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Mimarl›k Haftas›

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, her y›l oldu¤u gibi bu y›l da Mimarl›k Haftas›n› bir dizi etkinlik ile kutlayacakt›r. 2008
y›l›nda yap›lan etkinliklerimizin yank›lar› hala devam ederken; hedefimiz bu y›l bir önceki y›ldan daha kaliteli etkin-
likler yapmak ve daha çok kat›l›m sa¤lamakt›r.   

Bu amaç do¤rultusunda 2007 ve 2008 y›l› etkinliklerinde mekân kalitesi olarak oldukça be¤eni toplayan Ege Üni-
versitesi Atatürk Kültür Merkezi yine aktivite merkezi olarak seçilmifltir. Bu alanda atölye çal›flmalar›, yap›lan ça-
l›flmalar›n sergi ve sunumlar› ile çeflitli söylefliler gerçeklefltirilecektir.

Aktivite merkezi d›fl›nda mimarl›¤›n kentli ile buluflmas›n› sa¤lamak amac›yla kent ve yap› gezileri düzenlenecek,
metro istasyonlar›, Kordon gibi kentin odak noktalar›nda sergiler ve çeflitli etkinlikler yap›lacakt›r.

Kat›l›m›n art›r›lmas› için; mimarl›k e¤itimi veren fakültelerden ve kentin çeflitli noktalar›ndan AKM’ye servisler dü-
zenlenecektir. Halk› bilgilendirmek ve mimarl›¤a olan duyarl›l›¤›n› art›rmak için el ilanlar›, broflürler da¤›t›lacak, rek-
lam panolar› afifllerle donat›lacakt›r.
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Sempozyum

Mimarlar Odas› Genel Merkezi ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan bu y›l ikincisi dü-
zenlenen “Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar› Sempozyumu 2” 30 May›s 2009 Cumartesi günü ‹z-
mir Sanat Büyük Salon’da gerçekleflti.

Sunuculu¤unu Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Türkdamar Diktafl’›n
üstlendi¤i Sempozyum’un aç›l›fl konuflmalar›n› s›ras›yla Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Bülend Tuna ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan
Topal gerçeklefltirdi. ‹ki y›l önce gerçeklefltirilen sempozyumun amac›ndan bahsederek ko-
nuflmas›na bafllayan Tuna, bu y›l gerçeklefltirilen sempozyumun amaçlar›n› da aktard›. TO-
K‹ yar›flmas›na olan çekincelerinden söz eden Tuna, yar›flmalar düzeninde ilk olarak ele
al›nmas› gerekenlerin jüri belirlenmesinde yaflanan sorunlar›n çözülmesi, çal›flma ve sergi
ortamlar›n›n iyilefltirilmesi, raportörlük iflleyiflinin düzenlenmesi ve flartnamelerin haz›rlan-
ma aflamas›n›n her kesimden kat›l›mla iyilefltirilmesi oldu¤una de¤indi. Yar›flmalar konu-
sunda temel el kitab› olabilecek bir haz›rl›¤a girdikleri bilgisini veren Tuna, yar›flmada elde
edilen projelerin baflka kentlerde de sergilenmesinin mimarl›k ortam›n› gelifltirebilece¤ini
de iletti. Yar›flma kitaplar›n›n önemine de de¤inen Tuna, bu sempozyumda elde edilecek
olan öneriler ›fl›¤›nda çal›flmalar›na devam edeceklerinin bilgisini verdi. Mimarl›k alan›nda
baflar›l› ve iyi çözümlenmifl projelerle yap›lar›n elde edilmesinin yan› s›ra, eflit rekabet ko-
flullar› yaratmas› aç›s›ndan bütün mimarlara olanak sunmas›yla da en önemli araçlardan bi-
ri olarak tan›mlad›¤› mimarl›k yar›flmalar›n›, 2007 y›l›ndaki sempozyumda genel anlamda ir-
delediklerini belirten Hasan Topal ise, elde edilen veriler ›fl›¤›nda bir aç›l›fl konuflmas› ge-
reçeklefltirdi. Aç›lan yar›flma say›s›n›n azl›¤›, flartnamelerdeki eksiklikler, jürinin ve raportör-
lerin niteli¤i ile yar›flma sonras› yap› elde etme sürecindeki problemler üzerine vurgu yap›-
lan ilk sempozyumun ard›ndan çözüm önerileri getirilmesini bekledi¤ini dile getirdi. Sempoz-
yumun tematik sunuflunu Tamer Ba¤bu¤ yaparken, bu y›lki sempozyumda mimarlar odas›
aktörlü¤ü ba¤lam›nda boykotlu yar›flmalar, davetli yar›flmalar, flubelerin yar›flmalardaki rolü
ve baflar›s›, disiplinleraras› yar›flmalar ve yar›flmalar komitesinin çal›flmalar› üzerine bir aç›-
l›m yapmak istendi¤ini belirtti. 2000’li y›llara kadar yar›flmalar›n yerine ve önemine de¤inen
Baflbu¤, bugün gelinen noktada yar›flman›n etkinlik alan›n›n de¤iflti¤ine ve bu konuda ilgi-
nin art›r›lmas› gerekti¤ine de¤indi. Yar›flmalarla elde edilen yap› say›s›n›n azl›¤›ndan da söz
eden Baflbu¤, yar›flmay› salt yap› elde etmekten öte yap› elde etme sürecine iyi bir bafllan-
g›ç olarak görmemiz gerekti¤ini sözlerine ekledi. Yar›flmada birincilik ödülü alan projenin,

Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar› Sempozyumu’nun
‹kincisi Gerçekleflti
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Tamer Baflbu¤
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ideal proje olmad›¤›n›, kat›lanlar aras›nda en iyisi oldu-
¤unu aktaran Baflbu¤, birincilik ödülü veremeyen jüri-
nin, kafas›ndaki ideali arad›¤›na ve bunun da yar›flma
eti¤ine uymad›¤›na dikkat çekti. Baflbu¤ son olarak
gençlere yönelik iki öneride bulundu. Bunlardan ilki sa-
dece yar›flmalara kat›larak yar›flmalar›n geliflimine kat-
k› koyman›n yetersizli¤i ve di¤eri ilk etapta ayr›nt›lara
çok fazla tak›lmadan genel bir bak›fl aç›s›ndan yar›flma-
lar› de¤erlendirmenin gerekli¤iydi.

“Yar›flma Sürecinde Bir Aktör Olarak Mimarlar Odas›”
bafll›kl› ilk oturumda Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Hasan Topal oturum baflkanl›¤› gö-
revini üstlenirken, en büyük sorunun plans›zl›k ve tasa-
r›ms›zl›ktan kaynakland›¤›n› belirtti. ‹darenin beklentisi

olan yap› ile jürinin seçti¤i aras›ndaki farktan kaynakla-
nan sorunun önemine de¤inen Topal, yar›flman›n her
aflamas›nda yer almas› gereken jüriden ve bu sürece
dâhil edilmesi gereken idareden söz etti. Topal bütün
bu süreçlerin ana aktörü olan ve/veya olmas› gereken
Mimarlar Odas›’n›n rolüne iliflkin sunufllar›n› gerçeklefl-
tirmek üzere flube yetkililerine söz verdi. ‹lk olarak Mi-
marlar Odas› Antalya fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
Osman Ayd›n söz alarak, flubeleri etkinlik alan›nda
1982 y›l› ile bafllayan yar›flma süreçleri ve sonuçlar›n›
izleyenlerle paylaflt›. ‹darenin de¤iflmesi, kaz›larda antik
buluntulara rastlanmas›, boykot edilmesi ve jürinin ödül
almama karar› ile yaflanan sorunlar› dile getiren Ayd›n,
idarelerin yar›flma açmadaki isteksizliklerini ve flube
olarak idarelerin ikna edilmesi sürecinde yaflad›klar›n›
anlatt›. Mimarlar Odas› Kayseri fiubesi Yönetim Kurulu
Baflkan› Hakan Mahiro¤lu yar›flma nedir, hedefleri ne-
lerdir ile bafllad›¤› konuflmas›nda flube olarak yaflad›k-
lar› deneyimleri aktard›. Mimarlar Odas› Denizli fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkan› ‹brahim fienel kurumlar›n yar›fl-
ma ile proje elde etmelerini sa¤laman›n zor bir süreç ol-
du¤una de¤inerek, bu süreçte büyük bir sorumluluk üst-
lenen Oda yetkililerinin yar›flman›n her aflamas›nda

Hakan Mahiro¤lu, Sami Y›lmaztürk, Hasan Topal, ‹brahim fienel, Osman Ayd›n

Güven Birkan, Aliflan Ç›rako¤lu, Neslihan Dosto¤lu, Hüseyin Kahvecio¤lu,

Sinan Omacan

Merih Feza Y›ld›r›m, Serdar Uslubafl, Neslihan Dosto¤lu, Ali Cengizkan,

Orhan Ersan, Deniz Dokgöz, Seçkin Kutucu
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emek verdiklerini aktard›. Denizli Belediyesi Hizmet Bi-
nas› ve Çevresi Mimari Proje Yar›flmas› üzerinden yafla-
d›klar› deneyimleri izleyenlerle paylaflan fienel, raportör-
lük ve jüri mekan›zmas›n›n do¤ru iflletilmesinin önemi-
ne de de¤indi. Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiu-
besi Yönetim Kurulu Sekreteri Sami Y›lmaztürk ise, flu-
be olarak kurduklar› yar›flmalar komisyonunun çal›flma-
lar›ndan, ülkemizde ç›kan yar›flmalar›n istatistiksel veri-
lerinden söz etti. Ayn› zamanda Yar›flmalar Komitesi
Üyesi de olan Y›lmaztürk, seçici kurula iliflkin 1987 y›-
l›nda haz›rlanm›fl bir listeleri oldu¤undan ve bu listenin
yenilenmesi çal›flmalar›n›n sürdü¤ünden bahsetti. Ko-
lokyumun önemine de de¤inen Y›lmaztürk, ö¤renci ya-
r›flmalar› çal›flmalar›ndan da söz etti. 

“Yar›flmalar Düzenine ‹liflkin Yeni Öneriler” bafll›kl› ikin-
ci oturum, Neslihan Dosto¤lu’nun yürütücülü¤ünde Gü-
ven Birkan’›n sunuflu ile bafllad›. “Disiplinleraras› ‹mza-
c›l›k” bafll›¤› alt›nda, mimarl›¤› hazmedemeyen bir top-
luma mimarl›¤›n farkl› uzmanl›k alanlar› sunuldu¤undan
söz ederek konuflmas›na bafllayan Birkan, toplumun
bak›fl aç›fl›ndan mimar›n ya imzac› ya da kötü yap›lan-
man›n günah keçisi oldu¤unu belirtti. Disiplinleraras›
çal›flmalarda birlikte çabalamak yerine birbirimizden rol
kapmaya çal›flt›¤›m›z bir gerçekli¤in yafland›¤›ndan söz
eden Birkan, yar›flmalarda binan›n yap›labilirli¤inin ka-
n›tlanmas›n›n gerekmedi¤ine ve bu ba¤lamda uzmanl›k
raporlar›n›n ve inflaat mühendisi jüri üyesinin sorgulan-

mas› gerekti¤ini aktard›. Mimarl›k ile flehir bölge planla-
ma ve peyzaj mimarl›¤› birlikteli¤inin pratikte yaflanma-
d›¤›na ve bu sebeple yar›flmalarda aranan bu birliktelik-
lerde sorun yafland›¤›na de¤inen Birkan, bu tür zorlama-
lar›n bizi imzac›l›¤a götürdü¤ünün alt›n› çizdi. Yar›flma-
da istenenlerin sadeleflmesinin yar›flmay› teflvik edece-
¤ini ve sergileme aç›s›ndan kolayl›k sa¤layaca¤›n› dile
getiren Birkan, standart pafta ve pano boyutlar› ile ya-
r›flman›n baflka illerde sergilenmesinin de kolaylaflaca-
¤›n› aktard›. “Yar›flmalar, Nitelik ve Nicelik” bafll›¤› alt›n-
da bir yer ve konu üzerine en derin tart›flmalar›n olabil-
mesine olanak sa¤layan bir platform olarak gördü¤ü ya-
r›flmalar› kendi öznel bak›fl aç›s›ndan irdeleyen Sinan
Omacan, yap›lan sempozyumun serzenifl ve flikâyetler
fleklinde kalmamas› için operasyonel toplant›lar yap›l-
mas› ve ard›ndan eyleme geçilmesi gereklili¤ini savun-
du. “Yar›flma ile Bar›flma” bafll›¤› alt›nda öncelikle ken-
di yaflad›¤› yar›flma deneyimlerini ve yar›flmalar sayesin-
de bugün bulundu¤u yerde oldu¤unu aktaran Aliflan Ç›-
rako¤lu, öncelikle yar›flma ile potansiyel iflverenin bar›fl-
mas› gerekti¤ini ve bunun çözümünün de yar›flma ile el-
de edilen yap›lar›n baflar›s› ile olabilece¤ini belirtti. Ç›-
rako¤lu ayr›ca iflverenin yar›flman›n her aflamas›nda yer
almas›n›n da bu süreci olumlu etkileyece¤ini dile getir-
di. Eskiden yar›flmalar giren ama flimdilerde yar›flmaya
ilgi duymayan kesimin de yar›flma ile bar›flmas›n›n ge-
rekti¤ini düflünen Ç›rako¤lu, iflveren ve mimar aras›nda-
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ki iletiflimin kuvvetlendirilmesi ad›na da iki aflamal› ya-
r›flmalar›n yard›mc› olabilece¤ini aktard›. “Yar›flmalar
Üzerine Bir Özelefltiri” bafll›¤›yla yar›flmac› mimarlar ola-
rak bir grup tan›mlamaya bafllad›¤›m›z› ve genel mimar-
l›k aktörlerinin yar›flmalar›n da aktörleri oldu¤u 1950’li
y›llar›n ard›ndan 1960 ve 1980’lerde k›r›lma yafland›¤›n›
aktaran Hüseyin Kahvecio¤u, son 4-5 senedir de kat›l›m-
c› profilinin genç bir kesim olarak de¤iflti¤ini dile getirdi.
Bu de¤iflim ile yar›flma kliflelerinin k›r›lmas› beklenirken,
belki de yar›flma jürisinin de¤iflmemesi sebebiyle yar›fl-
malar›n gençleri flekillendirdi¤inden söz eden Kahvecio¤-
lu, yar›flmaya giren mimar say›s› ve yar›flmayla ede edi-
len yap› say›s› verilerinin az olmas›n›n yan› s›ra en önem-
li verinin bu konuya emek veren aktörlerin hak ettikleri
yerde olmay›fllar› oldu¤unu aktard›. Yar›flmalar›n kabu¤u-
nu k›rmas› gerekti¤ini ve bu alan›n d›fl›ndakileri bu alana
çekmenin çok önemli oldu¤unu dile getiren Kahvecio¤lu,
yar›flmalar sempozyumunun o senenin yar›flmalar›n›n
sergilendi¤i ve tart›fl›ld›¤› bir platform olmas›n›n yararl›
olabilece¤ini de aktard›. Konuflmac›lar›n ard›ndan verdi-
¤i örnekler üzerinden yar›flmalar›n genç mimarlar için bü-
yük bir f›rsat oldu¤undan söz eden Dosto¤lu, jüri rapor-
lar› ve soru-cevaplar›n iyi ele al›nmas›n› ve Mimarlar Oda-
s›’n›n önerdi¤i jürinin en az›ndan süreç ve yönetmeli¤e
dair hatalar› engellemesi gerekti¤ine de¤indi. Sonras›n-
da salondan kat›l›m ile devam eden oturumda, Türki-
ye’de aç›lan yar›flma say›s›n›n azl›¤›na ve yar›flma sonra-
s› sürecin önemine de¤inilirken kamu yap›lar›n›n yar›flma
ile elde edilmesi, yönetmelikteki baz› maddelerin revize
edilmesi, jürinin iyi kompoze edilmesi gereklili¤i savunul-
du. Ulusal Mimarl›k Ödülleri’nin iyi bir envanter yaratt›¤›-
n› dile getiren Kahvecio¤lu, bu türden ödüllendirmelerin
art›r›labilece¤ini iletti. 

Ali Cengizkan’›n yöneticili¤ini üstlendi¤i Forum bölümün-
de, Cengizkan’›n genel bir de¤erlendirmesi ve çözüm
önerilerine yönelik aç›l›mlar›n›n ard›ndan Merih Feza Y›l-
d›r›m ilk sözü ald›. Genç bir mimar olarak asla ona gel-
meyece¤i ifllere yar›flmalar yoluyla eriflebildiklerini akta-

rarak konuflmas›na bafllayan Y›ld›r›m, Mimarlar Oda-
s›’n›n yar›flmalara sahip ç›kmad›¤› durumda baflka biri-
lerinin bu alana sahip ç›kaca¤›n› dile getirdi. Y›ld›r›m ay-
r›ca yar›flmalar› boykot ederek, yar›flman›n iptal edilme-
si karar›n›n al›namad›¤› ve birilerinin o yar›flmaya kat›l›p
kazand›¤› durumlar›n yaflanmas› üzerine, çekincelerin
aktar›lmas› için boykot yerine baflka çözüm yollar› aran-
mas› gerekti¤ine de¤indi. Yönetmelikten kaynakl› yafla-
nan problemlerin yaz›flma, görüflme ve yasal yöntemler-
le halledilmesi gerekti¤ini söyleyen Serdar Uslubafl, di-
siplinleraras› zoraki birlikteliklerden kaynakl› yaflad›klar›
sorunlar› ve jüri raporlar›n›n yetersizli¤ini kendi deneyim-
leri üzerinden aktard›. Uslubafl ayr›ca jürilerin gençlefl-
mesi gerekti¤ine, geçmifl zaman›n yar›flmac›lar›n›n bu-
gün jüri oldu¤u takdirde sonuç ürünlerin de¤iflemeyece-
¤ine de¤indi. Yar›flman›n etik ve ahlaki düzeyi yüksek
olan özgür bir ortam yaratt›¤›na dikkat çeken Orhan Er-
san ise, kazand›klar› iki birincilik ödülünün ard›ndan ya-
flanan süreçteki problemlere de¤indi. Yar›flma sürecinin
kolokyum ile sonlanmad›¤›na, projenin binaya dönüflme
aflamas›n›n önemine de¤inen Deniz Dokgöz, bu süreci
iyilefltirmek ad›na jüri baflkan› ya da jüri üyelerinden bi-
rinin uygulama aflamas›nda da bir flekilde yer almas›n›n
sa¤lanmas› gerekti¤ini sözlerine ekledi. Niteli¤in ka¤›t
üzerinde kalmamas›, uygulama aflamas›nda da yitiril-
memesi gerekti¤ine de¤inen Seçkin Kutucu, Bursa San-
tral Garaj üzerine bir sunufl gerçeklefltirerek yaflad›klar›
süreci aktard›. Özellikle uygulama aflamas›nda yaflanan
sorunlardan dolay› üzüntüsünü dile getiren Neslihan
Dosto¤u, flartnamelerin ne istedi¤ini net anlatan ama
k›s›tlamayan bir flekilde düzenlenmesi ve maketin jüriye
projeyi anlatmas› aç›s›ndan çok baflar›l› bir aktar›m yön-
temi olmas› sebebiyle ölçek el verdi¤i müddetçe maket
yap›lmas› gereklili¤ine de¤indi. Salondan kat›l›mla de-
vam eden forum bölümünde, iki y›l önceki sempozyum
ile bugün aras›nda somut bir geliflmenin olmay›fl›, idare
ile ilgili sorunlar da bir de idare taraf›ndan da bak›lmas›
gerekti¤i ve geçmiflte yaflanan sorunlar dile getirildi. 
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Yemekli toplant›da TMMOB ‹KK’ya ba¤l› Odalar›n ‹zmir
yöneticileri ile TMMOB Üyesi olan Belediye Baflkanlar›n-
dan Bornova Belediye Baflkan› Ziraat Mühendisi Kamil
Okyay S›nd›r, Bayrakl› Belediye Baflkan› Makina Mühen-
disi Hasan Karaba¤, Karaba¤lar Belediye Baflkan› ‹nfla-
at Mühendisi S›tk› Kürüm, ‹l Genel Meclisi Üyeleri ve
Belediye Meclis Üyeleri bir araya geldiler. Toplant›da ilk
konuflmay› yapan ‹KK Dönem Sekreteri Ferdan Çiftçi ‹z-
mir’de haz›rlanan projelerin oluflumunda belediyeler ve
TMMOB’a ba¤l› Odalar›n birlikte çal›flmalar›n›n önemine
de¤inerek "‹zmir’de ak›ldan, bilimden ve sa¤l›kl› kent-
leflmeden yana politikalar güden Odalar›n görüfl ve öne-
rileri al›nmaks›z›n ‹zmir için üretilen projelerin hayata
geçmesinde yaflan›lan s›k›nt›lar› birlikte gördük. Bu ne-
denle kat›l›mc› ve ortak ak›l ile proje üretilmesinde fay-
da var. ‹fl iflten geçtikten sonra yap›lan düzenlemeler ile
bu ülkenin kaynaklar› bofl yere harcanmaktad›r" dedi.

Karaba¤lar Belediye Baflkan› S›tk› Kürüm belediye yöne-
timine yeni aç›l›m getirmek istedi¤ini belirterek bunun

için belediye çal›flmalar›nda meslek odalar›, sivil top-
lum örgütleri ve halkla beraber proje üretmek istedi¤ini
ifade etti. Kürüm bu aç›l›m› sa¤lamak için meslek oda-
lar› ile eflgüdümlü bir çal›flma yapmak istediklerini ve her
zaman Odalar›n katk›lar›na ihtiyaç duydu¤unu söyledi.

Bayrakl› Belediye Baflkan› Makina Mühendisi Hasan Ka-
raba¤ ‹zmir‘in çehresini de¤ifltirmek için metro inflaat›,
otoyol inflaatlar›, "kongreler ve fuarlar kenti" olma ad›-
na yap›lan çal›flmalar›n çok etkili olmad›¤›na de¤inerek
"öncelikle ‹zmir’de yap›lmas› gereken gecekondu yerle-
flim alanlar›n›n düzenlenmesidir" dedi. 

Bir dönem ‹KK Sekreterli¤i de yapan Bornova Belediye
Baflkan› Kamil Okyay S›nd›r konuflmas›nda Oda baflka-
n› ve ‹KK Dönem Sekreterli¤i sürecinde hep bilimden,
sa¤l›kl› kentleflmeden, kat›l›mc›l›ktan yana çal›flmalar
yürüttü¤ünü, belediye baflkanl›¤› döneminde de bu fle-
kilde çal›flma yürütece¤ini söyledi. Yerel seçimler önce-
si TMMOB ‹KK taraf›ndan düzenlenen Kent Sempozyu-
mu Sonuç Bildirgesi do¤rultusunda haz›rlanan ve da¤›-
t›m› yap›lan "Ça¤dafl, Planl›, Sa¤l›kl›, Güvenli Bir ‹zmir
‹çin Görüfl ve Öneriler" kitapç›¤›n› baflucu yay›n› olarak
de¤erlendiren S›nd›r, kitaptaki bilgilerin çal›flmalar›nda
önemli bir yer tutaca¤›n› vurgulad›.

Daha sonra söz alan Oda temsilcileri meslek alanlar›n-
dan hareketle ‹zmir’deki kentleflmeye iliflkin ortak ak›l-
la belediyecilik anlay›fl›n›n yürütülmesi taleplerini tekrar
dile getirerek her zaman belediyelerle birlikte çal›flma-
larda bulunmaya ve her türlü deste¤i vermeye haz›r ol-
duklar›n› söylediler.

Kaynak: Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu taraf›ndan düzenlenen “Üye Yerel Yöneticiler Yeme¤i” 20 May›s 2009
tarihinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Özel Günler Salonu’nda 80 kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflti. 

TMMOB ‹KK Yöneticileri, TMMOB Üyesi Yerel Yöneticilerle Bulufltu 
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fiube Meclisi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Meclisi, 2 Haziran 2009 ta-
rihinde gerçeklefltirdi¤i 12. toplant› sonras› yaz dönemi
nedeniyle Ekim ay›na kadar çal›flmalar›na ara verdi.
2009 y›l› itibariyle befl toplant› gerçeklefltirmifl olan fiu-
be Meclisi, Ocak ay›nda gerçeklefltirmifl oldu¤u sekizin-
ci toplant›s›nda, Yerel Seçimler öncesi yap›lan çal›flma-
lar› tart›flm›fl, yap›lan çal›flmalar› fiube Yönetim Kuru-
lu’na iletmifltir. Ayn› toplant›da “Proje Hizmetlerinin
Mesleki Denetimi Karfl›l›¤›nda Al›nacak Olan Mesleki
Denetim Bedelinin ve Bu Bedellerin Maktu Olarak Al›n-
mas›”na iliflkin yay›mlanan genelgeyi de¤erlendirilmifl-
tir. 3 fiubat 2009 tarihinde gerçeklefltirilmifl olan doku-
zuncu toplant›da ise “Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli-
¤i”ne dair yay›mlanan Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› Genelgesi”
incelenerek süreç içinde Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yö-
netmeli¤i’nin ve ‹zmir kenti ‹mar Planlar›n›n revize edil-
mesinin uygun olaca¤› önerilmifltir. fiube Meclisinin 3
Mart 2009 tarihinde gerçeklefltirilmifl olan onuncu top-
lant›s›n›n en önemli gündem maddesi ise “Mimarl›k ve
Toplum” konusu olmufltur. Mimarl›k ve Toplum konu-
sunda fiubenin yapt›¤› çal›flmalar›n aktar›lmas› ile bafl-
layan toplant›, Meclis üyelerinin konuya iliflkin görüfl ve

önerilerini iletmesi ile devam etmifltir. Meclisin on birin-
ci ve on ikinci toplant›lar›n›n a¤›rl›kl› gündem maddesi
son dönemde yaflad›¤›m›z ekonomik kriz ile iliflkili ola-
rak “Ekonomik Kriz Sürecinde Mimarl›k” konusu olmufl-
tur. 5 May›s 2009 tarihli on birinci toplant›da öncelikle
ücretli çal›flan üyelerimize yönelik fiube çal›flmalar› hak-
k›nda bilgi aktar›lm›fl ve bu üyelerimiz için kriz sürecin-
de yap›lmas› planlanan çal›flmalar aktar›lm›flt›r. Toplan-
t›da “Ekonomik Kriz Sürecinde Mimarl›k” konusu ayr›n-
t›l› olarak tart›fl›lm›fl ve haks›z rekabete yola açan mes-
lektafllar›n teflhir edilmesi, mesleki denetim sisteminin
yeniden sorgulanmas›, Merkez Yönetim Kurulu’nun ver-
gilerin azalt›lmas› için çal›flmalar yapmas›, kademeli fa-
tura uygulamas›na geçilmesi gibi öneriler sunulmufltur.
2 Haziran 2009 tarihinde gerçeklefltirilen on ikinci top-
lant›da bu öneriler ›fl›¤›nda neler yap›labilir, yeni istih-
dam alanlar› yaratmak için ne tür çal›flmalar yap›lmal›-
d›r konular› görüflülerek, öneriler fiube Yönetim Kuru-
lu’na iletilmifltir. fiube Meclisi bir sonraki toplant›s›n›n
13 Ekim 2009 tarihinde gerçekleflmesine karar vererek
çal›flmalar›na ara vermifltir.

fiube Meclisi Çal›flmalar›na Ekim Ay›nda Devam Edilecek
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Bas›n Bildirisi 14.05.2009

Mimarlar Odas›, Özürlüler Haftas› nedeniyle haz›rlad›¤›
bas›n bildirisiyle, 1997 y›l›ndan bu yana ‹mar Kanu-
nu’nda yer alan eriflilebilirlik yükümlülüklerine ve 2012
y›l›nda tüm kamuya aç›k kullan›mlar›n ilgililerce eriflile-
bilir hale getirilmesini öngören Özürlüler Yasas›’na uyul-
mas› gerekti¤ini vurgulamaktad›r.

Günümüzde insan›n ulafl›labilir bir çevreye sahip olma-
s›, en do¤al temel haklardan birisi olarak kabul edil-
mektedir. “Ulafl›labilirlik”, hangi insanl›k durumunda
bulunulursa bulunulsun, insanlar için yeryüzünün bütün
mekânlar›n›n, alanlar›n›n ulafl›labilir, eriflilebilir, kullan›-
labilir ve yararlan›labilir olma düzeyini anlatan ve sürek-
li geliflen bir kavramd›r. 

Kuflkusuz insan hayat›n› ve yaflam çevrelerimizi do¤ru-
dan belirleyen mimarl›k gibi mesleklerin de, ulafl›labilir-
lik ba¤lam›nda kendilerini yenilemeye ihtiyac› vard›r. Bu
ihtiyaca yan›t verecek bilgilerin ve ça¤dafl anlay›fllar›n
yeni düzenlemelerle, e¤itim ve uygulamaya aktar›lmas›
gerekmektedir. Çünkü yeryüzünü dönüfltüren her çaba
özene muhtaçt›r ve dünyan›n art›k insan› yok sayan an-
lay›fllara tahammülü yoktur.

Ülkemizde nüfusun % 12.29’unu özürlüler oluflturmak-
tad›r. Oldukça genifl bir toplumsal kesimi oluflturan
özürlülerin en temel sorunlar›ndan birisi kentlerde ba-
¤›ms›z biçimde hareket edememeleri ve bu nedenle ya-
p›l› çevreyi özürlü olmayanlarla eflit biçimde kullanama-
malar›d›r. 

Çünkü kentlerde oluflturulan yaflam alanlar› herkesin
kullan›m›na olanak tan›yacak biçimde tasarlanamamak-
ta ve uygulanamamaktad›r. Tekerlekli sandalyelilerin
toplu tafl›ma sistemlerindeki tüm araçlar› kullanarak is-
tedikleri yere gidebildi¤i, görmeyenlerin kendi bafllar›na
yollar›n› bularak hareket edebildi¤i, yafll›lar›n parklara
rahatl›kla girip-ç›kabildi¤i, çocuklar›n yaya alanlar›nda
yürüyebildi¤i, bebek arabas› kullananlar›n kent merke-
zindeki kald›r›mlarda dolaflabildi¤i eriflilebilir kentleri
günümüzde ne yaz›k ki ancak hayal edebiliyoruz. 

Belediyeler baflta olmak üzere yap›l› çevre konusunda
çal›flma yapan tüm kamu kurumlar›, mevcut engellere
her geçen gün bir yenisini ekleyerek içinden ç›k›lmas›
zor ve geri dönüflü giderek olanaks›zlaflan yap›l› çevre
uygulamalar›na imza atmaktad›rlar. Bu uygulamalar so-
nucunda, eriflilmesi ve kullan›lmas› zor, hatta olanak-
s›z, tüm toplum kesimleri için yaflam kalitesi son dere-
ce düflük kentler hayata geçirilmektedir. Yaln›zca gün-
lük ihtiyaçlara yan›t verecek biçimde kurgulanan kent-

Özürlüler Yasas›’na Uymamak Hem Hukuki Hem Vicdani Bir Suçtur
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lerde hareket etmekte güçlük çeken özürlüler ve di¤er ki-
fliler için gözönünde tutulmas› gerekenler unutulmaktad›r. 

Belediyeler, yenileme çal›flmalar› yapt›¤› kald›r›mlarda
bile en temel eriflilebilirlik uygulamas› olan rampalar›
yapmay› unutmakta veya standartlara uygun olmad›¤›
için yapt›klar› rampalar kullan›lamamaktad›r. Kent mer-
kezleri ve yaya kullan›m›n›n yo¤un oldu¤u kesimlerde bi-
le kald›r›mlar standart ölçülerden yüksek ve dar yap›l-
m›flt›r. Görme özürlüler için ise al›nm›fl herhangi bir ön-
lem bulunmamaktad›r. Baflta okullar olmak üzere bele-
diyelerin kendi binalar›n›n da dahil oldu¤u pek çok ka-
mu binas›na merdivenler nedeniyle özürlüler gireme-
mekte ve gerekli önlemler al›nmad›¤› için bunlar› kulla-
namamaktad›r. Belediyeler kent içi ulafl›mda kullan›l-
mas› için yeni sat›n ald›klar› otobüslerde bile hâlâ yurt-
d›fl›nda y›llar önce terk edilmifl biçimde tasarlanm›fl
olanlar› tercih etmekte, basamaks›z ve rampal› otobüs-
leri kentlinin kullan›m›na sunmamaktad›r. Tüm bu en-
gellere say›s›z örnek, ülkemizin her yan›ndaki yerleflim-
lerden verilebilir. Ancak kentlerde özürlüleri yok sayan
ve onlar›n en yaflamsal etkinliklerini dahi yapamayarak
toplumsal yaflamdan kopmalar›na neden olan baz› or-
tak paydalar› ç›karsamak hiç de zor de¤ildir.

Yap›l› çevre ve bu çevrenin bileflenleri plans›z ve günü
kurtarmaya yönelik düzenlenmektedir. Önemli ve kentin
gelece¤ini etkileyecek olan çal›flmalar bile oldubittiye
getirilerek farkl› toplumsal kesimlerin ve özürlülerin gö-
rüflleri al›nmamaktad›r. Kamuoyunda özürlüler yard›ma
muhtaç bir sosyal grup olarak tan›t›lmakta ve bu kiflile-
rin gereksinimleri sosyal yard›ma indirgenerek yap›l›
çevrede kamuya düflen sorumluluklardan kaç›n›lmakta-
d›r. Belediyeler “özürlü parklar›” ve üstgeçitlerde “özür-
lü asansörleri” yaparak bu sorumluluklar›n› yerine geti-
rildiklerini iddia ederek asl›nda hem ayr›mc› uygulama-
lara imza atmakta, hem de eriflilebilir olmayan ve için-
den ç›k›lmas› zorlaflan uygulamalara bir yenisini ekle-

mektedir. Tüm bunlar, ülkemizde eriflilebilirli¤in hâlâ ta-
sar›m ve uygulama sürecinin bir parças› olarak görülme-
di¤ini ve özürlülerin yap›l› çevrede yap›lmayanlar ve yan-
l›fl yap›lanlar nedeniyle toplumsal d›fllanmaya maruz
kald›¤›n›n göstergeleridir.

Hareketliliklerinin önündeki engeller kald›r›larak kolay-
laflt›r›c› önlemlerin al›nd›¤› çevreler oluflturuldu¤unda,
özürlüler de herkesle birlikte ve herkes kadar toplumsal
yaflamda varolabilecek ve topluma katk› sunabilecektir. 

Unutulmamal›d›r ki, 1997 y›l›ndan bu yana ‹mar Kanu-
nu’nda yer alan eriflilebilirlik yükümlülüklerine ve 2012
y›l›nda tüm kamuya aç›k kullan›mlar›n ilgililerce eriflile-
bilir hale getirilmesini öngören Özürlüler Yasas›’na uy-
mamak hem hukuki hem vicdani bir suçtur.

TMMOB Mimarlar Odas› 

2009 y›l› aidat›n›z›

taksitlendirerek
*

ödeyebilirsiniz
*
Taksitlendirme ‹fl Bankas›, Garanti Bankas› ve Yap› Kredi

Bankas› kredi kartlar› için geçerlidir

(132 YTL)

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Bas›n Aç›klamas› 04.06.2009

2009 Y›l› Dünya Çevre Günü’nün temas› “Yaflama Sa-
hip Ç›k” olarak belirlendi. Bu ça¤r› içinde yaflad›¤›m›z
çevreye tüm Ülke sakinlerinin sahip ç›kmas›n› öngördü-
¤ü için özel bir anlam tafl›yor. Bu ça¤r› ayn› zamanda
çevrenin yaflanabilir bir düzeyde tutulmas›n›n ve bizden
sonraki nesillerin de yararlanabilmesi için gerekli ön-
lemlerin al›nmas›n›n yaflam hakk› kadar önemli oldu¤u-
nu ve tüm insanl›¤›n bu ba¤lamda sorumluluk üstlen-
mesini vurguluyor.

Böylesine bir ça¤r›ya neden gerek görüldü? Hangi güç-
ler ve etkenler çevremizi tehdit ediyor? 1972 y›l›nda
Stockholm Çevre Konferans›’nda dünyan›n do¤al den-
gesinin korunmas› için insan ve do¤al varl›klara öncelik

veren bir anlay›fl›n egemen olmas› gere¤i ortaya koyul-
du. O günden günümüze de¤in, çevrenin do¤al bileflen-
leri olan hava, su ve toprak ve insanl›¤›n kimi hallerde
do¤a ile ortak oluflturdu¤u yap›laflm›fl yaflam çevreleri
global güçlerin kar güdüsünü ve ifltah›n› artt›rmakta, ko-
flul tan›mayan bu güçler “önce insan ve çevresi” anlay›-
fl› yerine “önce ekonomi, tüketim ve kâr anlay›fl›”n› ge-
tirmektedirler. Bu anlay›fl, finansal kârlar›n tüm de¤erle-
ri yok etti¤i, hemen her fleyi metalaflt›rd›¤› bir ortamda
do¤am›zla birlikte tüm hayat kaynaklar›m›z› da kurut-
maktad›r.

Su varl›klar›n›n özellefltirilmesi; fosil yak›tlar›n neden ol-
du¤u küresel ›s›nma; h›zl› ve kural tan›mayan kentlefl-
me; açl›k ve yoksulluk ve savafllar yaflam alanlar›m›z›
daraltmakta, kentsel, do¤al ve kültürel de¤erlerimizi
tehdit etmektedir. Bugün çevre kirlenmesi, tüm hasta-
l›klar›n dörtte birine neden olmakta; nüfus art›fl›, ekono-
mik büyüme ve küreselleflme benzeri görülmemifl bir
oranda, topra¤›n kullan›m›n› olumsuz yönde de¤ifltir-
mekte; kullan›labilir su kaynaklar›n›n büyük bölümü ta-
r›msal sulamaya yönelmekte; kurakl›k, art›k daha flid-
detli ve uzun periyotlu olarak gözlenmekte; tüketim,
dengesiz bir flekilde artmakta; canl› çeflitlili¤indeki azal-
ma ve iklim de¤ifliklikleri, yerine konulamaz ve onar›la-
maz kay›plar haline gelmektedir. 

Bu gözlemler ve tehditler ülkemiz için de geçerlidir. Ulu-
sal düzeydeki çevre sorunlar›n›n kaynaklar› aras›nda ik-
lim de¤iflikli¤i, su varl›¤›m›z›n k›tl›¤› ve kirlenmesi, biyo-
lojik çeflitlili¤in yok olmas›, çarp›k kentleflme, do¤al ve
kültürel varl›klar›m›z›n tahribi ve hatta yok olmas› yer al-
maktad›r.

K›s›tl› olan su varl›¤›m›z› de¤iflik nedenlere ba¤l› olarak
ak›lc› bir flekilde kullanam›yoruz ve etkili bir biçimde ko-
ruyam›yoruz. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü “YAfiAMA SAH‹P ÇIK”
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Biyolojik çeflitlili¤imiz yok oluyor. 135’i uluslararas› öne-
me sahip olan 500 sulak alan›m›zda ciddi oranlarda ku-
ruma ve kirlenme mevcut. 

Kentlerimiz ranta dayal› büyüme politikalar›na teslim ol-
makta. 2006 y›l›nda 49,5 milyon olan kent nüfusunun
2010 y›l›nda 53,5 milyon olmas› beklenmekte. Bu tab-
loya sosyal ve teknik altyap› eksiklikleri de eklendi¤in-
de kentsel yaflam alanlar›m›z›n giderek yaflanamaz ha-
le geldi¤i görülmekte. 

Bitmeyecek ve yerine yenileri gelecek anlay›fl›yla kullan-
d›¤›m›z do¤al ve kültürel kaynaklar›m›z ve de¤erlerimiz
nitelik yitirmekte ve yokolmakta. 

Son y›llarda ele al›nan Maden Yasas›, Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma mevzuat›ndaki de¤ifliklikler, Orman
Arazilerinin Sat›fl› ve K›y› Kanunu gibi konularda Anayasa
de¤ifliklikleri giriflimleri, Kentsel Dönüflüm Yasalar›, tar›m
arazilerinin korunmas› ve kullan›lmas›na yönelik getirilen
yeni kurallar, Turizmi Teflvik mevzuat›nda yap›lan ve yap›l-
mak istenen de¤ifliklikler tar›m arazilerimizin, ormanlar›-
m›z›n, k›y›lar›m›z›n, do¤al, tarihî ve kültürel varl›klar›m›z›n
ya¤ma ve talan›na sadece birkaç örnektir.

Ulusal gelirimizin önemli bir bölümünü oluflturan turizm
sektörü, varl›¤›n›n en önemli girdileri olan do¤al ve kültü-
rel kaynaklar›n›n korunmas› ve gelifltirilmesi için gerekli
önlemlerin al›nmamas› halinde etkinli¤ini yitirecektir. 

Oysa Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›, herkesin sa¤l›kl›
ve dengeli bir çevrede yaflama hakk›na sahip oldu¤unu;
çevreyi gelifltirmenin, çevre sa¤l›¤›n› koruman›n ve çev-
re kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandafllar›n
ödevi oldu¤unu öngörmüfltür. Anayasam›z ayr›ca, devle-
te tarih, kültür ve tabiat varl›klar›n›n ve de¤erlerinin ko-
runmas›n› sa¤lamas› ve bu amaçla destekleyici ve tefl-
vik edici önlemler almas› görevini vermifltir. 

TMMOB Mimarlar Odas›, oluflturdu¤u ve kamuya duyur-

du¤u “Türkiye Mimarl›k Politikas›” metninde de yer ald›-
¤› gibi, Anayasa’daki bu temel hükümlerden yola ç›ka-
rak, sa¤l›kl› ve güvenli bir çevrede yaflama hakk›n›n, ev-
rensel ve ulusal hukuk aç›s›ndan en temel insan hakk›
oldu¤unu; olumlu yap›laflm›fl çevrenin, sa¤l›kl› ve güven-
li bir toplumsal çevrenin ön ad›m›n› oluflturdu¤unu Dün-
ya Çevre Günü nedeniyle bir kez daha vurgulamaktad›r. 

TMMOB Mimarlar Odas›, kamu yönetiminin bütün yurt-
tafllara olabildi¤ince eflit yaflama koflullar› ve kaliteli ya-
flam çevreleri sundu¤u; tarihsel, kültürel ve do¤al de-
¤erlerin korunmas› ve yaflat›lmas› için yeterli kurumsal
yap›lanmalar›n olufltu¤u; yap›l› çevrenin gelece¤ine ve
sorunlar›na ortak çözüm aray›fl›n kamu yönetimi güven-
cesinde, merkezî-yerel yönetim iflbirli¤iyle, kentlilerin,
kentli kurulufllar›n, toplumun demokratik kat›l›m›n› içe-
ren eylem programlar› ile gerçekleflebilece¤i ortamlar›
hak etti¤ine içtenlikle inanmaktad›r.

Yaflad›¤›m›z küresel sorunlara karfl›, “bar›fl›n, do¤am›-
z›n, kültürel geliflmenin ve yaflam›n savunuldu¤u bir ge-
lecek için” küresel dayan›flmay› öne ç›karman›n mesle-
ki bir sorumluluk oldu¤unu bilerek, do¤am›z›n h›zla tü-
ketilerek yozlaflt›r›lmas› ve tahrip edilmesi karfl›s›nda,
yaflam›n sürdürülmesine yönelik politikalar belirlemeyi
hedefliyoruz. 

Gerek yap›laflm›fl gerekse do¤al çevremizi tehdit eden
ranta, ayr›cal›kl› imara, ya¤maya dayal› kentleflme ka-
rarlar›na karfl› kamudan ve bilimsellikten yana olan ya-
sal mücadelemiz sonuna kadar sürdürülecektir. 

BAfiKA B‹R DÜNYA YOKTUR, AMA YAfiANACAK BAfiKA
B‹R DÜNYA YARATMAK MÜMKÜNDÜR. 

YAfiAMIMIZA SAH‹P OLAB‹LD‹⁄‹M‹Z ÖLÇÜDE, ÇOCUK-
LARIMIZ DAHA MUTLU B‹R DÜNYADA YAfiAYACAKLAR-
DIR.

TMMOB Mimarlar Odas› 
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Etkinlikler

Feridun Duyguluer’in “TOK‹’nin ‹mar Yetkileri” söyleflisi
13 May›s 2009 Çarflamba günü gerçekleflti. “Kulvarlar-
da De¤iflim, TOK‹’nin Dönüflümü, TOK‹’nin ‹mar Hukuku
Oluflumu, Kolaylaflt›rmalar ve ‹stisnalaflt›rmalar, Kent-
sel Dönüflüm ‹çin Mevcut Yasalar, Yeni Araçlar, ‹mar ‹fl-
lemleri Ak›fl›ndaki Kolaylaflt›rmalar, TOK‹ Modeli ve Son
Durum TOK‹’nin Fonksiyonel Dönüflümü” bafll›klar› alt›n-
da konuyu irdeleyen Duyguluer, TOK‹’ye ne gibi haklar
sa¤land›¤›na de¤indi. Verilen yetkilerle birlikte 2000 y›-
l› itibariyle görev genifllemesi, özerkleflme/serbestlefl-
me ve arazi portföyü genifllemesi sa¤layan TOK‹’nin
imar hukuku oluflumu da aktar›ld›. Kanun maddeleri ile
TOK‹’ye sa¤lanan kolaylaflt›rma, istisnalaflt›rma, muafi-
yet ve destekleri izleyenlerle paylaflan Duyguluer, proje-
ler, mali konular ve krediler bafll›klar› alt›nda TOK‹’nin
imar yetkilerini s›ralad›. Kentsel dönüflüm için mevcut
yasalar üzerinden TOK‹’nin yetkilerini de anlatan Duygu-
luer, TOK‹’nin araçlar›n› yer seçimi, fiziki durum belirle-
me, planlama, projelendirme, uygulama, kullan›m ve ifl-
letme, yönetim ile finansal bafll›klar› alt›nda irdeledi.
TOK‹’nin fonksiyonel dönüflümünü izleyenlerle paylaflan
Duyguluer’in sunumu ilgiyle izlendi. 

Feridun Duyguluer’in
“TOK‹’nin ‹mar Yetkileri”
Sunumu Gerçekleflti

Schiedel Firmas› yetkilileri taraf›ndan düzenlenen “Gü-
nümüz Modern Yap›lar›nda Sa¤l›kl› Baca Çözümleri” se-
mineri 12 May›s 2009 Sal› günü gerçekleflti. Güvenlik,
verimlilik ve estetik için günümüz modern yap›lar›nda
do¤ru baca çözümlerininin aktar›ld›¤› seminerde, önce-
likle güvenlik konusu aktar›ld›. 

Güvenli olmayan baca örnekleri üzerinden malzemeden
yap›m tekni¤ine do¤ru bacay› aktaran yetkililer, daha
sonra baca esteti¤i ve verimlili¤i üzerine de bilgi verdi.
Firman›n, dünyadaki ve Türkiye’deki yerinin aktar›ld›¤›
seminerde, firman›n ürünleri de izleyenlerle ayr›nt›lar›y-
la paylafl›ld›. Baca tekni¤inin geliflimini tarihsel süreç
içerisinde anlatan yetkililer, modern baca sistemlerinin
nas›l olmas› gerekti¤i bilgisini de verdi. Mevzuatta yer
alan baca ile ilgili k›staslar›n aktar›ld›¤› seminerde, do¤-
ru bacan›n yap›labilmesi için planlama, malzeme ve uy-
gulama aflamalar›n›n da do¤ru yap›lmas› gerekti¤i söy-
lendi. Bacalar›n çal›flma ilkeleri, boyutlar›, yerleflimi ve
standartlar›ndan söz edilen seminerde, bacalarda kulla-
n›lan malzemeler ayr›nt›lar›yla aktar›ld›. Seminer sonra-
s›nda düzenlenen kokteylde, üyelerimiz yetkililerle gö-
rüflme imkan›na sahip oldular.

Günümüz Modern Yap›lar›nda
Sa¤l›kl› Baca Çözümleri
Semineri Gerçekleflti
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Etkinlikler

Fatih Karaman’›n “Psikanalitik Bak›flla Tasar›m ve Yara-
t›c›l›k” söyleflisi 27 May›s 2009 Çarflamba günü gerçek-
leflti. Öncelikle tasar›m sözcü¤ünün kökünün ‘tasa’ oldu-
¤unu hat›rlatarak söz konusu tasan›n, tasar›m yaparken-
ki bir performans ya da tasarlarkenki tasarlama tasas›
olmad›¤›n›, tasarlamaya iten bir bafllang›ç tasas›, yafla-
m›n içinde duran bir tasadan söz etti¤ini aktard›. Her ya-
rat›mda, özgün bir tasar›m bulundu¤una de¤inen Kara-
man, her tasar›m›n ise bir yarat›m olmad›¤›n› dile getir-
di. Klaus Krippendorf’un “Tasar›m, nesnelere anlam ver-
me çabas›d›r” sözünden yola ç›karak, psikanalitik aç›-
dan tasar›m› irdeleyen Karaman, konsept ve fantazm
kavramlar›na da de¤indi. Karaman ayr›ca tasar›m için ön
koflulun görsellik de¤il imgelem oldu¤unu dile getidi.
Oyun kavram›na psikanalitik aç›dan bak›lan ve çok ciddi
bir u¤rafl oldu¤una de¤inilen söyleflide, Dali’nin hayata
ve tasar›ma bak›fl›ndan da söz edildi. Enis Batur ve
Valéry al›nt›lar›yla renklenen söyleflide, Lerzan Aras ve
Hal Foster’›n tasar›m üzerine söylemleri de aktar›ld›.
‘fiey’in tamamlanamad›¤›na ve her daim bir eksiklik ol-
du¤una de¤inilen söyleflide olgunlaflman›n ise bu eksik-
li¤in ruhsal olarak kabullenilifliyle olas› oldu¤u aktar›ld›.  

Fatih Karaman’›n “Psikanalitik
Bak›flla Tasar›m ve Yarat›c›l›k”
Söyleflisi Gerçekleflti

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan düzenlenen Mi-
marlar Yeme¤i 22 May›s 2009 Cuma günü Tarihi Hava-
gaz› Fabrikas›’nda gerçekleflti.

Düzenlenen yemekte restorasyon sonras› halk›n kullan›-
m›na aç›lan Tarihi Havagaz› Fabrikas›’n› da görme imka-
n› bulan üyelerimiz, birarada olman›n keyfini Maça Befl-
lisi Grubu’nun müzi¤iyle yaflad›lar. Düzenlenen yeme¤e
Bornova Belediye Baflkan› Kamil Okyay S›nd›r’›n yan› s›-
ra TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas›, Jeooji Mühendis-
leri Odas› ve ‹ç Mimarlar Odas› temsilcileri kat›ld›.

fiubemiz Taraf›ndan
Düzenlenen Mimarlar Yeme¤i
Gerçekleflti
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Teknik Gezi

Priene - Miletos Antik Kentleri’ne Teknik Gezi Gerçeklefltirildi

16 May›s 2009 Cumartesi günü ‹yonya’n›n en iyi korun-
mufl ›zgara planl› kenti olan Priene’ye ard›ndan da zen-
gin bir liman kenti olan Miletos’a Ö¤r. Gör. Dr. Mine Ta-
naç Zeren eflli¤inde, ço¤unlu¤u genç mimarlardan olu-
flan 20 kat›l›mc› ile bir inceleme ve kültür gezisi düzen-
lenmifltir. 

Gezi kapsam›nda, öncelikle Priene antik kenti ziyaret
edilmifltir. M.Ö. 4. yüzy›lda Mykale Da¤›’n›n (günümü-
zün Samsun Da¤›) eteklerine ›zgara planl› olarak teflkil
edilen Priene Kenti, Hellenistik Kent ölçe¤i ve korun-
muflluk oran›yla Anadolu’nun Pompei olarak nitelendiri-
lebilecek kentsel mekânlara ve kent örüntüsüne sahip-
tir. Bu kentin özelli¤i korunmufllu¤una ek olarak, kentin
Roma Dönemi’nde önemini yitirmesinden dolay›, kentte
konumlanan ve günümüze tafl›nm›fl olan yap›lar›n Helle-
nistik Dönemi yap›lar› olmas›d›r. Kentin örüntüsünü
oluflturan ›zgara plan son derece ustal›kla teflkil edil-

mifl olup, günümüzde de çok iyi korunmufl durumdad›r.
Ketin yerlefltirildi¤i yamac›n en düz ve genifl alan›, plan-
lama sürecinde kentin merkezi olarak b›rak›lm›fl ve ya-
p›lanmas›na M.Ö. 4. yüzy›lda bafllanm›fl, M.Ö. 2. yüzy›-
la kadar bu merkeze eklenen yeni yap›larla son fleklini
alm›flt›r. Antik Kente yap›lan bu inceleme gezisi kentin
merkezinden bafllam›flt›r. Bu alanda, U formlu devlet
agoras›, agora tap›na¤› olan Zeus Tap›na¤›, çok iyi ko-
runmufl dikdörtgen caveal› meclis binas›, Prytaneion bi-
nas›, kent merkezine M.Ö. 2.yy’da eklemlenmifl olan ve
meclis binas›n›n önünde yer alan dorik sütunlu iki nefli
I formlu büyük Stoa yap›s›, kentin ana caddesi yer al-
maktad›r. Ana cadde kentin iki kap›s›n› ba¤lamaktad›r
ve kent merkezinin ortas›ndan geçmektedir. Bu yap›la-
r›n incelenmesinin ard›ndan, kentin ana caddesinin de-
vam›nda, caddeyi sa¤l› ve sollu olarak s›n›rland›ran, in-
sulalar›n içerisinde konumlanan plan flemalar› okuna-
cak derecede iyi korunmufl konut dokusu gezilmifltir. 

Mine Tanaç Zeren - Ayfle Atatoprak
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Kentsel mekânlar söz konusu yamaca üç ana kota yer-
lefltirilmifltir. Orta kotta yukar›da sözü edilen kent mer-
kezi yer almaktad›r. Kent merkezinin bir alt kotunda
kentin stadion yap›s› ve büyük Gymnasion yap›s› ko-
numlanmaktad›r. Kent merkezinin gezilmesinin deva-
m›nda bu alt kota geçilmifl ve oturma s›ralar› yer yer ko-
runmufl olan Stadion yap›s›, hemen yan›nda konumla-
nan, Palestras› alg›lanan, palestraya aç›lan ve çok iyi
korunmufl kurnalara sahip bir odas› ile gymnasion yap›-
s› ziyaret edilmifltir. Gezi kentin üst kotunda konumla-
nan kentsel mekânlar›n incelenmesi ile devam etmifl,
üst kotta yer alan ve kent merkezine tepeden bakan,
kentin Tanr›s›na adanm›fl, mimar Pyhteos taraf›ndan ta-
sarlanm›fl iyonik üslupla infla edilmifl Athena Polias Ta-
p›na¤›, bu Tap›na¤›n konumland›¤› Temenos alan›na
(kutsal alan) yine sonraki dönemlerde eklemlenen ve
kentin alt kotta konumlanan yap›lar› ile üst kotta ko-
numlanan Tap›na¤›n› görsel anlamda bütünleyen I form-
lu Stoa yap›s›, Temenos alan›na girifli vurgulayan Propy-
lonu ve Tap›na¤›n önüne yerlefltirilen Sunak yap›s› gezil-
mifltir. Tap›nak yap›s›n›n çok iyi korunmufl stilobat›n›n
üzerine yap›lan bir anastilosis çal›flmas› ile befl adet
iyonik sütunu aya¤a kald›r›lm›flt›r. Bu sütunlar, Tap›na-
¤›n boyutlar› hakk›nda fikir verir niteliktedir. 

Tap›nak yap›s›n›n devam›nda ayn› kotta yer alan bir bafl-
ka görülmesi gereken yap› da kentin tiyatrosudur. Ken-
tin Roma dönemi eki almam›fl olan en önemli yap›lar›n-
dan birisidir. Yamaca yaslanm›fl olan atnal› formlu çok
iyi korunmufl caveas›, tam daire planl› s›k›flt›r›lm›fl top-
rak orkestras›, üzeri aç›k paradoslar› (yan giriflleri), iki
katl› skene binas› (sahne binas›) ile yap› özgün bir Hel-
lenistik Tiyatro yap›s› olarak Priene Kentinde teknik ge-
zi çerçevesinde gezilmifl en son yap› olmufltur. 

Priene Kenti’nde yap›lan inceleme gezisinin ard›ndan,
Miletos Antik Kenti’ne geçilmeden önce, Karina’ya gidil-
mifl, burada verilen ö¤le yeme¤i molas›nda deniz man-
zaral› püfür püfür esen Abdül’ün Yeri Bal›k Restoran’da
zeytinya¤l›lar›n eflli¤inde bal›k yenmifl ve so¤uk biralar
içilmifltir. 

Miletos Kenti de ›zgara planl› teflkil edilmifl Hellenistik
ve Roma Dönemi’nde ‹yonya Bölgesi’nde Ephesos Ken-
tinden sonra ikinci önemli liman kenti olmufl bir yerle-
flimdir. Kentin üç önemli liman› bulunmaktad›r. Bu li-
manlar›ndan biri ticaret liman›d›r ve di¤er ikisi ise aske-
ri liman niteli¤indedir. Priene Kentinden fark›, Roma Dö-
nemi’nde iskân alm›fl bir kent olmas›ndan ötürü Helle-
nistik döneme tarihlenen yap›lardan çok Roma Döne-
mi’ne tarihlenen kentsel mekânlar›n günümüzde varl›k
göstermesidir. Ayn› zamanda, Priene kentinde oldu¤u
gibi ›zgara planl› örüntü çok okunakl› de¤ildir. Günümüz-
de bulundu¤u alan›n batakl›k bir alan olmas›ndan ötürü
kentsel mekânlar›n birço¤u su alt›ndad›r. Bu anlamda
da Antik kente gerçeklefltirilen söz konusu teknik gezi
kapsam›nda iki yap› detayl› olarak gezilebilmifltir. Di¤er
yap›lara ulafl›m sa¤lanamam›flt›r. ‹ncelenebilen iki yap›
kentte Hellenistik Dönemde teflkil edilen ve Roma Dö-
nemi’nde dönüfltürülen Tiyatro Yap›s› ve kente Roma
Döneminde ilave edilen ve günümüze kadar da çok iyi
korunagelmifl Faustina Hamam› olmufltur. 

Gezimizde bize katk›lar›ndan dolay› Ö¤r. Gör. Dr. Mine
Tanaç Zeren’e Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi olarak çok
teflekkür ederiz.

Di¤er güzel gezilere…
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Teknik Gezi

5 Haziran sabah› Foça Liman›’nda buluflarak Mimarlar
Odas› grubumuz için özel kalkan feribot ile adaya vard›k.
Deniz manzaral› odalar›m›za yerlefltikten sonra ö¤le ye-
me¤i için masalar› d›fl mekânda haz›rlanm›fl, yeflillikle
gölgelendirilmifl restoran›m›za geldik. O kadar çok ye-
mek ve uzodan sonra sabah yorgunlu¤umuz geçmiflti.

Kuruluflu M.Ö. 10. yüzy›la dayanan, Ege Denizi’nin ku-
zeydo¤usunda, Ayval›k’›n karfl› komflusu, Yunanistan’›n
en büyük üçüncü adas›; Bizans, Roma, Osmanl› gibi bü-
yük imparatorluklar›n yönetimine girmifl olan, ünlü ka-
d›n flair Sappho ve filozof Hellanikos’un memleketi Mi-
dilli turuna bafllad›k. ‹lk dura¤›m›z Matisse, Miro, Picas-
so, Chagall’›n a¤›rl›kl› olarak tafl bask›l› orijinal çal›flma-
lar›n›n bulundu¤u Teriade Modern Sanat Müzesi, Agios

Therapondas ve Agios Athanasios Kiliseleri ile zengin
ailelerin tepe eteklerine yapt›klar›, mimari güzellikleri ile
büyüleyen evlerin oldu¤u Varia Bölgesi ile çarfl›s›n› do-
laflt›k.

6 Haziran’da Agia Paraskevi’de Zeytinya¤› Müzesi, köy
evlerini gezip, mis gibi kokan a¤açlar›n alt›nda ball› yo-
¤urtlar›m›z› yedikten sonra Kalloni Bölgesi, Molivos(Mo-
lova) Kalesi gezildi. Ö¤le yeme¤imiz iki katl› restoran›n
deniz manzaral› teras›nda Petra’dayd›. Yemek sonras›
kaya üzerine kurulu kilise, Midilli’ye dönüflte Ceneviz
Kalesi, Yeni Cami, Kale Hamam›, Yeni Hamam, Yukar›
Liman ile kamu binalar› gezildi. Akflam yeme¤imiz, bu-
zuki ve Yunan müzikleri eflli¤inde Nostalgia Taver-
na’dayd›. 

7 Haziran’da adan›n bat› bölümünde bulunan içinde fer-
manlar, kiliselerde kullan›lan ayin malzemeleri, ikonalar
bulunan 16. yüzy›lda yap›lm›fl olan Leimonos Manast›r›
ve Müzesi daha sonra Sigri’de tafllaflm›fl fosil a¤açlar›n
bulundu¤u müze ve park ile Sigri Kalesi gezildi. Bir za-
manlar kad›n flair Sappho’nun yaflad›¤› Eressos’da de-
niz kenar›nda ö¤le yeme¤imizi yedikten sonra liman kar-
fl›s›ndaki Blue Sea Oteli’ne gelerek eflyalar›m›z› ald›k ve
pasaport ifllemlerimize bafllad›k. 

Akflam 20.30’da üç gün boyunca bizi bekleyen feribotu-
muzla Foça’ya hareket ettik. Gezi boyunca gezip gördü-
¤ümüz yerler, yedi¤imiz yemekler, içti¤imiz uzolar ve de-
¤iflik bir kültürü yaflamak çok güzeldi. Dönüfl yolunda
feribotun aç›k k›sm›nda dolunay› seyrederek, sohbet
ederek Foça’ya ve geç vakitte de ‹zmir’e vard›k.

Bir sonraki gezide buluflmak dile¤iyle…

Ege Denizi’nin ‹ncisi Midilli (Lesvos) Gezisi Gerçekleflti

Ayfle Atatoprak
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fiubemize ba¤l› birimlerle 9-10 May›s 2009 tarihlerinde
Didim’de Bölge Toplant›s› gerçeklefltirildi. Toplant›n›n ilk
gününde mimar Abdi Güzer taraf›ndan “Turizm ve Mimar-
l›k” temal› bir söylefli yap›larak, Didim’in kalk›nmas›nda
önemli bir girdi olan turizmden söz edildi. Toplant›n›n
ikinci gününde ise “Mesleki Denetim Uygulamalar›”,
“Toplum ve Mimarl›k Çal›flmalar›” ile “Cumhuriyet Döne-
mi Mimarl›¤› Üzerine Çal›flmalar” gündem maddeleri gö-
rüflüldü. Toplant›ya yo¤un bir kat›l›m sa¤land›. 

Bölge Toplant›m›z Didim’de
Gerçekleflti

Kütahya–Eskiflehir-Beypazar›
(Lagania) Gezisi

Ücret:

2 Kiflilik Odada Kifli Bafl›: 385.00 TL Peflin(70.00 TL x 6 Taksit)  

Single fark›: 90.00 TL (86.00 TL x 6 Taksit)  

07 / 12 YAfi: 295.00 TL (55.00 TL x 6 Taksit)

• 02 / 06 yafl sadece uçak ücreti öder. (Çocuk ücretleri iki büyük yan›nda ko-

naklama koflulu ile geçerlidir.)

Son Baflvuru ve Ücret Ödeme: 1 Eylül 2009 Saat: 18.00

Dünya Kültür Miras› Mardin Gezisi
Gaziantep–Urfa–Harran–Mardin–Midyat–Hasankeyf–Diyarbak›r

Ücret:
Kiflilik Odada Kifli Bafl›: 395.00 TL Peflin(72.00 TL x 6 Taksit)  

Single fark›: 90.00 TL (88.00 TL x 6 Taksit)  

07 / 12 YAfi: 310.00 TL (56.00 TL x 6 Taksit)

• 02 / 06 yafl sadece uçak ücreti öder. (Çocuk ücretleri iki büyük yan›nda ko-

naklama koflulu ile geçerlidir.)

• Yukar›daki Ücretlere uçak bilet ücretleri ‹lave edilir.

Son Baflvuru ve Ücret Ödeme: 30 Eylül 2009 Saat: 18.00

‹LET‹fi‹M: 0232 465 29 70 / 0 232 465 29 71 / 0 533 661 47 74

‹LET‹fi‹M: 0232 465 29 70 / 0 232 465 29 71 / 0 533 661 47 74

19 – 22 Eylül 2009 / 3 Gece – 4 Gün

29 Ekim 2009 -  01 Kas›m 2009 / 3 Gece – 4 Gün
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Ödül

‹zmir Büyükflehir Belediyesi'nin geleneksellefltirdi¤i "Ta-
rihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri" Yar›flmas› için tarihi
mirasa sahip ç›kan, eme¤i geçen ve tarihi miras› koru-
yarak yaflatan tüm kat›l›mc›lar bekleniyor. Yar›flma ile
k›saca; tarihi ve kültürel dokular›n tan›t›lmas›, özgün ni-
teliklerin korunmas›, tarihi ve kültürel miras›n belgele-
nerek gelecek kuflaklara aktar›lmas› yönünde kamuoyu-
nun bilgilendirilerek bilinçlendirilmesi amaçlan›yor.

Bu y›l yedincisi gerçekleflecek Tarihe Sayg› Yerel Koru-
ma Ödülleri Yar›flmas›; befl ana kategoride yap›lacak.
Yar›flmac›lar, flu kategorilerde aday olabilirler: "Kentli
‹zmirli", "Tek Yap› ve Tarihi Doku Ölçe¤inde Baflar›l› Ko-
ruma Uygulamalar›", "Arkeolojik Sit Alanlar›ndaki Ören
Yerlerinde Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›n Korunmas› ve
Sergilenmesine Yönelik Baflar›l› Mekanlar›n Oluflturul-
mas›", "Kentsel Sit Alanlar›nda Yer Alan Yeni Yap›lar
‹çin Baflar›l› Uygulama", "Tarihsel Çevre ve Kültür Var-
l›klar›n› Koruma Dal›nda Katk›".

Ödül Komitesi Üyeleri
• Aziz KOCAO⁄LU ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›

• A. R›za GÜLERMAN  ‹.B.B. Genel Sekreter Yard›mc›s›

• Fügen SELV‹TOPU ‹.B.B. ‹mar ‹flleri Daire Baflkan›

• K›v›lc›m KESK‹NER ‹.B.B. Tarihsel Çevre Ve Kültür Varl›klar› Müdürü

• Emel GÖKSU, Prof. Dr. D.E.Ü. Ö¤retim Üyesi

• Eti AKYÜZ LEV‹, Prof. Dr. D.E.Ü. Ö¤retim Üyesi

• Ülker BAYKAN SEYMEN, Doç. Dr. ‹.Y.T.E. Ö¤retim Üyesi

• Baflak ‹PEKO⁄LU, Prof. Dr. ‹.Y.T.E. Ö¤retim Üyesi

• Emel KAYIN, Yrd. Doç. Dr. D.E.Ü. Ö¤retim Üyesi

• Serpil YASA ‹zmir 1 No'lu Kül. ve Tab. Var. Kor. Kur. Müdürü 

• Ali Zafer ÇAKMAKÇI ‹zmir 2 No'lu Kül. ve Tab. Var. Kor. Kur. Müdürü

• Hasan TOPAL Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›

• Tolga Ç‹L‹NG‹RO⁄LU fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›

Dan›flman Seçici Kurul Üyeleri
• A. R›za GÜLERMAN ‹.B.B. Genel Sekreter Yard›mc›s›

• Fügen SELV‹TOPU ‹.B.B. ‹mar ‹flleri Daire Baflkan›

• K›v›lc›m KESK‹NER ‹.B.B. Tarihsel Çevre Ve Kültür Varl›klar› Müdürü

• Serpil YASA ‹zmir 1 No'lu Kül. Ve Tab. Var. Kor. Kur. Müdürü

• Ali Zafer ÇAKMAKÇI ‹zmir 2 No'lu Kül. Ve Tab. Var. Kor. Kur. Müdürü

• Hasan TOPAL Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›

• Tolga Ç‹L‹NG‹R fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›

Asil Seçici Kurul Üyeleri
• Necati fiEN, Prof. Dr. Mimar

• Bozkurt ERSOY, Prof. Dr. Sanat Tarihçisi, E.Ü Sanat Tarihi Bölümü

• Sad›k Cengiz YESÜGEY, Yrd. Doç. Dr. Mimar, D.E.Ü. Mimarl›k Böl.

• Zafer DER‹N, Yrd. Doç. Dr. Arkeolog, EÜ Önasya Arkeolojisi Bölümü

• Nicel SAYGIN, Yrd. Doç. Dr. fiehir Planc›s›, ‹YTE fiBP

• Mert ÇUBUKÇU, Yrd. Doç. Dr. fiehir Planc›s›, DEÜ fiBP

• Necdet fiENO⁄LU Mimar

Yedek Seçici Kurul Üyeleri
• Ahu DALGAKIRAN, Yrd. Doç. Dr. fiehir Planc›s›, DEÜ fiBP

• Ülkü ‹NCEKÖSE, Ö¤r. Gör. Dr. Mimar, ‹YTE Mimarl›k Bölümü

• Aygün Ekin MER‹Ç, Ö¤r. Gör. Dr. Arkeolog, DEÜ Arkeoloji Bölümü

Yar›flma Takvimi

Son Baflvuru Tarihi: 14 A¤ustos 2009
Jüri Toplant›s›: 07.09.2009 - 11.09.2009
Sonuçlar›n ‹lan›: 18.09.2009

‹letiflim Adresi: T.C. ‹ZM‹R BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YE
BAfiKANLI⁄I ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤› Tarih-
sel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürlü¤ü (5. Kat No:522)
Tel: 0232.2931613 Fax: 0232.2931317
e-posta : tarihselcevre@izmir.bel.tr

Son Baflvuru Tarihi: 14 A¤ustos 2009

Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri 2009
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Ödül

4-6 Kas›m 2009 ta-
rihleri aras›nda Bar-
selona’da gerçeklefl-
tirilecek olan World
Architecture Festival
kapsam›nda düzen-
lenecek WAF Ödülle-
ri, Ocak 2008 ve Ha-
ziran 2009 tarihleri
aras›nda tamamlan-
m›fl yap›, strüktür, iç
mekan tasar›mlar›n›
kaps›yor. Ayr›ca 1
Ocak 2008 tarihin-
den sonra çal›flmala-
r›na bafllanm›fl pro-
jeler de ödül progra-

m› kapsam›nda de¤erlendiriliyor. 

Baflvurular› ve gerekli malzeme / doküman gönderimle-
ri internet üzerinden gerçeklefltirilecek olan WAF Ödül-
leri, 47 ayr› kategoride ve 100’ün üzerinde yap› tipine
aç›k olarak organize ediliyor. Kategori birincilerinin bir
arada de¤erlendirilmesinin ard›ndan prestijli “Y›l›n Yap›-
s›” ödülünü de eve götürme flans›na sahip olabilecek-
leri uluslararas› ödül program›n›n jürisinde de dünyaca
ünlü mimarl›k simalar› yer alacak. Hem ünlü mimarlar
ile tan›flma f›rsat› yaratacak, hem de onlar›n projeleri
ile bir arada proje sergileme olana¤› sunacak olan WAF
Ödülleri’nin geçti¤imiz seneki jürisinde Peter Cook ve
Norman Foster gibi isimler bulunuyordu.

‹letiflim Adresi: www.worldarchitecturefestival.com 

Son baflvuru tarihi: 26 Haziran 2009

WAF Ödülleri 

“Türkiye Mimarlar Oda-
s›” kuruldu¤u 1954 y›l›n-
dan günümüze, mimarl›k
kültürünün geliflmesi, ta-
rihi miras›n korunmas›
ve yaflam kalitesinin iyi-
lefltirilmesi amac› ile için
yo¤un bir çal›flma sür-
dürmektedir. Bu çal›fl-
malara yeni bir boyut ka-
zand›rmak amac› ile
2007 y›l›ndan itibaren
“‹stanbul Uluslararas›
Mimarl›k ve Kent Filmleri
Festivali” ad› alt›nda ye-
ni bir organizasyonu ya-

flama geçirmeye karar vermifltir. Bu etkinli¤e, baflta mi-
marlar olmak üzere, bu alana ilgi duyan herkesin aktif
olarak kat›l›m›n› sa¤lamay› hedeflemektedir. 

Festival kapsam›nda, belgesel ve canland›rma türünde-
ki filmlere yer verilecektir. Yurt içinden ve yurt d›fl›ndan
yar›flmaya kat›larak ön elemeyi geçmifl olan filmler se-
yirci ile buluflturulacak ve bu filmler aras›nda bir yar›fl-
ma gerçeklefltirilecektir. 

Ödüller: En iyi belgesel ve en iyi canland›rma filmlerine
5000 TL parasal ödül verilecektir. Ödül alan filmler d›-
fl›nda, ön elemeyi geçen ve gösterim program›na al›nan
her filme ise 300 TL gösterim ücreti ödenecektir. 

‹letiflim Adresi: http://www.archfilmfest.org/

III. ‹stanbul Uluslararas› Mimarl›k
ve Kent Filmleri Festivali

Yar›flma için son baflvuru tarihi: 15 A¤ustos 2009
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Ödül

Bu seneki RIBA ödüllerinin galibi, de¤iflik kategorilerde
dörder ödül toplayarak birinci olmaya hak kazanan Alli-
es & Morrison ve Niall McLaughlin Architects oldu. RI-
BA 2009 Ödüllerinde üçer ödül kazanan BDP ve Haw-
kins Brown da kayda de¤er bir baflar› gösterdiler. Kaza-
nanlar›n üçte birini Londra’dan kat›lan projeler oluflturu-
yordu. Bu projelerin de dâhil oldu¤u yüzü aflk›n kat›l›m,
flimdi RIBA Stirling Ödülü için yar›flacak. Ödüller için
aday listesi Temmuz’da aç›klanacak. Ödül töreni ise 17
Ekim 2009 tarihinde Londra’da, Old Billingsgate’de ger-
çeklefltirilecek. 

RIBA Ödüllerinde bu sene, geçen y›llarda oldu¤u gibi sa-
nat ve kamu yap›lar›n›n, di¤er bina tipleri üstünde bir
hâkimiyetleri olmad›. Building Design editörü Ellis Wo-
odman bu seneki ödüllerde e¤itim ve sa¤l›k yap›lar›na
da yer verilmesinin sevindirici oldu¤unu söylerken, Alli-
es and Morrison, FOA ve Stanton Williams gibi ofislerin

ifllerinin de dâhil oldu¤u flafl›rt›c› derecede fazla say›da
al›flverifl merkezi projesinin de ödüllerde yer ald›¤›n› be-
lirtiyor. Woodman, daha fazla konut projesinin ödüllen-
dirilmifl olmas›n› dilerken, yine de Riches Hawley Mik-
hail, Stephen Taylor ve Sergison Bates gibi isimlere ait
konut projelerinin Stirling Ödüllerine de¤erli katk›lar
sa¤layaca¤›n› belirtiyor.

Bu sene Avrupa’dan alt› proje de RIBA Ödüllerine dâhil
edildi. Bunlar aras›nda Richard Rogers’›n kuzey ‹span-
ya’da bulunan flarap üreticisi Bodegas Protos için ta-
sarlad›¤› Genel Merkez Binas› da bulunuyor.

Kuzeydo¤u, Kuzeybat›, Yorkshire, Galler, Bat› Midlands,
Do¤u Midlands, Do¤u, Güneybat›, Wessex, Güney, Gü-
neyDo¤u, Londra, ‹skoçya, Kuzey ‹rlanda ve Avrupa
2009 RIBA Ödülü Kazananlar›n›n aç›kland›¤› ödüllerin
tamam›na www.arhitecture.com adresinden ulaflabilir-
siniz.

RIBA 2009 Ödülleri Kazananlar› Aç›kland›

BDP Manchester Studio BDP13b Paradise Street Liverpool ONE Allies and Morrison Bodegas Protos Rogers Stirk Harbour Partners
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Yar›flma

Ülkemiz tarihinin en y›k›c› depremlerinden olan 1999
depremlerinin 10. y›l›nda; yaflanan depremlerin giderek
belleklerden uzaklaflt›¤› aç›kça görülmektedir. 

Her y›l 17 A¤ustoslar›n, 12 Kas›mlar›n ac›lar›; birbirinin
ayn›, sürekli tekrarlanarak anlam›n› yitiren söylemlerle,
yaln›zca bir ar›nma program›na dönüflen toplant›larla
paylafl›lmaktad›r. Ancak bu yaklafl›m ile gelece¤e yöne-
lik bir umut oluflturmak olanakl› de¤ildir.

TMMOB Mimarlar Odas›, bu nedenle anma programlar›
yerine, toplumsal belle¤i harekete geçirmeyi amaçlayan
etkinliklerin programlanmas›n› önemsemektedir.

Bu amaçla, TMMOB Mimarlar Odas› Kocaeli fiubesi; 15
Haziran - 10 Temmuz tarihleri aras›nda toplumsal belle-
¤i hareketlendirmek ve bilinçlenmeye katk› sunmak
amac›yla, 2009 A¤ustos-Kas›m aylar›nda de¤iflik etkin-
liklerde kullanmak üzere ülke genelinde SLOGAN yar›fl-
mas› düzenlemektedir.

Yar›flma; 99 depremlerinin 10. y›l›nda 7’den 77’ye her-
kesçe anlafl›labilen ve amac› yans›tan toplumsal mesaj-
lar›n “ak›lda kal›c›l›k özelli¤i nedeniyle slogan biçimin-
de” ortaya ç›kar›lmas›n› hedeflemektedir. 

Toplant›lar, paneller, bas›n aç›klamalar›, araflt›rma ra-
porlar›, tart›flmalar, e¤itimler, yaz›l› ve görsel döküman-
lar…. ile sözün tükendi¤i 10 y›l›n ard›ndan; depremi
unutmamak ama zararlar›n› azaltmak amac›yla, do¤ru
sloganlar›n (ak›lda kal›c›, k›sa ve özlü ifadenin) 7’den
77’ye herkese ulaflman›n bir yolu olaca¤›n› düflünüyoruz.

Yar›flmaya email veya posta ile kat›l›m yap›labilir ve son
kat›l›m tarihi 10 Temmuz 2009 saat 17:00 olup, 13
Temmuz 2009 tarihinde seçici kurul toplanacak ve so-
nuçlar 14 Temmuz 2009 tarihinde aç›klanacakt›r. 

Ödüller
Birincilik Ödülü: 2.000 TL 

‹kincilik Ödülü: 1.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 750 TL

Birinci mansiyon Ödülü: 500 TL

‹kinci Mansiyon Ödülü: 500 TL 

Üçüncü Mansiyon Ödülü: 500 TL fleklinde
olup, seçici kurul isterse daha da baflka baflar› ödülü
verebilecektir. 

Seçici Kurul

Kubilay Önal TMMOB Mimarlar Odas› Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

Nilgün Akcan Özcan TMMOB Mimarlar Odas› Genel Merkez Afet Komitesi

Yalç›n Ergen TMMOB Mimarlar Odas› Kocaeli fiube Baflkan›

Kamuran Öztekin Kocaeli Üniversitesi Mimarl›k ve Tasar›m Fak. Dekan›

Didem Erten Bilgiç Kocaeli Ü Mimarl›k ve Tasar›m Fak. Ö¤r. Gör.

Aynur Özu¤urlu Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi- Sosyolog

Ruflen Hakk› Gazeteci-Yazar-fiair 

Not: Ruflen Hakk›’n›n sa¤l›k nedeniyle kat›l›m yapama-
mas› halinde Ruhan Odabafl (Gazeteci-Yazar-fiair) görev
yapacakt›r.

‹letiflim Adresi: www.komimod.org

“+10 / Sözün Tükendi¤i Yer”

TMMOB Mimarlar Odas› Kocaeli fiubesi, Depremin 10. y›l›nda Ulusal Slogan Yar›flmas›
düzenliyor.

Son Baflvuru Tarihi: 10 Temmuz 2009
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Yar›flma

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi, ta-
raf›ndan düzenlenmekte olan “Karaköy ve Yak›n Çevre-
si Ulusal Ö¤renci Mimari Fikir Yar›flmas›” kapsam›nda;
Mimarl›k ö¤rencilerinin kent, kentsel mekân ve de¤iflen
gereksinimler karfl›s›nda bu mekânlar›n yeniden de¤er-
lendirilmesine yönelik fikirler üretmelerinin teflvik edil-
mesi amaçlanmaktad›r. Yar›flma, Yüksekö¤retim Kuru-
lu’na ba¤l› üniversitelerin Mimarl›k Bölümü ö¤rencileri-
ne aç›kt›r. Ö¤renciler yar›flmaya bireysel olarak kat›labi-
lecekleri gibi ekip halinde de kat›labilirler.

Yar›flma Takvimi:

Yar›flman›n ilan›: 15 Haziran 2009
Yar›flmaya iliflkin sorular için son tarih: 3 Temmuz 2009
Sorular›n cevaplanmas›: 8 Temmuz 2009
Projelerin teslimi: 15 Eylül 2009
Jüri De¤erlendirmesi: 24 Eylül 2009
Sonuçlar›n aç›klanmas›: 2 Ekim 2009
Sergilenmesi, kolokyum ve ödül töreni: 7 Ekim 2009

Dan›flman Jüri Üyeleri

Bülend TUNA Mimarlar Odas› Genel Baflkan›

Eyüp MUHCU ‹stanbul Büyükkent fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›

Hülya TURGUT Prof. Dr. ‹TÜ Ö¤retim Üyesi

Sami YILMAZTÜRK ‹stanbul Büyükkent fiubesi Yönetim Kurulu Sekreteri

Jüri Üyeleri

Zafer AKDEM‹R Y.Mimar (YTÜ)

Mahmut DURMUfi Mimar (‹TÜ)

R›dvan KUTLUTAN Y.Mimar (MSÜ)

Sinan OMACAN Y.Mimar (‹TÜ)

Feride ÖNAL Y.Mimar (MSÜ)

Güven fiENER Y.Mimar (YTÜ)

Mustafa YILDIZ Mimar (MSÜ)

Jüri Yedek Üyeleri

Ayflegül KURUÇ Y.Mimar (MSÜ)

Bo¤açhan DÜNDARALP Mimar (EDÜ)

Raportörler

Nihan Gürel Y.Mimar (UÜ)

Eren Günal Y.Mimar (YTÜ)

Ödüller

1. Ödül: 3.000 TL
2. Ödül: 2.000 TL
3. Ödül: 1.500 TL
5 Adet Mansiyon 750’flerTL

Uygun görülen say›da Sat›n alma verilecektir.

‹letiflim Adresi: www.mimarist.org

Karaköy ve Yak›n Çevresi Ulusal Ö¤renci Mimari Fikir Yar›flmas›
Teslim Tarihi:15 Eylül 2009
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Yar›flma

Türkiye’de mimarl›k alan›ndaki en iyi diploma projelerini
seçmek üzere Yap›-Endüstri Merkezi ve fievki Vanl› Mi-
marl›k Vakf› taraf›ndan düzenlenen “ARCHIPRIX-Türkiye
2009, Mimarl›k Ö¤rencileri Bitirme Projeleri Ulusal Ya-
r›flmas›”na baflvurular bafllad›.

Yap›-Endüstri Merkezi ve fievki Vanl› Mimarl›k Vakf› or-
takl›¤›yla düzenlenen yar›flmaya kat›lacak diploma pro-
jeleri, 24 A¤ustos 2009, saat 17.00’ye kadar fievki
Vanl› Mimarl›k Vakf›'n›n Ankara'daki merkezine teslim
edilebilecek. 2008–2009 akademik y›l›, fiubat ya da
Haziran dönemine ait bitirme ödevleri ile kat›l›nabilinen
yar›flma için baflvuru formlar›, okullar›n Mimarl›k Bölüm
Baflkanl›klar›’ndan veya  www.archiprixturkiye.com ad-
resinden elde edilebiliyor.

ARCHIPRIX – Türkiye 2009’un bir araya getirdi¤i genç ve
yetenekli mimarlar, bu y›l ödüllerini, Aral›k ay›nda sergi-
nin ilk kez aç›laca¤› Ankara’da düzenlenecek ödül töre-
ninde alacaklar. Töreni takiben, jüri üyeleriyle yar›flma-
c›lar›n tart›flmas›na olanak tan›yan bir de kolokyum dü-
zenlenecek. 

Jüri Üyeleri
Sou Fujimoto
Evren Baflbu¤
Hüseyin Bütüner
U¤ur Eken
Esin Yürekli

Yedek Jüri Üyeleri
Eren Baflak
Seçil Zontur

ARCHIPRIX-Türkiye 2009
Yar›flmas›’na Baflvurular Bafll›yor
Son Baflvuru Tarihi: 24 A¤ustos 2009

TMMOB Makina Mühendisleri Odas› Mersin fiubesi tara-
f›ndan 6-7 Kas›m 2009 tarihlerinde “Günefl Enerjisi Sis-
temleri Sempozyumu ve Sergisi”nin 4.sü düzenlenecek-
tir. Gelecekte ülkemizin kalk›nmas›na, yaflad›¤›m›z çev-
reye ve temiz enerjileri toplumumuza tan›t›m›na önemli
ve olumlu katk›lar sa¤layaca¤› düflünülen etkinlik progra-
m› çerçevesinde “günefli kadraj›na s›¤d›r” slogan› ile
TMMOB’a ba¤l› tüm odalar›n üyelerinin kat›l›m›na aç›k;
foto¤raf yar›flmas› düzenlenecektir. 

‹letiflim Adresi: gunes.mmo.org.tr

“Günefli Kadraj›na S›¤d›r”
Foto¤raf Yar›flmas›
Son Baflvuru Tarihi: 31 A¤ustos 2009

ARCHIPRIX-Türkiye 2008–2009 Akademik Y›l› Ödülleri

Birincilik Ödülü : 2.500 TL
‹kincilik Ödülü : 2.000 TL 
Üçüncülük Ödülü : 1.500 TL
Mansiyon (3 adet) : 1.250 TL (Her biri için)

Yar›flma Takvimi:

Son Baflvuru Tarihi: 24 A¤ustos 2009
Jüri Toplant›s›: 10–12 Eylül 2009
Sergi Aç›l›fl›, Ödül Töreni ve Kolokyum: Aral›k 2009

Proje Teslim Adresi: fievki Vanl› Mimarl›k Vakf›

Rafet Can›tez Caddesi, Orman Apartman›, 7/2 Oran
fiehri Ankara Tel: 0312 490 32 55
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Sonuçlanan Yar›flma

26 belediyenin proje ve uy-
gulamalar›yla kat›ld›¤› “Ta-
rihi Kentler Birli¤i Tarihi ve
Kültürel Miras› Koruma
Proje ve Uygulamalar›n›
Özendirme Yar›flmas›”n›n
2008 y›l› sonuçlar› belirlen-
di. Jüri olarak görev yapan
TKB Dan›flma Kurulu, Tari-
hi Kentler Birli¤i merkezi
olan fierifler Yal›s›’nda yap-
t›¤› toplant›da, ilgili ödül yö-
netmeli¤i uyar›nca kat›l›m-
lar› de¤erlendirmifl ve afla-
¤›da belirtilen gerekçeleri

ile TKB Encümeni’ne önermifltir. TKB Encümeni’nin in-
celemeleri sonucunda, üye belediyelerin kültürel miras
ile tarihi kent dokular›n› koruma-yaflatma amaçl› toplam
43 proje ve uygulamayla aday olduklar› yar›flmada “pro-
je ödülleri” ALTINDA⁄, KOZAN, KONAK, ODUNPAZARI
ve TOKAT belediyelerine, “uygulama ödülleri” ANTALYA
BÜYÜKfiEH‹R, SELÇUKLU, ÇANAKKALE, KUfiADASI ve
ÖDEM‹fi belediyelerine verilmesine karar verilmifltir. Bu
y›l ilk kez verilen “süreklilik ödülleri”ne, kentlerindeki
kültürel miras› korumak-yaflatmak için yapt›klar› istikrar-
l› çal›flmalar ve yar›flmaya düzenli olarak kat›larak ald›k-
lar› ödüllerle GAZ‹ANTEP BÜYÜKfiEH‹R, OSMANGAZ‹ ve
TARSUS belediyeleri uygun görülmüfltür. ‹ZM‹R BÜYÜK-
fiEH‹R Belediyesi’nin çal›flmalar› ise “Tarihi Kentler Bir-
li¤i Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü”nü kazanm›flt›r.

Tarihi Kentler Birli¤i Tarihi ve
Kültürel Miras› Koruma Proje
ve Uygulamalar›n› Özendirme
Yar›flmas› 2008 Sonuçland›

Herhangi bir “oda-
da yata¤›n yerini
de¤iflt i rdi¤inizde
oda de¤ifltirdi¤iniz
söylenebilir mi?
E¤er de¤ilse de¤i-
flen nedir?” 

Georges Perec, 
Especes d’espaces, 1974

Mekanar Mekan Araflt›rmalar› taraf›ndan düzenlenen ve
99 projenin kat›ld›¤› “Ödüllü Soru: Odada Yata¤›n Yeri”
yar›flmas›n›n kolokyum ve ödül töreni 4 Haziran'da ‹s-
tanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü Önder Öztu-
nal› salonunda jüri üyesi Prof. Dr. Atilla Yücel'in kat›l›-
m›yla yap›ld›. Kolokyum sonras› sergi aç›l›fl› ve kokteyl
yap›ld›. Kat›lan tüm projelerin bulundu¤u sergi 18 Hazi-
ran'a kadar gezilebilir.

Birincilik Ödülü Ahmet Baki Kocaball›
‹kincilik Ödülü Deniz Okten, Merve Bedir, Zeynep O¤uz
Üçüncülük Ödülü Hande Yal›natefl ve Fatma ‹pek Ek 
aras›nda paylafl›lm›flt›r. 

Baflar› Ödülleri (herhangi bir s›ralama yoktur) 
Emre Emekciler 
H. Ifl›l Uysal 
Nergiz Yi¤it 
Gamze Yalç›n 
Nebahat Dokuzo¤lu ve ‹smail Ulusoy

‹letiflim Adresi: www.mekanar.com/tr/yarisma.html#

Mekanar - “Ödüllü Soru:
Odada Yata¤›n Yeri” Yar›flmas›
Sonuçland›
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Sempozyum - Bienal

Dördüncü Rotterdam Mimarl›k Bienali 24 Eylül 2009 -
10 Ocak 2010 tarihleri aras›nda, küratör Kees Christi-
aanse ve Zürih’teki ETH ‹sviçre Federal Teknoloji Ensti-
tüsü’ndeki tak›m› taraf›ndan gelifltirilen, “Aç›k Kent: Bir-
likteli¤i Tasarlamak” (Open City: Designing Coexisten-
ce) temas› çerçevesinde düzenlenecek.

“Aç›k Kent” de¤iflik gruplar›n bar›fl içinde, yarat›c› ve üret-
ken bir flekilde bir arada varolmalar›n› sa¤layan kentsel
bir durum. Zengin-fakir aras›ndaki farklar, etnik gruplar
aras›ndaki anlaflmazl›klar, güvenlikli site ve bölgelerin
yayg›nlaflmas› “Aç›k Kent” fikrini yeniden ele almaya ve
bunlar› somut müdahale stratejilerine dönüfltürmeye ça-
¤›ran semptomlardan baz›lar›. 4. Uluslararas› Rotterdam
Mimarl›k Bienali’nin hedefi, günümüzün kentsel sorunla-
r› karfl›s›nda durabilmek için “Aç›k Kent “olgusunu yeni-
den araflt›rmak ve tasarlamak olarak tan›mlan›yor.

Aralar›nda ‹stanbul’un da incelenece¤i 7 tema flöyle:
“Toplum (ABD): Interboro, New York”, “Kolektif (Rusya):
Bart Goldhoorn, Alexander Sverdlov; Anna Bronovitska-
ya ile birlikte / Project Russia”, “S›¤›nma (‹stanbul,
Beyrut, Amman, Kahire, Dubai): Philipp Misselwitz ve
Can Altay, ‹stanbul”, “‹zinsiz Yerleflim (Addis Ababa,
Sao Paolo, Rio de Janeiro): Jörg Stollmann ve Rainer
Hehl Berlin/Zurich”, “Karfl›l›kl› Yard›m (Jakarta): Step-
hen Cairns and Daliana Suryawinata, Edinburg/Rotter-
dam”, “Oluflturulabilir Toplum (Rotterdam): Crimson
Architectural Historians, Rotterdam”, “Amsterdam Öz-
gür Devleti: Zef Hemel (DRO Amsterdam)”

‹letiflim Adresi: http://www.iabr.nl/EN/

Rotterdam Mimarl›k Bienali
24 Eylül 2009 - 10 Ocak 2010

15 – 16 Nisan 2010 
DEU T›naztepe Yerleflkesi Mimarl›k Fakültesi

Çat› ve cephe sistemlerinin, tasar›m, yap›m, kullan›m,
bak›m, onar›m ve dönüfltürme süreçlerinde yer alan kon-
sept, malzeme ve teknoloji alanlar›nda bugüne kadar ya-
p›lm›fl bilimsel ve teknik araflt›rma, gelifltirme ve uygula-
ma çal›flmalar›n›n sonuçlar›n› ilgili kesimlere aktarmak
sempozyumun amaçlar›ndand›r.

Sempozyum Konular›: “Çat› ve Cephe Sistemleri ve Bile-
flenleri”, “Çat› ve Cephe Sistemlerinin Performanslar›”,
“Çat› ve Cephe Sistemlerinde Süreçler”, “Sürdürülebilir
Çat› ve Cephe Sistemleri”, “Çat› ve Cephe Sistemlerin-
de Görsel Etki”, “Çat› ve Cephe Sistemlerinde Yasal Ola-
naklar, S›n›rlamalar ve Sigorta”, “Çat› ve Cephe Sistem-
lerinin Yap›m ve Onar›m Süreçlerinde ‹fl Güvenli¤i”

Sempozyum Yürütme Kurulu:
Nihal Ar›o¤lu, Prof. Dr. 

Nil Türkeri, Doç. Dr.

Cengiz Yesügey, Yrd. Doç. Dr. 

Erkan Avlar, Yrd. Doç. Dr.

Hikmet Gökmen, Yrd. Doç. Dr.

M. Cem Altun, Yrd. Doç. Dr.

Caner Göçer, Dr. 

Ülger Bulut, Dr. 

Atila Gürses, Mimar

Mehmet Öztürk, Mimar

Süleyman Mazlum, Mimar

Özge Sipahio¤lu, Mimar

Sempozyum Takvimi:
Baflvuru ve özetlerin al›nmaya bafllamas› 01 Haziran 2009

Bildiri özetlerinin son teslim tarihi 05  Ekim 2009

Bildiri tam metinlerinin son teslim tarihi 15  Ocak 2010

Bildiri tam metinlerinin de¤erlendirilmesi 15 fiubat 2010

Sempozyum 15 -16 Nisan 2010

‹letiflim Adresi: www.catider.org.tr

5.Ulusal Çat›&Cephe Sempozyumu



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 26

Haber

TMMOB Mimarlar Odas› Genel Merkezi taraf›ndan Ko-
nak ve ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›klar›na Ko-
nak ilçesinde yer alan tapunun 23M-2c pafta 948 ada
1 nolu parselinde kay›tl› tafl›nmaz›n bulundu¤u alana
iliflkin Konak Belediye Meclisi’nde ve sonras›nda ‹zmir
Büyükflehir Belediye Meclisi’nde 1/1000 ölçekli plan
de¤iflikli¤inin onaylanmas› üzerine yürütmeyi durdurma
istemiyle dava aç›lm›flt›. 

Dava dosyas›n›n incelenmesinin ard›ndan dava konusu
plan de¤iflikli¤inden sonra tafl›nmaz üzerinde yap›lafl-
maya geçilece¤i anlafl›lm›fl ve ‹zmir 1. ‹dare Mahkeme-
si taraf›ndan 28.05.2009 tarihinde yürütmenin durdu-
rulmas›na karar verilmifltir.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n 5226 say›l› Kanunla de-
¤iflik, 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Kanunu’nun 12. maddesi uyar›nca haz›rlanan ve
15.07.2005 tarihli ve 25876 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan “Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Onar›m›na
Yard›m Sa¤lanmas›na Dair Yönetmelik” kapsam›nda,
yard›m alan tescilli eserlerin rölöve, restorasyon proje-
lerinde bölge katsay›s› olarak 0,5 kullan›lacakt›r.

ALTANA TUR‹ZM T‹C. LTD. fiT‹. OTEL ALNATA
fiubemiz üyelerine %15 indirim uygulamaktad›r.
‹letiflim Adresi
Tel:  0252 532 2813
Fax: 0 252 532 2381
www.altana.com.tr

B‹LG‹ DERSANES‹
fiubemiz üyelerine %30 indirim uygulamaktad›r.
‹letiflim Adresi
Necatibey Bulvar› No:19/2 Çankaya/‹zmir
Tel: 0 232 441 4340
Faks: 0 232 489 2110
info@bilgi-dersanesi.com

‹R‹S OPT‹K
fiubemiz üyelerine %30 indirim uygulamaktad›r.
‹letiflim Adresi
1728 Sokak(Kilise Soka¤›) 34/A Karfl›yaka/‹zmir
Tel: 0 232 368 8685
www.izmiririsoptik.com

ÖZEL DEN‹Z KOLEJ‹
fiubemiz üyelerine %10 indirim uygulamaktad›r.
‹letiflim Adresi
Özel Deniz Koleji Güzelbahçe/‹zmir
Tel: 0 232 236 7433
Faks: 0 232 236 7437
info@denizkoleji.net

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
ile Anlaflmal› Kurulufllar

Yard›m Alan Tescilli Eserlerin
Rölöve, Restorasyon
Projelerinde Bölge Katsay›s›
0,5 Olarak Uygulanacakt›r

Basmane’deki Yüksek Yap›
Davas›nda Yürütmenin
Durdurulmas›na Karar Verildi
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Haber

“Ayd›n-Mu¤la-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Öl-
çekli Çevre Düzeni Plan›” ilk olarak 07.08.2008 tarihin-
de onanarak ask›ya ç›kart›lm›fl, Mimarlar Odas› Mu¤la
fiubesi taraf›ndan plana itiraz edilmifltir(05.09.2007
tarih, 07/324/325 say›l› itiraz yaz›m›z). Daha sonra
Dan›fltay 6. dairesinde aç›lan “yürütmenin durdurulma-
s› ve dava konusu ifllemin iptali” talepli davas›
(03.01.2008 tarihli dava dilekçesi), “2872 say›l› yasa
maddesinde belirtilen, bölge ve havza baz›nda haz›rla-
nacak plan›n yap›lmas›na iliflkin usul ve esaslar›n Ba-
kanl›kça ç›kar›lacak bir yönetmelikle belirlenece¤inin
kurala ba¤lanmas›na karfl›n, böyle bir yönetmelik ç›ka-
r›p plan›n haz›rlanmas›na iliflkin usul ve esaslar belir-
lenmeden tesis edilen ifllemde hukuka uyarl›k bulun-
mamaktad›r” ana gerekçesi ile, yürütmesinin durdurul-
mas› karar› ile sonuçlanm›flt›r.  Devam eden süreç için-
de T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›, 2872 say›l› Çevre
Kanunun 9. maddesini dayanak alarak 11.11.2008 ta-
rih ve 27051 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Çev-
re Düzeni Planlar›na Dair Yönetmelik”i haz›rlam›fl ve yü-
rürlü¤e koymufltur. Ayd›n-Mu¤la-Denizli Planlama Bölge-
si 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan› da tekrar ona-
narak ask› sürecine ç›km›flt›r.

Dan›fltay 6. Dairesi taraf›ndan, bir flekil flart› nedeniyle
yürütmesi durdurulan plan ile bugün tekrar karfl›m›za ç›-
kart›lan plan›n içeri¤i inceledi¤inde, kamu yarar›n› gö-
zetme temel ilkesi aç›s›ndan hiç bir fark olmad›¤› görül-
mektedir.  Nüfus kabulleri ve planlama vizyonuna ilifl-
kin; stratejik kararlar›n al›nabilmesine olanak sa¤laya-

“Ayd›n-Mu¤la-Denizli
Planlama Bölgesi 1/100.000
Ölçekli Çevre Düzeni
Plan›”na ‹tiraz 

Yüksekö¤retim Kurulu'nun üniversite ö¤retim elemanla-
r›n›n meslek odalar›n›n yönetim ve denetim organlar›n-
da yer alabilmelerinin ancak görevlendirmeyle olabile-
ce¤i yönündeki genelgesinin yürütmesi Dan›fltay Seki-
zinci Daire taraf›ndan durduruldu. 

Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›, 17.11.2008 tarih
33505 say›l› genelgeyle; üniversite ö¤retim elemanlar›-
n›n çeflitli kamu kurulufllar› veya meslek kurulufllar›n›n
yönetim-denetim organlar›nda görev alabilmelerinin an-
cak Yüksekö¤retim Kanunu‘nun 38. maddesi kapsa-
m›nda görevlendirilebilmeleriyle mümkün olabilece¤ini
karara ba¤lam›flt›.

TMMOB, söz konusu YÖK genelgesinin iptali ve yürütme-
sinin durdurulmas› istemiyle Dan›fltay‘a baflvurmufltu. 

Mahkeme karar›na http://www.mo.org.tr/belge-
docs/05ff764c617d3cd_ek.pdf adresinden ulaflabilirsiniz.

Ö¤retim Elemanlar›n›n
Oda Kurullar›nda Görev
Alabilmesini ‹zne Ba¤layan
YÖK Genelgesinin
Yürütmesi Durduruldu

cak, istatistiki verilerin araflt›r›lmad›¤› veya planla çeli-
flece¤i bilinciyle ortaya konulmad›¤› ve yetki kullan›m›-
na iliflkin de; 5491 say›l› kanun ile de¤iflik, 2872 say›-
l› Çevre Kanunun 9. maddesi b. bendinden gelen yetki-
ye dayan›larak haz›rlanan plan›n içeri¤inin yasa hükmü
ile çeliflmesi gerekçelerinin yan› s›ra stratejik planlama
ve çevre düzeni plan› anlay›fl›na birçok aç›dan ayk›r›l›k
bar›nd›ran plana itiraz edilmifltir. 
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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 : 2009/5 Bask› Tarihi: 24.06.2009
Bask›: Doruk Grafik (0.212) 629 01 26
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SAH‹B‹ : Hasan TOPAL

SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU

BÜLTEN‹

Türkan Saylan’› Kaybettik
Yaflam›n› bilime, e¤itime, toplum
hizmetlerine adayan 
gericili¤e, tutuculu¤a, cehalete 
karfl› mücadele eden
Ça¤dafl Yaflam› Destekleme 
Derne¤i Baflkan›
Prof. Dr. Türkan Saylan’›
yitirdik. Baflsa¤l›¤› diliyor, 
an›s› önünde sayg›yla e¤iliyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Yönetim Kurulu

A. Engin Azbazdar’› Kaybettik
De¤erli meslektafl›m›z A. Engin
Azbazdar (‹TÜ, 1960) 1954 sicil
numaras› ile Odam›za kay›tl› idi.

Ailesi ve mimarl›k camias›na bafl-
sa¤l›¤› diliyor, meslektafl›m›z› say-
g›yla an›yoruz…

2008 y›l› aidat›n›
ödeyen üyelerimiz;

2009 y›l›
ajandan›z›

fiubemizden alabilirsiniz


