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Ola¤anüstü Genel Kurul
GÜN : 10-11-12 Nisan 2009 Cuma-Cumartesi-Pazar
AÇILIfi : 10 Nisan 2009 Cuma, Saat : 13.00
YER : Limak Limra Hotel, Kirifl, Kemer - ANTALYA 

TMMOB Mimarlar Odas› Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›
Odam›z›n 41. Dönem Ola¤anüstü Genel Kurulu 3-4-5 Nisan 2009 Cuma-Cumartesi-Pazar günleri Ankara’da Oda
Genel Merkezinde (Konur Sokak No.4 K›z›lay) saat 10.00’da toplanacak, bu toplant›da ço¤unluk sa¤lanamad›¤›
takdirde Ola¤anüstü Genel Kurul ço¤unluk aranmaks›z›n 10-11-12 Nisan 2009 tarihlerinde Limak Limra Hotel,
Kemer - Antalya adresinde afla¤›da belirtilen gündem ile yap›lacakt›r.
Say›n delege ve meslektafllar›m›za duyururuz.

Sayg›lar›m›zla
TMMOB Mimarlar Odas› 41.Dönem Yönetim Kurulu
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Bas›n Aç›klamas› 06.03.2009

2/B uygulamas› için ölçüt olarak belirlenen “orman ni-
teli¤inin yitirilmifl olmas›” kavram›, gerçekle ba¤daflma-
yan ve bilimsel dayana¤› olmayan yapay bir kavramd›r. 

Ülkemiz ormanlar›n›n, önceden iflgal ve sald›r›ya u¤raya-
rak do¤al varl›¤› ve yeflil örtüsü insan eliyle yok edilmifl
ve giderek yasad›fl› yollardan farkl› amaçlar için kullan›-
ma aç›lm›flt›. Büyük kesimlerinde, 6831 say›l› Orman
Yasas›’n›n 2/B maddesinde anlat›m›n› bulan, “orman
niteli¤inin kayb›” gerekçesiyle“orman s›n›rlar› d›fl›na ç›-
kar›lma” olgusu, daha önce 29.06.2001 günü ç›kar›lan
4706 say›l› “Hazineye Ait Tafl›nmaz Mallar›n De¤erlen-
dirilmesi ve Katma De¤er Vergisi Kanununda De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Kanun”un 3. maddesiyle gündeme
gelmiflti. Ancak yasan›n bu maddesi, Anayasa Mahke-
mesi’nin 23.01.2002 gün ve 2002/21 say›l› karar›yla
orman s›n›rlar› d›fl›na ç›kar›lan 2/B alanlar›n›n, orman

köylüsü olma koflulunun kald›r›larak, kullanan kiflilere
(iflgalcilere) sat›fl›n› mümkün k›ld›¤› için, Anayasa’n›n
170.maddesine ayk›r›l›¤› nedeniyle iptal edilmiflti.

Bu kez, 15 Ocak 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen
ve 26.01.2009 tarihinde de Cumhurbaflkan› taraf›ndan
onaylanarak yürürlü¤e giren ve tam ad›, amaç maddesi
bile bulunmayan, biçim ve içerik olarak da kanun yap-
ma tekni¤ine ayk›r› olarak haz›rlanm›fl olan, 5831 say›-
l› “Tapu Kanunu ‹le Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lma-
s›na Dair Kanun” ile ormanl›k alanlar› farkl› kullan›mla-
ra dönüfltürme politikalar›na yeni bir boyut getirilmifl bu-
lunulmaktad›r.

Sözü edilen yeni yasa, gerçekte birbirleriyle do¤rudan ilgi-
si bulunmayan, de¤iflik hükümlerle farkl› yasalara de¤iflik-
likler getiren, toplam 11 maddeden oluflan son y›llar›n mo-

6831 Say›l› Orman Kanunu, Güçlünün Güçsüzü Yok Etti¤i
Tam Bir “Orman Kanunu” Olmufltur
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das› olan bir torba yasad›r. Orman Yasas›’n›n yan›s›ra, Ta-
pulama Yasas›, Kadastro Yasas› ve Harçlar Yasas› mad-
delerinde de bir dizi de¤ifliklik yap›lmakta; bu arada özel-
likle, 1982 Anayasas›’n›n 169. maddesinin 4. f›kras› ve
6831 say›l› Orman Yasas›’n›n 2/B maddesi ile “orman s›-
n›rlar› d›fl›na ç›kar›lan yerler”in mülkiyetinin, iflgalcilerine
kolayca devredilmesini sa¤layacak hükümler getirilmekte-
dir. Bu yolla da bir ‘oldu-bitti’ yarat›lmak istenilmektedir.

Mevcut orman yasas›nda yap›lan bu de¤iflikliklerin ge-
nel niteli¤i ile ülke düzeyinde “orman statüsünde” olan
tüm koruluk, ormanl›k alanlar›n, yerlerine-konumlar›na,
bulunduklar› bölge ve yöre için var olan do¤al, kültürel,
sosyal ve ekonomik de¤erler, oluflturduklar› görsellik ve
estetik de¤er yan›s›ra, insan sa¤l›¤› ve mutlulu¤u için
vazgeçilmezliklerine, içerdikleri endemik bitki ve hayvan
varl›¤› aç›s›ndan yitirildi¤inde yerine konulamayacak bi-
limsel özgün niteliklerine bak›lmaks›z›n, kolayca al›n›p
sat›labilen ve kullan›m› kolayca baflka bir kentsel alan
kullan›m›na dönüfltürülebilen toprak parçalar› olarak al-
g›lanma ve de¤erlendirilmelerine neden olmaktad›r. 

Sözkonusu yasa gere¤ince, orman niteli¤ini yitirdi¤i belir-
lenen alanlar›n orman s›n›rlar› d›fl›na ç›kar›lmaya baflla-
n›lmas›; giderek bu alanlar›n kolayca el de¤ifltirmelerinin
sa¤lanmas› yolunda uygulamalar›n geliflmesi, orman ya-
sas›ndaki orman›n korunmas› ve tahrip edilmesi ile yo-
kedilmesinin önlenmesi do¤rultusundaki cezai müeyyide
getiren hükümlerin varl›¤›na karfl›n, yeni orman y›k›mlar›,
yeni yok etmeler, yasad›fl› sald›r› ve iflgallerle karfl›lafl›l-
mas›na ve bu sürecin giderek h›zlanmas›na da neden

olacakt›r. Dolay›s›yla, Anayasa’n›n eflitlik ilkesine de ta-
mamen ayk›r› olarak, bu yasa ile dürüst yurttafl cezalan-
d›r›l›p, orman suçlusu olan iflgalciler ise, aklanarak af
edilip ve mülk sahibi edilerek ödüllendirilmektedirler.

Oysaki ülkemizdeki “ormanlar”, da¤lar, tepeler, kayal›k-
tafll›k alanlar, meralar, deniz, göl ve akarsu k›y›lar›nda
oldu¤u gibi, “devletin hüküm ve tasarrufundaki alanlar”
olup, bu nitelikleri ile tapulamaya konu oluflturamazlar. 

Yeflil yerine griye öncelik veren temel tercihlerin, gelifl-
mifllik düzeyinin ilk basamaklar›ndaki kültür fakiri top-
lumlar›n özelliklerinden oldu¤unu burada yineleyelim.

Gerçekte 2/B konusu, kültür yoksunu toplumlarda görü-
lebilen yarat›lm›fl yapay bir olgudur. Ülkenin yo¤un yer-
leflilmifl metropoliten alanlar› ile k›y› kesimlerinden bafl-
lan›larak farkl› yörelerde orman varl›¤›n›n sistematik bi-
çimde toptan yokedilmesi sonucunu getirecek böylesi
bir uygulama için ölçüt olarak belirlenen “orman niteli¤i-
nin yitirilmifl olmas›” kavram›, gerçekle ba¤daflmayan,
bilimsel dayana¤› olmayan yapay bir kavramd›r. Böyle
bir tehlikenin önlenmemesi için hiçbir sebep ve hakl› ge-
rekçe gösterilemez.

Gelecek kuflaklar›n yeflil bir ülkede yaflama hakk›n› yo-
ketme yetkisi kimseye verilmemifltir. 

K›sacas› bu kanunla, eskiden de çok do¤ru iflleyen bir
kanun olmayan 6831 say›l› Orman Kanunu, güçlünün
güçsüzü yok etti¤i tam bir “Orman Kanunu” olmufltur.

TMMOB Mimarlar Odas› 
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Bas›n Aç›klamas›

Birleflmifl Milletler 1992 y›l›nda Brezilya’n›n baflkenti Ri-
o de Janerio’da düzenlenen Çevre ve Kalk›nma Konfe-
rans›’nda dünyadaki su sorunlar›na dikkat çekmek, bu
konuda gündem oluflturmak ve tart›flmaya açmak için
22 Mart’› Dünya Su Günü olarak ilan etmifltir. 1995 y›-
l›ndan itibaren Dünya Su Günü için her y›l ayr› bir tema
belirlenmekte ve o tema çerçevesinde etkinlikler düzen-
lenmektedir. Bu y›l›n temas› FARKLILIKLARIN SUDA BU-
LUfiMASIDIR. ‹stanbul’da düzenlenen Dünya Su Foru-
munun da konusu bu olmufltur.

SU do¤al yaflam›n vazgeçilmez bir unsurudur. Canl› ya-
flam›n›n devam edebilmesi için en gerekli madde
“SU”dur.  “SU” vazgeçilmezdir ve en temel insani hak-
t›r. Su enerji, tar›m, sa¤l›k ve çevrenin yan› s›ra sosyo-
ekonomik kalk›nman›n da temel unsurudur. Sosyal ve
ekonomik de¤eri olan SINIRLI ve STRATEJ‹K bir DO⁄AL
KAYNAKTIR. fiu an uluslararas› iliflkilerde diplomatik bir
konu olan, üzerine savafl senaryolar›n›n oluflturuldu¤u
bir de¤er, bir kaynakt›r. 

Son y›llarda h›zl› nüfus art›fl›, küresel iklim de¤iflikli¤i,
çarp›k kentleflme, sanayileflme ve do¤al kaynaklar›n yö-
netimindeki plans›zl›k gibi nedenlerle su kaynaklar›n›n
h›zla tükenmesi, kullan›labilir içilebilir temiz suya eri-
flimde yaflanan sorunlar ve su yoksullu¤unun ortaya ç›k-
mas› sonucunda suyun önemi giderek artm›flt›r. Al›n›p
sat›labilir “ticari bir meta” olarak görülmeye ve bunun
üzerinden küresel su politikalar› üretilmeye bafllanm›flt›r. 

Geçen hafta ‹stanbul’da yap›lan Dünya Su Forumunun
ana konusu da bu olmufltur. Dünyan›n dört bir yan›ndan
gelen tekelci sermayenin temsilcileri suya nas›l sahip
olacaklar›n› konuflmufllard›r. Suyun ne kadar önemli ve
gerekli oldu¤unun alt›na çizmifllerdir. Suyun vazgeçil-

mezli¤ini ifade etmifllerdir. SUYUN K‹RLENMEKTE VE
TÜKENMEKTE OLDU⁄UNU aç›klam›fllard›r. ‹flte tüm
bunlardan dolay› da SUYUN ÖZELLEfiT‹R‹LMES‹ GEREK-
T‹⁄‹N‹ söylemifllerdir. Yani adeta aba alt›ndan sopa
göstermifller ve suyun gücüne sahip olman›n yollar›n›
görüflmüfllerdir. 

‹flte tüm bunlardan dolay› 22 Mart Dünya Su Günü bu
y›l bir baflka önem arz etmifltir. Bizler ve bizim gibi su-
yun bir yaflam hakk› oldu¤unu savunanlar da yine Dün-
yan›n dört bir yan›ndan gelen kat›l›mc›lar ile yine ‹stan-
bul’da ALTERNAT‹F SU FORUMUNU düzenlemifltir. An-
cak bu, bir demokratik hukuk devletinde olmas› gerekti-
¤i kadar kolay olmam›flt›r. Arkadafllar›m›z panzerlerden
s›k›lan bas›nçl› sular›n alt›nda, polisin her türlü darp›na,
gözalt›na almalar›na ra¤men meydanlarda hayk›rm›fllar-
d›r; SU HAKTIR SATILAMAZ! Bu gün biz de TMMOB ‹zmir
‹KK olarak bir kez daha seslenmek istiyoruz, sesimizi
‹stanbul’daki 5.Dünya Su Forumu organizatörleri dahil
flehrimizi ve ülkemizi yönetenlerin duymas›n› istiyoruz;
SU temel yaflam hakk› olarak görülmeli ve kabul edilme-
lidir. Ticari amaçlara alet edilmemelidir. 

Dünya Su Forumunun daha önce yap›ld›¤› ülkeler: Fas,
Hollanda, Japonya ve Meksika’da forumun ard›ndan, ül-
ke nüfusunun tamam›n›n temiz suya erifliminin sa¤lana-
ca¤› kand›rmacas›yla asl›nda dev su flirketlerinin ç›kar-
lar›n› gözeten yasa yönetmelik hatta ülkelerin ana yasa-
lar›nda yap›lan de¤iflikliklerle, su kaynaklar›n›n h›zl› bir
flekilde özellefltirilmesi ve tekelci büyük su flirketlerinin
su kaynaklar›n›n tamam›na el koymas› sonucunda halk
suya eriflemez hale gelmifltir. 

De¤erli Kamuoyu, De¤erli ‹zmirliler;

‹zmir içmesuyu yeralt› ve yüzey sular›ndan karfl›lanmak-

Su Hakt›r Sat›lamaz!
24.03.2009
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tad›r. Ortalama içme suyu kapasitenin % 65’inin sa¤-
land›¤› yeralt› sular›nda geçen y›l yaflad›¤›m›z arsenik
sorunu yeni çözümlenmifl durumdad›r. Bu sorun ar›tma
tesislerinin devreye sokulmas› ve bol ya¤›fllar ile yer üs-
tü sular›m›z›n da artmas› ile çözümlenebilmifltir. Gerek-
li önlemler al›nmad›kça tüm yeralt› sular›m›zda da ben-
zer kirlenme sorunlar› yaflanacak ve susuzlu¤a ya da
kirli suya mahkum olunacakt›r. ‹çme suyu gereksinimi-
nin yaklafl›k % 35’inin sa¤land›¤› di¤er ana kaynak ise
TAHTALI BARAJI d›r. Bu baraj havzas› Kemalpafla, Alia-
¤a gibi yerleflimlerde görülen düzensiz ve alt yap›s›z sa-
nayileflme ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda KORUNAB‹LM‹fi bir
bölgedir. fiu an oldu¤u gibi kentimizin en önemli yeralt›
ve yüzey suyu bak›m›ndan oldukça zengin TEM‹Z SU
HAVZASI konumundad›r. Bu bölgenin korunmas›na özel
önem verilmelidir. Do¤al durumu bozacak, kirlenmeye
neden olacak her türlü yap›laflma, sanayileflme ve ma-
dencilik faaliyetlerinin önüne geçilmelidir. Güzelbahçe,
Urla taraf›nda ortalama 300,000 kiflinin içme suyunu
karfl›lama amaçl› planlanm›fl ÇAMLI BARAJININ yap›m›
önündeki engeller kald›r›lmal›d›r. Bölgedeki ekolojik ta-
r›m faaliyetleri desteklenmeli ve teflvik edilmelidir.

TMMOB ‹zmir ‹KK olarak, ülkemizin gelecek y›llarda gi-
derek artacak olan su ihtiyac›n›n karfl›lanabilmesi, tüm
yurttafllar›n sa¤l›kl› bir yaflam sürmesinin ön koflullar›n-
dan birisi ve en temel insan hakk› olan temiz ve yeterli
suya eriflimin sa¤lanabilmesi, en önemli ekolojik zen-
ginliklerimizden olan sulak alanlar›n varl›klar›n› sürdüre-
bilmesi ve tar›msal alanlar›n ihtiyaç duydu¤u suyun te-
min edilebilmesi için su varl›¤›m›z› ticari bir meta haline
getirmeyi hedefleyen anlay›fllar› reddeden, su kaynakla-
r›n›n kamu yarar›na ve bilimsel ilkelere uygun yönetimi-
ni amaçlayan bir yaklafl›m›n yaflama geçirilmesini sa-

vundu¤umuzu kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz.

Su hakt›r sat›lamaz !

Susuz yaflam ölüm demektir !

Susma sustukça susuz kal›rs›n !

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

5. Dünya Su Forumu ile suyun ti-
carilefltirilece¤ini savunan baz›
siyasi parti ve sivil toplum kuru-
lufllar›, Kad›köy ‹skele Meyda-
n›'nda miting düzenlendi. 

''Su yaflamd›r, yaflamlar›m›z sa-
t›l›k de¤il'', ''Su hayatt›r, sat›la-
maz'', ''Su gelece¤imizdir, sat-
t›rmayaca¤›z'' yaz›l› pankartlarla
sloganlar at›ld›.

“Su Hayatt›r
Sat›lamaz” Mitingi Yap›ld›
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Dünya Mimarl›k Günü

Her y›l Ekim ay›n›n ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya
Mimarl›k Günü bu y›l 5 Ekim’de kutlan›yor. Uluslararas›
Mimarlar Birli¤i (UIA) 15-16 fiubat 2009 tarihlerinde
Kosta Rika’n›n San José kentinde gerçeklefltirdi¤i Kon-
sey Toplant›s›’nda 2009 y›l› Dünya Mimarl›k Günü te-
mas›n› “Küresel Kriz Karfl›s›nda Mimarlar›n Gücü” ola-
rak belirledi. 

Bu temayla mimarlar, mimarl›k mesle¤inin do¤as› gere-
¤i sahip olduklar› teknik, kültürel, ekonomik ve toplum-
sal yeteneklerden dolay›, küresel krizin yafland›¤› bu dö-
nemde büyük ölçekli görevler edinmeye ça¤›r›l›yor. Mi-
marlar›n zaten tasar›mdan uygulamaya, bak›m ve ona-
r›mdan geri dönüflüme kadar günlük çal›flmalar›n›n her
aflamas›nda bireysel, toplumsal ve kolektif kararlar al-
d›klar› hat›rlat›l›yor. Buna ba¤l› olarak mimarl›k ürünleri-
nin gerçeklefltirilmesinde baflar›ya ulafl›lmas›n›n da mi-
mar›n bu aflamalar›n her birine verdi¤i enerjiye ve di¤er
ortaklar›yla iliflkilerine ba¤l› oldu¤u vurgulan›yor. Dolay›-
s›yla projenin ölçe¤i ve do¤as› ne olursa olsun, bu karma-
fl›k mekanizman›n itici gücü mimar olarak tan›mlan›yor.

Her yeni proje mimarlara yeni veriler sunmaktad›r: Yeni
iflveren, yeni arazi, yeni iklim koflullar›, yeni program,
yeni bütçe, yeni kullan›c›lar. Tamamen yeni olan bu du-
rumlara uygun çözümlerin gelifltirilmesi profesyonel mi-

marlar›n günlük görevlerinden biridir. Günümüz dünyas›
çevresel, iklimsel, mali ve toplumsal alanlarda eflza-
manl› ve daha önce efli görülmemifl bir krizle karfl› kar-
fl›yad›r ve bu kriz bizleri her sektörde çeflitli parametre-
leri yeniden gözden geçirerek yenilikçi çözümler üretme-
ye zorlamaktad›r.

Böylece mimarlar bu krizi yeni teknik, çevresel, toplum-
sal, ekonomik ve estetik çözümler gelifltirmek üzere bir
s›çrama tahtas› olarak kullanabilir ve içinde bulundu¤u-
muz s›k›nt›l› durumda öncü bir rol üstlenmek konusun-
daki yeteneklerini göstermek aç›s›ndan bir f›rsat olarak
de¤erlendirebilirler.

2009 Dünya Mimarl›k Günü kutlamalar› kapsam›nda
tüm UIA Kesimlerinden, küresel krizin etkilerini azalt-
mak konusunda mimarlar›n harcad›klar› enerjiyi ve ge-
lifltirdikleri mimari ve kentsel çözümleri sergileyen çe-
flitli yerel ve ulusal projeler sunmalar› beklenmektedir.
UIA Konseyi, Üye Kesimlerin Dünya Mimarl›k Günü te-
mas› kapsam›ndaki etkinliklerini kendilerine özel tak-
vimleri çerçevesinde gerçeklefltirebilmeleri aç›s›ndan,
bu teman›n yaln›zca bir güne özel olarak de¤il, y›l boyu
yap›lacak çeflitli kutlama etkinliklerinde de kullan›lmas›-
n› öneriyor.

2009 Dünya Mimarl›k Günü: “Küresel Kriz Karfl›s›nda
Mimarlar›n Gücü”
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Kent Sorunlar›

Kent Ayd›nlatmas›nda Yanl›fl Uygulamalar

fiubemizce kent ve meslek alan›m›za iliflkin çal›flmalar
kapsam›nda yap›lan incelemeler sonucunda ‹zmir'in sim-
gesi Saat Kulesi ile Konak, Mithatpafla, Alsancak, Kordon-
boyu ve Karfl›yaka'da ayd›nlatmaya yönelik önemli hatal›
uygulamalar tespit edilmifltir.

‹zmir'in 1901 y›l›ndan beri en önemli simgesel yap›lar›ndan
olan Saat Kulesi’nin gece de görselli¤inin artt›r›lmas› ama-
c› ile ayd›nlat›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Ancak Saat Kulesi’nin
ayd›nlat›lmas› son zamanlarda farkl› bir anlay›flla Belediye-
niz ilgili birimi taraf›ndan de¤ifltirilmifl, tarihi yap›n›n dokusu-
nun ortaya ç›kart›lmas› yerine gece hayat› kültürünün yans›-
t›ld›¤› de¤iflik ›fl›k oyunlar›n›n egemen oldu¤u bir ayd›nlatma
anlay›fl› uygulanm›flt›r. Renk uyumu olmayan, farkl› renk se-
çenekleri kullan›larak yap›lan bu uygulaman›n Saat Kulesi
gibi tek parçal› ve küçük boyutlardaki tarihi yap›lar için tek-
nik ve estetik aç›dan uygun olmad›¤› bilinen bir gerçektir.

Ayr›ca Konak Meydan› ve sahil boyunca palmiyelerin ayd›n-
lat›lmas›na iliflkin uygulanan yöntemin ayd›nlatma tekni¤i
ve mühendislik uygulamalar› ile çeliflti¤i, kullan›lan arma-
türlere enerji temin etmek amac› ile havai hat olarak çeki-
len kablolar›n teknik flartnamelere ayk›r› bir flekilde gelifli-
güzel çekildi¤i, mevcut a¤açlar›n ise direk olarak kullan›ld›-
¤›, enerjinin temin edildi¤i ayd›nlatma direklerindeki ba¤-
lant›lar›n uygun olmad›¤›, can güvenli¤ini de tehlikeye sok-
tu¤u, tarihi Saat Kulesi’nin dahi direk olarak kullan›ld›¤›,
teknik ve görsel aç›dan kirlilik bar›nd›rd›¤› tespit edilmifltir.

Kentimizi de¤erli k›lan tarihi yap›lar›na ve kamusal alanla-
r›na iliflkin bu tip uygulamalar öncesinde ortak çal›flma an-
lay›fl› çerçevesinde meslek odalar› ve üniversitelerden gö-
rüfl al›nmas›n›n önemini hat›rlat›r, konunun ivedi olarak de-
¤erlendirilmesini ve olumsuz uygulaman›n düzeltilmesi için
gere¤ini talep ederiz.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan ‹zmir’in simgesi Saat Kulesi ile Konak, Mit-
hatpafla, Alsancak, Kordonboyu ve Karfl›yaka’da ayd›nlatmaya yönelik hatal› uygulamalar tespit edilerek,
olumsuz uygulaman›n düzeltilmesi konusu ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ne afla¤›daki yaz› ile iletilmifltir:
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Yerel Seçim

Yerel Yönetim Seçim Sürecinde Adaylar 
fiubemizi Ziyaret Etti

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Ha-
san Topal, “2009 Yerel Seçimlerine Do¤ru ‹zmir Kentine
Dair Öneriler – Talepler – Beklentiler” bafll›¤›yla fiubemiz ta-
raf›ndan yay›mlanan rapor kapsam›nda da de¤inilen ‹zmir
kentinin öncelikli sorunlar› ve çözüm önerileri üzerine yerel
seçimlerde oy kullanacak adaylar ile görüfltü. fiubemizi zi-
yaret eden adaylara, kentimizin halihaz›rda varolan pozisyo-
nu ve neler yap›labilece¤i üzerine fikirlerini sunan Topal, ye-
rel seçim sonuçlar›n›n kentimizin geliflimi aç›s›ndan en
olumlu flekilde sonuçlanmas›n› istedi¤ini de vurgulad›. 

16 fiubat 2009 tarihinde CHP Karaba¤lar Belediye Baflkan
Aday› S›tk› Kürüm ile bafllayan süreç, 19 fiubat 2009 tari-
hinde DSP Gaziemir Belediyesi Baflkan Aday› Hüseyin fia-
hin, 23 fiubat 2009’da MHP Konak Belediyesi Baflkan
Aday› Tülin Dilflen, 3 Mart 2009’da Saadet Partisi ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aday› fierafettin K›l›ç, 5
Mart 2009’da AKP Konak Belediyesi Baflkan Aday› Ahmet
Sar›fl›n ve son olarak 9 Mart 2009’da DSP ‹zmir Büyükfle-
hir Belediyesi Baflkan Aday› Harun Öztürk ve DSP Karfl›ya-
ka Belediyesi Baflkan Aday› Mehmet Y›ld›r›m ile sürdü.
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Bu dönem mimari proje konusu olarak “Mimarlar Odas›”n›
çal›flan Yaflar Üniversitesi Mühendislik – Mimarl›k Fakülte-
si Mimarl›k Bölümü ö¤rencileri, 10 Mart 2009 Sal› günü fiu-
bemizdeydi. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
Baflkan› Hasan Topal’›n Mimarlar Odas› örgütlenmesi ve bu
örgütlenme içerisinde yer alan flubelerdeki çal›flma düze-
ninden söz etti¤i sunumda, ö¤renciler merak ettikleri konu-
lar› da sorma imkan›na sahip oldular. fiubemizdeki birimle-
ri gezerek, birimlerin iflleyiflleri hakk›nda bilgi sahibi olan
ö¤renciler, fiubemizin mekan gereksinimlerini tespit edip,
kütüphanemizden de faydalanarak çal›flmaya bafllad›lar. 

Yaflar Üniversitesi Mimarl›k Bölümü

Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu ö¤rencileri mes-
lek ve meslek örgütlenmesi konusunda bilgi almak amac›y-
la 26 Mart 2009 Perflembe günü Odam›z› ziyaret etti.
fiubemiz Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal’›n mimarl›k
mesle¤i ve Mimarlar Odas› hakk›nda detayl› bilgi verdi¤i
toplant›da, ö¤renciler merak ettikleri konular› da sorma im-
kan›na sahip oldular. Mimarl›k mesle¤ini günümüz koflulla-
r› içerisinde de de¤erlendiren Topal, Mimarlar Odas› örgüt-
lenmesini ve fiubemiz çal›flma alanlar›n› da aktard›. 

Ö¤renciler fiubemizi Ziyaret Etti

Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu

CHP Baflkan Adaylar›
TMMOB Bünyesindeki 
Oda Temsilcileri ile 
Toplant› Yapt›

Yerel seçimler öncesinde CHP ‹zmir ‹l Örgütü, ‹zmir’de
faaliyet gösteren meslek odalar›n›n temsilcileriyle bir
toplant› gerçeklefltirdi. 

Bayrakl› Tepekule Kongre ve Sergi Saray›’nda gerçekle-
flen toplant›ya CHP ‹zmir ‹l Baflkan› Nalbanto¤lu’nun ya-
n› s›ra CHP’nin baflta Büyükflehir Belediye Baflkan aday›
Aziz Kocao¤lu olmak üzere Konak, Bornova, Güzelbançe,
Buca, Gaziemir, Balçova, Narl›dere, Karfl›yaka, Bayrakl›
ve Karaba¤lar Belediye Baflkan aday› kat›ld›. 

Sivil toplum kurulufllar›yla adaylar›n buluflmas›n› amaçla-
yan toplant›da ‹zmir’in sorunlar› ele al›nd›. 

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› ve CHP aday› Aziz Ko-
cao¤lu toplant›da 2009 y›l›nda bitirilecek olan metro ça-
l›flmas› ve yeni bafllayacak tramvay projesinin yan› s›ra
deniz ulafl›m›n› da rahatlatacak çal›flmalar›ndan söz etti.
Yeni dönemde haz›rlad›klar› projeleri k›saca anlatan par-
tililer, ‹zmir’in gelece¤i ile ilgili görüfllerini izliyenlerle
paylaflt›lar.
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Bas›nda Yerel Seçim Haberlerimiz
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Yorum

Tesadüften Kültüre

Alsancak bölgesinde Sait Alt›nordu ve Vahap Özaltay
Meydanlar› aras›nda kalan Atatürk Caddesi, sa¤›nda ve
solunda geçmiflten günümüze tesadüfen kalan tarihi ya-
p›larla çevrilidir. Eski ad›yla Alsancak Gar› Meydan›’n›
da içine alan bu tarihi alan ‹zmir kentinin sosyal ve kül-
türel hayat›na canl›l›k katacak, Atatürk Caddesi üzerin-
deki yo¤un tafl›t trafi¤ini rahatlatacak flekilde yeniden
düzenlenebilir. Bu düzenleme sonunda, bugünkü Ata-

türk Caddesi yar›n, tren gar›, postanesi, saat kulesi,
kent kütüphanesi, sa¤l›k oca¤›, TCDD müzesi ve koru-
ma alt›ndaki eski ‹zmir evleri ile çevrili yaflayan bir mey-
dana dönüflecektir. Halihaz›rda söz konusu alanda yer
alan binalar vaziyet plan›nda numarland›r›lm›fl ve afla¤›-
da listelenmifltir. Atatürk Caddesi’nin do¤u ve bat› cep-
hesinde s›ralanan bu binalar meydan alg›s›n› da iletmek
üzere panaromik flekilde de görüntülenmifltir.

Fikret Okutucu, S. Zeynep Dogan Erdogmufl, Tugçe Kazanasmaz

( ( (

Bu yaz›da, geçmiflten günümüze tesadüfen kalan tarihi yap›lar›n ço¤unlukta oldu¤u ‹zmir Alsancak Gar
Meydan› ve çevresinin, kentin sosyal ve kültürel hayat›na canl›l›k katacak flekilde yeniden düzenlenmesi
fikri aç›klanmaktad›r. Ayr›ca üç y›ldan beri çeflitli ortamlarda dile getirdi¤imiz bu fikri, burada afla¤›daki
flekilde görsel hale getirmeye çal›flt›k ancak bu meydan düzenlemesinin asl›nda ulusal ölçekteki bir fikir
yar›flmas›yla elde edilmesini önermekteyiz. Eski ad›yla Alsancak Gar Meydan› ya da flimdiki ad›yla Sait Al-
t›nordu Meydan›’ndan, Vahap Özaltay Meydan›’na uzanan Atatürk Caddesi’nin iki yan›nda yer alan TCDD
gar binas›, müze ve sergi salonu, sa¤l›k oca¤›, postane, saat kulesi, tescilli eski ‹zmir evleri, St. John Ki-
lisesi ve Tekel Binas›, sosyal ve kültürel aktivitelerle donat›l›p, Atatürk Caddesi araç trafi¤ine kapat›l›rsa
‹zmir kent hayat› zenginleflecektir. Günümüzde tafl›t trafi¤i ile iflgal edilmifl olan bu tarihi alan, yaya trafi-
¤ine aç›l›p restoranlar, kafeler, müzeler, sergi ve toplanma alanlar› ile beslenerek ‹zmirlilere sunulabilir.
Bölgedeki trafik ak›fl› da yeralt›na al›narak Ziya Gökalp, Talatpafla ve fiaireflref Bulvarlar›n›n tek noktada
birleflmesi sebebiyle oluflan trafik s›k›fl›kl›¤› giderilebilir. 

Alsancak Gar Meydan›'n›n Günümüzdeki Trafik Ak›fl›
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Vaziyet Plan› ve Panaromik Görünüfller

1. Befl katl› yeni yap›

2. ‹ki katl› yeni yap›

3. Postane (Tescilli)

4. TCDD Sivil Savunma Uzmanl›¤› ile TCDD müze ve sanat galerisi

(Tescilli)

5. Tescilli bina

6. Tescilli bina

7. ‹zmir Özel Türk Koleji ve Çocuk Evi (Tescilli)

8. Kent Kütüphanesi (Tescilli)

9. Kent Kütüphanesi (Tescilli)

10. Tescilli Bina

11. Tescilli Bina

12. St. John Evangelist Kilisesi

13,14 ve 15. Tekel Binas› (Tescilli)

16. TCDD Depo ve Atölye Binalar› (Tescilli)

17. Saat Kulesi ve TCDD Lojman› (Tescilli)

18. Sa¤l›k Bakanl›¤› Çocuk De¤erlendirme Merkezi (Tescilli)

19. Alsancak Gar Binas› (Tescilli)
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Fikrin ana hatlar› afla¤›da iki madde ile belirtilmifltir:

1. Alsancak Tren Gar›’n›n önündeki meydana, Vahap
Özaltay Meydan› yani ‹ngiliz Konsoloslu¤u taraf›ndan ge-
lip St. John Kilisesi ile eski Tekel Binas› taraf›ndan s›-
k›flt›r›l›p üç fleride daralan yolu; Talatpafla, fiair Eflref ve
Ziya Gökalp Bulvarlar›’n›n birleflti¤i bu noktan›n yaklafl›k
75m gerisinden yeralt›na al›p Toprak Mahsulleri Ofisi si-
lolar›n›n önünde tekrar yukar›ya ç›kartarak an›lan üç bul-
var› birlefltikleri bu noktadaki toplam üç fleritten, her bi-

ri kendi gidifl gelifllerinde olan (Ziya Gökalp Bulvar›’n›n
daha önce kat›l›mla fiair Eflref Bulvar›’na dahil edilmesi
ile) iki katl› yeralt› tüneli arac›l›¤› ile tafl›t trafi¤ini büyük
ölçüde rahatlatmak. Bir trafik mühendisli¤i konusu olan
bu bölüm, konusuna hakim bir trafik mühendisince ele
al›nd›¤›nda kusursuz olarak çözülme olana¤›na sahiptir.

‹nfla edilmesi önerilen; yatayda 17 metre, düfleyde 11
metre d›fl çapl› ve iki katl› yeralt› tünelinin yap›m tekni-
¤i için, bu tür zeminlerde yayg›n olarak uygulanan iki

Alsancak Gar Saat KulesiSt. John Evangelist Anglikan Kilisesi

Kent Kütüphanesi
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yöntemden birisi seçilebilir. Birinci yöntem, zemine kim-
yasal katk›l› s›v› beton enjekte edilmesini ve betonun
donmas›ndan sonra kaz› yap›lmas›n› önerir. ‹kinci yön-
tem ise zemine s›v› azot enjekte edildikten sonra zemi-
nin so¤utularak buzland›r›lmas›n› ve daha sonra oluflan
buz kütlesinin kaz›l›rken tünel betonlar› dökülmesini
önerir. 

2. Tafl›t trafi¤inden ar›nd›r›lan bu alan› yaya trafi¤i, res-
toran, kafe, müze, sergi ve toplanma alan› gibi sosyal
ve kültürel aktivitelere açmak.

Yaz›n›n bafl›¤›n› “Tesadüften Kültüre” olarak belirledik
çünkü bu meydan› çevreleyerek, meydan› meydan ya-
pan yap›lar›n tamam›na yak›n›n›n tesadüfen korunmufl
olmalar›ndand›r. Tesadüflerin birincisi, bu binalar›n “Bü-
yük ‹zmir Yang›n›’ndan” kurtulmufl olmalar›, ikincisi de
bu bölgenin vaktiyle “rantiyeciler’in” ilgi alanlar›n›n ke-
nar›nda kalm›fl olmas› ile gerçekleflmifltir. 

‹mar plan›nda öngörülen, Vahap Özaltay Meydan›’ndan,
Alsancak Stadyumu önüne eski Tekel Binalar›’n›n oldu-
¤u arazinin üzerinden ve içerisinden geçerek inen yol,

gerek tarihe sayg›, gerek görsel güzellik gerekse maliyet
aç›s›ndan yeterince olgun de¤ildir. Bu yaz›da, meydan
olarak kullan›lmas›n› önerdi¤imiz alan›n Alsancak taraf›n-
dan ve limandan gelen yayalar ve kruvazier yolcular› için
hofl ve ilgi çekici bir atmosfer oluflturaca¤›na inan›yoruz. 

Alsancak Gar Meydan›'n›n Eski Görünüflü

Fikret Okutucu, Dr. Mimar
S. Zeynep Do¤an-Erdo¤mufl, Yrd. Doç. Dr. ‹YTE Mimarl›k Bölümü
Tu¤çe Kazanasmaz, Ö¤r. Gör. Dr. ‹YTE Mimarl›k Bölümü
‹lüstrasyon: R. Levent Kalafat; Mimar
Panoramik Görünüfl Foto¤raflar›: Aysu Demirciefe

Alsancak Gar Meydan›'n›n Öneri Görünüflü

Alsancak Gar Meydan›'n›n Günümüzdeki Görünüflü
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Etkinlikler

Fikret Okutucu’nun “Tasar›m›n Gücüyle Enerji Üretmek”
söyleflisi 24 fiubat 2009 Sal› günü gerçekleflti. ‹nsanla-
r›n do¤aya verdi¤i zararlar›n çok tart›fl›ld›¤› günümüzde,
enerji tüketiminin gündemde olmas›na de¤inerek sunu-
muna bafllayan Okutucu, yenilenebilir enerji kaynakla-
r›ndan mümkün oldu¤unca fazla yararlan›lmas› ve bu
kaynaklar›n yayg›nlaflt›r›lmas›n›n önemini vurgulad›. Mo-
dern mimarinin vazgeçilmez elemanlar›ndan olan genifl
cam yüzeylerin binalarda enerji kaçaklar›n›n büyük bir
k›sm›n› oluflturdu¤unu dile getiren Okutucu, cam cephe-
lerin binan›n toplam ›s›tma ve so¤utma yüküne olan
olumsuz etkilerinin binan›n görsel kalitesini bozmadan
iyilefltirilmesi üzerine Ege Üniversitesi Günefl Enstitü-
sündeki uygulamay› aktard›. Ayr›ca güney ve güney kom-
binasyonu olan cephelerde balkonlar arac›¤›yla; sera
korunumu oluflturup enerji üretmek ve aç›k balkon olufl-
turup günefl kontrolü yapmak konular›n› örnekler üzerin-
den aktaran Okutucu, pencerelerde yatay / dikey panel-
ler ve d›fl jaluzilerle al›nan önlemlerin iç mekanda orta-
ya ç›kard›¤› s›cakl›k farkl›l›klar›n›n uygulanm›fl bir örnek
üzerinden üç y›ll›k sonuçlar›n› izleyenlerle paylaflt›.

Fikret Okutucu’nun
“Tasar›m›n Gücüyle Enerji
Üretmek” Söyleflisi
Gerçekleflti

Yap›larda Otomasyon Geçifl Sistemleri Semineri semi-
neri 26 fiubat 2009 Perflembe günü gerçekleflti. Mas-
simo Spenga’n›n konuflmac› olarak yer ald›¤› seminer-
de, konut, ticaret, sanayi sektörü için üretilen otomatik
kap› ve panjurlar detaylar›yla aktar›ld›. Otomatik kap›la-
r›n montaj›n›n ve teknik detaylar›n›n aktar›ld›¤› seminer-
de, firman›n üretti¤i kontrol ve güvenlik aksesuarlar› da
izleyenlerle paylafl›ld›. Seminer sonras›nda firma tara-
f›ndan düzenlenen kokteylde, üyelerimiz yetkililerle bire-
bir iletiflim kurarak üretilen ürünler hakk›nda detayl› bil-
gi edinme imkan›na sahip oldular.

Yap›larda Otomasyon Geçifl
Sistemleri Semineri
Gerçekleflti
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Etkinlikler

Yeflim Kamile Aktu¤lu’nun “Singapur ve Avustralya, Ha-
ziran 2008” söyleflisi 4 Mart 2009 Çarflamba günü ger-
çekleflti.

16-25 Haziran 2008 tarihlerinde konferansa kat›lmak
için ‹zmir’den önce Singapur ve sonras›nda Avustral-
ya’ya yap›lan ziyaretini aktaran Aktu¤lu, flehirleri hem
mimari ürünleri hem de yaflant›s› ile izleyenlerle paylafl-
t›. 15 Haziran 2008 tarihinde ‹zmir’den bafllayan, ‹stan-
bul, Frankfurt, Singapore, Brisbane, Suffers Paradise,
Brisbane, Sydney, Singapore, Frankfurt, ‹stanbul ve son
olarak 24 Haziran 2008’de ‹zmir ile son bulan seyaha-
tini hava foto¤raflar› üzerinden paylaflan Aktu¤lu, izle-
yenlere bu rotay› takip eden bir uçufl keyfi yaflatt›. Ha-
vaalan› yap›lar›n›n kente girifl ç›k›fl noktas› olmas› aç›-
s›ndan önemine de de¤inen Aktu¤lu, bu yap›lar› görsel-
leriyle destekli olarak aktard›. Singapur’un mimarisinin
yüksek yap› a¤›rl›kl› oldu¤una de¤inen Aktu¤lu, oradaki
yaflamdan kesitleri de izleyenlerle paylaflt›. Gezdi¤i yer-
leri yeni mimari yap›lanmalar› ve kentin yaflam›yla akta-
ran Aktu¤lu’nun söyleflisi ilgiyle izlendi.

Yeflim Kamile Aktu¤lu’nun
“Singapur ve Avustralya,
Haziran 2008” Söyleflisi
Gerçekleflti

Koray Velibeyo¤lu’nun “Varl›k Temelli Kalk›nma: Yerel
Varl›klar› F›rsata Dönüfltürmek” söyleflisi 11 Mart 2009
Çarflamba günü gerçekleflti. “Urla – Çeflme – Karabu-
run Yar›madas› Ulusal Fikir Yar›flmas›”nda birincilik ödü-
lünü kazanan grubun ekip bafl› olan Koray Velibeyo¤lu,
projenin ana fikrini oluflturan varl›k temelli kalk›nma ve
varolan yerel varl›klar›n o yerin geliflimi aç›fl›ndan f›rsa-
ta dönüfltürülmesi sorunsal›n› irdeledi. Velibeyo¤lu ön-
celikle varl›k kavram›n›n sözlük anlam›n›n bir bireyin,
kayna¤›n veya nesnenin de¤erli niteli¤i oldu¤unu aktard›.
Varl›k tan›mlar›na yönelik olarak; ekonomiklik, sürdürü-
lebilirlik ve biriktirilebilirlik niteliklerine de de¤inen Veli-
beyo¤lu, varl›k kategorilerini, kentsel varl›k yönetimini
ve Urla, Çeflme, Karaburun Yar›madas› için varl›k harita-
lamas› ve de¤erlendirilmesini izleyenlerle paylaflt›. Pro-
jenin genel yaklafl›m›n›; kavramsal çerçevenin yan› s›ra
vizyon, stratejik amaç ve hedefler do¤rultusunda akta-
ran Velibeyo¤lu, yerel varl›klar›n f›rsata dönüfltürüldü¤ü
pilot proje uygulamalar›n› da paylaflt›. Son olarak strate-
jik yol haritas›na de¤inen Velibeyo¤lu’nun söyleflisi, izle-
yenlerin kat›l›m›yla zenginleflti. 

Koray Velibeyo¤lu’nun
“Varl›k Temelli Kalk›nma”
Söyleflisi Gerçekleflti
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Etkinlikler

Yenilenebilir ve Alternatif
Enerjilere Avrupal› Çözüm Air-
pac-Omektron Is› Pompas›
semineri 18 Mart 2009 Çar-
flamba günü gerçekleflti. Me-
tin Karagöz ve Gökhan Öz-
can’›n konuflmac› olarak yer
ald›¤› seminerde öncelikle,
Omektron firmas› hakk›nda
k›saca bilgi verildi ve firma-

n›n Fransa’da üretim yapan Airpac firmas›n›n Türkiye
distribütörü oldu¤u bilgisi verildi. Firman›n ürün portfol-
yosu içinde yer alan; hava kaynakl› ›s› pompas› Ophely,
toprak kaynakl› ›s› pompas› Sirius ve hava kaynakl› su
›s›t›c›s› Chleo konuflmac›lar taraf›ndan üyelerimize ay-
r›nt›l› olarak tan›t›ld›. Bu üç ürünü kullan›m yerleri ve
teknik özellikleriyle aktaran yetkililer, çevreci özellikleri
ile ›s›tma ve so¤utma s›ras›nda sa¤lad›klar› enerji ta-
sarrufunu di¤er ürünlerle karfl›l›kl› olarak izleyenlerle
paylaflt›lar. Uygulama detaylar›n›n da aktar›ld›¤› semi-
ner, üyelerimiz taraf›ndan ilgiyle izlendi.

Yenilenebilir ve Alternatif
Enerjilere Avrupal› Çözüm
Airpac-Omektron Is› Pompas›
Semineri Gerçekleflti

Siteco Ayd›nlatma Teknikleri ve fiubemiz taraf›ndan dü-
zenlenen Ayd›nlatma Tasar›m› semineri 25 Mart 2009
Çarflamba günü gerçekleflti. Siteco Ayd›nlatma Teknik-
leri’nden Tolga Gazel’in, ayd›nlatman›n sözlük anlam›-
n›n bir nesneyi görünür yapmak oldu¤undan ve ayd›nlat-
ma kavram›ndan söz etti¤i seminerde, temel ayd›nlat-
ma bilgisi de ayr›nt›l› olarak aktar›ld›. Üç farkl› flekilde
karfl›m›za ç›kabilen kontrast›n nesneyi daha belirgin ha-
le getirilmesindeki önemine görseller üzerinden de¤i-
nen Gazel, ›fl›k kaynaklar›n› da aktard›. Mekanlarda ay-
d›nlatman›n önemine ve çeflitli mekanlar›n ayd›nl›k ge-
reksinimlerine de¤inen Gazel, günümüz ofis ve endüstri
tesislerinde de¤iflen ayd›nlatma ihtiyac›n› ve kullan›lma-
s› gereken ›fl›k kaynaklar›n› da ayr›nt›lar›yla aktard›. Son
dönemde hayat›m›z›n her alan›nda kolayl›k sa¤layan bil-
gisayar ile iç ve d›fl mekan modellemesini ve ayd›nlat-
ma hesaplamalar›n› izleyenlerle görseller üzerinden
paylaflan Gazel, son olarak firma olarak gerçeklefltirdik-
leri ayd›nlatma uygulama örnekleri üzerinden genel de-
¤erlendirme yapt›. Ayd›nlatma konusunda detayl› bilgi
aktar›m› sa¤layan seminer, ilgiyle izlendi.

Siteco Ayd›nlatma
Tekniklerinin Sundu¤u
Ayd›nlatma Tasar›m›
Semineri Gerçekleflti
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Teknik Gezi

Efes Müzesi’nden Arkeolog Hünkar Keser eflli¤inde 21
Mart 2009 Cumartesi günü sabah kahvalt›s› sonras›
Selçuk – Efes – Yamaç Evler – fiirince gezisini gerçek-
lefltirdik. Selçuk Müzesi’ni ziyaret ederek bafllad›¤›m›z
geziye, müze ç›k›fl›nda kat›l›mc› meslektafllar›m›z›n gi-
riflte b›rakt›¤› foto¤raf ve kimliklerle ç›kart›lan müze kart-
lar›m›z› da alarak Efes ve Yamaç Evler ile devam ettik.

1960 y›l›ndan bu yana Efes Yamaç Evleri’nin ‹nsula ad›
verilen iki adas› kaz›lm›fl ve bunlardan biri 2001 y›l›nda
ziyarete aç›lm›flt›r. 3000 m2’lik bir alan› kapsayan 1.
adada son y›llarda yap›lan derin sondajlarda yamac›n
ilk kez M.Ö. 1. yüzy›lda konut alan› olarak kullan›lmaya
bafllad›¤› ortaya ç›km›flt›r. 

Hadrian Tap›na¤›’n›n tam karfl›s›nda, adan›n yar›s›n›
kapsayan büyük evin M.S. 2. yüzy›l bafl›nda Ziyafet Evi
veya Yamaç Saray olarak infla edildi¤i ve evin sosyal bir
kulübe ait toplant› evi oldu¤u öne sürülmektedir. Üst te-

rastaki evlerin Bizans Ça¤›’na kadar kullan›ld›¤› anlafl›l-
maktad›r. Bat›da modern bir çat› ile örtülen ve toplam
4000 m2’lik alan› kapsayan 2. ada dünya arkeolojisin-
de önemli bir yere sahiptir. Efes’in tam merkezinde,
Bülbül Da¤›’n›n kuzeyinde üç teras halinde yap›lm›fl ev-
ler birbirine bitiflik ve yaklafl›k ayn› büyüklükte alt› otur-
ma birimine sahiptir.

Selçuk Müzesi, Efes, Yamaç Evler’de bizlere efllik eden
Arkeolog Hünkar Keser’e ve bu imkan› sa¤layan Selçuk
Müze Müdürü Cengiz Topal’a Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi ad›na teflekkür ederiz.

Ö¤le yeme¤i ile devam eden gezimizde fiirince Can Res-
toran’da flarap eflli¤inde gözleme yedikten sonra fiirin-
ce’yi dolaflt›k. ‹sabey Camisi’nin gezilmesinin ard›ndan
bir sonraki gezimizde buluflmak üzere ‹zmir’e hareket
ettik.

Selçuk - Efes - Yamaç Evler - fiirince Gezisi Gerçekleflti

Ayfle Atatoprak
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fiube Çal›flmalar›

Yaflanan ekonomik krizin etkisiyle inflaat sektöründe ve
meslektafllar›m›z aras›nda iflsizlik h›zla artmakta, çal›-
flan meslektafllar›m›z ise iflten ç›kart›lma bask›s›yla kar-
fl› karfl›ya kalmaktad›r. Bu süreçte üyelerine destek ver-
mek isteyen meslek odalar› farkl› çal›flma ve araflt›rma-
lara yönelmifllerdir. 7 – 8 Mart 2009 tarihinde gerçek-
lefltirilen “Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çal›flan Mi-
marlar Kurultay›1”de yürütülen atölye çal›flmalar›n›n
önemli alt bafll›klardan biri de “Kriz, Mimar ‹stihdam›,
iflsizlik ve De¤iflim” olmufltur. 14–15 Kas›m 2009 tarih-
lerinde gerçekleflmesi planlanan TMMOB Ücretli Çal›-
flan ve ‹flsiz Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar› Kurul-
tay›’n›n konular› aras›nda da  “Kapitalizmin dünyadaki
ekonomik krizi ve etkileri” ile “‹flsizli¤in ve güvencesizli-
¤in mühendis, mimar ve flehir planc›lar› üzerinde etkile-
ri” gibi alt bafll›klar yer almaktad›r. Tüm bu çal›flmalar›n
ve raporlar›n derlenerek eylem planlar› oluflturulmas›,
ücretli çal›flan ve iflsiz üyelerin örgütlenme çat›s› alt›nda
krizi olabildi¤ince az zararla geçirmeleri için stratejiler
belirlenmesi hedeflenmektedir.

Bu süreçte TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu, ücret-
li çal›flan ve iflsiz mühendis- mimarlar›n özellikle kriz ne-
deniyle yaflad›¤› sorunlar› ortaya koymak ve çözüm öne-
rileri gelifltirmek ad›na bir komisyon kurmufltur. fiubemi-
zin de iki temsilciyle kat›ld›¤› komisyon, öncelikle üyele-
rin profilinin belirlenmesi ve birebir iliflki kurulmas› ge-
rekti¤i inanc›yla, üyelere küçük birer anket uygulanmas›-
n› önermifltir. fiubemizin telefon görüflmeleri yaparak
gerçeklefltirmifl oldu¤u anket için hedef kitle olarak
2004 y›l› sonras› ve 1999–2003 y›llar› aras›nda mezun
üyeler seçilmifltir. Bu aral›¤›n seçilmesinin temel nede-
ni, özellikle 10 y›l ve üzeri mezunlarda büro açma veya
flirket orta¤› olma oran›n›n giderek artmas›d›r. Büro Tes-
cil Belgesi sahibi olmayan; 2004 y›l› sonras› mezunu

145, 1999–2003 y›llar› aras›nda mezun olan 149 üye
ile telefon görüflmesi yap›larak iflsizlik oran› ve üyeleri-
mizin çal›flma koflullar› tespit edilmeye çal›fl›lm›flt›r.       

Yap›lan anketlerde; 2004 y›l› sonras› mezunlar›nda
%32, 1999–2003 y›llar› aras› mezunlarda ise %23 ora-
n›nda iflsizlik tespit edilmifltir. Genel olarak son on y›l
içerisinde mezun olan üyeler aras›ndaki iflsizlik oran›
%28 gibi yüksek bir oran olarak saptanm›flt›r. 2004 y›l›
sonras› mezunlar›ndan iflsiz olanlar›n %66’s› kendi is-
tekleri ile çal›flmad›klar›n› belirtmifltir. Kendi iste¤i ile
çal›flmayan üyelerin pek ço¤u iyi bir ifl bulamad›klar›n-
dan, ücretlerin düflük oldu¤undan, yeterli sosyal güven-
lik koflullar›n›n sa¤lanamad›¤›ndan yak›nmakta, yüksek
lisans ve doktora e¤itimlerine devam ederek ö¤renim
süresini uzatmakta ve ifl yaflam›na geç bafllamay› tercih
etmektedir. 1999–2003 y›llar› mezunlar› aras›nda ise
kendi iste¤i ile çal›flmayan kiflilerin oran› %44’tür. Bu ki-
flilerin pek ço¤u geçici olarak çal›flmad›klar›n›, son iflyer-
lerinden ayr›lma nedenleri aras›nda kendi ofislerini aç-
ma iste¤i, ücretlerin kötü olmas› ya da çal›flt›klar› iflyer-
lerinde ilerleme ve tasar›m yapma imkân› bulamad›klar›
gibi gerekçeleri oldu¤unu aç›klam›flt›r. ‹stekleri d›fl›nda
iflten ayr›lan üyelerimizin büyük ço¤unlu¤u ise son alt›
ayl›k dönemde yaflanan ekonomik krizin öne sürülmesi
ile iflten ç›kart›ld›klar›n› belirtmifltir.

Geçmiflte fiubemiz, ücretli olarak çal›flan üyelerimiz ara-
s›nda sigortas›z çal›flma oran›n›n yüksek oldu¤unu tes-
pit etmifl ve üyelerimize sigortal› çal›flmalar› konusunda
uyar›larda bulunmufltur. Anket çal›flmas›nda üyelerimiz
aras›nda sigortas›z çal›flma oran›n›n 2004 y›l› sonras›
mezunlarda %4.4, 1999–2003 y›llar› mezunlar› aras›n-
da ise %1 gibi düflük oranlarda oldu¤u, çal›flma süresi
uzad›kça üyelerimizin yasal haklar› konusunda daha bi-
linçli hareket ettikleri tespit edilmifltir. 

Ücretli Çal›flan ve ‹flsiz Mimarlara Yönelik Çal›flmalar›m›z 
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2004 YILI SONRASI MEZUNLAR 1999-2003 YILLARI ARASI MEZUNLAR

“Hizmet Sözleflmeniz var m›? / ‹flveren ile bir sözleflme
yapt›n›z m›?”, ücretli çal›flan üyelere sordu¤umuz soru-
lardan bir di¤eridir. Ankette 2004 y›l› sonras› mezun
üyelerimizin %55’inin, 1999–2003 y›llar› aras›nda me-
zun olan üyelerimizden de %40’›n›n herhangi bir sözlefl-
me yapmaks›z›n çal›flt›klar› tespit edilmifltir. “Neden
sözleflmeniz yok?” diye soruldu¤unda üyelerimizin pek
ço¤unun sözleflmenin ne ifle yarayaca¤›, nas›l yap›laca-
¤› ya da neleri içermesi gerekti¤i konusunda bilgi sahi-
bi olmad›klar› anlafl›lm›flt›r. ‹flveren ile çal›flan aras›nda,
çal›flan›n haklar›n› ve çal›flma koflullar›n› net olarak belir-
leyen bir sözleflmenin yap›lmas› daha sonra do¤acak an-
laflmazl›klar›n çözümünde kolayl›k sa¤layacakt›r. fiube-
miz internet sayfas›nda bulunun “Ücretli Mimar Tip Söz-
leflmesi” belgesi, üyelerime bu konuda yard›mc› olacakt›r.

Üyelerimizin ücret miktarlar› hakk›nda bilgi almak için,
hangi ücret aral›¤›nda maafl ald›klar› sorulmufltur. Gra-
fikte de görüldü¤ü gibi çal›flma deneyimi artt›kça üyele-
rimizin ücret oranlar› yükselmektedir. 500–1000 TL ara-
l›¤›nda ücret alan üyelerimizin oran›, 2004 y›l› sonras›
mezunlarda %12, 1999–2003 y›llar› aras› mezunlarda
ise %1 gibi nispeten düflük oranlardad›r. Burada flunu
belirtmek yararl› olacakt›r; bu ücret aral›¤›nda maafl
alan üyelerimiz genellikle yap› denetim firmalar›nda ça-
l›flmaktad›r. Ancak kriz nedeniyle ücretlerinin tamam›n›
alamayan üyelerimizin say›s› son dönemde artmaktad›r. 

Krizin inflaat sektörünü etkilemesiyle birlikte özellikle
son üç ay içerisinde iflten ç›kar›lmalar artm›flt›r. ‹flten ç›-

kart›lan üyelerimizin genel olarak hukuksal haklar›n› bil-
medi¤i ya da mücadele süreçlerine iliflkin yeterli bilgi
sahibi olmad›¤›, yap›lan telefon görüflmelerinin önemli
sonuçlar›ndand›r. fiöyle ki iflten ç›kart›lm›fl olan üyeleri-
mizin %80’i yasal haklar› oldu¤u halde k›dem ve ihbar
tazminat› gibi haklar›ndan faydalanamam›fllard›r. 2004
y›l› sonras› mezunlar›nda bu oran %75, 1999–2003 y›l-
lar› mezunlar› aras›nda ise %73’tür.  Üyelerimize bu
haklar›ndan faydalanabilmek için herhangi bir giriflimde
bulunup bulunmad›klar› soruldu¤unda “iflverenle konufl-
tum ama olumsuz yan›t ald›m” cevab›n› vermekte, mah-
kemelerde y›llarca u¤raflmak istemediklerini belirtmek-
tedirler. Oysa mahkeme süreci yasada flu flekilde belir-
lenmifltir: ‹flçinin baflvuru süresi bir ay, yerel mahkeme-
nin karar verme süresi iki ay ve Yarg›tay aflamas› da bir
ay. Hukuksal haklar ve yasal süreç konusunda üyeleri-
miz fiubemiz hukuk dan›flman› Güney Dinç’ten randevu
alarak ayr›nt›l› bilgi edinebilirler. 

Anketin ilk verilerine dayan›larak ücretli çal›flan üyeleri-
mizin hukuksal haklar›na, ekonomik kriz, krizin mühen-
dis ve mimarlar üzerindeki etkilerine iliflkin bilgilerin ak-
tar›laca¤› bir etkinlik organize edilmektedir. Tarihi ve ay-
r›nt›lar› daha sonra duyurulacak etkinlik kapsam›ndaki
forum bölümünde üyelerimizin sorunlar›n› aktarma ola-
na¤› bulmas› planlanmaktad›r.  

‹lk sonuçlar›n› paylaflt›¤›m›z anketimiz sürekli güncelle-
necek ve üyelerimize aktar›lacakt›r.
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Mevzuat

Proje ve Kontrollük ‹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 mad-
desinin (4.5) numaral›  bendi gere¤i, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanl›¤›m›z Yap›
‹flleri Genel Müdürlü¤ü Mimari Proje Dairesi Baflkan›’n›n bütün ek ödentileri dahil net maafl›n›n sözleflmeye esas y›l dönemi
(sözleflme birim fiyatlar›n›n ait oldu¤u y›l dönemi) ile uygulama y›l› dönemine ait miktarlar› aras›ndaki art›fl oranlar›;

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

1980
1981
1982
1983
1984
1984
1985
1985
1986
1986
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1990
1990
1991
1991
1991
1992
1992
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995

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.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
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
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

96151,15
66196,15
44247,00
35197,13
28483,56
24330,18
18487,27
16726,78
13366,04
12036,48
9621,12
8340,11
6367,82
5244,96
4116,05
2136,92
1755,75
1393,62
1143,25
861,54
800,96
604,55
498,32
375,50
301,61
273,42
223,62
198,70
194,47
187,76
163,35
153,83
94,88

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
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1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2009

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

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
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 -                    ) sözleflmeleri için

64,45
43,62
24,77
18,46
13,95
11,60
10,47
8,07
6,77
5,92
5,44
5,08
4,78
4,36
4,27
3,84
3,68
3,53
3,35
3,19
3,01
2,87
2,63
2,13
2,06
1,94
1,88
1,72
1,70
1,58
1,52
1,47
1,37
1,34
1,29
1,23
1,19
1,15
1,09
1,04
1,00
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Mevzuat

Mimarl›k ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesab›nda Kullan›lacak
2009 Y›l› Yap› Yaklafl›k Birim Maliyetleri Hakk›nda Tebli¤
Resmi Gazete Tarihi : 19.03.2009
Resmi Gazete Say›s› : 27174

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ile yürürlü¤e giren “Mimarl›k ve Mühendislik Hiz-
metleri fiartnamesi’nin 3.2 maddesi gere¤ince mimar-

l›k ve mühendislik hizmet bedellerinin hesab›nda kulla-
n›lacak 2009 y›l› Yap› Yaklafl›k Birim Maliyetleri, yap›n›n
mimarl›k hizmetlerine esas olan s›n›f› dikkate al›narak
inflaat genel giderleri ile yüklenici kâr› dahil belirlenerek
afla¤›da gösterilmifltir.

Yap›n›n Birim Maliyeti

YAPININ M‹MARLIK H‹ZMETLER‹NE ESAS OLAN SINIFI  (BM) TL/M2
I. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR 71,00

• 3 m yüksekli¤e kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarlar›
• Basit kümes ve basit tar›m yap›lar›
• Plastik örtülü seralar
• Mevcut yap›lar aras› ba¤lant›- geçifl yollar›
• Baraka veya geçici kullan›m› olan küçük yap›lar
• Yard›mc› yap›lar (Müfltemilat)
• Gölgelikler-çardaklar
• Üstü kapal› yanlar› aç›k teneffüs, oyun gösteri alanlar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B GRUBU YAPILAR   123,00
• Cam örtülü seralar
• Basit padok, büyük ve küçük bafl hayvan a¤›llar›
• Su depolar›
• ‹fl yeri depolar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

II. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                                    195,00

• Kuleler, ayakl› su depolar›
• Palplanj ve ankrajl› perde ve istinat duvarlar›
• Kay›khane
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B GRUBU YAPILAR                                    268,00
• Pnömatik ve fliflirme yap›lar
• Hangar yap›lar› (Uçak bak›m ve onar›m amaçl›)
• Tek katl› ofisler, dükkan ve basit atölyeler
• Semt sahalar›, küçük semt parklar›, çocuk oyun alanlar› ve müfltemilatlar›
• Tar›m, endüstri ve sanayi yap›lar› (Tek katl› beton ve çelik prefabrike depo ve atölyeler, tesisat a¤›rl›kl› a¤›llar, 

fidan yetifltirme ve bekletme tesisleri)
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• Yat bak›m ve onar›m atölyeleri, çekek yerleri
• Jeoloji, botanik ve tema parklar›
• Mezbahalar
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

III. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                                     437,00

• Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel e¤itim okullar›n›n veya iflletme ve tesislerin spor salonlar›, jimnastik salonlar›,
semt salonlar›)

• Katl› garajlar
• Hobi ve oyun salonlar›.
• Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)
• Al›flverifl merkezleri (semt pazarlar›, küçük ve büyük hal binalar›, marketler. v.b)
• Bas›mevleri, matbaalar
• So¤uk hava depolar›
• Konutlar (dört kata kadar- dört kat dahil - asansörsüz ve kalorifersiz)
• Benzin istasyonlar›
• Kampingler
• Küçük sanayi tesisleri (Donan›ml› atölyeler, ticarethane, dükkan, imalathane, dökümhane)
• Semt postaneleri
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B GRUBU YAPILAR                       498,00
• Krefl-Gündüz bak›mevleri
• Otel ve moteller (1 ve 2 y›ld›zl› oteller, 2. s›n›f moteller)
• Entegre tar›msal endüstri yap›lar›
• ‹dari binalar (ilçe tipi hükümet konaklar›, vergi daireleri)
• Gençlik Merkezleri
• Belediyeler ve çeflitli amaçl› kamu binalar›
• Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
• Temel e¤itim okullar›
• Küçük kitapl›k ve benzeri kültür tesisleri
• Jandarma ve emniyet karakol binalar›
• Sa¤l›k tesisleri (sa¤l›k ocaklar›, kamu sa¤l›k dispanserleri, sa¤l›k evleri, sa¤l›k merkezleri)
• Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)
• Halk evleri
• Pansiyonlar
• 150 kifliye kadar cezaevleri
• Fuarlar
• Sergi salonlar›
• Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)
• Marinalar
• Gece kulübü, diskotekler
• ‹tfaiye kurtarma istasyonlar›
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• Misafirhaneler
• Büyük çiftlik yap›lar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
IV. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR                                    561,00
• Özelli¤i olan büyük okul yap›lar› (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan e¤itim yap›lar›)
• Poliklinikler ve benzeri sa¤l›k yap›lar› (Hastaneler hariç)
• Liman binalar›
• ‹l tipi hükümet konaklar› (Büyük idare ve Büyükflehir belediye binalar›)
• Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)
• 150 kifliyi geçen cezaevleri
• Kapl›calar, flifa evleri vb. termal tesisleri
• Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
• ‹badethaneler (Dini yap›lar 1000 kifliye kadar)
• Entegre sanayi tesisleri
• Aqua parklar
• Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzlar›, spor salonlar› ve stadlar› bulunan)
• Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, da¤ evleri, kaymakam evi)
• Yafll›lar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvalar›, yetifltirme yurtlar›
• Büyük al›flverifl merkezleri
• Yüksek okullar ve e¤itim enstitüleri
• Apartman tipi konutlar (Bina yüksekli¤i 21.50 m.'yi aflan, asansörlü ve/veya kaloriferli)
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B GRUBU YAPILAR                                     622,00
• ‹fl Merkezleri
• Araflt›rma binalar› ve laboratuarlar
• Metro istasyonlar›
• Stadyum, spor salonlar› ve yüzme havuzlar›
• Büyük postaneler (merkez postaneleri)
• Otobüs terminalleri
• Sat›fl ve sergi binalar› (showroomlar)
• E¤lence amaçl› yap›lar (çok amaçl› toplant›, e¤lence ve dü¤ün salonlar›)
• Banka binalar›
• Otel ve moteller (3 ve 4 y›ld›zl› oteller ile 1. s›n›f moteller)
• Normal radyo ve televizyon binalar›
• Özelli¤i olan genel s›¤›naklar
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

C GRUBU YAPILAR                                     746,00
• Hastaneler (150 yata¤a kadar)
• Büyük kütüphaneler ve kültür yap›lar›
• Bakanl›k binalar›
• Yüksek ö¤renim yurtlar›
• Arfliv binalar›
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• Radyoaktif korumal› depolar
• Büyük Adliye Saraylar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

V. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                                    926,00

• Radyo-Tv ‹stasyonlar›
• Özelli¤i olan askeri yap›lar ve orduevi
• Büyükelçilik yap›lar›, vali konaklar› ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar
• Borsa binalar›
• Üniversite kampüsleri
• Yüksekli¤i 50,50 m'yi aflan yap›lar
• Al›flverifl kompleksleri (‹çerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B GRUBU YAPILAR                                 1.112,00
• Kongre merkezleri
• Müze, sergi kütüphane kompleksleri
• Olimpik spor tesisleri - hipodromlar
• Bilimsel araflt›rma merkezleri, AR-GE binalar›
• Havaalanlar›
• ‹badethaneler (1000 kiflinin üzerinde)
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

C GRUBU YAPILAR                                    1.279,00
• Hastaneler (150 yata¤›n üstündeki hastaneler ve özelli¤i olan ihtisas hastaneleri)
• Üst donan›ml› kompleks oteller ve tatil köyleri (5 y›ld›zl›)
• Büyük radyo ve televizyon binalar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

D GRUBU YAPILAR                                     1.528,00
• Opera, tiyatro bale yap›lar›, konser salonlar› ve kompleksleri
• Restore edilecek yap›lar ve tarihi ve eski eser niteli¤inde olup, y›k›larak orijinaline uygun olarak yap›lan yap›lar
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

Aç›klamalar:

1-) Benzer yap›lar, ilgili gruptaki yap›lara k›yasen uygulay›c› kurum ve kurulufllarca Mimarl›k ve Mühendislik Hizmetleri fiartna-
mesinin ilgili hükümlerinden yararlan›larak belirlenecektir.

2-) Tebli¤in revizyonu çal›flmalar›nda s›n›f› veya grubu de¤ifltiren ve tebli¤den ç›kar›lan yap›lar için, 2008 y›l›ndan önceki tebli¤-
lere göre yap› s›n›f› ve grubu belirlenerek bafllat›lm›fl ve devam eden ifllerde, söz konusu

tebli¤lerdeki yap› s›n›f› ve grubu de¤ifltirilmeksizin 2008 y›l› tebli¤inde karfl›l›¤› olan tutar esas al›nmak suretiyle hesap yap›la-
cakt›r.

3-) Tebli¤deki s›n›f ve gruplar yap›m aflamas›nda belirlenirken tereddüte düflülmesi halinde, o yap›n›n yap› yaklafl›k maliyeti;
yap›n›n projesine göre haz›rlanacak metrajlara Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Birim Fiyatlar›n›n uygulanmas› suretiyle hesapla-
nacakt›r.

Tebli¤ olunur.
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Mevzuat

Kamu ‹hale
Mevzuat›nda De¤ifliklik
4734 Say›l› Kamu ‹hale Kanunu’na ba¤l› yönetmeliklerde
de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. 4 Mart 2009 tarih 27159 (müker-
rer) say›l› Resmi Gazete’de; Yap›m ‹flleri Muayene ve Kabul
Yönetmeli¤i, Çerçeve Anlaflma ‹haleleri Uygulama Yönet-
meli¤i, Mal Al›m› ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤i, Yap›m ‹fl-
leri ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤i, Dan›flmanl›k Hizmet
Al›m› ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤i, Hizmet Al›m› ‹halele-
ri Uygulama Yönetmeli¤i yay›mlanm›flt›r. Yönetmeliklerin
güncel halinin yan› s›ra Kamu ‹hale Mevzuat› ile ilgili bütün
bilgilere www.kik.gov.tr adresinden ulaflabilirsiniz.

Archicad 12
KURSU ‹Ç‹N KAYITLAR

DEVAM ED‹YOR

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Süre: 60 saat

SMG Kredisi: 15 

Ücret: 500 TL (Ö¤renci 400 TL)

E¤itim Sal›-Perflembe Günleri Saat 18.30 - 21.30
saatleri aras›nda yap›lmaktad›r.

Kat›l›mc› Say›s›:12 (E¤itim yeterli kat›l›m
sa¤land›¤›nda aç›lacakt›r.)

E¤itim Yeri: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Sürekli
E¤itim Merkezi

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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Sempozyum - Sergi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›, TEDAfi Genel Müdürlü¤ü ve ba¤l› birimleri,
Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›-
¤›, Türk Standartlar› Enstitüsü, Üniversiteler, Elektrik
Mühendisleri Odas›, Mimarlar Odas›, Ayd›nlatma Türk
Milli Komitesi, Ayd›nlatma Gereçleri ‹malatç›lar› Derne¤i
gibi sektörü yönlendiren kurulufllar›n yetkililerinin kat›l-
d›¤› etkinliklerin yan› s›ra sektördeki tüm teknolojik ge-
liflmelerin sergilenece¤i EB‹TO‘09 Elektrik, Elektronik,
Otomasyon, Ayd›nlatma ve Makina Fuar›, Sempozyum
ile birlikte düzenlenecektir.

Önceki etkinliklerde oldu¤u gibi bu etkinlikte de sizlerin
bildiri sunarak, izleyici olarak Sempozyuma kat›l›mlar›n›-
z› bekliyoruz.

Konular

• Görme ve Renk 
• Ifl›k ve Ifl›n›m Ölçümleri 
• Ayd›nlatma Genel Konular›; Ifl›k Kaynaklar›,

Ayd›nlatma Ayg›tlar›, Ayd›nlatma Ekonomisi 
• Terminoloji 
• E¤itim 
• ‹ç Ayd›nlatma 
• D›fl Ayd›nlatma 
• Kentsel Ayd›nlatma ve Ifl›k Kirlili¤i 
• Ulafl›mda Ayd›nlatma ve Sinyalizasyon 
• Görüntü Teknolojisi 
• Fotobiyoloji ve Fotokimya 
• LED Teknolojileri ve Ayd›nlatma 
• Ayd›nlatmada Otomasyon

V. Ulusal Ayd›nlatma Sempozyumu ve Sergisi

Ayd›nlatma Türk Milli
Komitesi ve TMMOB
Elektrik Mühendisleri
Odas› iflbirli¤i ile 2001
y›l›nda bafllayarak s›ra-
s›yla ‹zmir, Diyarbak›r,
Ankara, ‹zmir illerinde
gerçeklefltirilen Ayd›nlat-
ma Sempozyumu‘nun
beflincisi 7-10 May›s
2009 tarihinde düzenle-
necek Ulusal Elektrik
Tesisat Kongresi kap-
sam›nda tekrar ‹zmir‘de
gerçeklefltiriliyor.

Elektrik Mühendisleri Odas› ilk kez elektrik, ayd›nlatma,
güvenlik sistemleri ve otomasyon konular›n› içeren alt
bafll›klar ile yap›n›n bütününü kapsayan Ulusal Elektrik
Tesisat Kongresi düzenlenmesini kararlaflt›rm›flt›r. Bu
Kongre; Ayd›nlatma Sempozyumu, Otomasyon Sempoz-
yumu, Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu‘nun
yan› s›ra SMM Forumu ve Yüksek Gerilim Çal›fltay›‘n› da
içeren kapsaml› bir etkinlik olarak planlanmaktad›r. Bu
görevi Elektrik Mühendisleri Odas› ad›na üstlenen EMO
‹zmir fiubesi befl ana bafll›ktaki etkinlikleri Ulusal Elek-
trik Tesisat Kongresi kapsam›nda gerçeklefltirecektir.

Bafll›klardan biri olan ayd›nlatma konusunda, sektörün
tüm sorunlar›n›n, geliflmelerinin, uygulay›c›, üretici, düzen-
leyici ve tasar›mc›lar›yla birlikte tart›fl›ld›¤› Sempozyumun
sektöre getirdi¤i olumlu katk›lar›n önceki sempozyumlarda
oldu¤u gibi bu dönemde de artarak sürece¤i inanc›nday›z.

Sempozyum Tarihi: 7-10 May›s 2009
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Sempozyum - Sergi

Cumhuriyetin Mimari Miras› Sempozyum ve 
Sergisi Gerçekleflti

Mimarlar Odas›, Cumhuriyetin mimari miras›n›n korun-
ma ve de¤erlendirilme olanaklar›n› araflt›rmak ve yap›c›
öneriler gelifltirmek üzere 26-27 fiubat 2009 tarihlerin-
de Ankara Ça¤dafl Sanatlar Merkezi’nde “Cumhuriyetin
Mimari Miras›” konulu bir sempozyum gerçeklefltirdi.
Sempozyum süresince Mimarlar Odas› fiubelerinin bu-
lunduklar› kentlerdeki Cumhuriyet dönemi yap›lar›n› ko-
nu alan sergisi, Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi’nin
“1930’larda Bir Mimar: ‹zzet Baysal” konulu sergisi ve
Uluda¤ Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi’nin Bursa kent
merkezindeki Cumhuriyet yap›lar›n› konu alan sergisi
kat›l›mc›lar›n ilgilerine sunuldu.

Sempozyum, Mimarlar Odas› Genel Baflkan› Bülend Tu-
na’n›n aç›fl konuflmas›yla bafllad›. Sempozyumun di¤er
aç›fl konuflmalar› TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Meh-
met So¤anc›, Vak›flar Genel Müdürü Yusuf Beyaz›t ve
Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa
‹sen taraf›ndan gerçeklefltirildi.

Sempozyumun ilk gününde ‹lhan Tekeli’nin “Cumhuriyet

Dönemine Genel Bir Bak›fl’ bafll›kl› sunuflunun ard›n-
dan, Cengiz Bektafl taraf›ndan yürütülen ilk oturumda
‹nci Aslano¤lu, Afife Batur ve Y›ld›r›m Yavuz Cumhuriyet
mimarl›¤› üzerine çeflitli de¤erlendirmelerini sundular.
Genel nitelikli sunufllar›n sonuncusu Nuran Zeren Güler-
soy taraf›ndan “Cumhuriyet Döneminde Planlama / Mi-
mari Miras ‹liflkileri” bafll›¤› alt›nda gerçeklefltirildi.

Sempozyumun ikinci oturumunda konuflmac›lar Cumhu-
riyetin mimari miras›n›n koruma nedenlerini tart›flt›lar.
Nevzat ‹lhan baflkanl›¤›nda gerçekleflen bu oturumda
Nimet Özgönül konuyu evrensel ve ulusal de¤erler ba¤-
lam›nda, Ebru Omay Polat ideoloji ve koruma ba¤lam›n-
da, Elvan Ergut Cumhuriyet mimarl›¤›n›n tasar›mc›lar›
ba¤lam›nda ve Ali Cengizkan yap› türleri ve yap›m tek-
nikleri ba¤lam›nda de¤erlendirdiler.

“Cumhuriyetin Mimari Miras›n›n Sorunlar›” bafll›kl›
üçüncü oturum Yegan Kahya taraf›ndan yönetildi; Emre
Madran yasal ve yönetsel sorunlara, Serhat Akçan uy-
gulama sorunlar›na de¤indiler. Bilindi¤i gibi sempozyu-
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mun önemli bir bölümü Mimarlar Odas› fiubelerinin bu-
lundu¤u kentlerdeki örnekler üzerine kurgulanm›flt›. Bu
ba¤lamda fiubeler, kentlerindeki Cumhuriyet dönemi ya-
p›lar›na iliflkin özet bilgi verdikten sonra bir olumlu, bir
de olumsuz yap› örne¤i sundular. Olumsuz örnek, her-
hangi bir nedenle (imar hareketleri, do¤al afetler, yanl›fl
kullan›m, kullan›lmama, bak›m / onar›m eksikli¤i vb.)
sorunlar› bulunan bir yap› ya da yap› grubunu; olumlu ör-
nek ise onar›lm›fl, kullan›lan, kentle bütünleflmifl bir ifl-
levi olan bir yap› ya da yap› grubunu içermek üzere ha-
z›rland›. Bu ba¤lamda ilk gün Meral O¤uz, Murat Erdal
Dere ve Nazl› Elçin Mu¤la fiubesi; Hac› Abdullah Erdo-
¤an Konya fiubesi; Nilgül Y›lmaz Antalya fiubesi; As›m
Güzel Gaziantep fiubesi ve Yeflim Uysal Ankara fiubesi
ad›na sunufl yapt›lar.

Sempozyumun ikinci gününde, “Cumhuriyetin Mimarl›k
Miras›n›n Korunmas›” tart›fl›lmaya baflland›. Bugünün
Mustafa Kandil baflkanl›¤›ndaki ilk oturumunda Gülsün
Tanyeli “Genel Yaklafl›mlar”, Emel Kay›n “Kuram / Uy-
gulama Arakesitinde Tart›flmalar” ve Mehmet Tunçer
“Cumhuriyetin Mimari Miras›n›n Planlama Arac›l›¤› ile
Korunmas›” bafll›kl› sunufllar›n› gerçeklefltirdiler. Proje
ve uygulamalar›n ele al›nd›¤› ikinci oturumda, Arzu Te-
mizsoy Cumhurbaflkanl›¤› Kampüsü’ndeki yap›lar›n bir
de¤erlendirilmesini yapt›. Cengiz Kabao¤lu Ankara Dil
ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Yavuz Özkaya Ankara Ziraat
Bankas›, Gözde Uslu Ankara Eski Hukuk Mektebi ona-
r›mlar›n›n proje ve uygulama süreçlerine iliflkin deneyim-
lerini aktard›lar.

Demet Binan’›n baflkanl›¤›n› yürüttü¤ü son oturumda
‹pek Durukan mimari miras›n günümüz yaflam›ndaki ye-
rine de¤indi. Neslihan Dosto¤lu Bursa örnekleri üzerin-
den Cumhuriyet yap›lar›n›n bir de¤erlendirmesini yapt›.
Bu oturumun son etkinli¤i olan fiube sunufllar›n› Gaye
Birol Bal›kesir fiubesi; Hümeyra Birol Akkurt ‹zmir fiube-
si; Mithat Coflkun ve Enise Tügen Elaz›¤ fiubesi ve Bu-
rak Asiliskender ile Hikmet Eldek Kayseri fiubesi ad›na

gerçeklefltirdiler. Sempozyum Oktay Ekinci’nin yönetti¤i
forum ile sonland›.

Mimarlar Odas›’n›n bu sempozyumdan beklentileri, Tür-
kiye’de 1920’lerden bu yana üretilen mimarl›k yap›tlar›
ve çevrelerine koruma ve de¤erlendirme ba¤lam›nda
tekrar bakmak; onlar›n ça¤dafl yaflam içinde yer alma-
lar›n› sa¤lamak; kullan›lmakta olanlar›n bilimsel yön-
temlerle onar›lmalar› için gerekli ilke ve araçlar› tan›m-
lamak; gelece¤in mimarl›k miras›n›n ö¤eleri ve mimar-
l›k kültürünün bir dönemi olan bu olguya iliflkin yasal,
yönetsel ve parasal süreçleri gelifltirmektir. Sempoz-
yum sonuçlar› en k›sa zamanda bir yay›n haline getirile-
cek ve kamuoyunun bilgisine sunulacakt›r.

Mimarlar Odas›, her dönemde kültürel ve do¤al miras›n
korunmas› ve kamu yarar›na de¤erlendirilmesine yöne-
lik olarak bir meslek odas›ndan beklenen her türlü ça-
bay› göstermifltir ve göstermeye devam edecektir. Cum-
huriyet dönemi mimarl›¤›n›n da belgelenmesi, korunma-
s› ve de¤erlendirilmesi, bu çabalar içinde yerini alacakt›r.
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Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çal›flan Mimarlar
Kurultay›-1 Gerçeklefltirildi

Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çal›flan Mimarlar Kurul-
tay› – 1, 7- 8 Mart 2009 tarihlerinde “Mimarl›¤›n Dönüflü-
mü; Ücretli Çal›flan Mimar ‹stihdam› ve ‹flsizlik” temas›yla,
Ankara’da ‹MO Kongre ve Kültür Merkezi Teoman Öztürk
Salonu’nda 160 kat›l›mla gerçeklefltirildi.

Kriz koflullar›n›n giderek artt›¤›, küresel ekonominin tafl›d›-
¤› riskler ve yaratt›¤› kayg›lar nedeniyle gelece¤in daha çok
sorguland›¤› bir dönemde, mimar meslektafllar›m›z›n so-
runlar› ve kayg›lar› ele al›nmay› bekliyordu. Bu kurultay ile
kurultay sürecinde yap›lan alt› bölge toplant›s› ve bir foru-
mun, genifl ölçüde bu beklentiye cevap vermeyi baflard›¤›-
n› söyleyebiliriz.

Adana, Diyarbak›r, Eskiflehir, Giresun, ‹zmir ve Kocaeli böl-
ge toplant›lar›n›n hemen ard›ndan ‹stanbul’da yap›lan
“Özel Sektörde Ücretli Çal›flan Mimarlar Forumu” sayesin-
de, birçok kesimden meslektafl›m›z›n sorunlar›na e¤ilme
olana¤› bulan Kurultay Düzenleme Kurulu ve ‹TEK, bu top-
lant›lardan elde etti¤i raporu Kurultay kat›l›mc›lar›na sundu
ve Kurultay bu raporun oluflturdu¤u altl›k üzerinden gerçek-
lefltirildi. 

Kurultay›n ilk gününde, “aç›l›fl konuflmalar›”n› s›ras›yla;
‹TEK ad›na ‹lker ERTU⁄RUL, TMMOB Mimarlar Odas› ad›na
2. Baflkan Erkan KARAKAYA, TMMOB ad›na YK 2. Baflkan›
Nail GÜLER yapt›. “TMMOB Ücretli ve ‹flsiz Mühendis, Mi-
mar ve fiehir Planc›lar› Kurultay›”n› EMO sekreterli¤inde

14-15 Kas›m 2009’da ‹stanbul’da gerçeklefltirece¤ini bil-
diren GÜLER, bir anlamda bu sürecin bu kurultayla baflla-
d›¤›n› vurgulad›.

Daha sonra yap›lan “tematik sunufllar”›; Düzenleme Kuru-
lu’ndan Tezcan KARAKUfi CANDAN (Ankara fiube YK Üye-
si) “Geçmiflten Günümüze Meslek Örgütlenmeleri ve ‹flye-
ri Temsilcilikleri Örgütlenmesi” bafll›¤›yla; gene Düzenleme
Kurulu üyesi Kubilay ÖNAL (MYK üyesi) “Kurultaya Do¤ru
Örgütlenme Süreci” bafll›¤›yla yapt›lar. Ücretli çal›flan mi-
mar profilinin de sergilendi¤i tematik sunufllar› takiben ö¤-
le aras› verildi. 

Ö¤leden sonraki ilk oturum, TMMOB Ücretli ve ‹flsiz Mü-
hendis, Mimar ve fiehir Planc›lar› Kurultay› Düzenleme Ku-
rulu Baflkan› Erhan KARAÇAY’›n baflkanl›¤›nda yap›lan
“Anahtar Konuflmac›lar” bölümüydü. Bu bölümde, ekono-
mist Mustafa SÖNMEZ ve Doç. Dr. Ahmet ÖNCÜ, küresel
kriz konusunda yapt›klar› önemli de¤erlendirmelerle, krize
iliflkin bak›fl›m›z› yenilediler. 

Daha sonra kat›l›mc›lar›n kendi belirledikleri befl farkl›
alanda yap›lan “atölyeler”e geçildi. Bölge toplant›lar›nda
elde edilen verilerden oluflturulan raporlar›n de¤erlendiril-
mesi ve sonuçland›r›lmas› amac›yla eflzamanl› olarak yap›-
lan atölyelerin birincisinde Prof. Dr. Aziz KONUKMAN mo-
deratörlü¤ünde “Kriz, Mimar ‹stihdam›, iflsizlik ve De¤i-
flim” konular› ele al›nd›. ‹kinci atölyede Prof. Dr. Zehra

Kurultay
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Gönül BALKIR ve TMMOB Hukuk Dan›flman› Nurten ÇA⁄-
LAR YAKIfi moderatörlü¤ünde “Mimar›n Ücretli Çal›flma
Hizmet Alanlar› ve Hukuksal De¤iflim”, üçüncüsünde Da-
n›flma Kurulu Üyesi fiirin Gülcen EREN moderatörlü¤ünde
“Ücretli Mimar Örgütlenmesi ve Sendikalaflma”, dördüncü-
sünde MYK Üyesi Emre MADRAN moderatörlü¤ünde “Üc-
retli Çal›flanlar Aç›s›ndan Yerel Seçimler ve Yerel Yönetim-
ler” ve son olarak beflinci atölyede Dan›flma Kurulu Üyesi
Mücella YAPICI moderatörlü¤ünde “Ücretli Çal›flanlar,
Mesleki Kimlik ve Etik” bafll›klar› ele al›narak, kat›l›mc›la-
r›n istedi¤i alanda katk›lar›n›n al›nmas› sa¤land›. 

Konular›n derinlemesine ele al›narak sonuca bir ad›m da-
ha yaklafl›lmas›n› sa¤layan her atölyenin sunufllar› yap›ld›-
¤› “Atölye Sunufllar›” bölümünde, atölye çal›flmalar›n›n di-
¤er atölye gruplar› taraf›ndan da de¤erlendirilmesi sa¤lan-
d›. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Zehra Gönül BALKIR’›n oturum baflkanl›¤›nda yap›lan atöl-
ye sunufllar›n›n maddeler halinde tart›fl›larak de¤erlendiril-
mesinin ard›ndan kurultay›n ilk günü tamamlanm›fl oldu.

Kurultay›n ikinci günü, üç farkl› bafll›kta birer saat süreyle
gerçeklefltirilen “Serbest Kürsü” program›yla devam etti.
Mimarlar Odas› MYK üyesi Emre Madran’›n yürütücülü¤ün-
de gerçeklefltirilen ilk serbest kürsü program› “YÜZLEfi-
ME” bafll›¤›yla gerçeklefltirildi ve bu bölümde bir yandan
mevcut durum de¤erlendirmeleri yap›l›rken, bir yandan da
gerek odan›n üyesine karfl› gerekse de üyenin odas›na kar-
fl› sorumluklar› dile getirildi ve bu sorumluluklarla yüzleflildi. 

Mimarl›k alan›nda birçok hizmet biçimini sa¤layan de¤iflik
aktörlerinin kendi aralar›nda yüzleflmesine imkan sa¤layan
bu bölümü, “GÜVEN” temal› serbest kürsü program› takip
etti. TMMOB YK Üyesi Sabri ORCAN ve ITEK Yürütücüsü ‹l-
ker ERTU⁄RUL’un oturum yönetiminde gerçeklefltirilen bu
bölümde, üyelerin odas›na, odan›n üyelerine, ücretli çal›-
flan mimarlar›n ‹TEK’e güven sorununun ele al›nmas›n›n ya-
n› s›ra, ücretli çal›flan mimarlar örgütlenmesine olan güve-
nin gelece¤imiz için ortak gereklilik oldu¤una vurgu yap›ld›. 

“Yüzleflilen” gerçekler ve çal›flmalara olan “Güven”in ko-

nuflulmas›ndan sonra gelece¤e olan “UMUT”, serbest kür-
sü program›n›n son bafll›¤›n› oluflturdu. Kurultay DK Üyesi
Mücella YAPICI ve ‹TEK Üyesi Nuray ÇAYKARA’n›n yöneti-
minde gerçeklefltirilen bu bölümde, umuda dair düflünceler
dile getirildi. 

Serbest kürsü program›, ayr›ca her kat›l›mc›n›n atölye ra-
porlar› konusundaki de¤erlendirmelerinin, “yüzleflme”, “gü-
ven” ve “umut” bafll›klar›nda yeniden ele al›nmas›na ola-
nak sa¤lad›.

Gazi Üniversitesi ‹‹BF ö¤retim üyesi Prof. Dr. Aziz Konuk-
man’›n yönetti¤i “kapan›fl” oturumunda, kurultay›n sonuç
bildirisi ve eylem program› tart›fl›ld›. Bu oturumda Kurultay
sonuçlar› üzerinde de¤erlendirme yap›ld› ve Kurultay so-
nuçlar›n›n (karar-bildiri-rapor) Kurultay Düzenleme Kurulu
ve ‹TEK’in üzerinde çal›flarak duyuraca¤› bir raporla, 10 –
11 – 12 Nisan 2009 tarihinde yap›lacak olan Ola¤anüstü
Genel Kurul toplant›s›na iletilmesi kararlaflt›r›ld›.

Mimarlar Odas› yap›s› içinde bugüne kadar yap›lan kurul-
taylardan farkl› bir gündem ve programlardan biri olma özel-
li¤ini tafl›yan “Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çal›flan Mi-
marlar Kurultay› – 1”, bir ilk çal›flma olarak, büro tescil (ser-
best çal›flan) d›fl›ndaki oldukça genifl bir alan› kapsayan hiz-
met alanlar›nda çal›flan mimarlar›n sorunlar›ndan yola ç›ka-
rak gelifltirilecek çözüm önerileri konusunda “mimarlar ara-
s› dayan›flma”y› öne ç›karmay› hedeflemiflti. Program›n
omurgas›n› oluflturan, atölye çal›flmalar› ve forum: serbest
kürsü oturumlar›nda söz alan kat›l›mc›lar›n dayan›flmaya yö-
nelik vurgular›, bu hedefe ulaflt›¤›m›z› gösteriyor. Özellikle
Mimarlar Odas› ve üye aras›ndaki iletiflimin baflar›l› bir fle-
kilde kurulmas›nda önemli rol oynayan ‹TEK (‹flyeri Temsilci-
li¤i Eflgüdüm Komitesi), hedefi do¤rultusunda emin ad›mlar-
la çal›flmaya devam ediyor ve Nisan ay›nda gerçeklefltirile-
cek Ola¤anüstü Genel Kurul haz›rl›klar›n› sürdürüyor.

Kurultaya ve Kurultay sürecindeki toplant›lara kat›larak katk›la-
r›n› sunan tüm meslektafllar›m›za teflekkür ediyoruz.

Kurultay Düzenleme Kurulu
‹flyeri Temsilcili¤i Eflgüdüm Komitesi



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 34

Yar›flma

Denizli Belediyesi Hizmet Binas› Ve Çevresi Mimari Proje
Yar›flmas› Sonuçland›

Denizli Belediyesi taraf›ndan düzenlenen “Denizli Bele-
diyesi Hizmet Binas› ve Çevresi Mimari Proje Yar›flma-
s›” sonuçland›.

Rekor düzeyde kat›l›m›n oldu¤u, 366 flartnamenin al›n-
d›¤› yar›flmaya 274 proje teslim edildi. 

Yar›flma jürisinin yürüttü¤ü yo¤un çal›flman›n ard›ndan;
24 Mart 2009 Sal› günü saat 11:45’te ödül, mansiyon
ve sat›n almaya hak kazanan projeler belirlendi: 

1. Ödül: Seden Cinasal Avc›, Bilge Gülen
2. Ödül: ‹brahim Öztürk, Korhan Torcu, Ali Akarsu
3. Ödül: Tolga ‹ltir

1. mansiyon: ‹brahim Bayram, Muhammed Salih
Ç›kman, Safa Altuntafl

2. mansiyon: Yüksel Öztürk
3. mansiyon: Bo¤açhan Dündaralp, Ahmet Önder
4. mansiyon: R›dvan Emre Öztürk, Can Tamirci, 

Gül Ertekin
5. mansiyon: Yavuz Selin Sepin

Sat›n alma: Ayhan Usta, Gülay Usta, Ali Kemal fieremet
Sat›n alma: Erce Funda, Duygu Bolgu
Sat›n alma: Sevince Bayrak, Oral Göktafl
Sat›n alma: Bülent Çetin, Fuat Taflk›rano¤lu, 

Hakan Özbek
Sat›n alma: Kaya Sönmezler, Hikmet Burak Tolga, 

U¤ur Çaldafl, Ebru Sönmezler
Sat›n alma: Özgür Kerem Bulur, Kamil Kaptan
Sat›n alma: Deniz Tokgöz, Ferhat Hac›alibeyo¤lu, 

Orhan Ersan
Sat›n alma: Hakk› Y›rt›c›, ‹lke Tekin, Caner Bilgin, 

Ayfle Büflra Say›ner, Ünal Ali Özger
Sat›n alma: Süleyman Akkafl, Ahmet Çorapç›o¤lu, 

Ali Çal›flkan, Nihal fienkaya Akkafl
Sat›n alma: Aykut Bülbül, Erkan Erdo¤an, Selçuk Güllü
Jüri taraf›ndan haz›rlanan tutanaklar ayr›ca Denizli Bele-
diyesi web sitesinde yay›nlanacakt›r. Yar›flma kollokyu-
mu tarihi 4 Nisan 2009 Cumartesi günü saat 14:00
olarak belirlenmifltir.
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Yar›flma

Mimarlar Odas› Kayseri fiubesi’nce Aç›lan “Sinan’›n Kentleri;
Kentlerde Sinan ‹mgesi” Afifl Yar›flmas› Sonuçland›

Mimarlar Odas› Kayseri fiubesi’nin Mimar Sinan’›, ölümünün 421.y›-
l›nda anmak için, 6-9 Nisan 2009 tarihleri aras›nda düzenledi¤i, “Si-
nan’›n Kentleri; Kentlerde Sinan ‹mgesi” temal› etkinlik kapsam›nda
aç›lan afifl yar›flmas› sonuçlanm›flt›r. Seçici kurulunun de¤erlendirme-
si sonucunda, 137731 rumuz ile yar›flmaya kat›lan Nesil KALENDE-
RO⁄LU, Birinci; 005436 Rumuz ile yar›flmaya kat›lan Merve BABALI
‹kinci; 191281 rumuz ile yar›flmaya kat›lan Levent ÇORUH Üçüncü se-
çilmifllerdir. 723164 rumuzlu Zeynep Çi¤dem ÇINAR ve Büflra BARUT-
ÇU’nun çal›flmas› 1. Mansiyon ödülüne; 729796 rumuzlu Özlem
ATAK ve Umut DO⁄AN’›n çal›flmas› ise 2.Mansiyon ödülüne lay›k bu-
lunmufltur. Ödül töreni 6 Nisan 2009 Pazartesi günü saat 19.00’da,
Kayseri Hilton Oteli Balo Salonu’nda düzenlenecektir.

Birincilik Ödülü: Nesil Kalendero¤lu ‹kincilik Ödülü: Merve Babal› Üçüncülük Ödülü: Levent Çoruh

1. Mansiyon: Z. Çi¤dem Ç›nar
Büflra Barutçu

2. Mansiyon: Özlem Atak
Umut Do¤an
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Yar›flma

“Design Lab’09” 
Tasar›m Yar›flmas›

Electrolux taraf›ndan her sene düzenlenen Electrolux
Design Lab tasar›m yar›flmas› 2009 y›l›nda da düzen-
lenmektedir. Electrolux Design Lab 2009, endüstriyel
tasar›m ö¤rencilerini önümüzdeki 90 y›lda insanlar›n
yemek haz›rlama ve saklama, bulafl›k ve çamafl›r y›ka-
ma ihtiyaçlar›na cevap verecek ev aletlerini tasarlama-
ya davet etmektedir.

Ödüller

Birincilik Ödülü: 5000 Euro ve Electrolux Global 
Tasar›m Merkezi’nde ücretli staj olana¤›
‹kincilik Ödülü: 3000 Euro
Üçüncülük Ödülü: 2000 Euro 

‹letiflim Adresi: www.electrolux.com/designlab

“Türkiye Mimarisi?”
Foto¤raf Yar›flmas›

Yar›flman›n amac› Türkiye mimarl›-
¤›n› ve mimarl›k ortam›n›,  mimari
eser say›labilecek yap›lar›,  s›radan
yap›lar› ve di¤erlerini yorumlara aç-
makt›r. Yar›flma, bu anlamda mi-
marl›k ortam›n› anlamay› ve de¤er-
lendirmeyi hedeflemektedir.

Ödüller

Ödül:  1.000 YTL (3 adet)

Ayr›ca seçilecek 5 eserin sahibine,
Mimarlar Derne¤i 1927 yay›nlar›n-
dan hediye edilecektir.

Takvim

Teslim Tarihi:15 Nisan 2009, Çarflamba – Saat: 18:00
Sonuçlar›n Aç›klanmas›: 29 Nisan 2009, Çarflamba
Ödül Töreni: 27 May›s 2009, Çarflamba – Saat: 19:30

Seçici Kurul (soyad›na göre alfabetik s›rayla) 

Ifl›k Aksoy
Selda Banc› 
O¤uz Bulhaz
Jale N. Erzen
Murat Gürzumar
Doruk Salanc› 
Melih Uçar 

‹letiflim Adresi: http://www.md1927.org.tr

Teslim Tarihi: 31.05.2009 Teslim Tarihi: 15.04.2009
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Haber

Yeralt› Otopark›na ‹zin

Kültürpark, ‹zmir kenti içindeki yo¤un yap›laflmadan bu-
güne kadar az da olsa korunabilmifl ender yeflil alanlar-
dan birisidir. Bu ba¤lamda Kültürpark’a infla edilecek ye-
ralt› otopark›n›n araç girifl ç›k›fllar›n›n hiçbir flekilde Kül-
türpark’›n içinde olmamas› ile do¤al sit niteli¤i tafl›yan
bitki dokusu ve peyzaj›n›n inflaat s›ras›nda zedelenme-
mesi gerekti¤i fiubemiz taraf›ndan ‹zmir Büyükflehir Be-
lediyesi’ne iletilmifltir. Meslek Odalar› ve kifliler taraf›n-
dan ‹zmir 1. ‹dare Mahkesi’nde dava aç›lm›fl,
07.06.2007 tarih ve 2006/1510 esas numaral› karar›
gere¤ince yürütmeyi durdurma karar› verilmifltir. TMMOB
‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu ve çeflitli sivil toplum örgüt-
leri taraf›ndan da 19.06.2007 tarihinde “Kültürpark Ye-
ralt› Otopark›, Planlama ‹lkelerine, Çevre ve Kamu Yara-
r›na Ayk›r›d›r” bafll›kl› bas›n aç›klamas› yap›lm›flt›r.

‹zmir 1. ‹dare Mahkemesi taraf›ndan yap›m› durdurulan
Kültürpark’taki yeralt› otopark›yla ilgili Dan›fltay’›n verdi-
¤i 3 ayr› bozma karar› üzerine Büyükflehir Belediyesi
tekrar harekete geçmifl ve 3 y›l ara verilen yeralt› oto-
park› inflaat›na yeniden bafllam›flt›r.

Çeflme-Alaçat›-Paflaliman›
Kültür ve Turizm Koruma ve
Geliflim Bölgeleri 1/25000
Çevre Düzeni Plan› ‹ptal Edildi

TMMOB Mimarlar Odas›, TMMOB fiehir Planc›lar› Odas›
‹zmir fiubesi ve TMMOB Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹zmir
fiubesi'nin Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'nca haz›rlanan
Çeflme-Alaçat›-Paflaliman› Kültür ve Turizm Koruma ve
Geliflim Bölgeleri 1/25000 Çevre Düzeni Plan›na ortak
açm›fl olduklar› 2006/5265 Esas No.lu davada, Dan›fl-
tay Alt›nc› Dairesi plan›n iptaline karar verdi.

TMMOB YÖK’ün Karar›n›n
‹ptali için Dava Açt›
YÖK'ün ö¤retim elemanlar›n›n meslek örgütlerinde görev
alabilmelerini görevlendirmeye ba¤layan karar›n›n iptali
için dava aç›ld›. TMMOB, Yüksekö¤retim Kurulu'nun,
"üniversite ö¤retim elemanlar›n›n çeflitli kamu kuruluflla-
r› veya meslek kurulufllar›n›n yönetim-denetim organlar›n-
da görev alabilmelerinin ancak Yüksekö¤retim Kanu-
nu'nun 38. maddesi kapsam›nda görevlendirilebilmeleriy-
le mümkün olabilece¤i" yönündeki karar›n›n iptali ve yü-
rütmesinin durdurulmas› istemiyle Dan›fltay'a baflvurdu.
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Haber

Mekanar.com Yay›na Aç›ld›
Arkizon Mimarl›k’›n deste¤i ile kurulan Mekanar Mekan
Araflt›rmalar›’n›n internet sitesi mekanar.com “mimarl›k
için disiplinleraras› bilgi alan›” slogan› ile yay›na aç›ld›.
Kuruculu¤unu Hakk› Y›rt›c› ve Emin Balk›fl’›n, grafik tasa-
r›m›n› Eray Makal’›n yapt›¤› mekanar.com “etkinlik”, “ya-
z›”, “saptamalar”, “yar›flma”, “proje” ve “bofl oda” ol-
mak üzere alt› farkl› modülden olufluyor. Mimarl›ktan
sosyal bilimlere, sinemadan görsel iletiflime pek çok di-
siplini buluflturarak mekan› farkl› disiplinlerin bilgi alan›
içinden anlamay› amaçlayan Mekanar Mekan Araflt›rma-
lar›’n›n çal›flma alan›, yap›l› fiziksel çevreyi üreten aktör-
lerin ve bu mekansal kurguyu kullananlar›n ideolojik, kül-
türel ve ekonomik yap›lanmalar içindeki gerçek yerinin
anlafl›lmas› ve birer özne olarak varolabilmeleri için ge-
rekli bilginin üretilmesi sorunu olarak tan›mlan›yor.

Mekanar Mekan Araflt›rmalar›’n›n seminer, konferans,
atölye çal›flmas›, gezi ve benzeri etkinlikleri, düzenleye-
ce¤i yar›flmalar, çeflitli dosya konular› ve yaz›lar meka-
nar.com üzerinden takip edilebilir.

Mekanar.com Georges Perec’in bir sorusun-
dan yola ç›karak bir yar›flma düzenliyor
Yar›flmaya son kat›l›m tarihi 16 May›s 2009.

Herhangi bir “odada yata¤›n yerini de¤ifltirdi¤inizde oda de-
¤ifltirdi¤iniz söylenebilir mi? E¤er de¤ilse de¤iflen nedir?”

Georges Perec, Especes d’espaces, 1974

‹letiflim Adresi: www.mekanar.com

YAPI 2009 ‹zmir Fuar›
Tarihinde De¤ifliklik Yap›ld›

Uluslararas› YAPI/TURKEYBUILD 2009 ‹zmir Fuar›’n›n
tarihi, bir hafta öne al›narak, 15-18 Ekim 2009 olarak
de¤ifltirildi. Uluslararas› YAPI/TURKEYBUILD ‹zmir Fua-
r›, 2008 y›l›nda, ürün çeflitlili¤inin artmas› ve yeni sergi
salonlar›n›n aç›lmas› ile 2008 y›l›nda % 30 büyüyerek,
Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin en büyük ihtisas fuarlar›n-
dan biri oldu. 

Yap› ‹stanbul Fuar›’ndan sonra sergileme alan› baz›n-
da, ikinci büyük yap› fuar› olan Uluslararas› YAPI/TUR-
KEYBUILD ‹zmir Fuar›’n›n bu y›l onbeflincisi gerçeklefle-
cek. Fuarda 250’ye yak›n kat›l›mc› firma, 30 bine varan
sektör profesyoneli ziyaretçi potansiyeli ile biraraya ge-
lecek. Fuar, Kültürpark Fuar Alan›’nda 15.000 m2 sergi-
leme alan› ile üretici firmalara, meslek odalar›na, üni-
versitelere, derneklere, kamu kurulufllar›na ve sektör
yay›nlar›na evsahipli¤i yapacak. 

Uluslararas› YAPI/TURKEYBUILD 2009 fuar tarihleri
flöyle:

32. Uluslararas› Yap›/Turkeybuild 2009 
‹STANBUL FUARI 6-10 May›s 2009

22. Uluslararas› Yap›/Turkeybuild 2009 
ANKARA FUARI 1-4 Ekim 2009

15. Uluslararas› Yap›/Turkeybuild 2009 
‹ZM‹R FUARI 15-18 Ekim 2009

‹letiflim Adresi: www.yemfuar.com
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Yay›n Tan›t›m

Aidatlar›n› zaman›nda
ödeyen üyelerimiz;

Ferdi Kaza
Sigortas›’ndan

yararlan›yor

Bu hizmetten 2009 y›l› aidat›n›z› öde-
di¤iniz tarihten 2009 y›l› sonuna kadar
yararlanabilirsiniz.

Teminat Limiti:
Vefat 30.000 TL
Kal›c› Sakatl›k 30.000 TL
Tedavi Masraflar› 3.000 TL

Urla – Çeflme – Karaburun
Yar›madas› Ulusal Fikir
Yar›flmas› 2008

Urla-Çeflme-Karaburun Yar›madas›’ndaki do¤al ve kül-
türel de¤erlerin korunmas›yla yerel kalk›nman›n sa¤lan-
mas› hedeflenen Urla – Çeflme – Karaburun Yar›mada-
s› Ulusal Fikir Yar›flmas› sonuçlanm›fl ve yar›flmay› dü-
zenleyen ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan yar›fl-
ma verileri ve ödül alan projeler iki kitapta sunulmufltur.

Koruma ve yerel kalk›nma öneri/önerilerinin belirlen-
mesinin yan› s›ra kamu yarar› ve kuflaktan kufla¤a top-
lumsal öncelikler ile ulusal ç›karlar esas olmak üzere;
ekolojik zenginliklerin, tarihsel kimlik ve turistik de¤er-
lerin yaflat›larak korunmas›, kentlilik ve çevre bilinci
içinde yöre sakinlerinin ve yerli–yabanc› konuklar›n sos-
yal, kültürel ve turizm faaliyetlerinde birlikteliklerini sa¤-
layacak ve bu çok özel co¤rafyan›n do¤al ve kültürel de-
¤erlerini gelecek kuflaklara aktarman›n önemine de¤ini-
len yar›flmada ödül ve mansiyona de¤er bulunan proje-
leri bu kitapta ayr›nt›lar› ile bulman›z mümkün.



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 40

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 : 2009/3 Bask› Tarihi: 01.04.2009
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‹

Deniz fiengel’i Kaybettik
‹YTE Mimarl›k Bölümü ö¤retim üyelerinden Doç. Dr. Deniz fiengel'i kaybettik.

Deniz fiengel, ilk ve orta ö¤renimini ‹zmir’de bitirdikten sonra Bo¤aziçi Üniversi-
tesi ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› Bölümü’nden 1978’de mezun oldu. Ö¤renimine
Amerika’da devam eden fiengel, 1996’da New York Üniversitesi Karfl›laflt›rma-
l› Edebiyat Bölümü’nden doktora derecesini ald›. 

New York Üniversitesi, Trinity College, The Catholic University of America ile Mi-
mar Sinan ve Bo¤aziçi üniversitelerinde ögretim üyeli¤i yapan fiengel, Röne-
sans kültür ve edebiyat›, hümanizma, Antikiteden 1700’e poetika ve retorika,
Shakespeare, fliir-resim iliflkisi, edebiyat ve hukuk, edebiyat ve etik, edebiyat
ve sanat kuram›, sone, dilbilim ve filoloji tarihi, Türk edebiyat›n› karfl›laflt›rmal›
inceleme yöntemleri ve edebiyat tarihçili¤inde metodoloji gibi çok say›da alan-
da araflt›rma yapt›. fiengel’in bu konularda pek çok yay›n› ve sunulmufl tebli¤i
de bulunmaktad›r. 

Sevenlerinin, yak›nlar›n›n ve tüm ‹YTElilerin bafl› sa¤olsun...

Mehmet Ali Aközenler’i Kaybettik
fiubemiz 5. ve 6. Dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Mehmet Ali Aközenler’i 26.03.2009 günü kaybettik. De¤er-
li meslektafl›m›z Mehmet Ali Aközenler (Güzel Sanatlar Aka-
demisi, 1953) 906 sicil numaras› ile Odam›za kay›tl› idi.

Üyemizin ailesine, dostlar›na ve tüm meslektafllar›m›za
baflsa¤l›¤› diliyoruz.


