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Dan›flma Kurulu

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin düzenledi¤i, 2007 y›l›n-
da büro tescil belgelerini yenileyen üyelerin kat›ld›¤›
"Serbest Çal›flan Mimarlar Dan›flma Kurulu" 24-25 Ka-
s›m Cumartesi-Pazar günleri Murat Günayd›n ve Suat
Günhan’›n yürütücülü¤ünde Kufladas› Korumar Otel’de
gerçeklefltirildi. 259 mimar›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen
çal›fltay, ilk gün yap›lan üç ana oturum ile bafllayarak,
son gün yap›lan de¤erleme toplant›s› ile son buldu.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Ta-
mer Baflbu¤’un aç›l›fl konuflmas›yla bafllayan çal›fltay›n
birinci oturumunda Murat Günayd›n, genel bir bilgilendir-
me yapt›ktan sonra, dan›flma kurulunun amac›n›n mes-
leki pratik içerisinde karfl›lafl›lan sorunlar›n önem s›ras›-
na göre tan›mlanmas› oldu¤unu dile getirdi. ‹kinci otu-
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rumda 259 mimar dörtlü ve alt›l› çal›flma gruplar›na ay-
r›l›p, kendi aralar›nda görev da¤›l›m› yapt›ktan sonra
mesleki pratikteki sorunlar›n› önce bireysel sonra grup
olarak yazd›lar. Her grubun baflkan› Murat Günayd›n ile
ayn› yöntemi uygulayarak sorunlar› 13 ana listeye indir-
gerken, Suat Günhan çal›fltay kat›l›mc›lar›na "Mimarl›k
ve Profesyonellik" üzerine bir sunufl gerçeklefltirdi.
Üçüncü oturum ise; Günayd›n’›n "Mimarl›k Hizmetleri-
nin Bedellendirilmesi ve De¤erlendirilmesi" ve Gün-
han’›n "Sürekli Mesleki Geliflim" ana konular› üzerinde
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iki ayr› atölye çal›flmas› olarak ger-
çeklefltirildi. 

Pazar günü gerçeklefltirilen de¤erlen-
dirme toplant›s›n›n ilk bölümünde 13
ana listeye indirgenen mesleki pra-
tikteki sorunlar›m›z tart›fl›l›rken, ikin-
ci bölümde ilk gün üçüncü oturumda
elde edilen sonuçlar de¤erlendirildi.
Yo¤un kat›l›m ve ilgiyle izlenen çal›fl-
tay›n sonuçlar› önümüzdeki günlerde
yay›mlanacak.
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Bas›n Aç›klamas›

Bilindi¤i üzere TMMOB fiehir Planc›lar› Odam›z, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Naz›m ‹mar
Planlar›nda ve Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’nce tar›m arazisi olarak gösterilen ‹nciralt› bölgesi için,
sonradan ortaya ç›kan Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n plan› üzerine yaflanan plan kargaflas›-
na son verilmesi konusunda çeflitli baflvurularda bulunmufl, yap›lan tüm baflvurular›n›n so-
nuçsuz kalmas› sonucunda konuyu yarg›ya tafl›m›flt›r. Yap›lan baflvuru daha sonra bas›n
aç›klamas› yoluyla kamuoyuyla paylafl›lm›flt›r.

Aç›klaman›n hemen ard›ndan baz› bas›n organlar›nda; yap›lan baflvurunun bilinçli olarak EX-
PO çal›flmalar›n› olumsuz yönde etkileyece¤i imas› yarat›lmaya çal›fl›lm›fl, fiehir Planc›lar›
Odam›z yarg›s›z infaza u¤ram›fl ve linç edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Yap›lan aç›klamalar yap›c› ni-
telikte elefltiri boyutlar›n› aflm›fl, hukukun üstünlü¤ünü yok sayan sald›r› ve hakaret boyutla-
r›na ulaflt›r›lm›flt›r.  TMMOB son günlerde bilinçli ve kas›tl› olarak sürdürülen bu linç kam-
panyas› karfl›s›nda afla¤›daki hususlar› kamuoyunun dikkatine sunmay› görev bilir.

1. TMMOB ve ba¤l› ‹zmir örgütleri ‹zmir’in EXPO 2015 projesini bütün güçleriyle destekle-
mekte, buna ba¤l› olarak yap›lan her türlü ça¤r›lara yan›t vermekte, kat›ld›klar› çal›flmalarda
bu sürece ellerinden gelen katk›y› koymakta ve hatta EXPO 2015 Dan›flma Kurullar›na da
kat›lmaktad›rlar. 

2. Bu amaçla ‹zmir’de konuyla ilgili olarak düzenlenen ulusal ya da uluslaras› tüm etkinlik-
lerde EXPO’yu tan›tmaya çal›flmakta, yap›lan tüm kampanyalara kat›larak uluslaras› düzey-
de giriflimlerde bulunmaktad›r.

3. TMMOB ve ba¤l› birimleri olarak ayr›ca ‹zmir’de düzenlenen bilimsel etkinliklerde EXPO
ana temas›na uygun, temalar belirlenmektedir. Son olarak TMMOB Makina Mühendisleri
Odam›zca ‹zmir’de düzenlenen 8. Ulusal Tesisat Mühendisli¤i kongresinin temas› bu anla-
y›flla "sa¤l›kl› kentler için sa¤l›kl› yaflam hacimleri" olarak belirlenmifltir. 

4. Ayn› zamanda ‹zmir Büyükflehir Belediyemizin yürütmekte oldu¤u "Sa¤l›kl› Kent ‹zmir"
projesinin EXPO 2015 karar›nda belirleyici bir fonksiyonu olaca¤› bilinciyle bu projeye tüm
Oda fiubelerimizce uzmanl›k alanlar› ile ilgili etkin kat›l›m sa¤lanmakta ve hatta projenin çe-
flitli çal›flma gruplar›nda yürütücülük görevleri dahi yürütülmektedir.

5. Bu süreç içerisinde yer seçimi konusunda bilimsel veriler ›fl›¤›nda araflt›rma ve de¤erlen-
dirmeler yap›lm›fl, var›lan öneri ve sonuç kamuoyuyla paylaflm›flt›r.

6. Ancak ‹zmir’de daha önce birçok kez karfl›laflt›¤›m›z, bilimsel verilerden uzak, "ben yap-

EXPO’ya De¤il Karmafladan Rant
Ç›karmaya Karfl›y›z

24 Kas›m 2007

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'na ait
EXPO Fuar Alan› Plan›

‹zmir Büyükflehir Belediyesi
Kentsel Bölge Naz›m Plan›

Çevre ve Orman Bakanl›¤›’na ait
Manisa, Kütahya ‹zmir Çevre 
Düzeni Plan›
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t›m oldu" mant›¤›yla, yer seçimi konusundaki plans›z prog-
rams›z çal›flma anlay›fl› bu projede de karfl›m›za ç›km›flt›r. 

7. Süreç içerisinde ‹zmir kamuoyunda yap›lan öneriler dik-
kate al›nmadan, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi de devre d›-
fl› b›rak›larak Hükümet taraf›ndan ‹nciralt› bölgesi EXPO
alan› olarak ilan edilmifltir.

8. Ancak mevcut alan üzerinde hali haz›rda üç adet farkl›
plan bulunmaktad›r. Bunlardan birincisi ‹zmir Büyükflehir
Kentsel Bölge Naz›m Plan›d›r ve bu planda söz konusu
alan tar›msal nitelikli araziler s›n›f›nda yer almaktad›r
(Ek.1).  ‹kinci plan Çevre ve Orman Bakanl›¤›’na ait Mani-
sa, Kütahya ‹zmir Çevre Düzeni Plan›d›r ve bu planda da ay-
n› bölge tar›m arazisi olarak tan›mlanm›flt›r (Ek.2). Bölge-
ye ait üçüncü plan ise Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'na ait
pland›r. Ancak bu planda an›lan bölgenin bir bölümü "Fuar
Alan›" olarak tan›mlanm›flt›r (Ek.3). 

9. Bu durum bölgenin gelece¤i hakk›nda bir karmaflaya ne-
den olmakta, bu bulan›k ve karmafl›k ortam özellikle EXPO
2015 alan› d›fl›nda kalan alanlar için var olan rant hesap-
lar›na f›rsat yaratmaktad›r. 

10. fiehir Planc›lar› Odam›z tüm bu karmaflan›n giderilme-
si amac›yla 10.07.2007 tarihinde plana itirazda bulun-
mufl, yap›lan baflvuruya 60 günlük yasal süresi içerisinde
herhangi bir yan›t verilmemifltir. Bu süre sonunda an›lan
plan›n iptali için yarg›ya baflvurulmas› zorunlu olmufltur.
Söz konusu dava, yukar›da aç›klanmaya çal›fl›lan plan kar-
gaflas›na son vermek, planlama ilke ve gelenekleri aç›s›n-
dan dünya çap›nda bir organizasyon olan EXPO 2015’e uy-
gun ve Fuar Alan› d›fl›ndaki çevreyle de uyumlu, ciddi bir
plan›n gerçekleflmesini hedeflemektedir. Plan bütün plan-
lama geleneklerine ve tekni¤ine ayk›r› olarak haz›rlanm›fl,
bilimsel ve teknik içerik ve ciddiyetten uzak olma özelli¤iy-
le EXPO 2015 gibi ciddi ve uluslararas› ölçekte büyük bir
organizasyona yak›flmamaktad›r.

11. Öncelikle yap›lmas› gereken ülkemiz ve kentimiz kay-
naklar›n› ak›lc› ve kamu yarar›n› esas alarak planlamakt›r.

EXPO 2015 yerleflim plan›n›n, kentimizin do¤al nitelikleri
ve ekolojik hassasiyetlerini dikkate alarak, plan kararlar›na
uygun ve s›n›rl› bir yap›laflma öngörerek, organizasyon son-
ras›nda kamusal kullan›m amaçl› bir anlay›flla düzenlenme-
si temel ilke olmal›d›r. Ancak, tüm ‹zmirliler taraf›ndan ‹z-
mir’e kazand›r›lmas› için çaba harcanan EXPO 2015’i yo-
¤un yap›laflmay› hedefleyen gizli rant hesaplaflmas› için
manivela olarak kullanmak isteyenlere izin verilmemelidir.

12. Hiç bir kontrol ve denetimden hofllanmayan, yasalara
ve yarg› kararlar›na zerre sayg›s› olmayan, kendilerini
kentin ve tüm ‹zmirlilerin tek sahibi gören, hukukun üs-
tünde sayan bir gurup, kapal› kap›lar ard›nda yapt›klar› giz-
li kapakl› kulisleriyle EXPO projesini de rant hesaplar›na
alet etmeye çal›flmaktad›r.

13. "Daha ‹yi bir Dünya için Yeni Yollar ve Herkes için
Sa¤l›k" temas›yla aday oldu¤umuz EXPO 2015 için seçilen
yerin planlamas›n›n da ayn› tema anlay›fl›yla yap›lmas›n›
öneriyor, kentimizin gelece¤inin rant politikalar› ile ipotek
alt›na al›nmas›na izin vermeyece¤imizi kamuoyunun bilgile-
rine sunuyoruz. 

14. TMMOB, plans›z programs›z, ‘ben yapt›m oldu’ anlay›-
fl›yla, kamu yarar› ve hukuk ilkelerini hiçe sayan ve ranta
hizmet eden politikalara karfl› ç›km›flt›r. Ancak kentin ve
kentlinin yarar›na tüm projelerin yan›nda yer alm›fl (kordon
projesinde oldu¤u gibi), yaflama geçmesinde çaba harca-
m›flt›r.

15. Bu konuyla ilgili yap›lan tüm aç›klamalar›n taraf›m›zdan
dikkatle izlendi¤ini, konu üzerinde hiçbir yap›c› elefltiri
amac› olmayan, do¤rudan sald›r› ve hakaret amac› tafl›-
yan aç›klama sahiplerinin yarg› önünde hesap verecekle-
rinin bilinmesini

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyuruyoruz. 

Mehmet SO⁄ANCI

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›
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Bas›n Aç›klamas›

12-13 Kas›m’da ‹stanbul Swiss Otel’de yap›lan Forum ‹s-
tanbul Gayrimenkul Zirvesi; ülkemiz kentlerinin ve mimarl›-
¤›n›n, küresel emlak gelifltiriciler ve yerli tafleronlar arac›l›-
¤› ile küresel sermayenin gayrimenkul pazar›na dönüflmek-
te oldu¤unu gösteriyor!... 

Baflta ‹stanbul olmak üzere büyükkentlerimiz, art›k ulusla-
rararas› emlak piyasas›n›n yeni ilgi alan›nda... Planlama
anlay›fl›ndan ve bilimsel temelden yoksun, kamu ve top-
lum yarar›n› gözetmeyen, insan›, yereli, kültürü yok sayan,
sadece rant odakl›, ayr›cal›kl› imar haklar›yla donat›lm›fl
birçok kentsel projenin gündeme al›nd›¤›, bir k›sm›n›n da
gerçeklefltirilmeye çal›fl›ld›¤› günleri yafl›yoruz. Küresel ser-
mayenin giderek artan bu sald›r›s› yerel ve merkezî iktidar-
lar ve yerli arac›lar›n iflbirli¤i ile ülkemiz ve toplumumuz aç›-
s›ndan y›k›c› sonuçlar do¤urabilecektir. Bu durum yeni bir
mimarl›k düzenini de beraberinde getirmekte; mimarl›k;
ulusal, evrensel ve kültürel de¤erlerinden kopar›lmakta,
y›ld›z mimarlar arac›l›¤›yla sermayenin beklentileri do¤rultu-
sunda bir pazarlama arac› haline gelmektedir. Bu "yeni mi-
marl›k düzeni" yaln›zca merkez pazar›n› belirlememekte;
tafl›d›klar› model olma özellikleriyle tüm mimarl›k üretimini
de etkilemektedirler.

Emlak-toprak ya¤mas›n›n, y›llard›r ülkemize özgü bir ser-
maye birikim modeli olarak flekillendi¤ini, bunun kentleri-
mizi ne hale getirdi¤ini hep birlikte gördük. Sorunlar›m›z
çözülmedi¤i gibi, yeni sorunlar›n kaynaklar› oldular.
1980’lerden sonra yo¤unlaflan ayr›cal›kl› turizm bölgeleri,
ormanlar›m›za ve su havzalar›na s›çrayan yap›laflmalar, ye-
flil alan ya¤mas› ile bugün, ‹stanbul baflta olmak üzere,
kentlerimizin yaflam standartlar› oldukça düflmüfltür, düfl-
mektedir. 

Tabiidir ki, oluflturulmaya çal›fl›lan bu pazar›n y›ld›z› varo-
lan olanaklar›yla ‹stanbul’dur. 

‹stanbul yerel yöneticileri taraf›ndan, uluslararas› gayri-
menkul platformlar›nda pazara sunulmaktad›r. Meflrulu¤u
tart›flmal› ‹MP (‹stanbul Metropoliten Planlama Bürosu) ta-
raf›ndan oluflturulan planlarla ve kentsel proje uygulamala-
r›yla ayr›cal›kl› imar haklar› yarat›larak, do¤al kaynaklar›m›z
yerli-yabanc› sermaye gruplar› ve inflaat firmalar› arac›l›¤›
ile küresel güçlerin kontrolüne aç›lmak isteniliyor. Giderek
güçlenen bu e¤ilim, ne yaz›k ki ça¤dafl-bilimsel kayg›, mes-
leki disiplin ve hiç bir insani de¤er tan›m›yor. Meslek in-
sanlar› olarak üzüldü¤ümüz baflka bir konu da; her iki ku-
rumun bafl›nda da, bizlerle ayn› disiplinden gelen, ayn› de-
¤erlere sahip olmalar› gerekti¤ini düflündü¤ümüz akade-
mik unvanl› meslektafllar›m›z›n bulunmas›d›r. Bu duruma
mimarl›k alan›ndan ve toplumsal alandan yeterince karfl›
konulamazsa, kentlerimizin, yaflam alanlar›m›z›n tahribat›
h›zlanacakt›r. 

En çok gündemde olan, Haydarpaflaport, Galataport, Zey-
port vb. kruvazier liman projeleri, Dubai Kuleleri, Büyükde-
re Aks›ndaki ve Karayollar› arazisindeki yap›laflmalar gibi
büyük projeler, "dönüflüm" ve "özel projeler" ad›yla yap›l-
mak istenen uygulamalar, ülkemize, ‹stanbul’a ve halk›m›-
za bir fley kazand›rmayacak, aksine ülke rant› küresel ser-
mayeye devredilecektir. ‹stanbul geçmiflinden, kültürel
kimli¤inden, özgünlü¤ünden, ulusal ve evrensel de¤erlerin-
den kopar›lacak, s›radanlaflacak ve de¤ersizleflecektir. ‹s-
tanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› aç›kça, "‹stanbul’da
yaflaman›n bedelini ödeyebilenler kentte kalacak" diyebil-
mektedir. Bu dönüfltürülecek yaflam çevrelerini var eden
ve yaflatan insanlar›n, sosyal çevrelerin yok olmas›; kente

Mimar Sinan’› Gayrimenkul Dehas›na ‹ndirgeyen Bir Zihniyete
Hizmet Edenler Mimarlardan, Mimarl›k Kültür Tarihinden ve
Ülkemiz ‹nsanlar›ndan Derhal Özür Dilemelidir!...

27 Kas›m 2007



7Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

ve birbirlerine yabanc›laflarak, kültürel köklerinden de
uzaklaflarak, yeniden üretilen yaflam çevrelerine ve de¤er-
ler sistemine tabi olarak kimliksizleflmeleri anlam›na gel-
mektedir. 

Gayrimenkul Zirvesi gündeminde bir özel proje olarak yer
alan "Riva Projesi" ile ‹stanbul’un kuzeyinde son kalan
ekolojik rezerv alanlar›ndan biri olan Riva’n›n yap›laflmaya
aç›lmak istendi¤ini görüyoruz. Bu durum aç›kça, ‹stan-
bul’un y›k›m›na yol açacak 3. Köprü projesinin zihinlerde
meflrulaflmas›n›n amaçland›¤›n›; bu sürecin uzun bir süre-
dir özel hukuk ve ayr›cal›kl› imar haklar› ile, ormanlar› tah-
rip ederek oluflmufl "Acarkent" benzeri say›s›z yerleflmeyle
nas›l kurguland›¤›n› göstermektedir. 

Kentlerimizin, özellikle ‹stanbulumuzun ve mimarl›¤›m›z›n
elde kalan de¤erlerinin yok edilme senaryolar›n›n gösteri
alan› haline gelen "Forum ‹stanbul / Gayrimenkul Zirve-
si"nin aktörlerinin bizlere özür borçlar› vard›r:

• Davet broflüründe "Mimar Sinan / Gayrimenkul Tarihinin
Eflsiz Dehas›na Onurla, Sayg›yla..." yap›ld›¤› belirtilen et-
kinlik için kullan›lan bu ifadeyle, anlayamayacaklar› kadar
zenginlik tafl›yan ve bir dönemi Mimar Sinan’la simgeleflen
mimarl›k kültür tarihine sayg›s›zl›k etmifllerdir. Hem an›s›n-
dan, hem de simgesel anlam›ndan ellerini çekmeli ve özür
dilemelidirler. 

• Bu ifadenin de gösterdi¤i gibi "küresel güç merkezlerine
dayand›rd›klar› güçlerinin sarhofllu¤u içinde" büyük bir ay-
mazl›kla niyetlerini aç›¤a vuran; binlerce y›ll›k birikimle
oluflmufl mimarl›k eylemini ve kültürünü gayrimenkullefltir-
meye indirgeyen ve bu yolla yok sayan, böylece günümüz
mimarl›k birikimine de sayg›s›zl›k eden tutumlar› kabul edi-
lemez. Günümüz mimarl›¤›ndan ve mimarlar›ndan ellerini
çekmeli ve özür dilemelidirler. 

• Gene güncel olarak "kentsel dönüflüm" ad›yla kente ve
kentliye dayatt›klar› kentsel rant projeleriyle, ‹stanbul’un
kendi de¤erlerine sald›rmaktad›rlar; bu yüzden ‹stan-
bul’dan da ellerini çekmeli ve özür dilemelidirler. 

• Projeleriyle yaflatt›klar› ve yaflatacaklar› olumsuzluklar

için toplumdan ve özelde ‹stanbullulardan özür dilemelidir-
ler. 

Her ne ad alt›nda olursa olsun üretilen kentsel projelerin,
kurals›z ve denetimsiz bir biçimde uluslararas› mimarl›k pa-
zar›n›n star mimarlar›n›n fantezilerine b›rak›lmas›na; kent-
lerimizin böyle bir anlay›flla pazarlama meta› haline getiril-
mesine suskun ve seyirci kalmayaca¤›m›z›n bilinmesi gere-
kir.

TMMOB Mimarlar Odas›; mimarl›k kamuoyunun büyük tep-
kisini çeken Kartal ve Küçükçekmece proje elde etme sü-
reçlerinde oldu¤u gibi, Gayrimenkul Zirvesinde aktif rol
alan, üyemiz Suha Özkan’›n tutum ve davran›fllar›n› onayla-
mamaktad›r. 

TMMOB Mimarlar Odas›, (UIA) Uluslararas› Mimarlar Birli-
¤i’nin üyesidir ve Suha Özkan UIA Konsey üyeli¤ini halen
sürdürmektedir; UIA Baflkan Yard›mc›l›¤› görevi bulunma-
maktad›r. Bu tür ticari platformlarda Mimarlar Odas›’n› ve
Uluslararas› Mimarlar Birli¤i’ni temsilen bulundu¤u izlenimi
verecek flekilde unvan kullan›lmas›n›, bu flekilde duyurul-
mas›na izin verilmesini do¤ru bulmuyoruz. Her fleyden ön-
ce, Mimar Sinan an›s›na ve onuruna yap›lan haks›zl›¤a Su-
ha Özkan’›n mimar kimli¤i ile de seyirci kalmas›n› yad›rg›-
yoruz. 

Ayr›ca, Suha Özkan’›n, Mimarlar Odas›’n›n dava açt›¤› ko-
nularda UIA Konsey Üyesi s›fat›n› kullanarak, "World Archi-
tecture Community" ad› alt›nda dan›flmanl›k ve/veya yar›fl-
ma koordinatörü görevini sürdürmesini do¤ru bulmad›¤›m›-
z›; yar›flmalar konusunda benimsenen ve uygulanan yön-
temlerin tart›flmal› sonuçlar üretti¤ini, bu yöntemlerin Mi-
marlar Odas› taraf›ndan adil ve mimarl›¤›n ruhuna uygun
bulunmad›¤›n› belirtmek isteriz.

TMMOB Mimarlar Odas›, kentsel geliflmelerin son Gayri-
menkul Zirvesinde ulaflt›¤› çerçeveden duydu¤u rahats›zl›¤›
mimarlar ve kamuoyu ile paylaflmakta; bu ba¤lamda baflta
yetki ve sorumluluklar› olanlar olmak üzere herkesi mimar-
l›¤a, kentte ve kentliye karfl› duyarl› olmaya ça¤›rmaktad›r. 

TMMOB Mimarlar Odas›
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Bas›n Aç›klamas›

Siyasal iktidar kamuoyundan gelen hiçbir tepkiye ald›r-
madan, ülkemizi sonu bilinmez bir maceraya sokacak
olan Nükleer Santral Tasar›s›'n› TBMM'ye sunmufl ve
yasallaflmas›n› sa¤lam›flt›r. 9.11.2007 tarihinde
TBMM'de kabul edilen 5710 say›l› "Nükleer Güç Sant-
rallar›n›n Kurulmas› ve ‹flletilmesi ‹le Enerji Sat›fl›na ‹lifl-
kin Kanun" ülke gerçeklerine ayk›r›d›r. 

Neden? 

Çok uyard›k, bir kez daha uyar›yoruz: 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›'n›n 1980'lerden
sonra yapt›¤› abart›l› enerji talep tahminlerinin hiçbiri
gerçekleflmemifltir. Hal böyle iken, nükleer santralleri
gelecekteki olas› enerji krizlerine çözüm olarak sunan
siyasal iktidar asl›nda çok iyi biliyor: Y›llard›r karanl›kta
kalma senaryolar› anlat›l›r ama nedense ülkemiz karan-
l›kta kalmaz. Siyasal iktidar bundan sonra da, nükleer
santral olmadan da bu ülkenin karanl›kta kalmayaca¤›-
n› iyi bilir. Karanl›kta kalma senaryolar›n›n çözümünün
nükleer santral olmad›¤›n› da iyi bilir. Çünkü kurulmas›
düflünülen nükleer santrallerin ülkemizin enerji ihtiyac›-
n›n karfl›lanmas›nda sahip olaca¤› pay, elektrik üretimi
kurulu gücünün ancak %5'idir. 

Resmi rakamlarda bile %20'ler seviyesinde aç›klanan
kay›p-kaçak oran›n›n AB ülkeleri ortalamas› olan %6 se-
viyelerine indirilmesiyle; bafllat›lan "enerji tasarrufu"
çal›flmalar› kapsam›nda çok az bir harcama yap›larak
gerçeklefltirilecek bilinçlendirme-planlamayla bile, bir-
kaç nükleer santralin üretece¤i enerjinin, tehlikesiz, çok

daha az bir maliyetle karfl›lanabilece¤i görülmektedir.
Bunun yan›nda ülkemiz kaynaklar› siyasal iktidar›n söy-
ledi¤i gibi s›n›rl› de¤ildir. fiu an ki teknolojiyle bile
2020'lerin elektrik ihtiyac›n›n, ülkemizin hidrolik, kö-
mür, rüzgâr, jeotermal, günefl ve di¤er yerli kaynaklar›n-
dan karfl›lanmas› olanakl›d›r. 

Nükleer santraller karbondioksit emisyonlar›n›n azalt›l-
mas›nda bir çare gibi sunulmaktad›r. Hâlbuki fosil yak›t-
lardan kaynaklanan karbondioksit sal›n›m›n›n anlaml›
bir flekilde azalt›lmas› için dünyada kurulu nükleer kapa-
sitenin 5-6 kat› kadar nükleer santral yap›m› gerekir ki,
bunun için ne finansman ne de gerekli nükleer yak›t bu-
lunabilir. 

Nükleer santrallerin yap›m süreleri ve maliyetleri, alda-
t›c› tahminlere dayanmaktad›r. Dünyadaki deneyimler,
yap›m süreleri ve maliyetlerin, planlamac›lar›n ve teknik
adamlar›n bafllang›çta hesaplamad›¤› ölçüde müthifl
oranda artt›¤›n› göstermektedir. Ülkemizde de bu öngö-
rünün gerçekleflece¤ini söylemek için kâhin olmaya ge-
rek yoktur. 

Tafl›nmas› bile dünyada büyük protestolara yol açan
at›k sorunu yasada geçifltirilmifltir. Halen dünyada nük-
leer at›klar› kal›c› olarak depolayacak lisans al›nm›fl bir
depo mevcut de¤ildir. 

Siyasal ‹ktidar "geçmifl hükümetin nükleer santral ihale
deneyimlerinden ders ald›klar›n›, geçmiflte yap›lmas›
düflünülen nükleer santralden daha güvenli, üstün tek-
nolojiye dayanan santrallerin yap›laca¤›n›" söylemekte-

5710 Say›l› Nükleer Santral Yasas› Ülke Gerçeklerine
Uygun De¤ildir! Uygulanmadan Kald›r›lmal›d›r! 

12 Kas›m 2007
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dir. Bu söylemleri geçmifl hükümetler döneminde de
duyduk. Nükleer santral yapan ülke deneyimlerinden gö-
rüyoruz ki kazas›z nükleer santral yoktur. %100 güven-
likli bir santral da kurulam›yor. Güvenlik katsay›lar›n›n
artt›r›lmas› maliyetleri de artt›rd›¤›ndan, bizim gibi gelifl-
mekte olan ülkelerde maliyetleri düflürmek için güvenlik
katsay›lar› düflük tutularak maliyetlerin afla¤›ya çekile-
ce¤ini tahmin etmek zor olmasa gerek. 

Nükleer santrallerle ilgili di¤er bir husus denetimdir.
Mevcut durumda bile çevresel denetimlerin ne kadar ye-
tersiz oldu¤u Sinop, ‹skenderun, Tuzla'daki zehirli at›k
felaketleriyle ortadayken Türkiye'nin nükleer santral ku-
rulumunda ve iflletiminde etkin bir denetim gerçekleflti-
rebilmesi mümkün görülmemektedir. Son kabul edilen
Çevre Yasas›'nda yap›lan de¤ifliklikle "2690 say›l› TAEK
Kanunu kapsam›ndaki konular TAEK taraf›ndan yürütü-
lür" denilerek nükleer santral kurulumu ve iflletimi s›ra-
s›ndaki çevresel denetimin önü kapat›lmaktad›r. 

Kurulmas› tasarlanan nükleer santraller, "yöre halk› için
istihdam olana¤› yarataca¤›" gibi bir yan›ltma ile popü-
lerlefltirilmektedir. Zira nükleer santral iflletiminde yük-
sek mesleki nitelikte s›n›rl› say›da personel çal›fl›r. Da-
ha iflin bafl›nda TAEK'e bu alanda ifl yapmak üzere ya-
banc› personel istihdam› olana¤› sa¤lanmaktad›r. 

Dünyada birkaç nükleer santral üreticisi firma kalm›flt›r.
Yasada bu konu "flirket seçimi" denilerek belirtilmifltir.
Yani pazarl›k flans›m›z bile kalmam›flt›r. Ülkemiz, bu ya-
sa ile daralan nükleer endüstriye pazar olmakta, ellerin-

de kalan eski teknolojiyi sat›n alma dayatmas›yla karfl›
karfl›ya kalmaktad›r. Geliflmifl ülkeler yap›lan-yap›lacak
ikili anlaflmalar ile at›k sorunlar›n› çözümlemek istemek-
tedirler. Ülkemiz çöplük de¤ildir. 

Halk›m›z "nükleer santral kurarak nükleer teknolojiye
sahip olunaca¤›" iddias› ile yan›lt›lmaktad›r. Bu iddia
Türkiye'nin bugün izledi¤i teknoloji politikalar›na bak›l-
d›¤›nda bir hayaldir. Herhangi bir teknoloji transferi ve
gelifltirme politikas› ve bu yönde kurumsal altyap›s› ol-
mayan bir ülkenin, ihale yoluyla ya da özel sektöre nük-
leer santral yapt›rmas› yoluyla teknoloji kazanmas›
mümkün de¤ildir. 

Sonuç olarak; yukar›da k›saca belirtti¤imiz nedenlerden
dolay› ülkemizin "nükleer santrallerden elektrik üretme
maceras›na" at›lmas›na gerek yoktur. Nükleer lobilerin
dayatmalar› ile ülkemiz insan› ve yaflam alanlar› tehdit
alt›nda b›rak›lmamal›d›r. 

Belirtti¤imiz gerekçelerden dolay› bu yasaya TMMOB
olarak "YANLIfi!" diyoruz. 

Bu yasa ülke gerçeklerine uygun de¤ildir. 

Yasa tümüyle ortadan kald›r›lmal› ve uygulan-
mamal›d›r. 

Mehmet So¤anc› 

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›
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Silahlar›n Susmas› Sa¤duyunun Sesinin Duyulmas›n› Sa¤layacakt›r
TMMOB Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu toplant›s›
ve "Kentsel Sit Alanlar›nda Dönüflüm" temal› panel, Mi-
marlar Odas› flubelerinin yöneticilerinin kat›l›m›yla 26–27
Ekim 2007 tarihlerinde Diyarbak›r’da yap›ld›. Toplant›da
Oda’n›n gündemindeki konular›n yan› s›ra, son dönemde
yaflanan siyasi geliflmeler de¤erlendirilmifl ve bu de¤erlen-
dirmeleri kamuoyuna duyurmak amac›yla bir bas›n aç›kla-
mas› haz›rlanm›flt›r: 

Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu ve flube yöneticile-
ri Diyarbak›r’da kentsel yaflam alanlar›n›n iyilefltirilmesi ve
kentsel sit alanlar›n›n dönüfltürülmesi konular›n› bir panel
arac›l›¤› ile tart›flmak üzere toplanm›fl ve Diyarbak›r’›n gide-
rek nitelik yitiren kentsel dokusunun iyilefltirilmesi ve ken-
tin daha yaflan›l›r hale getirilmesinin yollar›n› de¤erlendir-
meye çal›flm›flt›r. Diyarbak›r gibi yo¤un tarihî mirasa sahip
bir kentte bu kapsamda ele al›nmas›n› bekleyen pek çok
konunun yan› s›ra bölgede son dönemde yaflananlar›n ya-
ratt›¤› derin üzüntü hepimizi etkilemifl ve tepki gösterme-
mize neden olmufltur.

Yönetim Kurulumuz 20 Eylül 2006’da Diyarbak›r’da yapt›¤›
toplant› sonras› yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda, "ülkemizdeki
farkl›l›klar›n bizleri birbirinden ay›ran de¤il, aksine kültürel
zenginli¤imizin bir parças› oldu¤u" söylenerek flunlar dile
getirilmifl: 

"Kal›c› bir ülke ve dünya bar›fl›n›n tüm insanl›¤›n ortak
amac› olmas›, bunun gerçeklefltirilmesi için de bireylerin,
kurumlar›n ola¤anüstü çaba göstermeleri gerekti¤ine inan›-
yoruz. Çat›flma yerine uzlaflma kültürünün benimsenmesi,
demokratik bir toplum olman›n vazgeçilmez koflullar›ndan-
d›r. ‹nsan hayat›n› kutsal kabul eden, bar›fl› tüm de¤erlerin
üzerinde gören insanc›l düflünce, ancak bu anlay›fl›n özüm-
senmesi ile geliflebilir.

Hangi etnik, dinî, politik görüfle sahip olursa olsun her
onurlu insan›n ülkemizde yaflanan siyasal, ekonomik ve
toplumsal geliflmelere kayg› ile bakt›¤›n› biliyoruz. Mimar-
lar Odas›, ülkemizdeki farkl›l›klar›n bizleri birbirinden ay›ran
de¤il, kültürel zenginli¤imizin bir parças› oldu¤unu her f›r-

satta dile getirmekte, toplumsal bar›fl ortam›n›n sa¤lanma-
s›na yönelik her türlü çabay› desteklemekte ve içinde yer
almaktad›r."

Bu bas›n aç›klamam›zda söylediklerimiz geçerlili¤ini ve
güncelli¤ini bugün de korumaktad›r. Ancak, ne yaz›k ki bu
dileklerimiz gerçekleflmedi. Silahlar susmak bilmedi; anne-
lerin feryad› yüreklerimizi yakmaya devam etti. Zaman za-
man gelecek için umut beslememize neden olabilecek ge-
liflmeler yaflansa da özellikle yak›n zamanda gerçekleflen
olaylar hepimizi derinden üzmüfltür. Genç yaflta yaflamlar›-
n› yitiren insanlar›m›z›n ac›lar›n› yüre¤imizde duyuyoruz. 

Ölen her gençle birlikte eksildi¤imizi, gelece¤imizin biraz
daha karart›ld›¤›n› görmekten dolay› üzüntülüyüz, kayg›l›y›z. 

Bunca ac›ya ve getirdi¤i çözümsüzlü¤e ra¤men, fliddetin
hâlâ daha bir mücadele arac› olarak görülmesinden dolay›
üzüntülüyüz, kayg›l›y›z.

Yaflanan pek çok soruna ra¤men, Cumhuriyetimizin de¤er-
lerine, demokrasiye, evrensel insan haklar›na sahip ç›kma
temelinde gelifltirmeye çal›flt›¤›m›z, birlikte varolma, birlik-
te yaflama kültürümüzün zedelenebilece¤inden dolay›
üzüntülüyüz, kayg›l›y›z.

Yo¤unlaflan PKK terörünün kabartt›¤› öfkenin, yaralanan
vicdanlar›n, ülkemizi bir yang›n yerine çevirebilece¤inden,
bunun telafisi olanaks›z bir y›k›m getirebilece¤inden dolay›
üzüntülüyüz, kayg›l›y›z.

Yaflanan derin ac›n›n yaratt›¤› bir "ak›l tutulmas›" hali ile
karfl› karfl›yay›z. Bir çözüm olarak önerilen s›n›r ötesi ope-
rasyonun sorunu daha da derinlefltirebilece¤ini, ülkemizi
Ortado¤u’da kaynayan cad› kazan›n›n içine atabilece¤ini
düflünüyoruz ve bundan derin kayg› duyuyoruz.

Mimarlar Odas›, ülkemizin bar›fltan ve demokrasiden yana
di¤er toplumsal güçlerinin ortak duygular›n› paylaflmakta;
sorunlar›n sa¤l›kl› olarak tart›fl›lmas›n›n, silahlar›n susma-
s› ve sa¤duyunun egemen olmas›yla gerçekleflebilece¤ine
yürekten inanmaktad›r.

TMMOB Mimarlar Odas›

27 Ekim 2007
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‹lk kay›t ödentisi 30 YTL
Y›ll›k üyelik ödentisi (10,-YTL x 12) 120 YTL
Yabanc› uyruklu geçici üye ilk kay›t ödentisi 450 YTL
Yabanc› uyruklu geçici üye y›ll›k ödentisi 400 YTL
SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) ilk baflvuru ücreti 100 YTL
SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) y›ll›k yenileme ücreti 50 YTL
Kimlik Kart› yenileme ücreti 15 YTL
Ticari amaçl› üye tan›tma belgesi ücreti 20 YTL
Di¤er üye tan›tma belgeleri 5 YTL
SM/SMB Mühürü ücreti 50 YTL

2008 Y›l› Ödentileri ve Belge Harçlar› Belirlendi

2007 y›l› ve geçmifl y›llara ait aidat borçlar›n›n 2007 y›-
l› aidat› olan 114 YTL üzerinden ödenmesi için son ta-
rih 31 Aral›k 2007 olarak belirlendi.

1 Ocak 2008 gününden itibaren geçmifl y›llara ait aidat
borçlar› 2008 y›l› aidat› olarak belirlenen 120 YTL üze-
rinden hesap edilerek tahsil edilecektir.

Geçmifl y›llara ait aidat borçlar› 1993 y›l›ndan itibaren
(1993 y›l› dâhil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

SMH Büro Tescil Belgesi yenileme ücreti ve yenilendi¤i
y›la ait üye y›ll›k ödentisi yönetmeli¤ine uygun olarak
Ocak 2008 içerisinde tahsil edilecektir. 1 fiubat 2008
tarihinden sonra yap›lacak yenileme baflvurular›nda

SMH Büro Tescil Belgesi ilk baflvuru ücreti tahsil edile-
cektir.

Ayr›ca,

Mimarlar Odas›’n›n, üyelerine herhangi bir bedel talep
etmeden sundu¤u "Ferdi Kaza Sigortas›"ndan 2008 y›-
l› bafl›ndan itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlar›n›
y›l›n bafl›nda yat›rmalar› önerilmektedir. Sigorta, aidat
ödenen günden itibaren, aidat ödenen y›l için geçerli
olacakt›r.

TMMOB Mimarlar Odas› 

Merkez Yönetim Kurulu

Merkez Yönetim Kurulu’nun 16 Kas›m 2007 tarihli ve 40/36 no.lu toplant›s›nda 1 Ocak 2008 
31 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda geçerli olacak ödenti ve belge harçlar› belirlendi.

Duyuru
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Güncel

13.6.2006 günlü, 26197 say›l› Resmi Gazete’de ya-
y›mlanan 305 s›ra nolu Milli Emlak Tebli¤inin 2. madde-
sinin ve Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n 12.4.2006 gün
ve 25932 say›l› oluru ile yürürlü¤e konulan "2863 say›-
l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu’nun 13.
ve 14. Maddeleri Gere¤ince Yürütülen ‹fllemlere ‹liflkin
Yönerge"nin 9. maddesinin baz› bentlerinin 2863 say›-
l› Kültür ve Tabiat Kanunu’nun 13. ve 14. maddesine
ayk›r› oldu¤u, sit alanlar›nda sat›fl, kiralama, devir ve di-
¤er ifllemlerde Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n görüflü-
nün al›nmas› gerekti¤i, Maliye Bakanl›¤›’n›n yap›s›n›n
bilimsel karar almaya uygun olmad›¤› ileri sürülerek, ip-
tali istenmiflti. 

Davay› inceleyen T.C. Dan›fltay Alt›nc› Dairesi’nin E:
2006/4570 ve K: 2007/5175 say›l› ekte sunulan ka-
rar›nda, "Kültür ve Turizm Bakanl›¤› tafl›nmaz kültür ve
tabiat varl›klar›n›n korunmas›n› sa¤lamak, gerekli ted-

birleri almak, her türlü denetimi yapmakla görevli ve
yetkilidir. Bu durumda, arkeolojik, do¤al, kentsel ve ta-
rihi sit alanlar›nda kalan Hazineye ait tafl›nmazlar›n sa-
t›fl›, trampa edilmesi, kiraya verilmesi, irtifak hakk› ve
kullanma izni tesis, devri, terk ve tahsisi konular›nda
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›n›n izninin al›nmamas› sure-
tiyle kültür ve tabiat varl›klar›n›n denetiminin an›lan ba-
kanl›¤›n yetkisinden ç›kar›lmas›na yönelik yönerge ve
tebli¤in dava konusu edilen hükümleri yasan›n ilgili hü-
kümlerine ayk›r› bulunmaktad›r. Kald› ki, Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤›n›n 2863 say›l› Yasadan do¤an yetkilerini
kullanmakla görevli oldu¤unda duraksama bulun-
mad›¤›ndan, an›lan yetkilerin kullan›lmamas›na ve dev-
rine yönelik düzenlemede hukuka uygunluktan söz
edilemez" denmifltir. 

T.C. Dan›fltay Alt›nc› Dairesi yukar›daki gerekçelerle
dava konusu ifllemlerin iptaline karar vermifltir. 

Arkeolojik, do¤al, kentsel ve tarihi sit alanlar›nda kalan Hazineye ait tafl›nmazlar›n sat›fl›,
kiraya verilmesi, kullanma izni tesisi, devri, terk ve tahsisi konular›nda Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›ndan izin al›nmas› zorunlulu¤unu ortadan kald›ran 305 s›ra nolu Milli Emlak
Tebli¤inin ve "2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu’nun 13. ve 14.
Maddeleri Gere¤ince Yürütülen ‹fllemlere ‹liflkin Yönerge"nin ilgili maddeleri iptal edildi.

305 s›ra nolu Milli Emlak Tebli¤inin ve "2863 say›l›
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu’nun 13. ve
14. Maddeleri Gere¤ince Yürütülen ‹fllemlere ‹liflkin
Yönerge"nin Baz› Maddeleri ‹ptal Edildi
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‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Yasas›, AKM’nin
y›k›laca¤› maddesi ç›kar›larak Meclis'ten geçti. Yasaya
göre AKM için haz›rlanacak tüm projeler Koruma Kurulu
kararlar›na göre olacak.
‹stanbul’un Avrupa Kültür Baflkenti olarak 2010 y›l›na
haz›rlanmas›na yönelik çal›flmalar›n ve mali kaynaklar›n
düzenlenmesi için haz›rlanan yasa tasar›s›nda AKM'nin
y›k›lmas› yönünde bir madde bulunmas› kamuoyundan
büyük tepki çekmiflti.  
AKM'nin y›k›lmas›na yönelik tepkilere ra¤men 2010 için
haz›rlanan yasa tasar›s›nda AKM'nin y›k›l›p yeniden ya-
p›lmas› için bir madde bulunmaktayd›. Genel Seçimler
nedeniyle bir süredir TBMM'de görüflülemeyen tasar›,
uzun süren görüflmelerden sonra son fleklini alm›fl ol-
du. 
Yeni yasada 'AKM'nin y›k›lmas›' metinden ç›kar›l›rken
"AKM binas› ve müfltemilatlar›n›n projesi ve inflaat
yap›m iflleri, Kültür ve Tabiat Varl›klar› Kuruma Kurulu
karar ve görüflleri do¤rultusunda yap›lacak." ifadesi yer
ald›. 

AKM'nin Y›k›m›ndan
Vazgeçildi

Kat Mülkiyeti Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin
Yasa Tasar›s›, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek
yasalaflt›.

Yasa, "toplu yap›" uygulamas›n›n ortaya ç›kard›¤› çok
yönlü sorunlar›n çözülmesi, yeni yap›lar›n ça¤›n gerekle-
rine uygun ve depreme karfl› güçlendirilmifl flekilde infla
edilmesini öngörüyor. 

Yasayla, muhtemel afetler ve özellikle depreme karfl›
yap›n›n güçlendirilmesi için yap›lacak harcamalar, ana
gayrimenkulün genel giderlerine ilave edilebilecek. 

Bu gider ve avans pay›n›n tamam›n› ödemeyen kat ma-
liki, ödemede gecikti¤i günler için ayl›k yüzde 5 gecikme
tazminat› ödeyecek. 

Kat malikleri, yap› güvenli¤iyle ilgili teknik inceleme ve
çal›flmalar s›ras›nda kendilerine ait bölümlere girilmesi-
ne izin verecek.  

Binalardaki kirifl, kolon ve perde duvarlar gibi tafl›y›c›
sistemin parçalar›, ana gayrimenkulün ortak yerleri say›-
lacak. Ana yap›n›n tamam›n› etkileyen sonuçlar do¤ura-
bilecek yerlerde, kat malikleri ba¤›ms›z hareket edeme-
yecek. Ana gayrimenkullerin ortak yerlerinde yap›lacak
de¤iflikliklerde, "bütün" kat maliklerinin yaz›l› r›zas› ol-
mad›kça de¤ifliklik yap›lamayaca¤›na iliflkin düzenleme
de¤ifltirilerek, kat maliklerinden biri, di¤er kat malikleri-
nin "beflte dördünün" yaz›l› r›zas› olmad›kça, ana gayri-
menkulün ortak yerlerinde inflaat, onar›m ve tesis, de¤i-
flik renkte d›fl badana veya boya yapt›ramayacak. Ancak
ortak yer ve tesislerdeki bir bozuklu¤un ana yap›ya veya
bölümlere zarar verdi¤i ve acilen onar›m›n›n veya ana ya-
p›n›n güçlendirilmesinin zorunlu oldu¤unun mahkemece
tespit edilmesi halinde, kat maliklerinin r›zas› aran-
mayacak.

Kat Mülkiyeti Kanunu De¤iflti
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Kurultay

4. Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› Sona Erdi

Mimarlar Odas›, mimarl›k meslek uygulamalar›n›n ve mi-
marl›k e¤itiminin sorunlar›n›n e¤itimcilerle birlikte ele
al›nd›¤›, de¤erlendirildi¤i ve yeni önerilerin gelifltirildi¤i
önemli bir platform olarak, her iki y›lda bir "Mimarl›k ve
E¤itim Kurultay›"n› gerçeklefltiriyor. Her dönem farkl› te-
malar alt›nda gerçeklefltirilen Mimarl›k ve E¤itim Kurul-
tay›’n›n dördüncüsü, 7-9 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda,
ODTÜ Mimarl›k Fakültesi’nde "Mimarl›k ve E¤itiminde
Süreklilik ve De¤iflim" temas› alt›nda gerçeklefltirildi.

Aç›l›fl oturumunda, Mimarlar Odas› Genel Baflkan› Bü-
lend Tuna, Kurultay Baflkan› Haluk Pamir, ODTÜ Rektö-
rü Ural Akbulut ve KKTC Mimarlar Odas› Baflkan› Ekrem
Bodamyal›zade yer ald›. Mimarlar Odas› Genel Baflkan›
Bülend Tuna, 1999 Marmara Depremi’nde yaflanan bü-
yük y›k›mdan sonra, ülkemizdeki yap› üretim sürecinin
köklü bir flekilde irdelenmesi ihtiyac›ndan yola ç›k›ld›¤›-
n› belirterek, sorunun sadece kaliteli yap› denetimi uy-

gulamalar›yla çözülemeyecek boyutta oldu¤u, mimar›n
yap› üretiminin ne kadar içinde oldu¤unun sorgulanma-
s› gereklili¤ine de¤indi. 

Toplant›ya, önemli yabanc› konuklar da kat›ld›. Toplant›-
n›n ilk günü, aç›l›fl oturumundan sonra oturum baflkan-
l›¤›n› Avrupa Üniversiteler Birli¤i Yönetim Kurulu Üyesi
Gülsün Sa¤lamer’in yapt›¤› birinci oturumda, Avrupa Mi-
marlar Birli¤i (ACE) Bafldan›flman› Adrian Joyce, ‹ngilte-
re Mimarlar Enstitüsü (RIBA) Eski Baflkan› Jack Pringle
ve mimarl›k e¤itimi üzerine önemli dergilerden Journal
of Architectural Education’›n editörü George Dodds söz
ald›lar.

"Mimarl›k Lisans ve Lisansüstü E¤itimi" bafll›¤› alt›nda
Hakk› Önel’in baflkanl›¤›ndaki 2. oturumda, Cânâ Bilsel
ve Elvan Altan Ergut’un "Mimarl›k E¤itimi Veri Taban›"
konulu sunuflunu, Elvan Altan Ergut sundu. Neslihan
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Dosto¤lu "Mimarl›k Lisans ve Lisansüstü E¤itimi", ‹bra-
him NUMAN "KKTC Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›" sunufl-
lar›n› gerçeklefltirdiler. "Geliflen Tasar›m Süreç ve Tek-
nolojileri" bafll›kl›, ‹hsan Bilgin’in baflkanl›¤›ndaki 3. otu-
rumda, Mine Özkâr’›n sunuflunun ard›ndan, Arzu Erdem
konuyla ilgili de¤erlendirmelerde bulundu. Ayn› oturum-
da, Emel Aközer’in "Kapsay›c› ve Kat›l›mc› Bir Araflt›rma
Projesi Olarak De¤iflim" sunuflunun ard›ndan, Hikmet
Sivri Gökmen konuyu de¤erlendirdi. 

‹lk günün oturumlar›n›n ard›ndan, kurultaya haz›rl›k süre-
cinde mimarl›k bölümleri lisans ö¤rencileri aras›ndan
aç›lan poster yar›flmas›n›n ödül töreni gerçekleflti. Tö-
rende, s›rayla Necip Coflkun (YTÜ), Mercan Do¤an (Ana-
dolu Üniversitesi) ve Duygu Mersin (Anadolu Üniversite-
si), Yusuf fien (Erciyes Üniversitesi), Fatma K›l›ç (Erci-
yes Üniversitesi), Hürmet Özflenel (Erciyes Üniversitesi),
Bereket Begüm Tarakç› (Yeditepe Üniversitesi), Hatice
Büflra Al (YTÜ) ve Cengizhan Ayd›n (Kocaeli Üniversite-
si), Doruk Çiftçi (YTÜ) ve Yelta Köm Özcan (YTÜ) ödülle-
rini ald›lar.

8 Kas›m 2007 tarihinde, kurultay›n ikinci günü "Mimar-
l›k Akreditasyon Kurulu (M‹AK)" bafll›kl› Çetin Türk-
çü’nün oturum baflkanl›¤›ndaki 4. oturum ile bafllad›.
Orhan Hac›hasano¤lu’nun sunuflunun ard›ndan, Nur
Esin konu ile ilgili de¤erlendirmelerde bulundu. 5. oturu-
mun bafll›¤› "Mimarl›k E¤itiminde Staj"d›. Oturum bafl-
kanl›¤›n› Selahattin Önür’ün yapt›¤› oturumda Haluk Ze-
lef ve Berin Gür’ün sunuflunun ard›ndan, Gül Karsl›gil
Ünal de¤erlendirmelerde bulundu. 

Baflkanl›¤›n› Oktay Ekinci’nin yapt›¤› "Meslek Prati¤i ve
Mesle¤e Kabul Kurulu" bafll›kl› 6. oturumda, Mehmet
Bozkurt’un sunuflunun ard›ndan Tamer Baflbu¤ konu ile
ilgili de¤erlendirmelerini iletti. 7. oturum bafll›¤› "Sürek-
li Mesleki Geliflim Merkezi (SMGM)" idi. Do¤an Teke-

li’nin oturum baflkanl›¤›n› tart›flma bölümünde Emre
Madran devrald›. Süleyman Mazlum’un sunuflundan
sonra, Yücel Akyürek konu ile ilgili de¤erlendirmelerde
bulundu.

Kurultay›n en yo¤un kat›l›ml› oturumlar›ndan ö¤renci fo-
rumu, ikinci günün son oturumunu oluflturdu. Y›ld›z Tek-
nik Üniversitesi’nden Burçin Kuz, ODTÜ’den Burak Gür-
büz ve Gazi Üniversitesi’nden Burak Yalç›n’›n yürütücü-
lü¤ünde yap›lan forumda, çok say›da ö¤renci söz ald›. 

9 Kas›m 2007 tarihinde, kurultay›n üçüncü gününün ilk
oturumu Ahmet Eyüce baflkanl›¤›nda yap›lan "AB - GATS
Sürecinde Meslek Uygulamalar›" bafll›kl› 9. oturumdu.
Tu¤çe Selin Ta¤mat’›n sunumunun ard›ndan, Günhan
Dan›flman kendi de¤erlendirmelerini ilettikten sonra, ça-
l›flma grubunun di¤er üyelerinin de görüfllerini paylafl-
malar› için kürsüye davet eti. ‹lgi Yüce Aflkun baflkanl›-
¤›ndaki "Kamuda Mimarl›k Hizmetleri" bafll›kl› 10. otu-
rumda Kubilay Önal’›n sunumunun ard›ndan Erdal Aktul-
ga de¤erlendirmelerde bulundu. Mehmet fiener Küçük-
do¤u baflkanl›¤›ndaki 11. oturumun bafll›¤› "Mimarl›k
Hizmetlerinde Kalite Güvencesi"ydi. Bar›fl Onay’›n sunu-
flunun ard›ndan, Çelen Birkan konu ile ilgili de¤erlendir-
melerde bulundu. 

Kurultay›n son gününü son oturumu, mimarl›k d›fl› disip-
linlerin katk›lar›n› da içermeyi hedefleyen "Toplum ve
Mimarl›k" oturumu idi. Do¤an Hasol’un baflkanl›¤›nda
yap›lan oturumda, Emre Madran, ‹lhan Tekeli, Ahmet
‹nam ve Radikal Gazetesi Kültür-Sanat Editörü ve Yaza-
r› Cem Erciyes, konuyu farkl› boyutlar› ile tart›flt›lar.

Kurultaya paralel olarak, ODTÜ Mimarl›k Fakültesi’nin
çeflitli mekânlar›nda sergiler aç›ld›.

‹letiflim Adresi: www.mo.org.tr/mek
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Etkinlikler

Hüseyin Egeli’nin "Do¤aya Ra¤men Do¤ayla Birlikte"
söyleflisi 17 Ekim Çarflamba günü fiubemizde gerçek-
leflti.

Yap› yapman›n hukuksal boyutunda yaflanan sorunlar-
dan bahsederek sunufluna bafllayan Egeli, do¤an›n var
olan düzenine ve bu düzene ayk›r› oluflumlar karfl›s›n-
daki durufluna de¤indi. 

Ayr›ca do¤an›n karfl›s›nda duruldu¤u takdirde yap›lar›n
do¤a tehdidine maruz kalaca¤›n› aktaran Egeli, Zeytina-
lan›’nda uygulad›¤› projeler üzerinden yap›lar›n do¤ayla
ve birbirleriyle olan iliflkilerinden söz etti.

Do¤al çevre içerisinde yapay bir çevreyi oluflturman›n
zorluklar›ndan da söz eden Egeli, do¤al çevreyi müm-
kün oldu¤unca zedelemeden elde ettikleri yap›lar›,
detaylar›yla birlikte aktard›.

Hüseyin Egeli "Do¤aya Ra¤men
Do¤ayla Birlikte" Söyleflisini
fiubemizde Gerçeklefltirdi

Avrupa (EN) ve TS EN yönetmeliklerine uyumlu enerji ve-
rimli çat› sistemlerinin tan›t›ld›¤› seminer, 24 Ekim Çar-
flamba günü gerçekleflti.

Dupont Tyvek Çat› ve Cephe Sistemleri firmas›ndan Ke-
mal Öz›fl›klar’›n gerçeklefltirdi¤i sunuflta; yal›t›m örtüle-
rinin günümüz uygulamalar›n›n vazgeçilmez parças› ol-
du¤una de¤inildi. So¤uk ve s›cak kiremit/shingle, me-
tal çat›lar, giydirme cephe sistemleri ve vinil siding gibi
uygulamalar›n aktar›ld›¤› seminerde uygulama detaylar›-
na da yer verildi.

Çat› ve cephe sistemlerinde su ve nemin uzaklaflt›r›l-
mas›n› ve yo¤uflma probleminin önlenmesini sa¤layan
su yal›t›m örtüsünün tan›t›ld›¤› seminerin ard›ndan
düzenlenen kokteylde üyelerimiz firma yetkililerden ay-
r›nt›l› bilgi alma imkan› buldu.

Çat› ve Cephe Sistemleri
Semineri fiubemizde
Gerçekleflti
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Sinan Genim’in "Bir Mimar ve Mimarl›¤a Bak›fl" söyle-
flisi 25 Ekim Perflembe günü gerçekleflti.

Kahramanl›klar› anlatman›n; içinde yalan ve yanl›fllar
bar›nd›ran bir sunufla dönece¤i endiflesini verdi¤i ör-
nekle aktaran Genim, bu sebeple sunuflunda yap›lar›na
yer vermedi¤ini dile getirdi.

Türkiye’nin içinde bulundu¤u sorunlar üzerine konufl-
may› ye¤ledi¤ini dile getiren Genim, medya arac›l›¤› ile
korkutma bask›s› alt›nda oldu¤umuzu aktard›. Ayr›ca
mimarl›kta korkuya yer olmad›¤›na, korkunun yarat›c›l›-
¤› olumsuz yönde etkiledi¤ine de¤indi. 

U¤ur Mumcu’nun “bilgi sahibi olmadan fikir sahibi ol-
mak” sözünden yola ç›karak içinde bulundu¤umuz ger-
çe¤i aktaran Genim, mimarl›k serüvenini; ülkemizin bu-
lundu¤u durumu da irdeleyerek izleyenlerle paylaflt›.

Aydan Balamir’in "Modern Mimarl›k ve Kültürel Kimlik:
2007 A¤a Han Mimarl›k Ödülleri’nden Üç Örnek" söyle-
flisi 31 Ekim Çarflamba günü gerçekleflti.

2007 A¤a Han Mimarl›k Ödülü almaya de¤er bulunan
dokuz projeye k›saca de¤inen Balamir, bu projelerin çev-
re ile olan iliflkisinden ve mimari kalitesinden söz etti.

2007 A¤a Han Mimarl›k Ödül adaylar›ndan üçünü mo-
dern mimarl›k ve kültürel kimlik ba¤lam›nda ayr›nt›l› ola-
rak aktaran Balamir, ilk olarak Raj Rewal Associates ta-
raf›ndan gerçeklefltirilen "Parliament Library" yap›s›na
ve yine Hindistan’da Arup Associates / Jonathan Rose
taraf›ndan uygulanan Druk White Lotus School yap›s›na
de¤indi. Son olarak Etiyopya’da Dick van Gameren and
Bjarne Mastenbroek taraf›ndan Etiyopya’n›n k›rm›z› top-
ra¤› ve ma¤aralar› ile Hollanda’n›n su peyzaj›n› bir araya
getiren Embassy of the Netherlands projesine yer verdi.

Sinan Genim’in "Bir Mimar ve
Mimarl›¤a Bak›fl" Söyleflisi
fiubemizde Gerçekleflti

Aydan Balamir 2007 A¤a Han
Mimarl›k Ödülleri’nden Üç Örne¤i
Modern Mimarl›k ve Kültürel
Kimlik Ba¤lam›nda Aktard›

Etkinlikler
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Etkinlikler

Do¤an Kuban’›n "Osmanl› An›tsal Mimarisinin Evrensel
Konumu" Konferas ve ‹mza Günü 2 Kas›m Cuma günü
‹zmir Sanat’ta gerçekleflti.

"Sinan’›n Osmanl› mimarl›¤›ndaki yerini kimse bilmiyor"
diyerek sunufluna bafllayan Kuban, dünyan›n de¤iflim h›-
z›na ve kubbenin her dönem var olan simgesel karakteri-
ne de¤indi.

Kubbenin öneminden söz eden Kuban, kubbe formunda-
ki de¤iflimleri de¤iflik toplumlardan örnekler vererek aktard›. 

Ifl›¤›n Osmanl› kubbesindeki önemini ve hatta kubbenin
›fl›kl› bir kafese dönüfltü¤ünü aktaran Kuban, bu konuda
Sinan’›n ustal›¤›na ve kendinden öncekileri maksimize
eden sentezci karakterine de¤indi. Kuban ayr›ca bezeme-
den uzak Osmanl› kubbesinin; alt›ndaki yap› ile bütünle-
flen, tümel bir konsepte oturan karakterini, di¤er kubbe
örneklerindeki y›¤›lma ile karfl›laflt›rmal› olarak aktard›.

Do¤an Kuban’›n "Osmanl›
An›tsal Mimarisinin Evrensel
Konumu" Konferas ve ‹mza
Günü ‹zmir Sanat’ta Gerçekleflti

Ömer Lütfi Erkaraman’›n
"Motifler, Desen Kesimle-
ri" Sergisi’nin aç›l›fl› 5 Ka-
s›m Çarflamba günü ger-
çekleflti. 

Ali Gürses’in; Erkaraman’›
ve yap›tlar›n› anlatan aç›-
l›fl konuflmas›n›n ard›n-
dan düzenlenen kokteyl ile
aç›lan sergi, ilgi ile izlendi.

Yap› 2007 ‹zmir Fuar›nda
Yer Ald›k
Her y›l Yap› Endüstri Mer-
kezi taraf›ndan düzenle-
nen fuar, bu y›l 1-4 Kas›m
tarihleri aras›nda Kültür-
park / Fuar Alan›nda ger-
çekleflti. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi olarak kat›ld›¤›m›z fu-
ar kapsam›nda Mimarl›k
Haftas› etkinliklerimizden
elde etti¤imiz filmi ziyaret-
çilerle paylaflt›k.

Ömer Lütfi Erkaraman’›n
"Motifler, Desen Kesimleri"
Sergisi fiubemizde Aç›ld›
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Murat Küçük’ün "Mimarl›k ve Maket" söyleflisi 7 Kas›m
Çarflamba günü fiubemizde gerçekleflti.

Bir çok mimar›n tasar›mlar›n hayata geçirilmesi sürecin-
de yapt›¤› maketlerle yer alan Küçük, mimari sunufl tek-
niklerindeki de¤iflimden söz etti. 

Küçük ayr›ca 3D modellemelerin bu derece geliflmesi
ile birlikte maketin bir dönem tercih edilir olma özelli¤i-
ni yitirdi¤ine, ancak günümüzde yap›lan iflin alg›lanma-
s›nda büyük kolayl›k sa¤layan makete geri dönüfl oldu-
¤una de¤indi. 

Maketin; sonuç ürün olarak kullan›lmas›n›n yan› s›ra
süreç içerisinde de¤iflime ve geliflime olanak verecek
bir araç olmas›n›n öneminden bahseden Küçük, yapt›k-
lar› sonuç ürün ve çal›flma maketlerinin görsellerini iz-
leyenlerle paylaflt›.

Tanju Özelgin "Say›sal Görsellefltirme ve Mimari Sunum
Teknikleri" sunuflu ile 14 Kas›m Çarflamba günü fiube-
mizin konu¤uydu.

Özelgin, Parlak K›rm›z›’dan ayr›ld›¤› bilgisini vererek bafl-
lad›¤› sunuflunda Parlak K›rm›z› bünyesinde gerçeklefltir-
dikleri ürün, mekan tasar›mlar› ve proje sunumlar›n› izle-
yenlerle paylaflt›. 

A¤›rl›kl› olarak ürün ve iç mekan projeleri üreten Özelgin,
kurdu¤u kendi flirketi bünyesinde ürettiklerine de sunu-
flunda yer verdi. 

Render için kaybedilen zaman›n asl›nda kendisine dü-
flünmek ve bir sonraki ad›m› tasarlamak üzere faydal› bir
zaman dilimine dönüfltü¤ü bilgisini veren Özelgin, kullan-
d›¤› tekni¤in kendisini ve tasar›mlar›n› gelifltirmedeki
rolüne de de¤indi. 

"Mimarl›k ve Maket"
Söyleflisi Murat Küçük’ün
Kat›l›m›yla Gerçekleflti

"Say›sal Görsellefltirme ve
Mimari Sunum Teknikleri" Tanju
Özelgin Taraf›ndan Aktar›ld›

Etkinlikler
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Ulusal Ahflap Birli¤i ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ifl-
birli¤inde düzenlenen Ahflap Paneli 9 Kas›m Cuma günü
Desem Bordo Salon’da gerçekleflti.

Ulusal Ahflap Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Yaman
‹repo¤lu’nun yönetti¤i panel; "Küresel Is›nmaya Karfl›
Ahflap" temal› sunuflu ile Prof. Dr. Nurgün Erdin atmos-
ferdeki karbondioksitin azalt›lmas›n›n bir yolunun da
karbon yutaklar›n›n art›r›lmas› olabilece¤ine de¤indi. Er-
din ayr›ca yap› malzemelerinin yaflam döngüsü analizle-
rini karfl›laflt›rmal› olarak aktard›. 

Ahflap yap›lar›n korunmas› ad›na bambaflka tafl›y›c› sis-
temlerin uygulan›p, ahflap malzeme ile kapland›¤› ör-
nekler gösteren Emine Erdo¤mufl, ahflap yap›lar›n yan-
g›ndan, depremden, mühendislerden, korozyondan yok-
sa sudan m› korunmal› sorular› üzerinden koruman›n
nas›l olmas› gerekti¤ine teknik detaylar ile birlikte de-
¤indi. "Zeyrek Projesi Kapsam›nda Ahflap Yap›lar›n Ko-
runmas›" bafll›¤› alt›nda uygulanan yap›lar detaylar› ile
birlikte Ahmet Ergelen ve Esat Demirel taraf›ndan akta-
r›ld›. "Ahflab›n Yafl› ‘Koruman›n Baflkenti Safranbolu’
Deneyimleri" sunuflunu gerçeklefltiren ‹brahim Canbu-
lat, Macuna¤as› ‹zzet Efendi Kona¤›, Hac›memifller Ko-

na¤›, Betenler Kona¤›, Pamukçu Bedesteni ve Gökçüler
Kona¤› Restorasyon ve Projeleri üzerinden uygulama ile
ilgili detayl› bilgi verdi. 

"Gelenekselden Ça¤dafla Geçiflte Ahflap Mimarinin Sür-
dürülebilirli¤i" bafll›¤› alt›nda uygulanan ve proje aflama-
s›nda olan eserlerini izleyenlerle paylaflan Ersen Gür-
sel’in ard›ndan "Ça¤dafl Mimarl›k ve Yeni Ahflap Sis-
temleri" ile Vedat Tokyay söz ald›. Ahflab›n tafl›y›c› sis-
temde yer ald›¤› büyük ölçekli projelere yer veren Tok-
yay’›n ard›ndan Bar›fl Çokcan "Ahflap Yap›lar ve Dep-
rem" konusunu, depremsellik, deprem mimarisi, ah-
flap, geleneksel ahflap, günümüzde ahflap ve projeler
ana bafll›klar› alt›nda irdeledi.

Etkinlikler

Ahflap Paneli Gerçekleflti
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"Behiç Ak ile Mimarl›k Üzerine"
Söyleflisi Gerçekleflti

Etkinlikler

Behiç Ak ile Mimarl›k Üzerine söyleflisi 15 Kas›m Per-
flembe günü gerçekleflti.

Mimarl›¤›n kamusal ve reel boyutuna de¤inen Ak, Mi-
marlar Odas› bünyesinde geçirdi¤i y›llar› ve o dönemde
Mimarlar Odas› portresini izleyenlerle paylaflt›. Ak,
Oda’n›n meflruiyeti kazanmas› giriflimlerinden "sorunla-
r›m›z" temal› yar›flman›n edebiyat, heykel ve resim sa-
natlar›n› ayn› kulvarda de¤erlendirdi¤i bilgisini de verdi.

Güvenpark’›n otoparka dönüfltürülmesi giriflimine karfl›
düzenlenen kampanyas› ile soyut söylemler d›fl›nda ilk
kez somut bir ad›m at›ld›¤›na de¤inen Ak, Parkotel pro-
jesinin de ayn› tav›r ile engellendi¤ini dile getirdi. 

Ak, Haliç temizleme projesinin görünüflteki olumlu tav-
r›n›n asl›nda Haliç’in ekolojik dengesini altüst etmesi-
nin yan› s›ra ak›nt› dolay›s› ile pisli¤in Adalar’a
ulaflaca¤›n›n bilgisinin olmas›na karfl›n uygulamaya
bafllanan ve hemen sonras›nda durdurulan giriflimi de
izleyenlerle paylaflt›.

Ak›n Nalça "Geçici Mimarl›k-
Sergileme Tasar›m›" Sunuflu ile
Odam›z’›n Konu¤uydu
Ak›n Nalça taraf›ndan haz›rlanan "Geçici Mimarl›k-Sergi-
leme Tasar›m›" sunuflu 21 Kas›m Çarflamba günü ger-
çekleflti.

Modüler sistemlerin tasar›mdaki rolünü irdeleyen Nal-
ça, günümüzde geçici yap›lar›n önemine Londra Ser-
pentine Gallery Pavilion örne¤i üzerinden de¤inerek sis-
temin avantajlar›n› izleyenlerle paylaflt›.

Genellikle yans›z, sade sergileme sistemlerini kullan-
may› tercih eden Nalça, gerçek öznenin ön plana ç›ka-
r›lmas›n›n esas oldu¤unu dile getirdi. Uygulad›¤› örnek-
ler üzerinden iflverene neler sunduklar›n› geçici mimar-
l›k ve sergileme tasar›m› ana bafll›klar› alt›nda izleyen-
lerle paylaflan Nalça, di¤er tasar›m bazl› disiplinlerle bir
arada çal›flman›n öneminden söz etti.

Materyal Kütüphanesi oluflturma hedefini izleyenlerle
paylaflan Nalça’n›n sunuflu ilgiyle izlendi.
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Etkinlikler

SOM’dan Nizam K›z›lsencer
Taraf›ndan "Gökdelenlerin
Evrimi" Söyleflisi
Gerçeklefltirildi
"Gökdelenlerin Evrimi" söyleflisi SOM’dan Nizam K›z›l-

sencer taraf›ndan 22 Kas›m Perflembe günü Desem

Bordo Salon’da gerçeklefltirildi.

SOM bünyesinde k›demli mimar olarak yer ald›¤› gökde-

len projelerini izleyenlerle paylaflan K›z›lsencer, s›f›r

noktas› için yar›flma aç›lmas›  ile bafllayan Daniel Li-

beskind’in tasar›m›n›n uygulanmaya karar verilmesiyle

devam eden süreci SOM aç›s›ndan de¤erlendirdi.

Gökdelenleri iflin al›nmas› ve proje süreçleriyle beraber

aktaran K›z›lsencer, teknik aç›dan sundu¤u detaylarla

izleyenlerin sorular›n› yan›tlad›.

2008

YEN‹ YIL KOKTEYL‹ 
VE KONSER

25 Aral›k / Sal› 
Saat: 18.30

Yer: Sabanc› Kültür Merkezi
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Say›n Meslektafllar›m›z

Dokuz Eylül Mimarl›k Fakültesi Burs Komisyonu, e¤i-
timlerini k›s›tl› imkanlarla sürdürmeye çal›flan ö¤ren-
cilerimize ayl›k nakit, yemek bursu veya çizim masa-
s› gibi e¤itimlerine katk› sa¤layabilecek yard›mlar
yapmaktad›r. Bu katk›lar›n tek kayna¤› fakültemiz ça-
l›flanlar›, çal›flanlar›m›z›n akrabalar›/tan›d›klar› ve ser-
best çal›flan meslektafllar›m›z›n gönüllü ba¤›fllar›d›r. 

Mimarl›k bölümünün di¤er birçok bölüme nazaran da-
ha masrafl› bir e¤itim sürecine sahip oldu¤unu flüp-
hesiz kendi lisans döneminizi hat›rlayarak da onaylar-
s›n›z. Üstelik günümüzde farkl› maket/çizim malze-
meleri ve bilgisayar ç›kt›lar› gibi ekstra masraflar da
ailelerinden uzakta ve gerçekten k›s›tl› imkanlarla
e¤itimlerini sürdüren ö¤rencilerimizi zorlamaktad›r. 

Bu ba¤lamda miktar› veya niteli¤i ne olursa olsun ya-
paca¤›n›z katk›lar birleflerek ihtiyac› olan ö¤renciler
için önemli bir katk› oluflturmaktad›r. Bu katk› ayl›k
düzenli ba¤›fl, bir kerelik ba¤›fl, çizim masas›, k›rtasi-
ye malzemesi vb... fleklinde olabilmektedir.

Bu konuda ayr›nt›l› bilgi veya baflvuru için afla¤›daki
e-posta adreslerinden burs komisyonunun mimarl›k
bölümü üyeleriyle iletiflim kurabilirsiniz.

Dokuz Eylül Mimarl›k Fakültesi Burs Komisyonu

Mine Tanaç Kiray, Ö¤r. Gör. mine.tanac@deu.edu.tr

Özgül Y›lmaz Karaman, Ar. Gör. ozgul.yilmaz@deu.edu.tr

H. ‹brahim Alpaslan, Ar. Gör. ibrahim.alpaslan@deu.edu.tr

DEÜ Mimarl›k Fakültesi
Burs Komisyonu

Yarg›tay 1. Hukuk Dairesi, içtihat de¤iflikli¤ine giderek
tarihi bir karara imza att›. Yarg›tay'›n verdi¤i karar son-
ras›, k›y› tapular› iptal edilenlere 'devletin sayg›nl›¤›n›n'
zedelenmemesi için tazminat ödenmesinin önü aç›lm›fl
oldu.

K›y› tapular›, kendilerine hiçbir ücret ödenmeksizin iptal
edilenler Türkiye aleyhine Avrupa ‹nsan Haklar› Mahke-
mesi'ne (A‹HM) dava açmaya bafllad›. A‹HM, dava açan-
lara uygun ve makul bir miktar ödenmeksizin mülkten
yoksun b›rak›lmalar›n›n 'afl›r› bir müdahale' oluflturdu¤u-
na ve bu kiflilere tazminat ödenmesi gerekti¤ine karar
verdi.

A‹HM'in k›y› tapular› iptal edilenlere tazminat ödenmedi-
¤i gerekçesiyle Türkiye'yi mahkum etmesinin ard›ndan
Yarg›tay 1. Hukuk Dairesi içtihat de¤iflikli¤ine gitti. ‹çti-
hat de¤iflikli¤i ile k›y› tapular› iptal edilenlere devletin
tazminat ödemesinin yolu aç›ld›. Bu karar›n ard›ndan
Türkiye, bedel ödemeksizin k›y› tapular› iptal edilenlere
tazminat ödeyerek A‹HM nin Türkiye’yi mahkum etmesi-
nin de önünü kapatm›fl olacak. (Kaynak: ANKA)

Yarg›tay'dan Tarihi Karar 

Yarg›tay 1. Hukuk Dairesi, içtihat
de¤iflikli¤ine giderek k›y› tapular›
kendilerine hiçbir ücret ödenmek-
sizin iptal edilenlere 'devletin
sayg›nl›¤›n›n' zedelenmemesi için
tazminat ödenmesinin önünü açacak.
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Sempozyum

Kültür ve Mekan Toplant›lar› KENT, KÜLTÜR VE KONUT
Bahçeflehir Üniversitesi- ‹stanbul 

14-16 Aral›k 2007

IAPS-CSBE çal›flma a¤› taraf›ndan ulusal ‘ kül-
tür ve mekan toplant›lar›’ dizisi bafllat›lm›flt›r.
KENT, KÜLTÜR ve KONUT konulu ilk ulusal
sempozyum, Bahçesehir Üniversitesinin evsa-
hipi¤linde, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, Mi-
marlar Odas› ve Arkitera iflbirli¤i ile 14- 16 Ara-
l›k 2007’de yap›lacakt›r. 

Efl baflkanl›¤›n› Prof. Dr. Hülya Turgut Y›ld›z ve
Prof. Dr. Ahmet Eyüce’nin yapt›¤› sempozyum
iki ana tema üzerine odaklanm›flt›r. Bunlardan
ilki, her fleyin h›zla de¤iflti¤i, küresel iliflkilerin
gündeme geldi¤i günümüzde yerel ve küresel
geliflmelerden ve neo-liberal ekonomik politi-
kalardan h›zla etkilenen kentlerin mekansal
yap›s›n›n bu süreçte nas›l etkilenip, flekillendi-
¤ini ortaya koymakt›r. ‹kinci tema ise günümüz
kentsel mekan dinamiklerinin konut çevreleri-
ne ve kavram›na yans›mas›n›n tan›mlanmas›
ve de¤erlendirilmesidir. 

Davetli konuflmac›lar: Do¤an Kuban, Emre
Arolat, Ali Cengizkan, Deniz ‹nceday›, Adnan
Kazmaoglu, Ruflen Kelefl, Ayfle Öncü, Jean-
Francois Pérouse

Bilimsel Komite: Lale Berköz, Gülden Erkut,
Sevinç Ertürk, Ahmet Eyüce, Tülin Görgülü, Pe-
ter Kellett, Hülya Turgut Y›ld›z, Alper Ünlü

Katk›lar: Çimsa, Renaissance Construction

‹letiflim Adresi:

http://www.iaps-association.org/Culture/info.htm
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Sergi

Milli Reasürans Sanat Galerisi, mimari kapsamda dü-
zenledi¤i sergilerine günümüzün önde gelen mimarla-
r›ndan Nevzat Say›n’›n "Duvarlar" sergisi ile devam edi-
yor. Projeler ve foto¤raflarla mimari bir tan›t›m sergisi
yerine Bülent Erkmen’in bir kavramdan hareket etme
önerisi üzerine "duvar", sonuçta da Nevzat Say›n’›n ya-
p›lar›n›n duvarlar›ndan çekilmifl foto¤raflar ve bu duvar-
lar›n k›sac›k aç›klama metinleriyle sergi ortaya ç›km›fl. 

Türkiye’nin farkl› co¤rafyalar›nda farkl› ifllevli yap›lar›n-
dan seçilen Say›n’›n duvarlar›n› Cemal Emden foto¤raf-
lam›fl, serginin gizli küratörü ve tasar›mc›s› ise Bülent
Erkmen. Bütün çal›flma 10 y›l önceki bir yaz›n›n
‘duvar›n kendisi olma hali’ne dönüflmüfl. 

‹letiflim Adresi: 

http://www.millireasuranssanatgalerisi.com

Nevzat Say›n’›n "Duvarlar"
Sergisi Milli Reasürans’ta
15 Kas›m - 8 Aral›k 2007 

Tamer Baflbu¤, Hasan Özbay ve Baran ‹dil ortakl›¤›nda
çal›flmalar›n› sürdüren TH&‹D‹L mimarl›k bürosu son 25
y›l içerisindeki projelerinden derledikleri sergiyi 26
Kas›m Pazartesi günü ‹zmir Ticaret Odas› Binas› Sergi
Salonunda açt›. Konak Belediye Baflkan› Muzaffer
Tunça¤’›n aç›l›fl›na konuk oldu¤u sergi bir hafta boyun-
ca ilgiyle izlendi. 

TH&‹D‹L Mimarl›k Bürosu 
25. Y›l Proje Sergisi Aç›ld›
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"Adana Büyükflehir Belediyesi Ziyapafla Mahallesi -  Mi-
mar Sinan Park› Kesimi Kentsel Tasar›m Ulusal Proje
Yar›flmas›"nda projelerin elde edilmesi ifli Adana Büyük-
flehir Belediyesi ile Mimarlar Odas› Adana fiubesi tara-
f›ndan serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yar›flma-
ya ç›kar›lm›flt›r. Adana kentinin Seyhan nehri vadisi bo-
yunca a¤›rl›k kazanan rekreasyon alan› ve kent merkezi-
nin yak›n komflulu¤unda yer alan yar›flma alan›: kent
bütünü ve Adana halk› ad›na a¤›rl›kla kültür, turizm, al›fl-
verifl, yeflil ve aç›k alan gibi ifllevlerle yeniden düzenle-
nerek farkl› bir kimlikle kente kazand›r›lacakt›r. 

Kent bütününden gelen bir yaklafl›mla " kent meydan› "
karakterini de vurgulamas› beklenen projelerin; Ada-
na’n›n tarihi, kültürü ve sosyal yaflant›s›na at›flar ya-
pan, (yan› s›ra) uygulanabilir, ça¤dafl ve gelece¤i anla-
tan nitelikleri içermesi beklenmektedir. 

Adana Büyükflehir Belediyesi Ziyapafla Mahallesi – Mimar
Sinan Park› Kesimi Kentsel Tasar›m Ulusal Proje Yar›flmas›
Teslim Tarihi :19.02.2008

Ödüller

Birinci Ödül : 50.000 YTL
‹kinci Ödül : 40.000 YTL
Üçüncü Ödül : 30.000 YTL
Befl Adet Mansiyon (her birine) : 10.000 YTL
Sat›n al›nacak projeler için jüri emrine : 20.000 YTL
ayr›lm›flt›r.

Jüri Üyeleri
Dan›flman Jüri Üyeleri:
1- Aytaç Durak Adana Büyükflehir Bld. Bflk.

2- Erkin Erten Prof.Dr., ÇÜ. Mim.Fak. Mim. Böl. Bflk. 

3-Samet Karyald›z Mimarlar Od. Adana fib. Bflk.

4-Cüneyt Erginkaya fiehir Planc›lar› Od. Çukurova fib.Bflk.

5-Ramazan Do¤ru Peyzaj  Mim. Od. Adana fib. Bflk.

6- Zihni Ald›rmaz Adana Büyükflehir Bld. Bflk. Dan›fl.

7- Oktay Karakufl Adana Büyükflehir Bld. Gnl.Sekr. Yrd. 

As›l Jüri Üyeleri:
1- Baran ‹dil (Jüri Baflkan›) Y.Mimar/Serbest

2- Zekai Görgülü Prof.Dr. Mimar/fiehir Pl/YTÜ.Mim.Fak. Dekan›

3- Murat Ulu¤ Yrd.Doç.Dr., Y.Mimar/KÜ. Mim.Fak.Ö¤r. Üyesi 

4- Feride Önal Yrd.Doç.Dr., Y.Mimar/YTÜ.Mim.Fak.Ö¤r. Üyesi

5- Tamer Baflbu¤ Mimar/Mimarlar Od. ‹zmir fiube Bflk.

6- Abdullah Özkul Y. Mimar/Adana Büyükflehir Bld.Bflk.Dnfl.

7- Selami Demiralp Peyzaj Mim/Peyzaj Mim.Od.Ank.fib.Yön.Kr Üyesi

Yedek Jüri Üyeleri: 
1- Zeki Yüzüak Y. Mimar 

2- Tevfik Y›ld›r›m fiehir ve Bölge Planc›s› 

Raportörler:
1-Ömer Akso¤an Mimar/Mimarlar Od. Yedek Yön. Krl. Üyesi

2- Tülay Sar› Mimar/Mimarlar Od. Yön. Krl. Üyesi

Yar›flma
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Teslim Tarihi: 18.01.2008

Mimarl›k Vakf› Müzesi ve
Mimarl›k Enstitüsü Arafl-
t›rma Kütüphanesi’nin te-
mel kaynaklar›n› gelifltir-
mek ve ülkemizde mimar-
l›kla ilgili olarak yap›lm›fl
ba¤›ms›z ya da akademik
özgün araflt›rma/tez çal›fl-
malar›n›n, kamuoyuna
yayg›n tan›t›m›n›n yap›l-
mas› amaçlayan Türkiye
Mimarl›k Elefltirileri Ödül-
lü Seçkisi’nin ikincisi dü-
zenleniyor. 

Bu do¤rultuda yap›lacak seçkiye, üretim tarihine iliflkin
bir k›s›tlama olmaks›z›n, çal›flmalar› ile kat›lmak iste-
yen eser sahibi tüm araflt›rmac› mimarlar›n, çal›flmala-
r›n›n bir kopyas›n› ve özetlerini; 18 Ocak 2008, Cuma
gününe kadar, Mimarl›k Vakf›’n›n ‹stiklal Caddesi, Bü-
yükparmakkap› Sokak, No: 1/3   Beyo¤lu – ‹stanbul ad-
resindeki merkezine, belge karfl›l›¤›nda teslim etmeleri
gerekmektedir.

17 – 21 / Mart / 2008 tarihlerinde ilk incelemesi ta-
mamlanacak olan eserler, Vakf›n konulara göre olufltur-
du¤u Seçici Kurul taraf›ndan de¤erlendirilip sonuçlar›
yaz›yla sahiplerine bildirilecektir.

Vakfa teslim edilen çal›flmalar geri verilmeyecek, telif
haklar› korunup Vak›f arflivinde saklanacakt›r. Mimarl›k
Vakf› taraf›ndan belirlenecek ödüller, ödül töreni, tarihi
ve yeri, 28 / Nisan / 2008  tarihinde duyurulacakt›r.

‹letiflim Adresi:

http://www.mimarlikvakfi.org.tr

2. Türkiye Mimarl›k
Araflt›rmalar› Ödüllü Seçkisi

Son Baflvuru Tarihi: 11.02.2008

Çelik malzemeyle yarat›c› çözümler gelifltirmek, mimar-
l›k ve inflaat mühendisli¤i bölümü ö¤rencilerinin birlikte
çal›flmalar›n› teflvik etmek amac›yla düzenlenen PROS-
teel 2008 Çelik Yap› Tasar›m› Ö¤renci Yar›flmas›’na
baflvurular bafllad›. Borusan Mannesmann Boru ana
sponsorlu¤unda düzenlenen yar›flmaya kat›lacak ekip-
ler, çelik yap› malzemeleri kullanarak "Sergi Mekanlar›
Düzenlemesi (Expo Merkezi)" gerçeklefltirecekler. Ya-
r›flmaya kat›lan ekiplerde en az bir mimarl›k ve bir infla-
at mühendisli¤i bölümü ö¤rencisi olmas› gerekiyor.
Ekip üyelerinin say›s›yla ilgili bir üst s›n›rlama bulunmu-
yor. ‹steyen ö¤renciler www.prosteel.org’daki mesaj pa-
nosuna mesaj b›rakarak da ekip oluflturabiliyorlar. 

PROSteel’de 1. ekibe 5.000 YTL, 2. ekibe 3.000 YTL
ve 3. ekibe 2.000 YTL tutar›nda ödül verilecek. Ayr›ca
bu ödüllerin yan› s›ra 4.000 YTL tutar›nda, Borusan
Mannesmann Boru özel ödülü de verilecek. Tasar›mla-
r›nda en az %50 oran›nda Borusan Mannesmann Boru
ürünü kullanan ekipler bu ödülü almaya hak kazanacak.
Dereceye giren ekipler de özel ödülün sahibi olabilecek.

Yar›flman›n seçici kurulunda Prof. Dr. Harun Bat›rbaygil
(Y.Mimar, YTÜ), Hasan Çal›fllar (Y. Mimar, Ergino¤-
lu&Çal›fllar), Sezai Güvensoy (‹nflaat Y.Müh., Seza Mü-
hendislik), Yaflar Marulyal› (Y. Müh. Mimar, UMO Mi-
marl›k/Jüri Baflkan›), Elif Özdemir (Mimar, Plan A Mi-
marl›k)  Prof. Dr. Hasan fiener (Y.Mimar, ‹TÜ) ve Prof.
Dr. Nesrin Yard›mc› (‹nflaat Y.Müh., ‹TÜ) yer
al›yor.Tasarlanacak binayla ilgili yer ve zemin verileri,
jüri taraf›ndan belirlenen yar›flman›n detayl› bilgileri ile
online baflvuru formlar›na  www.prosteel.org adresin-
den ulafl›labiliyor.

‹letiflim Adresi: www.prosteel.org

PROSteel 2008 Çelik Yap›
Projesi Ö¤renci Yar›flmas› 

Yar›flma
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Ödül

Türkiye Haz›r Beton Birli¤i (THBB) 2008 Mimarl›k Ödülleri
Teslim Tarihi: 31.07.2008

Türkiye Haz›r Beton Birli¤i (THBB), kuruluflunun 15.y›l›
kutlamalar› çerçevesinde betonarme yap›lar›n müellifle-
rine ödül verme ve ödül alan tasar›mc›lar›n yap›lar›na
plaket çakma karar› alm›fl ve Türkiye Haz›r Beton Birli¤i
Mimarl›k Ödülleri ilk defa 2004 y›l›nda verilmifltir.

THBB, Mimarl›k Ödüllerinin ikincisini Mimarlar Odas› ‹s-
tanbul Büyükkent fiubesi’nin düzenleme deste¤i ile
2008 y›l›nda verme karar› alm›flt›r. 

THBB bu ödüllerle Türkiye’de tasarlad›¤› yap›s›nda be-
ton kullanan mimarlar› ödüllendirerek, betonarmenin
kullan›ld›¤› nitelikli yap›lar›n tan›t›m›n› yapmay› ve mi-
marl›k mesle¤ini desteklemeyi hedeflemektedir.

Ödüllendirme, betonun teknolojisine ve estetik duyarl›-
l›¤›na uygun olarak a¤›rl›kla kullan›ld›¤› yap›, yap› grup-
lar›, mühendislik yap›lar›, iç mekân uygulamalar› ya da
aç›k alan düzenlemelerini kapsamaktad›r.

Ödüller

Türkiye Haz›r Beton Birli¤i Mimarl›k Ödülleri 3 kategori-
de verilecektir. 

1. Kategori-Büyük Ödül: Türkiye Haz›r Beton Birli¤i Mi-
marl›k Ödülleri verilifl amac›na uygun olarak 2004 y›l›n-
dan sonra bitmifl en iyi yap›n›n müellifi mimara ya da
mimarlara verilecektir.

2. Kategori-Efl de¤er Ödül: Türkiye Haz›r Beton Birli¤i
Mimarl›k Ödülleri verilifl amac›na uygun olarak 2004 y›-
l›ndan sonra bitmifl,yar›flma konusuna örnek befl yap›-
n›n müellifi mimar ya da mimarlara verilecektir.

3. Kategori-Sergileme ve Türkiye Haz›r Beton Birli¤i
Mimarl›k Ödülleri katalogunda yer alma hakk›: THBB,
ödüllendirmeye kat›lan eserler aras›ndan seçilecek ve
say›s› Seçici Kurul taraf›ndan belirlenecek eserleri "Tür-

kiye Haz›r Beton Birli¤i Mimarl›k Ödülleri" katalogunda
yay›nlayacak ve mimarl›k ortam›na sunacakt›r.

"Türkiye Haz›r Beton Birli¤i Mimarl›k Ödülleri" proje ta-
sar›mc›s› mimar-mimarlara ayr› ayr› plaket verilmesi,
esere plaket çak›lmas›, sergi ve katalogda yer alma  bi-
çimindedir. Seçici Kurul büyük ödülü verip vermemekte
ba¤›ms›zd›r. 

THBB 2008 Mimarl›k Ödülleri Takvimi

Ödülün duyurulmas›: 20 Kas›m  2007           
Son Baflvuru ve Teslim Tarihi: 31 Temmuz 2008
Ödül Töreni ve Sergi: 11 Kas›m 2008, saat: 20.00 
Seçici Kurul

Cengiz Bektafl Mimar

Ahmet Eyüce  Mimar

Mehmet Konuralp  Mimar

Han Tümertekin  Mimar

Erbil Çoflkuner Mimar

Mahmut Durmufl  Mimar

Sinan Omacan Mimar

Raportörler

Belgin Diril (Türkiye Haz›r Beton Birli¤i)

Sami Y›lmaztürk (Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi)

Organizasyon Komitesi

Ferruh Karakule THBB Genel Sekreteri

C. Sami Y›lmaztürk Mimarlar Odas› ‹st. Büyükkent fiubesi Y.K Sek.

Tümer Akak›n THBB Genel Sekreter Yard›mc›s›

Hakan Zengin THBB Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Sorumlusu

‹letiflim Adresi: 
www.mimarist.org/thhb2008mimarlikodulleri
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Ödül

Yap› Endüstri Merkezi
Mimari Tasar›m Ödülleri

Teslim Tarihi :07.01.2008

Yap› Endüstri Merkezi, 40. y›l›n› çeflitli etkinliklerle kut-
lamaya devam ediyor. Yap› ve mimarl›k sektöründe 40
y›ld›r verdi¤i hizmetler ve baflar›larla ad›ndan söz ettiren
YEM, uzun zamand›r devam eden Alt›n Çekül Yap› Ürün
Ödülü’nün yan›nda, Mimar›n ‹lk Yap›s› Ödülü, YEM Med-
ya Onur Ödülü ve YEM Mimari Tasar›m Ödülleri’ni de bu
y›l sektöre kazand›r›yor. YEM Ödülleri ödül töreni Mart
2008’de gerçeklefltirilecek. 

Türkiye’de infla edilen nitelikli yap› sto¤unun, fiziksel
çevrenin kalitesinin ve toplumun mimarl›¤a olan ilgisinin
art›r›lmas› amac›yla verilen YEM Mimari Tasar›m Ödülle-
ri’ne baflvuru 7 Ocak 2008 tarihinde tamamlanacak.
Aday gösterilecek yap›lar internet üzerinden oylamaya
sunulacak ve en çok oy alan befl yap›n›n mimarlar›na
YEM Mimari Tasar›m ödülü verilecek. Mimarlar›n kendi
yap›lar›n› ya da baflka mimarlar›n yap›lar›n› ödüle aday
gösterebilecekleri yar›flmada ayr›ca YAPI dergisinde ya-
y›mlanm›fl projeler de aday kabul edilerek oylamaya
sunulacak.

2008 UIA Mimarl›k Ödülleri

Son Baflvuru Tarihi: 14.03.2008

Uluslararas› Mimarl›k Birli¤i, UIA taraf›ndan mimarl›k
alan›nda uluslararas› çapta katk›da bulunmufl mimarla-
ra her üç senede bir Dünya Mimarl›k Kongresi süresin-
de verilen UIA Mimarl›k Ödülleri için baflvurular bafllad›.
‹lk olarak 1985 y›l›nda XV. UIA Kongresi’nde Kahire’de
verilen UIA büyük ödülü, UIA Alt›n Madalya  (Gold Me-
dal) mimarl›k alan›nda en baflar›l› katk›y› sunan projeye
veriliyor. Bu ödülün yan› s›ra UIA’n›n ilk baflkan› an›s›na
planlama, teknoloji, e¤itim ve insan yerleflimleri dalla-
r›nda 4 ayr› ödül veriliyor. Ödüller s›ras›yla:

• Gold Medal

• Sir Patrick Abercrombie Prize

• Auguste Perret Prize

• Jean Tschumi Prize

• Sir Robert Matthew Prize

olarak adland›r›lmakta. Bu ödüllere ek olarak jüri ayr›ca
gerekiyorsa mansiyon ödülleri de verebiliyor. Bütün mi-
marlar›n kat›l›m›na aç›k olan yar›flmaya, yar›flma kriter-
leri çerçevesinde bireysel ya da firma olarak kat›labilini-
yor. Baflvuruda bulunulan mimarlar›n daha önce önem-
li bir mimarl›k ödülü almam›fl olmas› gerekiyor.

Yar›flma baflvurular› sadece üye kesimlerin önerileri ile
gerçeklefltirilebiliyor. Her kesim sadece tek bir baflvuru-
da bulunabiliyor. ‹ngilizce ya da Frans›zca olarak yap›la-
bilen baflvurularda önerilen projenin UIA üye kesimi ta-
raf›ndan belirlenecek ve en az 5 ve en fazla 7 kifliden
oluflacak tarafs›z bir jüri ile seçilmesi gerekiyor. 

‹letiflim Adresi:
uia@uia-architectes.org   www.uia-architectes.org

‹letiflim Adresi:
www.yemodul.com
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Yar›flma

Yeflilova Grubu ifltiraklerinden olan Can Alüminyum’un
Mimarlar Odas› Bursa fiubesi ile birlikte düzenledi¤i Ö¤-
renci Proje Yar›flmas›’n›n bu y›l ikincisi yap›ld›. "Kentler-
de ve Yap›larda Alüminyum Beflinci Cephe-Çat›lar/2007"
bafll›kl› yar›flman›n de¤erlendirme toplant›s› geçti¤imiz
günlerde gerçekleflti. Yar›flma jürisinin bir araya gelerek
ödülleri belirledi¤i toplant›ya Can Alüminyum Genel Mü-
dürü Ensar Geyik, Dan›flman Jüri Üyeleri’nden Mimarlar
Odas› Bursa fiubesi Baflkan› Melih Türa ve Yeflilova Gru-
bu Mimari Dan›flman› Yüksek Mimar Hasan Sözüneri,
Asil Jüri Üyeleri’nden ise Uluda¤ Üniversitesi Mimarl›k
Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Neslihan Dosto¤lu, ‹stanbul Tek-
nik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nden Prof. Dr. Alper
Ünlü ve Doç. Dr. Bilge Ifl›k, Serbest Mimar Hasan Özbay,
Uluda¤ Üniversitesi Mimarl›k Bölümü Ö¤retim Görevlisi
Dr. Nilüfer Tafl ve Dr. Murat Tafl, Serbest Mimar fienol
fiimflek kat›ld›.

Sektörün geliflimini ve ça¤dafl tasar›m› desteklemek, ye-
ni fikirleri özendirmek ve ö¤renciler aras›nda alüminyum
üstünlüklerini vurgulayan yarat›c› çözümler gelifltirmek

Can Alüminyum Ö¤renci Proje Yar›flmas› Sonuçland›

amac›yla düzenlenen yar›flmaya Türkiye’nin farkl› üniver-
sitelerinden toplam 27 proje kat›ld›. Konusu kentsel bir
mekân içerisinde, ifllevi ö¤renci taraf›ndan belirlenecek
bir binan›n çat›s›n›n beflinci cephe olarak tasarlanmas›
olan yar›flma için 3 ödül, 5 mansiyon ve 1 Mimarlar Oda-
s› Özel Ödülü’ne lay›k proje seçildi. 

Yar›flmada ödül alan ö¤rencilerin listesi ise flöyle;

1.’lik Ödülü: Esra Çanakkale ve 
Talha Dikgitmez (GÜ)

2.’lik Ödülü: Serdar Köro¤lu, 
Emre ‹çdem ve 
Didem Özk›z›lc›k (YTÜ)

3.’lük Ödülü: Ebru Can (GÜ)

1. Mansiyon: Serhat Ulubay ve 
‹brahim Türkeri (KÜ)

2. Mansiyon: Turgay Atal› (YTÜ)

3. Mansiyon: Salih Ç›kman ve 
Semih Arslan (UÜ)

4. Mansiyon: Emrullah Aktepe, 
Ahmet Faik Taç, 
Hamza Yan›k ve 
Ali Hakan Yolcu (ODTÜ)

5. Mansiyon: Aliflan Özpolat, 
Burçin Akcan ve 
Müge ‹nci (YTÜ)

Mimarlar Odas› Özel Ödülü: Emre Açar  (‹TÜ)

1.’lik Ödülü

2.’lik Ödülü 3.’lük Ödülü
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"ARCHIPRIX-Türkiye 2007"
Ödülleri Sahiplerini Buldu 

Do¤an Hasol, fievki Vanl›, Hülya Yürekli ve Ferhan Yü-
rekli’nin kuruculu¤unda, Türkiye’de mimarl›k bölümle-
rinde lisans düzeyindeki en iyi diploma projelerini seç-
mek üzere düzenlenen "ARCHIPRIX-Türkiye 2007"de
ödüller sahiplerini buldu.

1.Ödül Çimsa Beyaz Çimento Ödülü

Sabri Gökmen (Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Bordering the 

Water - Rotterdam)

2.Ödül

S. Eser Ergün (Y›ld›z Teknik Üniversitesi-Befliktafl'ta Karma 

Fonksiyonlu Üst Geçit Projesi)

3.Ödül

Özge Ünlü (‹stanbul Kültür Üniversitesi-‹stanbul Yenikap› 

Tarihi Kaz› Alan›nda Metro, Tramvay Ve Hafif 

Metro ‹stasyonlar› Tasar›m›)

Mansiyonlar 

Hande Ba¤c›k (Uluda¤ Üniversitesi-‹znik'te Su Sporlar› Merkezi)

Gülbeniz Öztu¤ (‹stanbul Teknik Üniversitesi-‹stanbul Kartal'da

Metropol ‹çin Aç›k Konut)

Volkan Da¤l› (Osmangazi Üniversitesi-Anti-Mall)

Teflvik Ödülleri 

Miray Ak›nc›türk Gür (Uluda¤ Üniversitesi-Çekirge'de Termal 

Otel Tasar›m›)

Güven Çimeno¤lu (Y›ld›z Teknik Üniversitesi-Cibali'de Ö¤renci 

Konaklama-Ticaret-Kültür Yap›s› Tasar›m›)

Mert Uslu (Dokuz Eylül Üniversitesi-Alsancak Bölgesinde 

Çok Programl› Rant Yap›s› Tasar›m›)

Kadir Uyan›k (Karadeniz Teknik Üniversitesi-Bahçecik'te 

Mahalle Tasar›m›)

2007 y›l› 
aidat›n›z›

(114 YTL)

31 Aral›k 2007
tarihine kadar

ödemeyi
unutmay›n›z
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Bas›ndan

‹zmir’de baz› dosyalar›n art›k aç›lmamak üzere kapan-
mas› gerekiyor.

Bana göre bunlardan bir tanesi Kordonyolu projesi...

Bafl›mdan geçen küçük bir an›y› sizlerle paylaflmak is-
tiyorum.

Geçenlerde yabanc› bir misafirimiz konu¤umuz oldu.

Dünyan›n büyük flirketlerinden birinde üst düzey yöne-
tici olan bu Frans›z dostumuz Türkiye’nin gelece¤ine
çok inan›yor.

Daha do¤rusu bu ülkenin insanlar›n› da, ekonomik ve
sosyal aç›l›mlar›n› da çok dinamik buluyor.

Birçok önemli grup gibi kendisinin de bafl›nda oldu¤u
flirket Türkiye’de yat›r›m olanaklar›n› ar›yor, f›rsatlar›
de¤erlendirmek istiyor.

''Eksiklerinizi tamamlar, dünyaya bak›fl aç›n›z› de¤iflti-
rir, e¤itime a¤›rl›k verirseniz, bu ülkenin yar›nlar› çok
parlak...'' diye düflünüyor. 

Bu dostumuz daha önce bir kez ‹zmir’e gelmifl; onda
da flehir içine girmeden, çevre yolundan Çeflme’ye git-
mifl, bir gece kalm›fl ve ertesi gün ‹stanbul’a, ard›ndan
da Fransa’ya geri dönmüfl.

‹stanbul’u çok seviyor, son birkaç y›l içinde s›k s›k gel-
me flans› olmufl.

‹stanbul için, ''Dünyan›n en güzel befl flehrinden biri''
diye bahsediyor.

Ama bunu söyledikten sonra da çarp›kl›klar›, her an
kendisini bekleyen sürprizleri de dile getirmekten ka-
ç›nm›yor.

Bir Kentin Siluetini De¤ifltirmek

Deniz Sipahi, Milliyet Ege 16.11.2007
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Bizim gördü¤ümüzü asl›nda yabanc› bir göz çok daha iyi
görüyor.

Bütün yanl›fllar›m›za ra¤men ‹stanbul’un ayr› ve farkl›
bir büyüsü var.

O da, ben de bunu kabul ediyoruz.

* * *

Frans›z dostumuza ortak tan›d›¤›m›z bir arkadafl›mla
birlikte küçük bir ‹zmir turu att›rmak istedik.

Kordon’a girer girmez, yar›m kalan viyadük ayaklar› dik-
katini çekti.

''Bu nedir?..'' dedi.

Anlatmaya bafllad›m.

Bakanl›¤›n bir proje haz›rlad›¤›n›...

‹zmirlilerin bir sabah kalkt›¤›nda dolgu çal›flmalar› gör-
dü¤ünü...

Bunun üzerine davalar›n aç›ld›¤›n›...

Yürütmeyi durdurma karar› verildi¤ini...

‹zmir’in en güzel yerinin y›llarca bu görüntüyle bafl bafla
b›rak›ld›¤›n›...

Bir belediye baflkan›n›n merkezi hükümetle uzlaflma
sa¤layarak Kordon bölümünü gördü¤ü son haline getir-
di¤ini...

Viyadüklerin yar›m kald›¤›n›...

Bakanl›¤›n projeyi flimdilik durdurdu¤unu, daha do¤rusu
rafa kald›rd›¤›n›...

Ama bir sabah yeni bir sürprizle yine karfl› karfl›ya kal›-
nabilece¤ini...

Hatta bir Frans›z sanatç›n›n espri olsun diye buray› ''Vi-
yadük Cafe'' yapt›¤›n›... 

Anlatmaya çal›flt›m...

Tabii anlamad›.

Kafas› kar›flt›.

Bakanl›k bu projenin neresinde, belediye nerede, ilgili
kurumlar nerede?..

Resmen kafas› kar›flt›.

Cumhuriyet Meydan›’na geldi¤imizde arabay› durdur-
duk; afla¤›ya indik, denize do¤ru yürüdük.

''Bir kentin siluetini de¤ifltirmek bu kadar kolay m›?..''
dedi.

Ve devam etti:

''‹zmir’i çirkinlefltirmek, s›radan bir flehir haline getir-
mek mi istiyorlar?..''

Y›llar geçti...

Limana ba¤lanaca¤› söylenen viyadükler için hala bir
ad›m at›lmad›.

Bakanlar geliyor, bakanlar gidiyor. Son nokta konam›-
yor...

Bir Frans›z dostumuzla geçirdi¤imiz bir ö¤leden sonra
iflte bunlar› konufltuk. ‹zmir’i, Ege’yi...

Bizim bileme¤imiz k›ymeti onlar çok iyi biliyor. Bu kente
yaz›k oluyor.
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Bas›ndan

Telefon çal›yor. Öte yanda çocuk "K›sa konuflaca¤›m an-
ne" diyor, "‹yiyim. Yak›nda eve dönüyorum". Kad›n›n yü-
zü sevinçten parçalan›yor. Kad›n, yüzü sevinçten param-
parça olmas›n diye elleriyle yüzünü örtüyor, tutuyor. 

Donakalm›fl çocuklar televizyonun karfl›s›na oturup ek-
randaki babalar›n›n, abilerinin yüzlerine bak›yor. O yüzle-
rin kap›dan içeriye girmesini bekliyor. 

"Kaç›r›lan askerler" diyor televizyon, "Yak›nda evlerine
dönüyor."

Bütün çocuklar eve dönse keflke. Mezarlar›ndan kalk›p
çocuklar, tozu topra¤› silkip, günefle bak›p, y›ld›zlardan
yön alarak evlerini bulsa. Da¤larda gövdeleri parçalan-
m›fl çocuklar toplay›p kollar›n› bacaklar›n› annelerine ge-
ri dönseler, anneleri dikse onlar›, birlefltirse yeniden ok-
flayarak. 

Dink'in o¤lu Arat

Bir daha gönderir miydi çocuklar›n› o anneler? Yoksa tu-
tup, kucaklay›p bir daha hiç b›rakmamak üzere kime,
neye direnilecekse direnirler miydi?

Da¤lardaki bütün çocuklar dönse evlerine kaç dilde se-
vinç flark›lar› söylenirdi bu ülkede? 

Kaç dilde a¤lan›rd› sevinçten "O¤lum" diye?

Kaç dilde "Anne!" diye say›klanarak ölünmüflse bu ülke-
de o kadar dilde...

Hrant Dink'in o¤lu Arat, birkaç gün önce "bir süreli¤ine"
ülkeyi terk etti. Eflini ve çocu¤unu al›p Belçika'ya gitti.
Babas›yla ayn› flekilde hüküm giyen ve bu ülkeyi flüphe-
siz babas› kadar sevmifl olan ama s›rf bu ülkeyi sevdi¤i
için ölüm tehditleri alan Arat olan bitene daha fazla kat-
lanamad›. 

Muhtemelen biraz nefes almak için evini terk etmek zo-
runda kald›. 

Bütün çocuklar dönse diye düflündüm o yüzden, bütün
çocuklar evine dönebilse. 

Bu ülkeyi gencecik yaflta b›rak›p gitmek zorunda kalm›fl
siyasi suçlular, Avrupa'n›n sokaklar›nda köksüz, öksüz
hayaletler gibi dolaflmay› b›rak›p evine dönebilse. 

Bütün öldürülmüfl çocuklar... Bütün katledilmifl çocuk-
lar... Ermeni oldu¤u için, Kürt oldu¤u için, Türk oldu¤u
için öldürülmüfl bütün çocuklar... Dönebilse. 

Dilsiz kal›yor ülke

Bu ülke, bütün çocuklar›n› sevmeyi becerebilse...

Bütün çocuklar bir evin kardeflleri olduklar›n›... 

Mehmet'in Baran kadar, Zozan'›n Ayfle kadar, Arat'›n Ali
kadar, Ali'nin Muhammed kadar, Rojbin'in Ece kadar,
Ece'nin Advina kadar, Advina'n›n Armen kadar, Ar-
men'in Özgür kadar, Abdullah'›n Devrim kadar k›ymetli
oldu¤unu bir bilsek. Bilseler. Bu toprak bunu içinin en
derininde bir bilebilse...

"Çocuklar eve dönün" dese Türkiye. Ac›lar›m›z›n büyük-
lü¤ünü birbiriyle yar›flt›rmadan ac›lar›m›z›n hepimize ait
oldu¤unu kabul edebilsek... 

"O¤lum!" dese bir anne ve bütün çocuklar›n kula¤›nda
kendi dilinde ç›nlasa bu sözcük. 

Bir çocuk öldü¤ünde bütün dillerde ölür çünkü. Bir anne
bir çocu¤u bütün dillerde birden kaybeder. Lal olur.

Eve dönün çocuklar. Eve dönün... Siz gittikçe dilsiz kal›-
yor bu ülke. Siz gittikçe lal!

Eve Dönün Çocuklar!

Ece Temelkuran, Milliyet 17.11.2007
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24.11.2007 günü kaybet-
ti¤imiz de¤erli meslektafl›-
m›z Mehmet Feridun Kara-
deniz, (EÜMBF MMYO -
1972) 5061 sicil numara-
s› ile odam›za kay›tl› idi. 

Üyemizin ailesine, dostla-
r›na ve meslektafllar›m›za
baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Mehmet Feridun Karadeniz

Yitirdiklerimiz

2007 y›l› aidat›n›
ödeyen üyelerimiz; 

2008 y›l›
ajandan›z›

25 Aral›k 2007 tarihinden
itibaren Odam›zdan alabilirsiniz

“Mimarl›k Vakf› Yard›mlaflma
Sand›¤›”na Üye Olunuz
Mimarl›k Vakf›n›n en önemli sosyal projesi, Yard›mlaflma
Sand›¤›, Vakf›n kuruluflunun iki temel dayana¤›ndan biri-
dir. Mimarlara sosyal hizmetler ve ek sosyal güvence
sa¤lamak amac›yla kurulmufltur. Bugüne kadar 2415 mi-
mar Sand›¤a üye olarak bu büyük sosyal projenin hayata
geçmesine katk›da bulunmufllard›r. Üye say›m›z›n artma-
s›yla; Yard›mlaflma Sand›¤›, mimarlar›n yaflam›nda çok
önemli rol üstlenebilir, meslek üyelerine çok büyük hiz-
metler verebilir!  

Sand›¤›n kuruluflundan bu güne kadar 57 üyemiz vefat
etmifl, bu üyelerimizden aidat›n› ödeyen 27'sinin aileleri-
ne toplam 121.355 YTL yard›m yap›lm›flt›r. Bir çok üye-
mizin yaflam›nda karfl›laflt›¤› zorluklar› aflmada Sand›k-
tan yap›lan karfl›l›ks›z sosyal yard›mlar›n, az da olsa kat-
k›s› oldu¤unu biliyoruz. Sand›¤›m›z›n, ihtiyaç duyuldu¤un-
da baflvurulacak bir kurum olarak de¤eri art›k daha iyi
anlafl›l›yor. Bugün, bafllang›çta yakalayamad›¤›m›z hede-
fimize on üç y›ll›k hizmetin verdi¤i güvenle ulaflabiliriz.
Sand›¤›m›z›, ihtiyaçlar›m›z› karfl›layacak düzeye yükselte-
biliriz. En baflta Kurumsal Kurucu üyemiz Mimarlar Oda-
s›'n›n ve fiubelerinin deste¤i ile 2007 y›l›nda bu haz›rl›k-
lar yap›ld›. Mimarl›k Vakf›'n›n güçlenmesi ve hizmetlerini
geniflletebilmesi için meslektafllar›m›z›, Yard›mlaflma
Sand›¤›na kat›lmaya davet ediyor, 2008 y›l›na bu umut-
larla giriyoruz. 

Yeni y›l›n›z› en içten duygularla kutluyoruz.

Bu Vak›f Hepimizin!

Yard›mlaflma Sand›¤› 2007 y›l› ödentisi, y›ll›k 90
YTL, üye olurken bir kez ödenen girifl ödentisi 45 YTL
dir. Y›l›n herhangi bir ay›nda ödeyece¤iniz ödenti bü-
tün bir y›l› kapsayaca¤› için Aral›k ay›nda da üye ka-
y›tlar›m›z sürmektedir. Vak›f merkezinden, Mimarlar
Odas› fiubelerinden bilgi alabilir ve üye olabilirsiniz.



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 36 Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

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 : 2007/9 Bask› Tarihi: 01/09/2007
Bask›: DORUK GRAF‹K (0.212) 629 01 26

TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ ADINA
SAH‹B‹ : Tamer BAfiBU⁄ 
SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ : Nilüfer ÇINARLI

BÜLTEN‹

Ege Bölgesi Enerji Forumu
TMMOB Elektrik Müh. Odas› ‹zmir fiubesi

Uflak: Kültürel De¤erler Yap› Envanteri Uflak Valili¤i
Cama Yaz›lan Tarih: History Written Glass

‹zmir Ticaret Odas› Cam Negatif Koleksiyonu
Ege’nin ‹ncisi ‹zmir ‹zmir Valili¤i
The Pearl of the Agean ‹zmir ‹zmir Valili¤i
Tasar›ma Türk Dokunuflu

Gökhan Karakufl Tasar›m Yay›n Grubu
Mimarl›k ve Kent Buluflmalar› Samsun 11-12 Kas›m 2006

TMMOB Mimarlar Odas›
Mimarl›k ve Kent Buluflmalar› Mersin 13-14 Ocak 2007

TMMOB Mimarlar Odas›
Tafl›nmaz Kültürel Miras›n Korunmas›

Mimarlar Odas› SMGM Yay›nlar›
Mimarl›k Politikalar› Gnfll. 2.Bas›m

TMMOB Mimarlar Odas›
Sermaye Piyasas› Kurulu Gayrimenkul De¤erleme
Uzmanl›¤› Lisanslama S›navlar›na Haz›rl›k 

Hakan Özel-Serhat Ç›nar
Uluslararas› Karasular›n›n Korunmas› ‹çin Uygun
Yaklafl›m Ve Yöntemler Sempozyumu Kitab›

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Türkiye’de Risk Alt›ndaki Do¤al Ve Kültürel Miras: An› Kitab›

Taç Vakf›
Konstantiniyye’den ‹stanbul’a: XIX.Yüzy›l Ortalar›ndan
XX. Yüzy›la Bo¤aziçi’nin Rumeli Yakas› Foto¤raflar›

Suna Ve ‹nanç K›raç Vakf›, Pera Müzesi

Sinan Genim’e 60. Yafl›na Arma¤an: Makaleler
Editörler: Oktay Belli, Belma Bar›fl Kurtel

Diyarbak›r: Tafllar ve Düfller
Diyarbak›r Büyükflehir Belediye Baflk.

XXIV. Mimarl›k Okullar› Bölüm Baflkanlar› ‹letiflim Grubu
Toplant›s› 30 Nisan-2 May›s 2007-10-30

TMMOB Mimarlar Odas›

Gövde’m Enis Batur

An›lar Kufllar Gibidir Do¤an Hasol

99 Apartments I-II: New Housing For Lifestyle High-Rise-
Eco-New Evolution Co Pres

Stone Architecture: Ancient And Modern Construction
SkillsAlfonso Acocella

Bir Rönesans Adam›: Do¤an Kuban Kitab›
Söylefli: Müjgan Y›ld›r›m Türkiye ‹fl Bankas›

7. Ulusal Çevre Mühendisli¤i Kongresi: Yaflam-Çevre-
Teknoloji Bildiriler Kitab› TMMOB Çevre Müh.Odas›

Mimarl›¤a Emek Verenler Dizisi III 
Haluk Baysal-Melih Birsel TMMOB Mimarlar Odas›

Yap› ve Mesleki Sorumluluk Sigortas› 
TMMOB Mimarlar Odas›

Mimarl›k Hizmetlerinde Temel Kavramlar E¤itimi 
TMMOB SMGM

Tafl›nmaz Kültürel Miras›n Korunmas› 
TMMOB SMGM 

Yap› Denetimi Ders Notlar› TMMOB SMGM

fiube Kütüphanemize Yeni Gelen Yay›nlar


