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Ödül

Ödül program› için zemin oluflturan ve bu program ile bir-
likte iflleyen sergi ile fiube etkinlik alan›nda elde edilen mi-
mari yap›tlar›n bir arada sunuldu¤u bir buluflma - tart›flma
ortam› yarat›lmas› ve elde edilen eserlere ait doküman-
tasyonun Mimarlar Odas› Arflivi’ne kazand›r›lmas› progra-
m›n amaçlar› aras›nda yer almaktad›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin etkinlik alan›nda yer alan
ve son on y›lda gerçeklefltirilmifl her türlü mimarl›k uygu-
lamas› sergide ve ödül program›nda yer alabilir. Mimarla-
r› taraf›ndan flartnameye uygun olarak haz›rlanan panolar
sergide yer al›r. Seçici Kurul sergide yer alan eserler ara-
s›ndan bir tanesini seçerek, mimar ve iflverenini ödüllen-
dirir. 

Seçici Kurul, de¤erlendirme süreci ve kriterlerini kendi
içinde belirler. De¤erlendirme aflamas›nda bitmifl esere
iliflkin verilerin yan› s›ra tasar›m ve uygulama sürecine ilifl-

kin veriler de de¤erlendirilir. Sergiye kat›lan eserler ara-
s›ndan ödül aday› olarak belirlenenler Seçici Kurul taraf›n-
dan yerinde incelenir.

Seçici Kurul:
Güngör Kaftanc›
Ali Cengizkan
Tevfik Tozkoparan
Emre Arolat
Bo¤açhan Dündaralp

Düzenleme Komitesi: Zehra Ersoy, Ebru Türkdamar Dik-
tafl, H. ‹brahim Alpaslan, Zübeyda Özkan, Tuba Çak›ro¤lu

‹letiflim Adresi: 
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
1456 sok. No: 8 K: 4 Alsancak / ‹ZM‹R
Tel: 0232 463 66 25  •  Faks: 0232 463 52 12  
www.izmirmimarliksergisi.org
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M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹,  fiUBE ETK‹NL‹K ALANI OLAN ‹ZM‹R, AYDIN,
MAN‹SA VE UfiAK KENTLER‹NDE M‹MARLIK EYLEM‹N‹N TANITILMASI,
ÖZEND‹R‹LMES‹, ÖDÜLLEND‹R‹LMES‹; M‹MARLI⁄IN KAMUOYUNUN
GÜNDEM‹NE TAfiINMASI, M‹MARLIK ÜRÜNLER‹N‹N BELGELENMES‹ VE fiUBE-
ÜYE ‹L‹fiK‹LER‹N‹N GÜÇLEND‹R‹LMES‹ AMACIYLA BU YIL ‹LK KEZ “‹ZM‹R
M‹MARLIK SERG‹S‹ VE ÖDÜLLER‹” PROGRAMINI DÜZENLEYECEKT‹R. PRO-
GRAMIN GELENEKSELLEfiEREK ÖNÜMÜZDEK‹ DÖNEMLERDE DE DEVAM
ETMES‹ ÖNGÖRÜLMEKTED‹R.
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Bas›ndan

Alaçat›’da k›y› kenar çizgisinin denizin içinden geçirildi¤i-
ni savunan ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi, Dan›fltay 6. Daire-
si’nin konu ile ilgili bozma karar›na direndi. Yerel Mahke-
me, söz konusu k›y› kenar çizgisinin yasalara ayk›r› biçim-
de oluflturuldu¤unu vurgulad›. Mahkeme, çizildi¤i nokta-
dan itibaren arkas›nda kalan alan› yap›laflmaya açan k›y›
kenar çizgisinin denizin içinden geçirildi¤ini vurgulayan
bilirkifli raporunu dayanak alarak, ilk karar›n› yineledi ve
Bakanl›k uygulamas›n› iptal etti¤ini aç›klad›.

Bilirkifli…
Alaçat›’daki Yumru Koyu’nda, denizin içinden geçirilen k›-
y› kenar çizgisi, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan
dava konusu yap›ld›. Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› taraf›ndan ger-
çeklefltirilen ifllemin iptali istemiyle ‹zmir 3. ‹dare Mahke-
mesi’ne giden Oda yönetimi, buradan iptal karar› ald›. Bu
karara, daval› Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› taraf›ndan Dan›fltay’da
itiraz edildi. Dan›fltay 6. Dairesi, ‹zmir 3. ‹dare Mahkeme-
si’nin karar›n›, Mimarlar Odas›’n›n konuyla ilgili dava açma
ehliyeti olmad›¤› gerekçesiyle bozdu. Dan›fltay, Bay›nd›r-
l›k Bakanl›¤› iflleminin iptalini isteyen kesimin, söz konusu
k›y› kenar çizgisiyle aktüel, kiflisel ve meflru bir iliflkisi ol-
mad›¤›n› savundu.

Dan›fltay’›n bozma karar›n›n ard›ndan dava dosyas›n› yeni-
den görüflen ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi, ilk karar›nda diren-

‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi, Dan›fltay’›n bozma karar›na karfl›n Alaçat›’da k›y› kenar çizgisine uyulmad›¤›n›
hükmetti

Yumru Koyu’nda gerçeklefltirilen uygulamay› mahkemeye tafl›yan Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ‘Alaçat›’da
k›y› kenar çizgisinin çizilmesinde ciddi kusurlar oldu¤unu düflünüyoruz’ görüflünü dile getiriyor.

Alaçat›’da Hukuk Direniyor 

Ozan Yayman, Cumhuriyet Ege, 18.05.2010

Sular›n çekildi¤i 
durumdaki k›y› çizgisi

Sular›n ilerledi¤i
durumdaki k›y› çizgisi

K›y› kenar çizgisi
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di. Yerel Mahkeme Mimarlar Odas›’n›n, kamu kurumu niteli-
¤inde oldu¤unu belirterek Oda’n›n, kamu yarar›n› korumak
ve kollamakla yükümlü bulundu¤una dikkat çekti. Söz ko-
nusu olay›n flehirleflme ve imar faaliyetini yak›ndan ilgilen-
dirdi¤ine vurgu yap›lan mahkeme karar›nda, “Ülke çap›nda
etkinlikleri bulunan Mimarlar Odas› taraf›ndan, planlama ka-
rar› öncesi tespiti önem tafl›yan k›y› kenar çizgisinin belir-
lenmesi iflleminin hukuka ayk›r› olarak gerçeklefltirildi¤i id-
dias›yla aç›lan davada, bozma karar› veren Dan›fltay’›n gö-
rüflüne ifltirak edilmemifltir” görüfllerine yer verdi.

Bilirkifli heyetinin, Yumru Koyu’ndan geçirilen k›y› kenar
çizgisinin yasa d›fl›l›¤› konusunda görüfl bildirdi¤ine dikkat

çeken Yerel Mahkeme, karar›nda, k›y›lar›n devletin hüküm
ve tasarrufu alt›nda oldu¤una vurgu yapt›.

K›y› kenar çizgisinin ard›nda kalan kara k›sm›nda, su hare-
ketinin oluflturdu¤u kumluk, çak›ll›k, kayal›k, tafll›k, sazl›k,
batakl›k vb. alanlar›n, denizin do¤al s›n›r› oldu¤u vurgula-
nan ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi’nin karar›nda, “Bu s›n›r dol-
durma suretiyle arazi elde edilmesi halinde de de¤ifltirile-
mez” yönünde görüfl belirtildi. 

Ehliyet…
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Ha-
san Topal, Yerel Mahkeme karar›n›n hakl›l›klar›n› bir kez
daha ortaya koydu¤unu belirtti. Dan›fltay 6. Dairesi’nin
geçmifl y›llarda da benzer nitelikte karar verdi¤ini vurgu-
layarak, “Ancak Dan›fltay ‹dari Davalar Genel Kurulu’na
yap›lan itirazlarda, Odam›z›n kamu kurumu niteli¤ine dik-
kat çekilerek, dava açma ehliyetine sahip oldu¤umuzun
alt› çizildi. Bu konuda da son sözü söyleyece¤ine inand›-
¤›m›z Dan›fltay ‹dari Davalar Genel Kurulu’ndan bu yönde
bir karar ç›kaca¤›na inan›yoruz” diye konufltu.

Topal, sorumluluklar› gere¤i, Alaçat›’daki do¤a tahribat›-
na karfl› ç›kt›klar›n› belirterek “Alaçat›’da, k›y› kenar çizgi-
sinin çizilmesinde ciddi kusurlar oldu¤unu düflünüyoruz.
Yerel Mahkeme savundu¤umuz do¤rultuda karar vermifl-
tir. Kamu yarar›na görüfl ç›km›flt›r” diye konufltu.
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Bas›n Aç›klamas› 05.05.2010

Bo¤aziçi ve FSM Köprüleri Yap›ld›ktan Sonra Yaflanan
Gerçekler, Bilim ‹nsanlar› ve Uzmanlar Taraf›ndan Haz›rlanan
Raporlar, 3. Köprüyü Savunan Politikac›lar› Yalanlamaktad›r
Ülkemizde, ulafl›m› karayolu tafl›mac›l›¤›na indirgeyen bir
anlay›fl, 1950’li y›llardan bafllayarak toplu tafl›mac›l›¤› esas
alan yaklafl›mlar›, demiryolu ve denizyolu ulafl›m›n› d›fllam›fl-
t›r. Kentlerimizi otomobillere tutsak hale getiren ulafl›m po-
litikalar› sonucu, tarihsel, do¤al ve çevresel de¤erler büyük
oranda yokedilmifl ve yokedilmeye devam edilmektedir.

Bu “karayolcu” politikalar, “dünyan›n gözbebe¤i” nitele-
mesini hak etmifl, dünya miras› ‹stanbul’un Bo¤aziçi’ne,
Bo¤aziçi ve FSM karayolu köprülü geçiflleri yap›lm›flt›r.
Süreç içinde iki köprünün kent üzerindeki olumsuz etkile-
ri bizzat yaflanarak görülmüfltür. Özellikle FSM Köprüsü,
TEM Otoyolu ve ba¤lant› yollar› yap›ld›ktan sonra kentin
kuzeyindeki ormanlar, içme suyu havzalar› ve tar›m arazi-
leri büyük oranda zarar görmüfl ve bu zarar son y›llarda
daha da artm›flt›r.

FSM Köprüsü ve E-6 otoyolunun yap›lmas›ndan sonra
Bo¤aziçi’nde kaçak yap›laflmalar h›zla artm›fl, içme suyu
havzalar› üzerine toplamda 4 milyonu aflk›n bir nüfus yer-
leflmifl; ‹stanbul’un içme suyunun % 40’›n› karfl›layan
Ömerli Havzas› üzerinde nüfusu 500 bini aflan Sultanbey-
li, Samand›ra ve Sar›gazi kaçak kentleri kurulmufl; Elmal›
Baraj›, çevresindeki yap›laflmalarla içme suyu özelli¤ini
hemen hemen kaybetmifl; Beykoz Çavuflbafl› baflta olmak
üzere ormanlar büyük ölçüde zarar görmüfl; Küçük Çek-
mece havzas› “havza” niteli¤ini yitirmifl; Sazl›dere ve Ter-
kos havzalar› olumsuz biçimde etkilenmifl; Büyük Çekme-
ce Havzas›, Çatalca ve Silivri s›n›rlar›nda bulunan 1. s›n›f
tar›m arazileri betonlaflarak telafisi mümkün olmayan za-
rarlar meydana gelmifltir. 

Köprüler yap›ld›ktan sonra, iddia edildi¤i gibi, her iki köp-
rünün de ulafl›m sorununu çözmedi¤i; iki yaka aras›nda in-
san geçiflini sa¤lamad›¤›; araç geçiflini bir süre sa¤lad›¤›,
ancak daha sonra t›kand›¤› ve yeni ulafl›m sorunlar›na ve
trafikte kaos yaflanmas›na neden oldu¤u görülmüfltür. 

Bo¤aziçi Köprüsü ve FSM Köprüsü’nün yaratt›¤› hasarlar
çok net olarak ortaya ç›kt›ktan sonra göreve gelen ‹stan-
bul Belediye baflkanlar›n›n, s›ras›yla, Nurettin Sözen, R.
Tayyip Erdo¤an ve A. Müfit Gürtuna’n›n, kendi dönemle-
rinde köprülü geçifllere karfl› hakl› olarak aç›k bir tutum
tak›nd›klar›na ve hükümetlerin köprü dayatmalar›na karfl›
direndiklerine tan›k olduk. Mimar Belediye Baflkan› Kadir
Topbafl göreve geldi¤inde “1 m2 dahi yeflil alan›n yokol-
mas›na izin vermeyece¤im” diyerek ve 3. Köprü’yü redde-
den 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›’n›
onaylayarak karfl› tutumunu net biçimde ortaya koymufltu.

Ayr›ca bilimsel raporlar, köprülü geçiflleri kesin bir ifadey-
le reddetmektedir. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›n-
dan 1997 y›l›nda ‹TÜ’ye haz›rlat›lan Ulafl›m Master Plan›,
1999 Büyük Marmara Depremi sonras›nda haz›rlanan J‹-
CA Raporu ve ‹TÜ, ODTÜ, YTÜ ve Bo¤aziçi Üniversiteleri
taraf›ndan haz›rlanan ‹stanbul Deprem Master Plan›, 3.
Karayolu Köprüsü’nün çözüm olmad›¤› ve toplu ulafl›m
sistemlerinin tercih edilmesi, bu çerçevede rayl› sistem ve
deniz tafl›mac›l›¤›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› gerekti¤i yönünde
önerilerde bulunmaktad›r. 

Son olarak, 3. Köprü’yü reddeden Çevre Düzeni Plan› 17
Temmuz 2009’da ‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi
taraf›ndan onaylanarak yürürlü¤e girmifltir. 
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Hükümet ad›na Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan yetki-
lendirilen ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan kurulan
‹stanbul Metropolitan Planlama Bürosu’nda 300’ü aflk›n uz-
man, akademisyen ve bilim insan› taraf›ndan 2 y›la yak›n bir
sürede yap›lan çal›flmalar sonunda haz›rlanan 1/100.000 Öl-
çekli ‹stanbul ‹li Çevre Düzeni Plan› raporlar›nda ve ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Planlama Müdürlü¤ü’nün plana iliflkin
görüfllerinde, 3. Köprü’nün yap›lmas› halinde yarataca¤› sa-
k›ncalar tek tek s›raland›ktan sonra, Bo¤aziçi’nin yeni köprü-
lerle geçilmesi hiçbir tart›flma ve tereddütlere yer vermeye-
cek flekilde aç›kça reddedilmektedir.

Bu gerçeklere ra¤men AKP Hükümeti, Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m’›n 29 Nisan 2010 tarihinde yapt›¤› bas›n
toplant›s›nda “Garipçe – Poyrazköy” istikametini 3. Köp-
rü güzergah› olarak aç›klamas›yla 3. Köprü’yü bir dayat-
ma olarak yeniden ülke gündeme getirmifltir. Bunu yapar-
ken, gerçeklerle uzaktan yak›ndan ilgisi olmayan kimi
“gerekçeler” ileri sürülmektedir.

Bu çerçevede yaflanan süreç ve al›nan karara iliflkin yan›t-
lanmas› gereken pek çok soru ortada durmaktad›r. ‹stan-
bul’da son y›llarda kentsel ve çevresel sorunlar›n büyüdü-
¤ü, 3. Köprü’nün yap›lmamas› için nedenlerinin daha da
artt›¤› ve yaflamsal bir önem tafl›d›¤› koflullarda:

Baflbakan, belediye baflkan› oldu¤u dönemde hakl› olarak
3. Köprü’ye karfl› direnirken, bugün neden ›srarla köprüyü
yapaca¤›n› yinelemekte ve ‹stanbul’un esenlikli gelece¤i-
ni ve de¤erlerini savunanlar› a¤›r ifadelerle elefltirmektedir?

Belediye Baflkan› Mimar Kadir Topbafl, “Bakanl›¤›n güzer-
gâh›n› plana iflleyece¤iz” diyerek, neden kendini kamu-
oyuna verdi¤i sözü ve alt›na imza att›¤› plan› savunmak-
tan vazgeçmek zorunda hissetmektedir? 

Hükümetin hukuka aç›kça ayk›r› olan ve toplumsal duyar-
l›l›¤› yok sayan “3. Köprü” karar›, hukuka ve kentli hakla-
r›na karfl› anti-demokratik bir dayatma de¤il midir? 

Bilimsel raporlar taraf›ndan reddedilen “3. Köprü”yü, yapma

karar› alan bir anlay›fl ça¤d›fl› ve bilim karfl›t› de¤il midir?

Bütün gerçekler “3. Köprü” yap›lmamas›ndan yana olma-

s›na ra¤men, al›nan karar› siyasal ve rant beklentileri d›-

fl›nda de¤erlendirmek mümkün müdür? 

Neresinden bakarsan›z yanl›fl, ‹stanbul’a ve ülkemize hiç-

bir yarar sa¤lamayaca¤› aç›k, ‹stanbul’u felakete sürükle-

yebilecek bir sürecin durdurulmas› için henüz vakit geç

de¤ildir. Öncelikle, hükümet köprü karar›ndan vazgeçme-

lidir. Baflta Belediye Baflkan› olmak üzere, Belediye Mec-

lis Üyeleri’nin, bilimle, hukukla ve demokrasi ile ba¤dafl-

mayan bu “dayatma” karfl›s›nda ülkemizin ve ‹stanbul’un

de¤erlerinin korunmas› ve gelece¤inin güvenceye al›n-

mas› yönünde tav›r almalar›n› bekliyoruz… 

TMMOB Mimarlar Odas›, “Toplu tafl›mac›l›¤› esas alma-

yan, demiryolu ve deniz tafl›mac›l›¤›n› gelifltirmeyi öngör-

meyen” ulafl›m politikalar›n›n çözüm olmayaca¤›n› kuru-

lufl tarihi olan 1954’den beri savunagelmifl ve Bo¤az’›n ka-

rayolu köprüleri ile geçilmemesi yönünde sürekli olarak

yöneticileri uyarm›fl ve bu konularla ilgili olarak kamuoyu-

nu bilgilendirmeye çal›flm›flt›r.

Bu ba¤lamda flüphesiz kararl› biçimde kamu ve toplum-

sal sorumluluklar›m›z gere¤i, meslek örgütleriyle, kente

ve çevreye duyarl› tüm kesimlerle birlikte demokratik

uyar› görevimizi sürdürmeye devam edece¤iz. 3. Köprü

karar›n›n iptal edilmemesi halinde ise hukuka, flehircilik il-

kelerine ve bilime aç›kça ayk›r›l›k teflkil eden “3. Köprü”

karar›n›n iptali amac›yla ilgili tüm kesimlerle birlikte yar-

g›ya baflvuraca¤›z.

Kamuoyuna sayg›yla duyurulur…

Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu
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Etkinlikler

Mimarl›k Mesle¤inin ‹lk Y›llar› semineri 2008–2009–2010
y›llar›nda mezun olan üyelerimiz ve ö¤renci üyelerimizin
kat›l›m›yla 8 May›s 2010 tarihinde fiubemiz seminer salo-
nunda gerçekleflti. Seminerin ilk sunumunu gerçeklefltiren
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Ha-
san Topal öncelikle mimarl›k mesle¤inin uygulama alanla-
r›na de¤indi. Bir meslek örgütü olarak Mimarlar Odas›’n›n
kurulufl amaçlar› ve yasal dayanaklar› hakk›nda bilgi akta-
ran Topal, mesleki yaflamda “etik” konusunu ele alarak ve
kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlayarak sunumunu tamamla-
d›. ‹kinci sunum Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Ku-
rulu Baflkan Yard›mc›s› Alev A¤r› taraf›ndan gerçekleflti-
rildi. A¤r› sunumunda kamuda mimar istihdam flekilleri ve
koflullar› hakk›nda bilgi aktard›ktan sonra genç meslek-
tafllar›m›z›n mesleki faaliyetleri s›ras›nda bilmesi ve dikkat
etmesi gereken yasal mevzuat› k›saca özetledi. Seminerin
ikinci oturumu, Ali Okan Y›lmaz’›n “Mimarl›k Bürosu Aç-
mak” bafll›kl› sunumu ile bafllad›. Mezuniyetinin hemen ar-
d›ndan mimarl›k bürosu açt›¤›n› belirten Y›lmaz yaflad›¤›

deneyimleri kat›l›mc›larla paylaflt›. Burcu Durmaz “Ücretli
Çal›flan Mimar Olmak” bafll›kl› sunumunda, ücretli çal›flan
mimar olmas›n›n temel nedeni üzerinde durarak, mezuni-
yet sonras› böyle bir statüde çal›flman›n avantajlar›n› ak-
tard›. “fiantiye ve Sat›nalma Organizasyonu” konulu su-
numda Okan Okçu, mimarl›k ve flantiyede çal›flma hayat›-
n›n nas›l bafllad›¤›n› aktararak, bulundu¤u statüde çal›fl-
man›n avantaj-dezavantaj ve koflullar›n› kat›l›mc›larla
paylaflt›. fiebnem Yücel “Akademisyen Olmak” bafll›kl› su-
numuna mimarl›k fakültesi ve sonras›nda yaflad›¤› dene-
yimlerin akademisyen olmas›nda nas›l bir rol oynad›¤›na
de¤inerek bafllad›. Yurtd›fl›nda ö¤renim görmek ve ge-
rekli flartlar konusunda deneyimlerini paylaflan Yücel, ka-
t›l›mc›lar›n yurt d›fl›nda ö¤renim görmek konusunda cesur
davranmalar› gerekti¤ini vurgulayarak sözlerini noktalad›.
“Restorasyon Uygulamalar›” bafll›kl› seminerin son sunu-
mu Salih Se¤men taraf›ndan gerçeklefltirildi. Se¤men, ö¤-
renim ve mimarl›k hayat›na de¤inerek, korumac› mimar
olarak deneyimlerini kat›l›mc›larla paylaflt›.  

Mimarl›k Mesle¤inin ‹lk Y›llar› Seminerimiz Gerçekleflti
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Etkinlikler

05 – 09 May›s 2010 tarihleri aras›nda ziyaretçilere kap›la-
r›n› 33. kez açan Uluslararas› YAPI Fuar› ‹stanbul’a kat›l-
d›k. fiubemiz taraf›ndan organize edilen ve Yap› Endüstri
Merkezi taraf›ndan ulafl›m masraflar› karfl›lanan etkinli¤e
kat›lan üyelerimiz yeni ürün ve yap›m sistemleriyle Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi /Büyükçekmece’de bulufltu.

‘Uluslararas› YAPI Fuar›
‹stanbul’a Kat›ld›k

Açalya Allmer’in “Beyazperdede Mimar Olmak” söyleflisi
12 May›s 2010 tarihinde gerçekleflti. Sunumunda beyaz-
perdede mimarl›¤›n toplumsal alg›lanma biçimlerinin son
on y›ldaki dönüflümünü içeriksel bir bak›fl aç›s›yla incele-
yen Allmer, filmlerde senaristler taraf›ndan çizilen mimar
imaj›na ve bu imaj›n de¤iflimine de¤indi. Yeni Bir Yaflam
(Life as a House), Ah Mary Vah Mary (There is Something
About Mary), Hayat›n Kayna¤› (Fountainhead), Süper Ku-
manda (Click), Güzel Bir Gün (One Fine Day), Sen, Ben ve
Dupree (You, Me and Dupree), Son Öpücük (The Last
Kiss), Eski Süper Sevgilim (My Super Exgirlfriend), Yeter
(Enough), Sessiz (The Quiet) ve fieytan›n Gözü (Puffball)
filmleri üzerinden mimar karakteri irdelenen etkinlikte,
2000’li y›llara kadar çizilen olumlu mimar imaj›n›n son y›l-
larda olumsuz bir flekilde yön de¤ifltirdi¤i, önceki dönem-
lerdeki mimarlara ithaf edilmifl idealist, güçlü, karizmatik
mimar imaj›n›n art›k yok olmaya yüz tuttu¤u aktar›ld›.
Film yap›mc›lar›n›n, mimarlar›, alkolik, saplant›l›, çaresiz
ve sinsi suçlulara dönüfltürerek, mimar imaj›na adeta bir
darbe vurdu¤unu belirten Allmer, ahlaka ayk›r› davran›fl-
larda bulunurken temsil edilen mimarlar›n, mimarl›k disip-
lininin d›fl›nda olanlar›n mimarl›¤a bak›fl›n› etkilemekte ol-
du¤u da dile getirdi. Allmer son olarak baflrolde kad›n mi-
mar karakteri olan filmlerin düflük oran›na dikkat çekti.

Açalya Allmer’in
“Beyazperdede Mimar
Olmak” Söyleflisi Gerçekleflti

23. Uluslararas› Yap› Fuar› Ankara 2010

23 – 26 Eylül 2010

16. Uluslararas› Yap› Fuar› ‹zmir 2010

14 – 17 Ekim 2010

‹letiflim Adresi: www.yemfuar.com
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece

Uluslararas› YAPI Fuarlar›
2010 Takvimi
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Etkinlikler

Mimarlar Odas› Yap› Denetim Komisyonu’ndan Raman
Kalyoncuo¤lu, Bülend Ceylan ve Cahit Tolunay taraf›n-
dan haz›rlanan Yap› Denetimi Güncelleme E¤itimi 13 Ma-
y›s 2010 tarihinde fiubemiz seminer salonunda gerçeklefl-
ti. Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› taraf›ndan “Yap› Denet-
çisi” olarak çal›flacak meslektafllar›m›za zorunlu tutulan
Yap› Denetimi e¤itimi alan meslektafllar›m›z›n befl y›ll›k
geçerlilik süresi ile ald›klar› sertifikalar›n y›ll›k vizesini al-
malar› amac›yla gerçeklefltirilen e¤itimde öncelikle yap›
denetimi konusunda genel bir de¤erlendirme yap›ld›. Ar-
d›ndan örnek proje üzerinden yap› denetim uygulamas›
yap›lan e¤itimde son olarak yap›lan uygulamalar de¤er-
lendirildi ve soru cevaplarla konuya iliflkin ayr›nt›l› bilgi
aktar›ld›.

Yap› Denetimi Güncelleme
E¤itimi Gerçekleflti

Mustafa Özgünler ve Ümit Arpac›’n›n konuflmac› olarak
yer ald›¤› “Binalar›n Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda Yö-
netmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik” semi-
neri 13 May›s 2010 tarihinde Ayd›n’da gerçekleflti.

27.11.2007 tarihli ve 2007/12937 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ile yürürlü¤e giren “Binalar›n Yang›ndan Korunma-
s› Hakk›nda Yönetmelik”te 2009 y›l›nda yap›lan de¤iflik-
lerin iletildi¤i seminerde genel olarak yanma olay› ve yan-
g›ndan korunma prensipleri yang›n yönetmeli¤i ile iliflki-
lendirerek aktar›ld›. Özgünler, seminerde mimari tasar›m-
da dikkat edilmesi gereken hususlara de¤indi ve örnek
bir proje üzerinde kaç›fl yollar›, merdivenler gibi eleman-
lar›n düzenlenmesini aç›klad›. Seminerin son bölümünde
izleyicilerin sorular› yan›tland›.

Yang›n Yönetmeli¤i Semineri
Ayd›n’da Gerçekleflti
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Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE), aralar›nda Mimarlar
Odas›’n›n da bulundu¤u üyelerinin deste¤iyle, ekonomik
krizin Avrupa’da mimarl›k mesle¤ine etkileri konusunda 3
ayda bir anket çal›flmas› yürütüyor. Bu anketlerden beflin-
cisi, 2010’un ilk çeyre¤inde gerçeklefltirildi. Elde edilen
sonuçlar, Eylül 2008’de bafllayan ekonomik kriz dönemi-
nin ard›ndan, içinde bulundu¤umuz günlerde, mimarlar›n
önümüzdeki dönemde krizin durulaca¤›na iliflkin umutla-
r›n›n artt›¤›n› gösteriyor. ACE’nin bu çeyrekteki anketine
Avrupa’n›n tüm ülkelerinden gelen 3.750 cevap, istatisti-
kî olarak güvenilir sonuçlara ulaflabilmek için ülkelere gö-
re a¤›rl›kl› olarak hesapland›. Sonuçlara göre, ankete ce-
vap verenlerin % 65’i flu anda ekonomik durumun kötü
veya çok kötü oldu¤unu belirtiyor. Bunun, ACE’nin eko-
nomik krize iliflkin anketlerinin ilkinden bu yana al›nan en
kötü sonuçlar oldu¤u belirtiliyor. Buna karfl›n, cevap ve-
renlerin % 43’ü önümüzdeki 3 ayl›k dönemde ifl yüklerinin
ve alacaklar› ifllerin arataca¤› konusunda iyimser bir yak-
lafl›m içinde. Anketin bafllang›c›ndan bu yana ilk kez,
iyimser olanlar›n oran› (%43), kötümser olanlar›n oran›n-
dan (%21) daha fazla. Buna ek olarak, cevap verenlerin %
17’si önümüzdeki 3 ayl›k dönemde ofislerinde çal›flanlar›n
say›s›nda art›fl bekliyor; düflüfl bekleyenlerin oran› ise % 15,5.

Olumlu iflaretler içeren bu sonuçlar, mimarlar›n durumun
bugün kötü oldu¤unu düflündüklerini, fakat önümüzdeki
aylarda iyileflece¤i konusunda umut ›fl›¤›na sahip oldukla-
r›n› gösteriyor. Bir sonraki ACE araflt›rmas› Haziran
2010’da gerçeklefltirilecek.

‹letiflim Adresi: www.ace-cae.org/docs/aceinfo/overvi-
ew/Fifth_Econ_Survey_Mar_10.pdf

ACE Ekonomik Kriz Araflt›rmas›:
“Ekonomik Koflullar Kötülefliyor, Fakat
Mimarlarda Umut Belirtileri Görülüyor”

Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde mimarl›k unvan›-
n› kullanmak isteyenlerin, 3458 say›l› yasan›n 1. Mad-
desine göre, mimarl›k yetkilerini veren bir üniversi-
teden mezun olmalar› ve bu niteliklerini sürdürmele-
ri zorunludur.

Ayn› yasan›n 7. Maddesine göre mimar olmayanlar,
bu unvan ile baflkalar›n›n ifllerinde, çal›flt›r›lamazlar,
kendi adlar›na serbest meslek faaliyeti yürütemez-
ler. 

3458 say›l› yasan›n 8. Maddesi mimar olmayan kiflile-
rin, kurduklar› tüzel kiflilerin unvanlar›nda, ticari ve sa-
nayi etkinliklerinde mimar unvan›n›n kullan›lmas›n› ya-
saklamakta ve bu kurala karfl› gelenlerin cezaland›r›l-
malar›n› öngörmektedir. Bu tür eylemleri nedeniyle
flirket kurucular› ve yasal temsilcileri do¤rudan so-
rumlu bulunmaktad›rlar. Kald› ki, mimar olmayan kifli-
lerin ticaret ve sanayi unvanlar›nda, üstlendikleri yü-
kümlülüklerde, mimar kimli¤ini öne ç›kararak bir ta-
k›m etkinlikler içinde bulunmalar› Türk Ceza Kanu-
nu’na göre daha baflka suçlar› da oluflturabilmektedir.

Mimarl›k mesle¤inin özgünlü¤ünü ve meslektafllar›-
m›z›n yasal haklar›n› korumakla yükümlüyüz. Bu
konuda sürdürdü¤ümüz çal›flmalarda üyelerimizin
deste¤ini bekliyoruz.

Mimar Olmad›¤› Halde Mimar
Ünvan› Kullanan Kifliler ve Mimarl›k
Ünvan› Kullanan fiirketler Hakk›nda
Hukuksal Çal›flma Yap›yoruz...

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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25 Temmuz Pazar
18.00 - 19.00 Kat›l›mc›lar›n yerleflmesi
19.00 - 20:00 Akflam Yeme¤i/
20.00 Tan›flma Partisi (Calipso)

26 Temmuz Pazartesi
10:00 – 11:00 Kahve+Kahvalt›
11:30 – 13:00 Söylefli - Tart›flma
17.00 - 19.00 Atölyeler
19:00 - 20.00 Akflam Yeme¤i
20.00 - 00.00  Atölyeler

27 Temmuz Sal›
10:00 – 11:00 Kahve+Kahvalt› 
11:30 – 13:00 Söylefli - Tart›flma
17.00 - 19.00 Atölyeler
19:00 - 20.00 Akflam Yeme¤i
20.00- 00.00  Atölyeler

28 Temmuz Çarflamba
10:00 – 11:00 Kahve+Kahvalt› 
11:00 Gezi için yola ç›k›fl
18:30 Kampüse dönüfl
19:00 - 20.00 Akflam Yeme¤i
20.00 - 00.00  Atölyeler

29 Temmuz Perflembe
10:00 – 11:00 Kahve+Kahvalt› 
11:30 – 13:00 Söylefli - Tart›flma
17.00 - 19.00 Atölyeler
19:00 - 20.00 Akflam Yeme¤i
20.00 - 00.00  Atölyeler

30 Temmuz Cuma
10:00 – 11:00 Kahve+Kahvalt› 
11:30 – 13:00 Söylefli - Tart›flma
17.00 - 19.00 Atölyeler
19:00 - 20.00 Akflam Yeme¤i
20.00- 00.00  Atölyeler

31 Temmuz Cumartesi
10:00 – 11:00 Kahve+Kahvalt› 
17.00 - 19.00 Atölye De¤erlendirme ve Sunumlar›
19:00 - 20.00 Akflam Yeme¤i
22.00 Kapan›fl Partisi

Yaz okuluna kat›lmak isteyen mimarl›k ö¤rencileri ayr›nt›-
l› bilgiye www.baykuslartoplaniyor.org adresinden ula-
flabilirler.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ö¤renci üyeleri yaz okulu ko-
misyonu taraf›ndan çal›flmalar›na devam edilen etkinlik
25–31 Temmuz tarihleri aras›nda ‹YTE Kampüsü’nde ger-
çeklefltirilecektir. 100 ö¤rencinin kat›lmas› ve 10 atölye
çal›flmas›n›n yürütülmesi planlanan yaz okulu için “iz” te-
mas› belirlendi. 

Mimarl›k Ö¤rencileri için Yaz Okulu Düzenleniyor

Ögrenci Üye

)
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Ödül

2010 Yunus Nadi “Sosyal Bilimler Araflt›rmas›” Ödülü, Mimarlar Odas› Anma Program›
kapsam›nda haz›rlanan Mimar Kemalettin kitaplar›na verildi. 2006-2008 y›llar› aras›nda-
ki kapsaml› araflt›rma sonucunda haz›rlanan kitaplar, Mimarlar Odas› ve Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü ortakl›¤›nda yay›mlanan üç ciltten olufluyor. Y›ld›r›m Yavuz, Ali Cengizkan ve
Afife Batur, ödülleri, bu kitaplar›n Mimarlar Odas› taraf›ndan yürütülen kolektif bir arafl-
t›rma ve çaban›n ürünü oldu¤unu belirterek, 7 May›s 2010 Cuma günü düzenlenen tören-
le ald›lar. Cumhuriyet Gazetesi’nin kurucusu Yunus Nadi ad›na 1946 y›l›ndan beri verilen
bu ödülün, Anma Program› kapsam›ndaki üretime ve bunun cisimleflmifl ürünlerine veril-
mesi, Mimarlar Odas›’n›n bu özgün yo¤un ve nitelikli çal›flmas›n› takdir etmenin ve sürdü-
rülebilir k›lman›n bir iflareti. Ülkemizde bu alandaki tüm olumsuzluklara karfl›n, fikir, sanat,
bilim ve kültürdeki çabalar› desteklemeyi amaçlayan Yunus Nadi Ödülleri, Edebiyat Da-
l›’nda öykü, roman ve fliir; Görsel Sanatlar Dal›’nda karikatür ve foto¤raf; Bilimsel Araflt›r-
ma Dal›’nda Sosyal Bilimler Araflt›rmas› olarak sürüyor. Bu dal›n Seçici Kurulu, Erdal Ata-
bek, Rona Aybay, Alev Coflkun, Emre Kongar, ‹oanna Kuçuradi ve Ahmet Mumcu’dan oluflu-
yordu.

‹MPARATORLUKTAN CUMHUR‹YETE M‹MAR KEMALETT‹N: 1870–1927
Y›ld›r›m Yavuz, Haziran 2009, Mimarlar Odas› ve Vak›flar Genel Müdürlü¤ü ortak yay›n›, Ankara; 600 sayfa.

M‹MAR KEMALETT‹N VE ÇA⁄I: Mimarl›k / Toplumsal Yaflam / Politika
Editör: Ali Cengizkan, Haziran 2009, Mimarlar Odas› ve Vak›flar Genel Müdürlü¤ü ortak yay›n›, Ankara; 250 sayfa.

‹stanbul Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü 
M‹MAR KEMALEDD‹N PROJE KATALO⁄U
Editör: Afife Batur, Haziran 2009, Mimarlar Odas› ve Vak›flar Genel Müdürlü¤ü ortak yay›n›, Ankara; 350 sayfa.

Mimar Kemalettin Anma Program› Komitesi: 
Afife Batur, Ali Cengizkan, N. Müge Cengizkan (yürütücü), Derin ‹nan (yürütücü), Bülend Tu-
na, Y›ld›r›m Yavuz
Yay›n Haz›rl›¤›: Derin ‹nan, N. Müge Cengizkan
Sergi Yürütücüsü: Afife Batur
Sempozyum Yürütücüsü: Ali Cengizkan
Grafik Tasar›m: Nilgün Kara Babacan
Foto¤raflar: Cemal Emden
Program Orta¤›: TC Baflbakanl›k Vak›flar Genel Müdürlü¤ü

Mimar Kemalettin Kitaplar›na 2010 Yunus Nadi Ödülü 
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Ödül

Amerika Mimarl›k Enstitüsü (AIA) 2010 Konut Ödülleri

program›n›n 18 kazanan› aç›kland›. 10. y›l›nda program, iyi

konut tasar›mlar›n› ödüllendirmek ve iyi konut ihtiyac›n›n

insan hayat› ve ülke kaynaklar› aç›s›ndan önemini vurgu-

lamak amac›yla veriliyor. Konut Ödülleri program›n›n jüri-

si bu y›l flu isimlerden olufluyordu: Andrew V. Porth (jüri

baflkan›) (AIA, Porth Architects, Inc.), Jane Kolleeny (Arc-

hitectural Record ve GreenSource), Natalye Appel (FAIA,

Natalye Appel + Associates Architects), Geoffrey Gold-

berg (AIA, G. Goldberg and Associates) ve Grace Kim

(AIA, Schemata Workshop). Jüri, özel müflteriler için ta-

sarlanm›fl ya da yenilenmifl konutlara verilen “Müstakil

Özel Konut”, spekülatif pazar için üretilmifl konutlara ve-

rilen “Müstakil Konut Üretimi”, apartman binalar›na veri-

len “Toplu Konut” ve “Özel Konutlar” olmak üzere 4 kate-

goride toplam 18 konut projesini ödüle lay›k gördü.

Müstakil Özel Konut (One/Two Family Custom Housing)
Özel müflteriler için tasarlanm›fl ya da yenilenmifl müsta-

kil konutlar kategorisinde 8 proje ödül ald›. 

Diamond Project; San Francisco

Terry & Terry Architecture

Ferrous House; Milwaukee

Johnsen Schmaling Architects

Port Townsend Residence; Port Townsend, Wash.

Bohlin Cywinski Jackson

Dry Creek Outbuildings; Woodside, Calif.

Bohlin Cywinski Jackson

Sky Ranch; Seattle

The Miller|Hull Partnership

Spiral House; Old Greenwich, Conn.

Joeb Moore + Partners Architects, LLC

Sheldon Gatehouse; Cle Elum, Wash.

Bohlin Cywinski Jackson

T42 House; Minneapolis

VJAA

Cellophane House;
New York City
KieranTimberlake

Spiral House; Old Greenwich, Conn.
Joeb Moore + Partners Architects, LLC

Sky Ranch; Seattle
The Miller|Hull Partnership

Ferrous House; Milwaukee
Johnsen Schmaling Architects

Dry Creek Outbuildings;
Woodside, Calif.
Bohlin Cywinski Jackson

AIA 2010 Konut Ödülleri Kazananlar› Aç›kland›
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Swarthmore College Residence
Halls; Swarthmore, Penn.
William Rawn Associates, 
Architects, Inc.

The Housing Tower; 
Stockbridge, Mass.
The Rose + Guggenheimer
Studio

Safari Drive; Scottsdale, Ariz.
The Miller|Hull Partnership

Formosa 1140; West 
Hollywood, Calif. 
Lorcan O’Herlihy Architects

Gish Apartments; San Jose, Calif.
Office of Jerome King, FAIA

Müstakil Konut Üretimi (One/Two Family Production
Housing) Spekülatif pazar için üretilmifl müstakil konutla-
ra verilen “Müstakil Konut Üretimi” kategorisinde 2 proje
ödüle lay›k görüldü. 
Cellophane House; New York City
KieranTimberlake

14 Townhouses; Brooklyn, N.Y.
Rogers Marvel Architects, PLLC

Toplu Konut (Multifamily Housing) Hem kamusal hem de
özel sektör için yap›lm›fl yüksek ve az yo¤unluklu apart-
man projeleri bu kategoride de¤erlendirmeye al›nd›. Mi-
mari tasar›m kriterlerinin yan›s›ra jüri, projelerin ba¤lamla
iliflkisini, aç›k mekan tasar›mlar›n›, ulafl›m olanaklar›n› ve
yaflanabilir mekanlar sunma özelli¤ini de göz önünde bu-
lundurdu. 
Gish Apartments; San Jose, Calif.
Office of Jerome King, FAIA

OneEleven Mixed-Use Development; Baton Rouge, La.
Remson | Haley | Herpin Architects, APAC

Formosa 1140; West Hollywood, Calif.

Lorcan O’Herlihy Architects

Safari Drive; Scottsdale, Ariz.

The Miller|Hull Partnership

The Waterworks at Chestnut Hill, Chestnut Hill, Mass.

Gund Partnership

Özel Konutlar (Special Housing) Tek odal› konutlar, en-

gelliler için bireysel yaflam mekanlar›, rehabilitasyon

programlar›, aile içi fliddet bar›naklar› gibi özelleflmifl du-

rumlar için infla edilmifl konutlar için verilen ödüllerde 3

proje ödüle lay›k görüldü.

Step Up on 5th; Santa Monica, Calif.

Pugh + Scarpa

The Housing Tower; Stockbridge, Mass.

The Rose + Guggenheimer Studio

Swarthmore College Residence Halls; Swarthmore, Penn.

William Rawn Associates, Architects, Inc.
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Ödül

Uluslararas› Mimar-
lar Birli¤i (UIA)’n›n

Mimarl›k ve Çocuk Program› kapsam›nda “UIA Mimarl›k
ve Çocuk Alt›n Küp Ödülleri” ad› alt›nda bir seri uluslara-
ras› ödül veriliyor. Bu yolla gençleri ve çocuklar› mimarl›k,
kent ve sürdürülebilirlik konular›nda daha duyarl› olmaya
yönlendiren teflebbüslerin art›r›lmas› amaçlan›yor. Ödül-
lere 1 Ocak 2007 ve 15 Mart 2011 tarihleri aras›nda gerçek-
lefltirilmifl etkinliklerle kat›labiliniyor. Ödüller, okullar (mü-
dür, ö¤retmen ve ö¤renciler), kurumlar (dernek ve müze-
ler) ve medya (yay›nlar, görsel-iflitsel medya) olmak üze-
re üç kategoride veriliyor. Ödüller ulusal ve uluslararas›
olmak üzere iki aflamada seçilecek. Kazananlara ödülleri
26-29 Eylül 2011 tarihlerinde Tokyo’da düzenlenecek UIA
Kongresi’nde teslim edilecek.

‹letiflim Adresi:
http://www.uia-architectes.org/texte/england/Cu-
bes/2Annonce.html

UIA Mimarl›k ve 
Çocuk Alt›n Küp Ödülleri
Son Kat›l›m Tarihi: 15.03.2011

Avrupa Komisyo-
nu taraf›ndan iki

y›lda bir verilen Avrupa Yeflil Kent Ödülleri çevre dostu
kentsel yaflam› desteklemek için düzenlenen yeni bir giri-
flim. Kentler ödüllendirilirken iklim de¤iflikli¤i ile mücade-
le etme, sürdürülebilir yaflam› destekleme, solunan hava-
n›n kalitesini iyilefltirme, gürültü kirlili¤ini yok etme, su tü-
ketimini kontrol alt›na alma ve at›k su dönüflümünü des-
tekleme gibi kriterler gözönünde bulunduruluyor. Geçti-
¤imiz günlerde 17 baflvuru aras›ndan yap›lan seçimler so-
nucunda 6 ödül aday› kent belirlendi. Finalistler aras›nda
Barselona, Vitoria-Gasteiz (‹spanya), Malmö (‹sveç), Nan-
tes (Fransa), Nuremberg (Almanya) ve Reykjavik (‹zlan-
da) bulunuyor. Avrupa Komisyonu'nun son karar›n› 20-22
Ekim 2010 tarihleri aras›nda, 2010 Avrupa Yeflil Kenti Stok-
holm'de yap›lacak törenle aç›klamas› bekleniyor.

‹letiflim Adresi: 
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital

2012-2013 Avrupa Yeflil
Kent Ödülleri Finalistleri
Belli Oldu

2010 y›l› aidat›n›z› taksitlendirerek* ödeyebilirsiniz

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

(132 YTL)
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Ödül - Sergi

Türkiye Prefabrik Birli¤i prefabrikasyonun geliflmesi ve
yayg›nlaflmas› özendirmek amac›yla prefabrikasyonda
araflt›rma, gelifltirme, tasar›m, uygulama, tan›t›m ve yay-
g›nlaflt›rma alanlar›nda yap›lan çal›flmalar ve bu çal›flmala-
ra katk›da bulunan kifli ve kurulufllara “Alt›n Kirifl Ödülü”
vermektedir.

2007-2009 y›llar› için verilecek olan ödüllerin konular›, ni-
telikleri ve adlar› flöyledir:

1. Prefabrikasyon teknolojisi ile gerçeklefltirilmifl en “Bafla-
r›l› Yap›t Ödülü”

2. Prefabrikasyon alan›ndaki en “Baflar›l› Bilimsel Çal›flma
ve/veya Yay›n Ödülü”

3. Kararlar›, davran›fllar› ve etkinlikleri ile fabrikasyonun
tan›t›m ve yayg›nlaflmas›na hizmet etmifl olan baflar›l› ka-
mu ve/veya özel kifli ve/veya kuruluflu “Hizmet Ödülü”

4. Üretim tesisinde çevre kirlili¤inin önlenmesine ve do¤al
çevrenin korunmas›na yönelik bir teknolojiye, tesis veya
prosese sahip beton/betonarme eleman üreten kuruluflla-
ra verilmek üzere “Çevre Ödülü”

Adaylar, “Ödül Aday Seçicileri” taraf›ndan önerilirler; an-
cak ödüle aday olmak isteyen kifli veya kurulufllar çal›flma-
lar›n›n aday seçiciler taraf›ndan önerilmesi için Türkiye
Prefabrik Birli¤i Merkezi’ne de baflvurabilirler.

Alt›n Kirifl ödüllerine aday bildirmek için son baflvuru tari-
hi 30 Haziran 2010’dur.

‹letiflim Adresi: www.prefab.org.tr 

Türkiye Prefabrik Birli¤i
“Alt›n Kirifl Ödülleri”
Son Baflvuru Tarihi:30.06.2010

Konak Belediyesi'nin katk›lar›yla
düzenlenen Basmane Günleri et-
kinlikleri, 13 May›s Perflembe gü-
nü Kortej yürüyüflüyle bafllad›.
Basmane Gar›'nda aç›lan foto¤-
raf, resim ve koleksiyon aç›l›flla-
r›n›n yan› s›ra Dokuz Eylül Güzel
Sanatlar Fakültesi Film Tasar›m›
Bölümü Ö¤retim Görevlisi Yrd.
Doç. Zuhal Çetin Özkan ve ö¤ren-
cilerinin haz›rlad›¤› Basmane Bel-
geseli gösterimi yap›ld›. 

Ayn› gün “Kültürel Miras›n Korunmas›, Tarihsel Kimli¤in
Sürdürülmesi-Metropoliten Planlamada Koruma” konulu
bir de panel düzenlendi. Yürütücülü¤ünü Konak eski Be-
lediye Baflkan› Muzaffer Tunça¤’›n üstlendi¤i panele, Ya-
flar Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Taner,
TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Mimar Hasan Topal, AP‹KAM Müdürü Doç. Dr. Oktay
Gökdemir konuflmac› olarak kat›ld›. 

Basmane Günleri'nin ilk günü Alt›npark'ta düzenlenen
koktelyde Ad›m Ad›m Basmane Kitab›'n›n tan›t›m› ve AP‹-
KAM Arflivi Nostaljik Basmane Foto¤raflar›'n›n sergisiyle
son buldu. Etkinlik 18 May›s Sal› gününe kadar çeflitli ser-
gi, panel, söylefli, tiyatro ve konser etkinlikleriyle devam
etti.

Basmane Günleri
Etkinli¤i’ne fiubemiz
Yönetim Kurulu Baflkan›
Hasan Topal Kat›ld›
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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
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BÜLTEN‹

Nejat Ersin’i Kaybettik
1959 – 1971 y›llar› aras›nda 11 dö-
nem Merkez Yönetim Kurulu Üye-
li¤i yapan 818 Sicil no.lu üyemiz
NEJAT ERS‹N’i (GSA – 1950) 11
May›s 2010 günü yitirdik.

Odam›z›n kurulufl y›llar›ndan itiba-
ren her kademesinde ald›¤› görev-
lerle, mimarl›k mesle¤ine ve mes-
lek örgütlenmesine yapt›¤› katk›-
larla an›lar›m›zda yaflayacakt›r.

Yak›nlar›na, ailesine, ve tüm mi-
marl›k toplulu¤una bafl sa¤l›¤› di-
leriz.

Yavuz Selim Barbaros’u
Kaybettik

06.05.2010 tarihinde kaybetti¤i-
miz de¤erli meslektafl›m›z Yavuz
Selim Barbaros (ODTÜ, 2001)
35021 sicil numaras› ile Odam›za
kay›tl› idi. Ailesi ve mimarl›k cami-
as›na baflsa¤l›¤› diliyor, meslekta-
fl›m›z› sayg›yla an›yoruz…

6 May›s Perflembe günü saat 16.00 s›ralar›nda meslekta-
fl›m›z Yavuz Selim Barbaros bir müteahhitin sald›r›s›na
u¤rayarak hayat›n› kaybetti. 

Mimarlar Odas› Manisa Temsilcili¤i Yönetim Kurulu da
konu ile ilgili bas›n aç›klamas› yap›p, bu olaydan dolay› iki
gün süre ile Mimarlar Odas› Manisa Temsilcili¤i faaliyetle-
rini durdurdular.

Mimarlar Odas› Manisa
Temsilcili¤i Yavuz Selim
Barbaros Cinayetini K›nad›


