009
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Yar›flma

Son Kat›l›m Tarihi: 31 Aral›k 2009

Ülkemizde Afet Yönetimi etkinli¤inin art›r›lmas› amac›yla;
Do¤al Afetler (kurakl›k, deprem, sel, su bask›n›, heyelan,
orman yang›n› vb) ve ‹nsan Kaynakl› Afetler (Nükleer Ka-
zalar, Biyolojik Kazalar, Kimyasal Kazalar, Ulafl›m Kazalar›,
Hava Kirlili¤i, Endüstriyel Kazalar, Su Kirlili¤i, vb)  önce-
sinde haz›rl›k ve e¤itim çal›flmalar›, al›nacak önlemler, afet
an› ve sonras›nda yap›lan müdahaleler, afet olaylar›n›n in-
sanlar üzerindeki sosyal ve psikolojik etkileri

Seçici Kurul (Soyad Alfabetik s›rayla)
Abdullah BORCA Foto¤raf Sanatç›s›

Selim Uçar ÇAM Foto¤raf Sanatç›s›

Yunus KOÇ Foto¤raf Sanatç›s›

Erol ÖZDAYI Foto¤raf Sanatç›s›

‹lke VERAL Foto¤raf Sanatç›s›

Yar›flma Takvimi:
Son Kat›l›m Tarihi :31.12.2009
Jüri Toplant› Tarihi :09.01.2010
Sonuçlar›n aç›klanmas› :11.01.2010
Sonuçlar efl zamanl› olarak www.izaybis.org  adresinde
ilan edilecektir.

Ödüller
Birinci Ödül :1.250TL
‹kinci Ödül : 1.000TL
ÜçüncüÖdül : 750 TL
‹letiflim Adresi: “Foto¤raf Yar›flmas›” ‹zmir Valili¤i Kriz
Yönetimi Merkezi Konak / ‹zmir •  Tel:0232-4558255

‹zmir Valili¤i
Kriz Yönetim Merkezi Afet
Yönetimi “Ulusal Foto¤raf
Yar›flmas›” AFET

Schindler 2009-10 Mimarl›k
Yar›flmas› Bafll›yor

Avrupa’n›n seçkin üniversitelerinin kat›ld›¤›, iki y›lda bir
düzenlenen Schindler Ödülü, “Herkes için Eriflim” (Access
for All) temas›yla bu y›l 1936 Berlin Olimpiyatlar›na sahne
olan “Olympiagelände” alan›n›n dönüfltürülmesini konu
ediyor. Olimpik sahalar, genifl kapsaml› spor tesislerine,
arenalara, stadyumlara ve tören alanlar›na sahip. II. Dünya
Savafl›’n›n y›k›c› etkisinden neredeyse hiç etkilenmemifl
olan Olimpik sahalar, hâlâ spor müsabakalar› için
kullan›l›yor. Çok say›da tesisin rastgele yerlefltirildi¤i
alan›n ulafl›m› da halk için yetersiz. Alana 1990 y›l›nda infla
edilen spor merkezi ve otel engellilere yönelik her türlü
kolayl›ktan yoksun durumda. Jüri “Herkes için Eriflim”
temas›yla, bak›ms›z Olimpik alanlar› hofl, fonksiyonel ve
eriflimi kolay, spor ve bofl zaman de¤erlendirme alanlar›na
dönüfltürebilen ikisi kent ölçe¤inde, ikisi de proje
ölçe¤inde çözüm önerileri bekliyor. Yar›flma, herhangi bir
Avrupa üniversitesinde, lisans düzeyinde son s›n›fta
okuyan veya yüksek lisans e¤itimi alan tüm ö¤rencilere
aç›k. Yar›flmaya son kat›l›m tarihi 30 Nisan 2010.

‹letiflim Adresi: www.schindleraward.com

Son Kat›l›m Tarihi: 30 Nisan 2010



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 52

Yar›flma

Denizli Valili¤i ‹l Özel ‹daresi Müdürlü¤ü taraf›ndan düzen-
lenen ve Denizli ve yöresinin mimari, tarihi ve kültürel
özelliklerini yans›tan özgün bir hükümet kona¤› mimari
projesi elde etmeyi hedefleyen “Denizli Hükümet Kona¤›
Mimari Projesi ile Yak›n Çevresi Kentsel Tasar›m Projesi”
Yar›flmas› sonuçland›. Yar›flman›n asli jürisi aras›nda, Zekai
GÖRGÜLÜ, Prof. Dr. YTÜ Mim. Fak. Dekan›, Mimar-fiehir Pl. (Jüri Bflk.);

A.Faruk GÖKSU, fiehir Planc›s›; Aygen KANCI, Peyzaj Y. Mimar› ve

Kentsel Tasar›m Uzman›; Erkan UÇKAN, Dr. Mimar; Nadir HASBORA,
Y. Mimar; Güven fiENER, Yrd. Doç. Dr. Mimar; Danyal KUB‹N, ‹nflaat

Mühendisi yer almaktayd›.

Birincilik Ödülü 
Yavuz Selim Sepin (Ekip Bafl›) - Y. Mimar

‹lknur Karakafl Kahraman fiehir ve Bölge Planc› 

Emre Gönül Peyzaj Mimar› 

‹kincilik Ödülü
Ufuk Balç›kl› (Ekip Bafl›) Mimar  

Erol Aydo¤du fiehir ve Bölge Planc›

Arif Irg› Peyzaj Mimar› 

Üçüncülük Ödülü 
Ramazan Avc› (Ekip Bafl›) - Mimar

Mesut Yüksel fiehir ve Bölge Planc›

Derya Sar› Peyzaj Mimar›  

Mansiyon
Selim Velio¤lu (Ekip Bafl›) - Dr.Y.Mimar

Erce Funda Mimar

M.Orkun Özüer Y. Mimar 

Y›lmaz Erdo¤an Mimar 

Mehmet Ali Yüzer  Dr. fiehir Planc›s› 

Serna Y›lmaz Y. Peyzaj Mimar› 

Mansiyon 
Özgür Bingöl (Ekip Bafl›) - Y.Mimar 

‹lke Barka Y.Mimar 

Emre Savga Mimar 

Tuba Bilgiç Mimar 

Ayfle Özyetgin fiehir Planc›s› 

Nermin Tirben Y.Peyzaj Mimar›

Mansiyon
Celal Abdi Güzer Mimar 

Lale Özgenel Mimar 

Oktan Nalbanto¤lu Peyzaj Mimar› 

Erdal Kurttafl fiehir Bölge Planc›s› 

Mansiyon
D.Ümit Yücel Y.Mimar 

Çi¤dem Yücel Y.Mimar

A.Nuray Bayraktar Mimar, Yrd. Doç. Dr 

Nilgün Görer Tamer Y.Mimar, Doç. Dr.

Ç›lga Resulo¤lu  Y.Peyzaj Mimar›

Denizli Hükümet Kona¤› Mimari Projesi ve Yak›n Çevresi
Kentsel Tasar›m Projesi Yar›flmas› Sonuçland› 
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Mansiyon
M.Zafer Akdemir (Ekip Bafl›) - Mimar 

Feride Önal Mimar

F.Eren Günal Mimar 

Nihan Gürel Mimar 

Mehmet Mustafa Tural Mimar 

‹smail Eren Kürkçüo¤lu fiehir Planc›s› 

Cüneyt Sezer Peyzaj Mimar›

Sat›nalma
Mustafa Burak Sa¤l›kova (Ekip Bafl›) - Mimar 

Korkut Y›ld›r›m Mimar 

Nüket ‹pek Çetin fiehir Planc›s› 

Nadin Demircio¤lu fiehir Planc›s› 

Süveyda Bayraktar Peyzaj Mimar›

Sat›nalma 
Ayhan Abanozcu (Ekip Bafl›) - Mimar 
Murat Cellat Mimar

Bahad›r Y›lmazlar Mimar 

Turgay Erdo¤du fiehir Planc›s›

Serkan Uluflal Peyzaj Mimar› 

Sat›nalma 
Asl› Özbek (Ekip Bafl›) Mimar 

Nihat Eyce Mimar 

Emrah Söylemez Y.fiehir Planc›s› 

Mehmet Cansayan Y.Peyzaj Mimar› 

Sat›nalma
Yakup Hazan (Ekip Bafl›) - Mimar 

Makbule ‹lcan fiehir Planc›s› 

Nesrin Karao¤lu Otuzo¤lu Peyzaj Mimar› 

Sat›nalma
Hasan Özbay (Ekip Bafl›) Y.Mimar 

Asl› Özbay Y.Mimar

Mehmet Naz›m Özer  fiehir Planc›s›

Serpil Öztekin  Peyzaj Mimar› 

Sat›nalma

A.Tamer Baflbu¤ (Ekip Bafl›) - Mimar

C.Baran ‹dil  fiehir Planc›s›-Y.Müh.Mimar 

Asl›han Coflkun  fiehir Planc›s› 

Ülgen Yenil Peyzaj Mimar›

Sat›nalma

Seçkin Kutucu (Ekip Bafl›) - Y.Mimar 

Ebru Y›lmaz  Y.Mimar 

Yonca Kutucu  Mimar

Rabia Bolposta  Y.fiehir Planc›s› 

Arzu Uçal fiengel  Peyzaj Mimar›

Sat›nalma

Kerem Ersönmez (Ekip Bafl›) - Mimar 

Faz›l Efe ‹lgen  Mimar 

Ali Fuat ‹lgen  fiehir Planc›s› 

Melike Önen  Peyzaj Mimar› 

Sat›nalma

Eren Baflak (Ekip Bafl›) - Mimar 

Meral Özdengiz Baflak Mimar 

Ahmet Saffet Atik  fiehir Y. Bölge Planc›s›

Ayfle Günce Taflp›nar Türkan  Peyzaj Mimar› 

Sat›nalma

Dürrin Süer K›l›ç (Ekip Bafl›) - Mimar 

Deniz Güner  Mimar 

Metin K›l›ç  Mimar 

Koray Velibeyo¤lu  fiehir Planc›s› 

Hatice Ebru Sar›kartal Peyzaj Mimar› 

Sat›nalma

Hakk› Akyol (Ekip Bafl›) - Y.Mimar 

Pelin P›nar Özden  fiehir Planc›s› 

Emel Akdere Peyzaj Mimar› 
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Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri 2009 
Sahipleri Belli Oldu

Bu y›l yedincisi düzenlenen Tarihe Sayg›/ Yerel Koruma
Ödülleri, binlerce y›ll›k kültür gelene¤inin birikti¤i bir co¤-
rafya üzerinde, bu uygarl›klara ait çeflitlenmifl ve farkl›lafl-
m›fl kültürel-mekânsal mirasa hak etti¤i sayg›n›n gösteri-
lerek korunmas› ve tarihi çevreye iliflkin koruma bilinci ta-
fl›yan çaba ve eylemlerin özendirilmesi gereklili¤inden
hareketle; Türkiye’de ilk defa ‹zmir Büyükflehir Belediyesi
taraf›ndan bafllat›lan bir giriflimdir. 
Tarihe Sayg›/ Yerel Koruma Ödülleri’nin, Prof. Dr. Necati
fiEN, Prof. Dr. Bozkurt ERSOY, Yard. Doç. Dr. Sad›k Cen-
giz YESÜGEY, Yard. Doç. Dr. Zafer DER‹N, Yard. Doç. Dr.
Nicel SAYGIN, Yard. Doç. Dr. Mert ÇUBUKÇU, Mimar Nec-
det fiENO⁄LU, Yard. Doç. Dr. Ahu DALGAKIRAN, Ö¤r.
Gör. Dr. Ülkü ‹NCEKÖSE ve Ö¤r. Gör. Dr. Aygün Ekin ME-
R‹Ç'ten oluflan bu y›lki seçici kurul 7-11 Eylül 2009 tarihle-
ri aras›nda çal›flmalar›n› tamamlam›flt›r.
Tarihi mirasa sahip ç›k›lmas› konusunda yerel yönetimle-
rin üstlendi¤i sorumlulu¤u gösterme aç›s›ndan büyük
önem tafl›yan ve “tarihe sayg›” bilincini tafl›yan kifli ve ku-
rulufllar›n örnek gösterilmesinin hedeflendi¤i yar›flmada,
bu y›lki ödül sahipleri flöyle s›raland›: 

Kentli ‹zmirli Ödülü :
Zübeyde GÖKTAN Evi (Bay›nd›r)
Yaflar Kemal ÖZTÜRK Evi (Bay›nd›r)
Nihat BORA Evi (Bay›nd›r)
Y›lmaz EREN Terzi Dükkan› (Urla)
Salih BULGUT Evi (Yeni Foça)
Özgün ‹fllevin De¤ifltirildi¤i Esasl› Onar›m Ödülü :
Abdülhamit Köflk Binas›  (Torbal›)
Mal Sahibi : Torbal› Belediyesi
Müellif : Tamer Pakben
Yap›mc› : Mahir Yap› / Mahir Kaplan
UMA - Urla Müzik Akademisi (Urla)
Mal Sahibi & Yap›mc› : Sedef Tunça¤ – ‹nci Coflkuner
Müellif : Sevinç E¤ercio¤lu

Zübeyde GÖKTAN Evi (Bay›nd›r) Yaflar Kemal ÖZTÜRK Evi (Bay›nd›r)

UMA - Urla Müzik Akademisi (Urla) Abdülhamit Köflk Binas›  (Torbal›)

Yaflar Kemal ÖZTÜRK Evi (Bay›nd›r)



Kadirli - Adana Karayolunun
Kent Merkezi giriflinde ve
Savrun Çay› bitifli¤inde, rek-
reasyon alan› kapsam›nda
ele al›nmas› düflünülen Be-
lediye Hizmet Binas› ve Kül-

tür Merkezi Projesinin elde edilmesini amaçlayan ve 1
A¤ustos 2009 tarihinde aç›lan Kadirli Belediyesi Hizmet
Binas› ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yar›flmas› so-
nuçland›. Yar›flmada 3 ödül, 5 mansiyon ödülü verildi. 

1.Ödül:
Deniz Dokgöz, Ferhat Hac›alibeyo¤lu, Orhan Ersan

2.Ödül:
Melike Özbek, Alper Öden

3.Ödül:
Mert Üçer, Ömer Gök, Yuvacan Atmaca

1.Mansiyon:
Yakup Hazan

2.Mansiyon:
Güray Karaba¤l›, Haydar Pekdemir, Hasan Deniz, Ersin Gelgi

3.Mansiyon:
Tolga ‹ltir, Bilge Kaan Duran

4.Mansiyon:
Sevince Bayrak, Oral Göktafl

5.Mansiyon:
Stefan Rizo, Burak Pelenk, Abdurrahman Çekim
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Kadirli Belediyesi Hizmet
Binas› ve Kültür Merkezi
Ulusal Mimari Proje
Yar›flmas› Sonuçland›

Özgün ‹fllevin Korundu¤u Esasl› Onar›m Ödülü : 
Ali BAYIK Evi (Foça)
Mal Sahibi & Yap›mc› : Ali Bay›k
Müellif : Abdullah Alpay
Selma PASTIRMACI Evi (Yeni FOÇA)
Mal Sahibi : Selma Past›rmac›
Müellif & Yap›mc› : Levent Alpgültafl
Emek Ödülü : 
Resul AGGÜN (Foça-Ali Bay›k evi ahflap iflçili¤i)
Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar›n› Koruma Dal›nda
Katk› Ödülü : 
Konak fiehit Fethibey ‹lkö¤retim Okulu Ö¤renci Çal›flma-
s› – Güzel ‹zmir'in Tarihi Mekanlar› ve Dokular›
Özel Karfl›yaka Piri Reis ‹lkö¤retim Okulu Ö¤renci Çal›fl-
mas› – METROPOL‹S
Yarat›c› Çocuklar Derne¤i  – Antik Kentleri Seviyorum &
Müzemi Tan›yorum Projeleri
Yak›n Kitabevi – Ad›m Ad›m ‹zmir ve Çevresi Rehberi
Yaflar ÜRÜK – Gazete, Dergi Yaz›lar›
Emin Aydo¤an – Tarihüstü Kemeralt› & Otel ve Di¤erleri
Belgesel Foto¤raf Projesi
‹zmir Milli Kütüphane

Ali BAYIK Evi (Foça) Selma PASTIRMACI Evi (Yeni FOÇA)
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Yitirdiklerimiz 

HABERLER
Yerel Süreli Yay›n  •  Ayda Bir Yay›mlan›r
Yay›n Yeri: 1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R
Tel: (0.232) 463 66 25 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr • http://www.izmimod.org.tr
SAYI : 2009/7 Bask› Tarihi: 05.11.2009
Bask›: Doruk Grafik (0.212) 629 01 26

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

SAH‹B‹ : Hasan TOPAL

SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU

BÜLTEN‹

ÇET‹N APAYDIN‹SMA‹L MERCAN
2000-2002 y›llar› aras›nda V. Dönem
Mimarlar Odas› Eskiflehir fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkan›, Mimarlar
Odas› Genel Merkezi Denetleme
Kurulu eski üyesi, 5385 sicil numaral›
Çetin Apayd›n’› kaybettik. 

MUAMMER ONAT
Türkiye'nin önde gelen mi-
marlar›ndan ve Mimar Si-
nan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi emekli ö¤retim üye-
lerinden Prof. Muammer
Onat, 28 Ekim 2009 Çar-
flamba günü vefat etti.

HALUK OGAN
4.10.2009 tarihinde kaybetti¤imiz de-
¤erli meslektafl›m›z Haluk Ogan
(GSAMYO, 1973) 6507 sicil numaras› ile
Odam›za kay›tl› idi.

7.10.2009 tarihinde kaybetti¤imiz de-
¤erli meslektafl›m›z ‹smail Mercan (Ege
Ü., 1976) 8917 sicil numaras› ile Odam›-
za kay›tl› idi.

A‹LELER‹ VE M‹MARLIK CAM‹ASINA BAfiSA⁄LI⁄I D‹L‹YOR, MESLEKTAfiLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ...


