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Bas›n Aç›klamas›

De¤erli Meslektafl›m›z;

Merkezi idare taraf›ndan gündeme getirilen yasa taslaklar› ile
yürürlü¤e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülke-
mizdeki tüm yap›l› ve do¤al çevreyi olumsuz etkileyecek; do¤al,
kültürel, tarihi ve mimari miras›m›z›n neredeyse yok olmas›na
neden olacak de¤ifliklikler içerirken; bir yandan da meslek alan›-
m›z›, mesle¤in uygulama biçimini de¤ifltiren ve do¤rudan etki-
leyen kabul edilmesi olanaks›z de¤ifliklikler içermektedir. 

Bunlardan en sonuncusu olan; Mevzuat Haz›rlama Usûl ve Esas-
lar› Hakk›nda Yönetmeli¤e ayk›r› olarak hiçbir Meslek Odas›n-
dan görüfl al›nmadan haz›rlanarak, 1 Haziran 2013 tarihli Resmi
Gazete’de yay›mlanan “Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤inde
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik” ile mesleki haklar›m›z›n
gasp edilmesinin yolu aç›lmakta; mesleki haklar›m›z hiçe say›l-
maktad›r. Yönetmelikte yap›lan de¤iflikliklerle; 5846 say›l› Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu, 4117 say›l› Edebiyat ve Sanat Eserleri-
nin Korunmas›na Dair Bern Sözleflmesi'nin Kabulüne Dair Kanun
ile Anayasam›za ayk›r› olarak; “M‹MAR‹ PROJELER” in eser ola-
rak kabulü, idarelerde kurulacak “ESTET‹K KURUL” karar›na b›-
rak›lmaktad›r.

“Bu komisyon taraf›ndan özgün fikir ifade etmedi¤ine karar ve-
rilen mimarl›k eser ve projelerinin de¤iflikliklerinin ilk müellif d›-
fl›nda farkl› bir müellif taraf›ndan haz›rlanmas› halinde bütün so-
rumluluk de¤ifliklik projesini yapt›ranlar ve projeyi haz›rlayanlar-
da olmak üzere idarelerce ayr›ca ilk müellifin görüflü aranmaz”
denilerek MESLEK MENSUPLARININ MÜELL‹FL‹K HAKLARI
HUKUKA AYKIRI OLARAK ORTADAN KALDIRILMAKTADIR.
‹darelerin yap› ruhsat› düzenlenmesi s›ras›nda, müelliflerin 5846
say›l› yasadan kaynaklanan haklar›n› gözetme sorumlulu¤u kal-
d›r›larak, PROJE MÜELL‹FLER‹N‹N HAKLARININ GASP ED‹L-
MES‹N‹N YOLU AÇILMAKTADIR.

Sicil durum belgesi zorunlulu¤unun kald›r›lmas›ndan sonra, ida-

relerce Odam›za iletilen Yap› Ruhsatlar›n›n incelenmesi sonu-

cunda, yüzlerce yetkisiz unvan kullan›m›, sahte mimar tespit

edilerek ilgili idarelere ve Bakanl›¤a bildirilmifl ve yasal ifllem ya-

p›lmas› talep edilmifl; üyelerimizin hak kay›plar›n›n önüne geçil-

mesi amac›yla yo¤un bir çal›flma yürütülmüfl ve halen yürütül-

meye devam edilmektedir. 

Yap›lan yönetmelik de¤ifliklikleriyle, mimar ve mühendislerin mes-

leki haklar›n›n iyilefltirilmesine yönelik herhangi bir düzenleme ge-

tirilmezken, meslek mensuplar›n›n çok büyük bir ço¤unlu¤unun

esnek ve güvencesiz çal›flma ortam›na zemin haz›rlanmakta; M‹-

MAR VE MÜHEND‹SLER ‹fiS‹ZL‹K ‹LE KARfiI KARfiIYA GELMEK-

TED‹R.

Kamu yarar› ilkesine ayk›r› olarak; insana, do¤aya, tarihe, kültü-

re ait de¤erlerin yok olmas›n›n yolunu açan; tarihsel geçmifle,

dünyadaki geliflmelere, evrensel meslek kuram ve kurallar›na ve

hatta benimsenmifl serbest rekabet ilkesine ayk›r› olarak, ülke

MÜHEND‹S VE M‹MARLARINI YOK SAYAN; M‹MARLARIN TE-

L‹F HAKLARINI YOK EDEN düzenlemelerin en k›sa sürede yar-

g›ya tafl›nmas› için, Odam›zca yürütülen çal›flmam›z paralelinde;

ülke gerçeklerine ve meslek mensuplar›n›n sorunlar›na ihtiyaç

verecek; üyelerimizin hak kayb›n›n önüne geçecek düzenleme-

lerin gerçeklefltirilmesi amac›yla bafllatt›¤›m›z imza kampanya-

s›na katk› ve kat›l›m›n›z› dileriz.

Sayg›lar›m›zla

TMMOB M‹MARLAR ODASI

www.mo.org.tr adresinden kat›labilirsiniz.

Mesle¤imize, Haklar›m›za Sahip Ç›k›yoruz!
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Bas›n Bildirisi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi olarak, kentin mevcut eskimifl, y›pran-
m›fl ve strüktürel özelliklerini kaybederek kullan›c›lar›na nitelikli ya-
flam alanlar› sunamaz hale gelmifl yap›lar›ndan oluflan yenileme
alanlar›nda, sa¤l›kl›, güvenli yap›lar›n ve nitelikli yaflam alanlar›n›n
elde edilmesine yönelik çaba ve programlar› çok önemli görüyoruz.
Bu çabalar›n, kentin mimari niteli¤ini, kentlilerin yaflam standartlar›-
n› yükseltecek ve bu anlamda topluma önderlik edecek baflar›l› pro-
jelere ve yap›l› çevrelere kavuflma potansiyeli bulunmaktad›r. Ancak
baz› temel ilkeler göz ard› edilerek ve meslek insanlar›n›n nitelikli
çabalar›n› sergileyecekleri yöntemler gelifltirilmeden, alelacele yap›-
lacak müdahalelerin amaçlanandan farkl›, sa¤l›ks›z ve geri dönüflü
neredeyse olanaks›z sonuçlar› beraberinde getirebilece¤i unutul-
mamal›d›r. 

Birçok kentliyi ve kentin önemli bir k›sm›n› kapsayan bu dönüflüm
uygulamalar› flüphesiz çok disiplinli çal›flmalara ihtiyaç duymakta-
d›r. Kentin mimarisine önemli etkileri olacak bu kapsamdaki proje-
lerin mimari niteli¤i ve düzeyi çok önemlidir. Bu nedenle mimari
projeler al›fl›lm›fl ihale yöntemleri ve onlar›n k›s›tl›l›klar›n› aflan nite-
likte çal›flmalarla elde edilmelidir. “Tasar›m Kenti” iddias›ndaki bir
kente yak›flan budur. Somut olarak ifade etmek gerekirse bir süreç
olarak ele al›nd›¤›nda, kentsel dönüflüm projelerinin sosyal ve eko-
nomik araflt›rmalardan yer bilimleri araflt›rmalar›na, planlama karar-
lar›ndan imar uygulamalar›na ve mimari projelere kadar bütün hiz-
metlerin bir tek ihaleyle al›nmas› baflta hizmetin niteli¤i olmak üze-
re, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas›, TMMOB Yasas› vb düzenlemeler
aç›s›ndan büyük sak›ncalar içermektedir.

Sürecin bir baflka aksayan taraf› da söz konusu dönüflüm çal›flmala-
r›n›n ‹zmirli meslek adamlar› ve bu alanda faaliyet gösteren firmala-
r›n kat›l›m›na neredeyse kapal› olmas›d›r. ‹zmir Büyükflehir Beledi-
yesi taraf›ndan yay›nlanan ihale flartnamelerinin belirtti¤i koflullar›
sa¤layabilecek mimarl›k, mühendislik, planlama kurulufllar› ‹zmir’de
yoktur. TOK‹ ihale sistemi içerisinde oluflmufl birkaç kurulufl (firma)
d›fl›nda kimse bu ihalelere girememektedir. Mimari proje yapmaya
yetkili büro tescil belgesi sahibi olmayan, mimar orta¤› olmayan fir-
malar mimari proje hizmeti talep edilen ihaleleri almaktad›r. Bu tür
ihalelerin sonuçlar›n› ne yaz›k ki geri dönülemez bir biçimde Anado-
lu’nun çeflitli kentlerinde somut olarak görmekteyiz. Bu yanl›fllardan
ders almak, daha sa¤l›kl› yöntemler gelifltirmek gerekirken ‹zmir’de
de paralel yaklafl›mlar görmek üzücüdür.

Unutulmamal›d›r ki, bugün yak›n›lan yap›l› çevrenin önemli bölümü
“tapu miktar›, hisse miktar›, imar parseli miktar› vb.” k›skaçlar›n d›fl›-
na ç›kamayan, kentin estetik ve mimari niteli¤ine önem vermeyen
uygulama ve politikalar›n sonuçlar›d›r.

Gelinen noktada “kentsel yenileme, sa¤l›klaflt›rma, dönüflüm uygula-
malar›n›n, kaybedilmemesi gereken bir f›rsat olarak görülmesi, arzu
edilen nitelikli kentsel yaflam alanlar›n›n elde edilmesi için mekânsal
tasar›m ve mimari tasar›m› di¤er hizmet aflamalar›ndan ayr› bir hizmet
al›m› olarak benimsemek” gereklidir. Bu kapsamda kentsel yenileme
alanlar›nda ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nce yürütülecek çal›flmalarda
özetle belirtti¤imiz hususlar›n gözetilmesiyle daha baflar›l› ve bütün
ülkeye örnek oluflturacak modelin gerçeklefltirilmesi olanakl›d›r.

Yukar›da vurgulanmaya çal›fl›lan hatalara düflmemek ve nitelikli
kentsel mekanlar, yaflam alanlar› elde etmek üzere zengin mimari ta-
sar›m seçeneklerinin elde edilebilmesi için bir çok yöntem uygulana-
bilir. Örne¤in, yerel mimarl›k ofislerini bu sürecin bir parças› haline
getirmek üzere, ‹zmir’de bulunan mimarl›k ofislerinin deneyimine ve
ihtiyaç program›n›n özelliklerine göre dönüflüme, yenilemeye konu
olan alanlarda 3-4 etapl› efl zamanl› programlar gerçeklefltirilebilir.

Belirli büyüklükte yap›lar için 1-10 y›l deneyimli ofislerin, daha büyük
olanlarda 10-20 y›l deneyimli ofislerin, daha büyük yap› ve yap›
gruplar› için 20 y›l ve üzeri deneyimli ofislerin sürece dahil edilebi-
lece¤i, mimari proje elde etme yöntemlerini belirlenebilir. Ayr› mi-
marl›k hizmeti alma ihaleleri düzenlenebilir.

Bir baflka yöntem olarak, yap› alanlar› her biri 5000 m2 yi aflmaya-
cak flekilde bölgesel yar›flmalara dönüfltürülerek, ‹zmir’de faaliyet
gösteren mimarl›k ofislerinin süreçte yer almas› sa¤lanabilir. Bütün
bu ifllemler toplam en fazla iki ay içerisinde tamamlanabilir. fiüphe-
siz bu yöntemler bar›nd›rd›klar› kat›l›m ve fleffafl›k özellikleriyle sos-
yal demokrat belediyecili¤e “ihale” yönteminden daha yak›nd›r.

Yukar›da özetleyerek aktarmaya çal›flt›¤›m›z, kentlinin yaflam kalite-
sine do¤rudan olumlu katk› yapacak nitelikli mimarl›k hizmeti ve ni-
telikli kentsel çevre için yap›lacak çal›flmalara destek ve kolaylaflt›-
r›c› olarak her türlü katk›ya haz›r oldu¤umuzu bildiriyor, bütün hiz-
metlerin bir tek ihale ve sözleflme ile al›nmas› anlay›fl›ndan vazgeçil-
mesini ve mimari tasar›m›n yar›flmalar gibi kat›l›mc›, fleffaf ve niteli-
¤in ön planda oldu¤u yöntemlerle elde edilmesini talep ediyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

Kentsel Dönüflümde Mimarl›k Yok Say›l›yor
16.05.2013
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Bas›n Aç›klamas› 21.06.2013

Mimarlar Odas› olarak iktidar›n Gezi Park› ve Taksim Meyda-
n›’ndaki akla, mant›¤a, hukuka, mimarl›k ve kent planlama ilke-
lerine ayk›r›, ne halk›n ne de konunun uzmanlar›n›n bilgisi ve
onay› olmadan giriflti¤i tüm eylemlere karfl› ç›k›yor bu eylemle-
ri anayasal haklar›n› kullanarak protesto eden eylemcilere karfl›
orant›s›z fliddet kullanan kifli ve kurumlar› k›n›yoruz.

Kentin en önemli rekreasyon alanlar›ndan birine restorasyon ve
koruma ilkeleriyle ba¤daflmayacak bir yöntemle ony›llarca önce
y›k›lm›fl ve halk›n belle¤inde bir karfl›l›¤› olmayan bir k›flla bina-
s›n›n AVM veya herhangi bir ifllevle yeninden yap›lma inad› ola-
rak su yüzüne ç›kan niyet asl›nda daha derin ve yayg›n bir soru-
nun sadece bir yans›mas›d›r.  

Kentlerdeki kamusal alanlar›n, yeflil alanlar›n ve tar›m alanlar›n›n
özellikle ticari ifllevler yüklenerek yap›laflmaya aç›lmas› ne yeni
ne de yaln›zca ‹stanbul’a özgü bir sorun de¤ildir. Baflta büyük-
kentler olmak üzere ülkenin nerdeyse tüm kentlerinde kontrol-
süz, do¤al ve kültürel varl›klar›n korunmas›na iliflkin ilkeler ve
kamu yarar› göz ard› edilerek yeflil alanlar ve tar›m alanlar› h›z-
la yap›laflmaya aç›lmakta, bu süreçte bilim ve hukuk çevrelerinin
itirazlar› dikkate al›nmamaktad›r. Gerek merkezi iktidar gerekse
yerel yönetimler tar›m alanlar› ve kent içi yeflil alanlar›, korun-
mas› gereken alanlar olarak de¤il, potansiyel yap› alanlar› olarak
görmektedir. Nitelikten yoksun, niceliksel büyümenin sürdürüle-
bilir olmad›¤›n›, toplumun hak etti¤i düzeydeki kentsel mekan-
lar›n bu strateji ile elde edilemeyece¤ini ne yaz›k ki anlayama-
maktad›rlar. Kamusal alanlar ve kent içi yeflil alanlara yönelik
planlar›n ‹zmir’de de bu bak›fl aç›s›yla gelifltirilmeye çal›fl›ld›¤›n›
görmekte, kentin gelece¤ine dair güçlü endifleler duymaktay›z.

Kentlerin karfl› karfl›ya olduklar› di¤er bir sorun da günümüzde
Avrupa kentlerinde çok az say›da yap›lmas›na izin verilen, ken-
te katt›klar›ndan çok zararlar›n›n konufluldu¤u al›flverifl merkez-
leri (AVM) ülkemiz kentlerinde neredeyse kanser hücresi gibi
ço¤almaktad›r. Kent ekonomisine verdikleri zarar›n yan› s›ra
sosyolojik ve psikolojik olumsuzluklar› bir çok bilimsel çal›flma-
ya konu edilmifltir.  Bu ba¤lamda fiirinyer Park› gibi kamusal
alanlar, Alsancak Liman›, Alsancak Stadyumu, ve Karayollar› ar-
salar› gibi yenilenmesi veya ifllev de¤ifltirmesi gündeme gelen
kamusal alanlar için ilk akla gelen ifllevin AVM oldu¤unu gör-
mekte, Mimarlar Odas› olarak gerek yetkililere gerekse kentlile-
re bu kararlar›n yanl›fll›¤›n› anlatmaya çal›fl›yoruz.

Uzun zamand›r yap›laflma bask›s› alt›nda olan ‹zmir’in en önem-
li aç›k alan›, yeflil alan› ve kent içi tar›m alan› olan ‹nciralt›’nda
yukar›da bahsedilen iki sorun adeta ayn› anda yaflanmaktad›r.
Bir yandan EXPO arac›l›¤›yla bölge yap›laflmaya aç›lmaya çal›fl›-
l›rken bir yandan da bölgede al›fl›lmad›k büyüklükte bir alan
AVM’ler için ayr›lmaktad›r. 

Genellikle düzenlendikleri kentlere yeni bir duyarl›l›k ve yara-
t›c›l›k katmak için f›rsat olan EXPO fuarlar›n›n ‹zmir’de ‹nciral-
t›’ndaki birinci derece do¤al sit alan› ve lagünde yap›lmas› ka-
bul edilemez. Kent ormanlar›n›n yok edilmesiyle elde edilecek
alan üzerine kurulmas› planlanan fuar alan› EXPO ruhuna da
sa¤l›k temas›na da ters oldu¤undan oylamada önemli bir de-
zavantaja dönüflmektedir. Sunumlarda görülen 1. Derece Do-
¤al Sit alan› ve kent orman› alan›n› EXPO alan› yaparak yap›-
laflmaya açman›n mant›¤›n› anlatmak kolay olmayacakt›r. 

‹nciralt› plan› ile düzenleme ortakl›k pay› olarak kamuya terk
edilerek alan üzerinde Expo yap›laca¤› söylenirken, sunumlarda
Expo yap›lar› ve alan› kent orman› ve 1.derece do¤al sit alan› ve
lagün üzerinde yap›lmaktad›r. Kenti aldatmaktad›r.

Belediyenin son olarak haz›rlad›¤› ‹mar Plan›, EXPO ‹zmir’de
gerçekleflmese bile bölgede ciddi bir yap›laflman›n önünü aç-
m›fl, flu an bölgedeki tüm AVM’lerden kat kat daha fazla bir
alan› AVM alan› olarak belirlemifltir. Bunun yan›s›ra Üçkuyular

‹nciralt› Kent Orman› EXPO için Yok Ediliyor
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civar›nda yine devasa boyutlarda bir alan›n AVM olarak projelendirilme
sürecinde oldu¤u bilinmektedir.

Kentin bu yo¤unlukta AVM ihtiyac› oldu¤unu savunmak mümkün de¤il-
dir. Dünyan›n geliflmifl ülkelerinin en kalabal›k kentlerinde bile AVM say›-
s› bir elin parmaklar›n› geçmemektedir. Geliflmifl ülkelerin AVM’lerden
uzak durmas›n›n bafll›ca nedeni kentsel ekonominin en büyük düflmanla-
r› olmas›d›r. AVM’ler kentli esnaf› ticari etkinliklerini sürdüremez konuma
sürüklerken kentsel zenginli¤in tekelci firmalar arac›¤›yla kent d›fl›na ak-
tararak kentin ticari çöküflüne hizmet etmektedir. 

Mimarlar Odas›, konuyla ilgili di¤er meslek odalar› ve sivil toplum ku-
rulufllar› sürekli olarak bu yanl›fl projelere karfl› hukuki mücadele yürüt-
mekte, kamuoyunu bilgilendirmeye ve duyarl›l›k oluflturmaya çal›flmak-
tad›r. Sosyal demokrat bir belediyecilik anlay›fl›na sahip olmas›n› bek-
ledi¤imiz ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin de bu konuda ço¤unlukla
merkezi iktidara paralel kararlar alabildi¤ini üzülerek izlemekteyiz.
Tüm ülkede “dayatmalara itiraz” edildi¤i günlerde, bir gece ‹zmir Bü-
yükflehir Belediye Meclisinde gündeme al›narak kabul edilen kent mer-
kezine yeni yüksek yap› projelerinin önünü açan Alsancak planlar›, ye-
rel yönetimin bu eylemlerden “mesaj almad›¤›n›” göstermektedir.

Ancak Neoliberal zihniyetin özü ayn› olmakla birlikte aktörlerinin de¤i-
flebilece¤ini bildi¤imiz için bu tav›r bizi flafl›rtmamaktad›r. Kimi zaman
muhafazakar, kimi zamansa sosyal demokrat bir kimlikle ortaya ç›kan
bu zihniyet kentleri tekellerin kontrolündeki pazaryerleri, kentlileri ise
bask› alt›nda tutulmas› gereken tüketiciler olarak tan›mlamakta, kent-
sel mekan› da bu bak›fl aç›s›na göre oluflturmaya çal›flmaktad›r. En bü-
yük hedefi kentlilerin özgürce kullanabilecekleri yeflil alanlar ve di¤er
kamusal alanlar› mimarl›k ve planlama enstrümanlar›n› kullanarak tica-
ri kimli¤e büründürmek, kentlilerin özgürlüklerini elinden almak ve tü-
ketim döngüsünü yeniden, yeniden, yeniden... kurmakt›r. 

Mimarlar Odas› olarak daha iyi bir gelecek için bu düzene karfl› ç›karak
kamu yarar›n› gözetmeyen her projenin sonuna kadar takipçisi olaca¤›-
m›z›, hukuki mücadelemizi sürdürece¤imizi, toplumsal sorumlulu¤umuz
gere¤i halk›m›z› bu alanda bilgilendirme yönündeki çabalar›m›z›n artarak
devam edece¤ini kamu oyuna duyururuz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu 
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SOR BAKALIM!..
Serdar K›z›k / Cumhuriyet Ege / 01.07.2013

... 

Sor bakal›m, halk ‹nciralt›’na EXPO ve devasa bir AVM istiyor mu? 

Üçkuyular’a yine devasa bir AVM ve rezidansa ne diyorlar, bilelim. 

fiirinyer’deki pazar alan›na yurttafllar ifl merkezi için ne düflünüyor,
ö¤renelim.

Madem Gezi Park› eylemlerinden ders ald›n›z, buyrun referanduma
gidelim. 

Dün ‹nciralt›’n›n ya¤malanmas›na karfl› ç›k›p, piknik yapanlara sor. 

Balçoval›lara sor. 

‹zmirlilere sor... 

Gerçi kamu ç›kar›n› referanduma götürmenin anlam› yok ama yine de
sor. 

Çünkü rant kokular› geliyor. Özellikle EXPO flemsiyesi alt›ndaki
tasar›mda... 

Koku da de¤il asl›nda oldukça aç›k ve net. 

, , ,

Çeliflkiler var, sorular var, yan›ts›z b›rakt›¤›n›z... 

‹nciralt›’na 300 bin mekrekarelik AVM, planlara nas›l girdi, anlat›n. 

EXPO Yasas›’nda AVM var m›, söyleyin? 

Kent orman›n› söküp nas›l EXPO binalar›n› konduracaks›n›z? Aç›klay›n. 

1. derecedeki S‹T alan› lagüne nas›l yap›laflma getirebiliyorsunuz... 

Bölgenin tar›msal nitelikte arazi oldu¤unu belirten mahkeme kararlar›n›
nas›l yok say›yorsunuz, anlat›n. 

Koskoca kentte kala kala tek yeflil alan›, nas›l imara aç›yorsunuz, belirtin. 

Uçaktan ‹zmir’e bak›nca bu devasa beton kütleleri sizleri hiç ürkütmüy-
or, düflündürmüyor mu? 

Orada hangi holdinglerin, hangi uluslararas› flirketlerin arazileri var
aç›klay›n da bilelim. 

Kimler nas›l rantlar elde edecek, ö¤renelim. 

, , ,

Az say›da kalan yeflil alanlar›n herhangi bir gerekçeyle al›flverifl
merkezine dönüfltürülüyor olmas› kent için cinayet de¤il mi? 

Özellikle de bir metrekare yeflil alana ihtiyaç varken... 

Yoksa EXPO asl›nda Truva At› m›? 

Sermayenin mi yan›ndas›n›z halk›n m›? 

Söyleyin bilelim.... 

Sor bakal›m, halk ne diyecek, gör bakal›m...



7Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

AaBaCcDdEeFb



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 8

Bas›n Aç›klamas› 01.06.2013

Taksim Meydan› Yayalaflt›rma projesi ve Gezi Park›na
Topçu K›fllas› ad› alt›nda AVM yap›lmas› konular› bir y›ld›r
kamuoyunun gündeminde yer almaktad›r.

27 May›s 2013 tarihinde saat 22.30’da ifl makineleri Gezi
Park›na girmifl ve fiili y›k›m ve a¤açlar›n sökülerek parça-
lanmas› ifllemi bafllat›lm›flt›r. Bunun üzerine Taksim Mey-
dan› ve Gezi Park›na sahip ç›kma duyarl›l›¤› gösteren de-
mokratik çevreler, meslek örgütleri ve do¤asever halk›-
m›z park alan›nda buluflarak y›k›m›n ve a¤aç katliam›n›n
durdurulmas›n› sa¤lam›flt›r. Ancak daha sonra polis saba-
ha karfl› sald›rm›fl demokratik hakk›n› kullanan vatandafl-
lara insafs›zca müdahale etmifltir.

Yaflanan polis fliddeti ve gelinen aflama nedeniyle ‹stan-
bul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl`tan gö-
rüflme için randevu talep edilmifl ve 31 May›s 2013 tarihin-
de saat 14.30’da ‹BB Florya Binas›nda bir toplant› gerçek-
lefltirilmifltir. Bu toplant›da Belediye Baflkan›ndan flu ta-
leplerde bulunulmufltur:

fiu anda Gezi Park› polis iflgali alt›ndad›r. Yurttafllara kar-
fl› orant›s›z fliddet kullan›lmaktad›r. Bunun sürmesi halin-

de can kay›plar› ve yaralanmalar›n artaca¤› endiflesinde-
yiz. Bunun ivedilikle durdurulmas› yönünde bir giriflimde
bulunulmal›d›r.

Parka yap›lan fiili müdahale hukuka ve yasalara ayk›r› bir
biçimde gerçekleflmifltir. Park üzerinde bir binan›n yap›l-
mayaca¤›n›n kamuoyuna aç›klanmas› gerekti¤i, ayr›ca bu
buluflmalar›n gezi park›nda farkl› kesimleri bir araya getir-
di¤i ve tamamen park›n savunulmas› amac›yla gerçeklefl-
tirildi¤i ifade edilmifltir. Bunun ›fl›¤›nda hükümet yanl›s› ki-
mi çevrelerce öne sürülen provokasyon iddialar›n›n as›ls›z
olup, bu buluflmalar›n kardeflçe ve demokratik dayan›flma
duyarl›l›¤› içerisinde gerçeklefltirildi¤i anlat›lm›flt›r.

Polis iflgalinin kald›r›lmas› ve parktaki hak aray›fl›ndaki in-
sanlara fliddet uygulanmamas› yönünde güvence talep
edilmifl ve bir aç›klama yapmas› talebinde bulunulmufltur. 

Bu talebimize ra¤men baflkan bu do¤rultuda yapaca¤›
aç›klama yerine gerçeklere dayanmayan bir aç›klama ya-
parak kamuoyunu aldatm›flt›r. Hele yürütmenin durdurul-
mas›na karar verildi¤i bir süreçte Taksim Gezi Park› ve
Meydan ile bu alana ulaflan tüm cadde ve sokaklarda sür-
mekte olan polis fliddetinin derhal durdurulmas›n› ve po-
lisin bu alanlardan geri çekilmesini talep ediyoruz. Görüfl-
meye ve taleplerimize iliflkin bunun d›fl›ndaki aç›klamalar
gerçe¤i yans›tmamaktad›r.

Eyüp MUHCU

Mimarlar Odas› Genel Baflkan›

Taksim Gezi Park›
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Bas›n Aç›klamas›

Bildi¤iniz üzere, Baflbakan taraf›ndan seçimlerden önce
“Taksim Yayalaflt›rma Projesi” ad› alt›nda, Taksim Meydan›
ile Taksim Gezisi’ni betonlaflt›rmay›, insans›zlaflt›rmay› ve
kimliksizlefltirmeyi hedefleyen bir “dönüflüm projesi” ilan
edilmiflti. Söz konusu proje do¤rultusunda haz›rlanan
1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçl› naz›m plan de¤iflik-
li¤...i, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan 19 Eylül 2011
tarihinde kabul edilerek 14 fiubat 2012 tarihinde ask›ya ç›kar-
t›lm›flt›r.

Önerilen plan de¤iflikli¤i; ça¤dafl flehircilik ve ulafl›m ilkele-
rinden, 21. yüzy›l›n kamusal alan ve meydan düzenlemesi an-
lay›fl›ndan, kent ve kentli haklar› yaklafl›m›ndan uzak olarak
ve koruma kurullar› kararlar› ile hukuk ihlal edilerek ilan edil-
mifltir. Araç ve yaya güvenli¤ini de tehdit eden plan de¤iflik-
li¤i, batt› ç›kt›lar ve istinat duvarlar›yla, yaya eriflimini engel-
leyen, meydana ç›kan tarihi caddelerin iliflkilerini kopartan,
gerek görsel gerekse yaflamsal ve kültürel bütünlü¤ü yok
eden bir yer alt› yaflam projesi olarak ortaya getirilmifltir.

Ayr›ca; plan de¤iflikli¤ine hukuksuz bir flekilde eklemlenerek,
kamuoyuna “Topçu K›fllas›” ihyas› ad› alt›nda tan›t›lan yap›-
laflma süreci dayat›lm›fl; tüm yurttafllara aç›k, hepimizin hak-
k› olan, flehrimizin merkezindeki yegâne park alan›, ayr›ca
deprem karfl›s›nda s›¤›n›lacak “Gezi Park›” yok edilmeye, 70
y›ll›k a¤açlar›m›z, yürüme, buluflma ve dinlenme alanlar›m›z
betonlaflmaya kurban edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Tüm bu gerek-
çeler ile Taksim Dayan›flmas› bileflenleri ve semt sakinleri ta-
raf›ndan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne binlerce itiraz di-
lekçesi iletilmifltir.

Projenin acil olarak durdurulmas› istemiyle 11 May›s 2012 günü;
17.01.2012 tasdik tarihli “Beyo¤lu ‹lçesi, Taksim Meydan› Yaya-
laflt›rma Projesi’ne iliflkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma
Amaçl› Naz›m ve Uygulama ‹mar Plan› De¤iflikli¤i hakk›nda
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi, TMMOB
fiehir Planc›lar› Odas› ‹stanbul fiubesi ve TMMOB Peyzaj Mi-
marlar› Odas› ‹stanbul fiubesi taraf›ndan dava aç›lm›flt›r.

Devam eden yarg› sürecine ra¤men, inflaat›n ihalesi gerçek-
lefltirilmifl, yüklenici firma Kalyon ‹nflaat taraf›ndan inflaat ça-
l›flmas› bafllat›lm›fl, Taksim Gezi Park› bu hukuksuz inflaat›n
flantiyesi haline getirilmifltir.

27 May›s 2013 gecesi hukuksuz flekilde Gezi Park›’nda bulu-
nan a¤açlar›n ifl makineleri ile kald›r›lmas› ve fliddet dolu po-
lis müdahalesi ile Gezi Park›’n› ülkemiz ve dünya kamuoyu-
nun gündemine tafl›yan süreç bafllam›flt›r. Sonras›nda hepi-
mizin yak›ndan takip etti¤i hukuksuzluklar devam ederken,
yarg› süreci de beraberinde sürdürülmüfltür. Bu süreç sonu-
cunda gelinen noktada, ‹stanbul 1. ‹dare Mahkemesi’nin 06
Haziran 2013 tarihinde ald›¤› karar ile ‹mar Plan› De¤ifliklikle-
ri iptal edilmifl ve Mahkeme taraf›ndan al›nan gerekçeli karar
taraf›m›za bugün iletilmifltir.

Mahkeme karar›nda dal›fl tünellerine iliflkin plan kararlar›n›n
koruma ilke ve kararlar›na ayk›r›l›¤›, plan notlar›nda yer alan
Gezi Park›’nda Topçu K›fllas›’n›n ihyas› ile ilgili hükmün ça¤-
dafl flehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine uygun olma-
d›¤›, kamu yarar› gözetmedi¤i sonucuna var›lm›flt›r.

Bafllatt›¤›m›z hukuk mücadelesi sonucunda al›nan bu karar,
Taksim Dayan›flmas› bileflenleri ve Gezi Park› sürecinde Tak-
sim Dayan›flmas›’na destek veren tüm yurttafllar›m›zca sür-
dürülen mücadelenin hakl›l›¤›n› kan›tlam›flt›r. Ülkemiz tari-
hinde görülen en genifl kat›l›ml› demokrasi, kent ve insan
haklar› mücadelesinin hakl›l›¤› yarg› karar›yla bir kez daha is-
patlanm›fl, Tarihi Taksim Meydan› ve Gezi Park›n›n korunma-
s› yarg› karar›yla da güvence alt›na al›nm›flt›r. Kazan›mlar›m›-
z›n takipçisi ve güvencesi olmaya devam edece¤imizi kamu-
oyuna bir kez daha sayg›yla duyuruyoruz.

Taksim Hepimizin!

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi
TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› ‹stanbul fiubesi
TMMOB Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹stanbul fiubesi

De¤erli Bas›n Emekçileri ve Kamuoyuna
03.07.2013
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Bas›n Aç›klamas›

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›,
D‹SK'in ihtar eylemlerine destek amac›yla 4 Haziran 2013
tarihinde bir aç›klama yapt›.

TMMOB, D‹SK Baflkanlar Kurulu'nun ülkenin bu gününde
yaflananlara iliflkin olarak yapt›¤› de¤erlendirmeler sonu-
cunda ald›¤› karar gere¤i Çarflamba gününden itibaren
gerçeklefltirece¤i hayat› durdurmaya yönelik ihtar eylem-
lerini destekleyecektir.

D‹SK taraf›ndan,

"Taksim Gezi Park›'n›n park olarak kalaca¤› resmen ilan
edilmelidir. Halka uygulanan fliddetin sorumlular› hesap
vermeli ve istifa etmelidir, biber gaz› kullan›m› yasaklan-
mal›d›r. Ülkenin dört bir yan›nda gözalt›na al›nan binlerce
kifli hakk›nda hiçbir soruflturma aç›lmayaca¤› ilan edilme-
li, yarat›lan ma¤duriyetler nedeniyle halktan özür dilen-
melidir. Taksim baflta olmak üzere Türkiye'deki tüm mey-
danlarda, kamusal alanlarda toplant› ve eylem yasaklar›na
son verilmelidir."

fleklinde ifade edilen talepler gerçekçidir, anlaml›d›r. Siya-
si iktidar D‹SK'in bu sözlerini anlamak, gere¤ini yerine ge-
tirmek zorundad›r.

TMMOB, "Kurtulufl yok tek bafl›na, ya hep beraber, ya hiç
birimiz" sözünü ›srarla ve her fleye ra¤men büyütmeye
devam edecektir.

Mehmet So¤anc›

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

TMMOB, D‹SK ve KESK'in
‹htar Eylemlerini
Destekleyecektir! 

Türkiye 10 gündür ola¤anüstü günler yafl›yor. Halk alan-

larda, sokaklarda AKP’nin politikalar›na karfl›, demokratik

tepki gösteriyor. Hükumet bu direnifli fliddetle bast›rmaya

çal›fl›yor. Bu fliddeti protesto etmek, yurttafllar›n hakl› ta-

leplerinin yan›nda olmak için KESK’in daha öncesinden

kamunun tasfiyesine karfl› güvenceli ifl, güvenceli gelecek

talebiyle alm›fl oldu¤u grev karar› D‹SK – TMMOB – TTB

ile ortaklaflt›r›lm›fl ve 5 Haziran’da greve ç›k›lm›flt›r. Eme-

¤in üretimden gelen gücü kullan›larak devlet terörü ve

AKP politikalar› protesto edilmifltir. 

Emek örgütlerinin yukar›daki gerekçelerle, alm›fl olduklar›

grev karar›, halk›n da yo¤un deste¤i ile baflar›l› bir flekilde

uygulanm›flt›r. ‹zmir ve Türkiye ile bütünlefltirilmifltir. Bu-

radan bir kez daha ‹zmir halk›na teflekkür ediyoruz. 

‹zmir halk›n›n bu kadar yo¤un deste¤i varken ‹zmir Bü-
yükflehir Belediye Baflkan›’n›n grev karar› ile sendikala-
ra dönük aç›klamalar›n› talihsiz ve haks›z buluyor, k›n›-
yoruz.

‹zmir’de halk›n yo¤un kat›l›m›, demokrasi ve emek bile-

flenlerinin deste¤i ve kolaylaflt›r›c›l›¤› ile halk›n direnifli

alanlarda, sokaklarda devam etmektedir. Fakat AKP hü-

kumeti ve Ankara Valili¤i ülke sath›nda geliflen direniflten

dersler ç›karmayarak, K›z›lay meydan›nda demokratik

haklar›n› kullanan emek örgütü üyelerine ve yurttafllara

sald›rm›fl, özellikle sendika yöneticileri hedef al›nm›flt›r. Bu

sald›r›lar› ve polis terörünü fliddetle k›n›yoruz. 

Biz emek ve demokrasi güçleri olarak, dün oldu¤u gibi

bugün de halk›n hakl›, meflru talep ve direnifllerinin yan›n-

da olaca¤›m›z› bir kez daha ifade ediyoruz. 

‹ZM‹R BAROSU-D‹SK-KESK-TÜRK ‹fi-TMMOB 

Bas›na ve Kamuoyuna!

04.06.2013
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Bas›n Aç›klamas›05.06.2013

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Türkiye’de çevresel de¤er-
lerin korunmas› ve gelifltirilmesi bugün daha fazla önem ka-
zanm›fl, ekonomik politikalar›n, sosyal yaklafl›mlar›n çevre ile
uyumunda gelinen nokta, endifle verici bir hal alm›flt›r. Do¤al
çevrenin korunarak gelifltirilmesi ve gelecek kuflaklara akta-
r›lmas› için iktidar taraf›ndan kimi yap›sal ve ciddi tedbirler
al›nmas› gerekirken, sorunlar daha da katlanarak devam et-
mektedir.

Çevreyi “rant” arac› olarak gören politikalarla, tar›m alanlar›,
do¤al kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, k›y›lar, sit alanla-
r›, milli parklar imara aç›lmakta; yeralt› ve yerüstü su kaynak-
lar› kirletilmektedir. Bu yöndeki uygulamalarla do¤al, kültü-
rel ve mimari miras›m›zla birlikte tüm çevre de¤erlerinin yok
edilmesinin önünü aç›lmaktad›r.

Taksim Gezi Park› ve Atatürk Orman Çiftli¤i gibi kent merke-
zindeki, an› de¤eri de olan yaflam alanlar›n›n betonlaflt›r›lma-
s› ile kent içi yaflam alanlar› yok edilmekte; yap›lan 2000’e
yak›n HES arac›l›¤›yla akarsular›m›z›n do¤al özellikleri özel-
lefltirmeler suretiyle yok edilmekte ve bu yok olufl çevre ya¤-
mas›n›n bir baflka boyutunu oluflturmaktad›r.

2B Yasas› ile birlikte, “orman vasf›n› kaybetti¤i” gerekçesiy-
le parsel olarak tescil edilen alanlar›n, “dönüflüm alan›” ilan
edilerek, TOK‹ eliyle yo¤un bir yap›laflmaya aç›lmas› uygula-
malar›n›n bafllat›lmas›, ormanlar›m›z›n yeni bir k›y›m yaflama-
s›na neden olacakt›r.

Bilimsel raporlarla ‹stanbul için bir kent suçu olma niteli¤i
net biçimde ortaya konmas›na ra¤men hükümetin talimat›y-
la haz›rlanan ve temeli at›lan 3. köprü projesi; 1 milyonluk
kent ve yeni havaliman› projesi ile ç›lg›n projeler ad› alt›nda
gündeme getirilen Kanal ‹stanbul projesi gibi projelerle ‹s-
tanbul’un elde kalan son do¤al alanlar›n›n yok olma sürecini
bafllatmaktad›r.

Yap›lan yeni düzenlemelerle ÇED uygulamalar›n›n kadük b›-
rak›lmas›, halihaz›rda Meclis gündeminde görüflülmekte olan
Orman Kanununda De¤ifliklik Tasla¤› ile di¤er taraftan Mec-
lis gündemine gelmeyi bekleyen ‹mar Kanunu, K›y› Kanunu
taslaklar›yla tüm do¤al çevreyi kontrolsüz bir biçimde yap›-
laflmaya açarak yok olmas›na neden olacak düzenlemeler
kayg› verici boyutlara ulaflm›flt›r.

Koruma alt›na al›nm›fl milli parklar›m›z, do¤al sitlerimiz, ya-
ban hayat› koruma sahalar›m›z, sulak alanlar›m›z ve tüm ko-
runan alanlar›n s›n›rlar›n›n de¤ifltirilebilmesine ve tümüyle
kald›r›lmas›na; bu alanlar›n yap›laflmaya aç›lmas›na olanak
veren ve yine TBMM Genel Kurulu’nda görüflülen Tabiat› ve
Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanunu Tasar›s›’n›n ivedilikle ge-
ri çekilmesi gerekmektedir.

Bu koflullarda esenlikli bir dünya ve ülkemizin gelece¤i için,
temel insan haklar›ndan “sa¤l›kl› ve nitelikli bir çevrede yafla-
ma hakk›”n›n sa¤lanmas› ve “çevre ya¤mas›”n›n durdurulma-
s› için tüm toplum kesimlerinin ortaklaflmas›; iktidar›n politi-
kalar›n› belirlerken tüm kesimlerin görüfl ve önerilerini dikka-
te almas› gerekmektedir. Taksim Gezi Park›’nda bafllayarak,
halk›m›z›n duyarl›l›kla sahip ç›kmas› sonucunda tüm yurda
yay›lan “Çevresine Sahip Ç›kma Bilinci” umut etmek isteriz ki
kanun yap›c›lar için de uyar›c› olacakt›r.

Mimarlar Odas› olarak, bilimin ve hukukun yol göstericili¤in-
de do¤al varl›klar›m›z› koruyarak, bugünden yar›na tafl›ma
tavr›m›z›n, mesleki sorumlulu¤umuz oldu¤u bilinciyle, ülke-
mizin tüm do¤al ve yap›l› çevresini sermaye olarak de¤erlen-
diren, var olan do¤al ve kültürel miras›m›z›n yok edilmesi an-
lay›fl›na karfl› mücadelemizi kararl›l›kla sürdürece¤imizi de-
¤erli kamuoyu ile sayg›yla paylafl›yoruz.

TMMOB Mimarlar Odas›

Do¤al Kültürel ve Mimari Miras›m›z, Kentsel Yeflil
Alanlar›m›z ‹ktidar›n Rant Politikalar›n›n Hedefi
Olmaktan Ç›kar›lmal›d›r
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Uluslararas› Mimarl›k Örgütlerinden Gezi Park› Dayan›flmas› Mektuplar›

Say›n Baflkan Eyüp ve Sevgili Meslektafllar,

Dost Kosova halk› ve biz mimarlar son zamanlarda Türkiye’de
cereyan eden, ülkenin destans› gelene¤i ve mimarisi ile iliflkili
olaylar› kayg› ile izliyoruz. Geliflmeleri çok yak›ndan ilgiyle izli-
yoruz ve sizlerle ayn› duygu ve düflünceleri paylafl›yoruz. Yüz-
y›llar boyunca Kosova kökenli mimarlar›n ‹stanbul ve günümüz
Türkiye’sinde çeflitlilik gösteren mimariye katk›larda bulunmufl
oldu¤unu da eklemek isteriz.  

Gezi olaylar›na bak›yoruz ve Türkiye halk›n›n, sahip oldu¤u
de¤iflik kültürler ve de¤erler içinde dengesini bulaca¤›na inan›-
yoruz. ‹stanbul gibi büyük kentlerdeki kentsel geliflmenin, özel-
likle kent merkezlerindeki uygulamalar›n, halk›n ihtiyaçlar›n› ve
Gezi Park› gibi geliflmelerin de¤erlerini dikkate alan uzun süreli
karar verici süreçlerin bir parças› olmas› gerekti¤ine inanmakta-
y›z

Kosova’daki mimarlar ad›na, Kosova Mimarlar Birli¤inin baflka-
n› olarak, hükümetin söz konusu planlar›n›n yeniden gözden
geçirilmesi ve Gezi Park›n› bir dünya miras› merkezi durumuna
getirecek yeni kentsel plan›n ayr›nt›l› olarak yeniden de¤erlen-
dirilmesi taleplerini güçlü bir flekilde destekliyoruz. 

Bütün gücümüzle Türkiye Mimarlar Odas›n›n, ‹stanbul’un kent-
sel planlamas› ve kültürel miras› konular›nda etkin bir ses olma-
s› gerekti¤ine inan›yoruz. 

Yan›n›zday›z.

Sayg›lar›m›zla. 

Kosova Mimarlar Birli¤i

Say›n Baflkan Muhcu, 

Merkezi hükümetin yapmak istediklerine karfl› Taksim toplulu-
¤unun muhalefetine, protesto hareketlerine büyük bir üzüntüy-
le tan›k oluyoruz ve Türkiye halk›n›n duygular›n› paylafl›yoruz.
Bu çat›flman›n sakin bir flekilde ve sivil yöntemlerle çözülebile-
ce¤i bir ortam›n bulunaca¤›n› ümit ediyoruz. 

Kosova’n›n dost halk› ve biz mimarlar, kamusal mekâna iliflkin
olarak Türkiye’de cereyan eden son olaylar› endifle ile izliyoruz.

Mimar Sinan gibi ünlü mimarlar›n ‹stanbul’da ve Türkiye’nin di-

Say›n Baflkan, Sevgili Eyüp Muhcu, 

fiu s›ralarda ‹stanbul Taksim Meydan›nda ve Türkiye’de cereyan
eden müessif olaylara iliflkin 11 Haziran tarihli mektubunuz ve
çeflitli ‹nsan Haklar› örgütlerine yazarak sizi desteklememize
yönelik talebiniz için teflekkür ederim.

Kiflisel olarak, bir yurttafl olarak, temel özgürlüklerin k›s›tlanma-
s› do¤rultusunda endifle verici e¤ilimler gösteren geliflmeleri
büyük bir üzüntü ile karfl›l›yorum ve ço¤u kifli gibi tepkimi, ka-
n›mca Avrupa Parlamentosunun afl›r› güç kullan›m› konusunda-
ki karar› üzerinde az›msanmayacak bir etkisi olan ‹rlanda Ulus-
lararas› Af Örgütü kanal›yla internet üzerinden dile getirmifl bu-
lunuyorum. 

Aç›kt›r ki, mektubunuzda ve halk›n tepkilerinde dile getirildi¤i
gibi, kamusal mekânda “sosyo-kültürel” bir imar uygulamas›
olarak önerilen proje, hükümetin bir yat›r›mc› olarak ve inflaat

¤er önemli noktalar›nda çeflitlilik gösteren mimariye geçmiflte
yapt›klar› katk›lar› düflündükçe kayg›lar›m›z daha da art›yor. 

Türkiye mimarlar›n›n, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun bir dünya uy-
garl›¤› oldu¤u, mimarlar›n sayg›n bir konumda harika ‹stanbul
kenti ve di¤er kentlere damgalar›n› vurdu¤u dönemler boyunca
oldu¤u gibi karar verici süreçlerde yeniden etkinlik kazanaca¤›
günleri bekliyoruz. 

Kosova’daki mimarlar olarak, Gezi iflgalinin Türkiye ve dünyaya
kamusal mekânlar›n, kültürel ve do¤al miras de¤erlerinin dünya
çap›nda korunmas›na iliflkin çok fley anlatt›¤›na inan›yoruz.

Bu nedenle, Türkiye Mimarlar Odas›n›n görüfllerinin Gezi konu-
sundaki anlaflmazl›klar›n çözümünü sa¤layabilecek geliflmeler
üzerinde yap›c› etkilerinin olaca¤›n› ümit ediyoruz. 

Bu kadar önem verdi¤imiz de¤erlerin, manevi ve kültürel de¤er-
lerimizi tahrip edecek büyük ölçekli planlar›n tehdidi alt›nda ol-
du¤u bir ortamda yapt›¤›n›z ça¤r›y› ve giriflimlerinizi destekliyo-
ruz ve bu sorunun çözümü için gerekiyorsa yard›mc› olmaya ha-
z›r›z. 

Sayg›lar›m›zla.

Baflkanl›k Kosova Mimarlar Birli¤i 
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ekipleriyle yürütece¤i basit bir kentsel yenileme projesi de¤ildir
ve baflar›l› olabilmesi için projede yaflamsal pay› ve ç›karlar› bu-
lunan bu halk taraf›ndan “sahiplenilmesi” gerekmektedir. Bu na-
s›l gerçeklefltirilebilirdi? Düflünceme göre bunun tek yolu; ger-
çekten de bir kamusal tesis oluflturulaca¤› niyetinin aç›kça belir-
tilmesi, bunun planlanmas› ve tasar›m› için uzman çal›flmalar›n›n
ortaya konulmas›, yap›m için gerekli finansman›n nas›l sa¤lana-
ca¤›n›n aç›klanmas› ve kritik aç›dan projenin halka yönelik özel-
likleri ve yararlar› hakk›nda halk aras›nda görüfl gelifltirilmesi
yollar› ile var›lacak bir mutabakat olabilirdi. Halk›n medyadaki
haberlere yans›yan k›zg›nl›¤› dikkate al›nd›¤›nda, yukar›da belir-
tilenlerin hiçbirinin yap›lmad›¤› ve belki daha da önemlisi yat›r›-
m›n gerçeklefltirilmesi için izlenen sürecin saydam olmad›¤›, ne
pahas›na olursa olsun hemen uygulanmak istenildi¤i ve sonun-
da tepkilerin Türkiye’deki sivil toplumu ve insan haklar›n› kapsa-
yan bir yayg›nl›k kazand›¤› görülmektedir.  fiiddetin t›rmand›r›l-
mas› esef vericidir ve durdurulmas› gerekir. 

Yaflanmakta olan trajik durum, geçen y›l bizim ACE olarak Tür-
kiye’deki hükümet görevlilerine iletti¤imiz, mesleki uzmanl›¤›n
ifllevi ve Odan›z gibi kurulufllar›n kamu ç›karlar›n›n ortak garan-
törleri olarak toplumdaki görevleri konusundaki görüfllerimizin
yeniden dikkate al›nmas›n› da gündeme getirmifltir.  Mesleki aç›-
dan, Taksim Meydan›nda uygulanmak istenen ve itirazlara ne-
den olan planlar, yerel ihtiyaçlara uygun kentsel planlar›n haz›r-
lanmas›nda izlenecek yeterli süreçlerin gereklili¤i, çevresel so-
runlara gösterilecek duyarl›l›k,  yap›l› çevrede yaflam kalitesin-
den etkilenen bütün paydafllar aras›nda ve toplum içinde kat›-
l›mc› görüfl al›flveriflinin sa¤lanmas› konular›n›n önemini ortaya
koymaktad›r.  Do¤rusu uygulama, ço¤u Avrupa ülkesinde fark-
l›l›klar göstermekte ve kentsel yenileme projelerine iliflkin görüfl-
lerin gelifltirilmesinde halk›n kat›l›m›na olanak veren süreçlerin
ifllerlik kazanmas› giderek daha yayg›nlaflmaktad›r (Bak›n›z; bu
tür kat›l›mc› yaklafl›mlar› teflvik eden “Sürdürülebilir Toplum ‹çin
2005 Bristol Mutabakat Belgesi”). Mektubunuzda özellikle üze-
rinde durdu¤unuz Taksim Meydan›nda uygulanmak istenen pro-
jede geçmiflin görsel bir kopyas›n› oluflturma iste¤ini yans›tan
“yeniden canland›rma” yaklafl›m›, maalesef Avrupa’da h›zl› ve
çat›flmal› sosyo-politik de¤iflikliklerin yafland›¤› ülkelerde de ba-

zen tekrarlanan k›nanacak bir yönelifltir. Bu, günümüz koflullar›-
n› dikkate alan bir biçim oluflturmaktansa geçmiflte yap›lanlar›n
geri kullan›ma sokulmas› kolayc›l›¤›na kaçan bir tür cismani gör-
sel güven aray›fl›n›n yans›mas›d›r.  Bunlar, her spesifik durumun
kendi özelliklerine göre, uzun soluklu ve kapsaml› düflünceler
gelifltirilmesini gerektiren karmafl›k süreçlerdir.  

Taleplerinizi desteklemek için ACE ne yapabilir? Mimarl›k mes-
lek birlikleri ve odalardan oluflan bir federasyon olan ACE’nin
misyonuna uygun olarak, sizin de bildi¤iniz gibi, mimari ve çev-
resel sorunlara iliflkin yorumlar›m›z›, uzmanl›¤›m›z›n en verimli
olabilece¤i alanlarla s›n›rland›rmaktay›z.  

‹cra Kurulu üyelerimize dan›flarak, e¤er siz de bu görüflümüze
kat›l›rsan›z, dile getirdi¤iniz endifleleri kültürel miras›n korunma-
s›nda resmi görevleri bulunan ICOMOS ve UNESCO gibi örgüt-
lere iletmeyi uygun görürüz. ‹stanbul’daki yeflil kufla¤›n önemli
bir parças›n› oluflturan bir alan› yok edecek planlar konusunda
halk›n yayg›nl›k kazanan endiflelerine ra¤men Türk Hükümetinin
bugün yaflanan ve sürmekte olan uygulamalar›n› meslek toplu-
lu¤umuzun nas›l elefltirdi¤ini, önerilen projenin kültürel aç›dan
getirece¤i olumsuzluklar›, önerilen kentsel dönüflümden etkile-
necek ma¤durlar›n yaflayaca¤› insani bask›lar› memnuniyetle
duyurabiliriz. 

Sevgili Eyüp, Say›n Baflkan; 

fiu anda toplumunuzun zor bir dönemini yaflamakta olan sizin,
meslektafllar›n›z›n ve asl›nda Türkiye halk›n›n duygular›n› içten-
likle paylafl›yorum. Ümit ederim ki, son günlerde hükümetinizin
geliflmeler konusunda referanduma gidilebilece¤i iflaretlerini
vermesi, en az›ndan yurttafllarla tutarl› bir diyalogu bafllatacak
do¤ru yönde bir gidiflin ilk ad›mlar› olur. 

Lütfen bizi bilgilendirmeye devam edin ve yukar›da sözü edilen
kurulufllara ve Türk hükümetinde uygun görülecek mercilere
gönderilecek bir mektubun yararl› olup olmayaca¤›na iliflkin gö-
rüflünüzü bildirin. 

En içten sayg›lar›mla, 

Selma Harrington

ACE Avrupa Mimarlar Konseyi Baflkan›
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Uluslararas› Mimarl›k Örgütlerinden Gezi Park› Dayan›flmas› Mektuplar›

Gürcistan Mimarlar Birli¤i ad›na, son zamanlarda Türkiye’de ce-
reyan eden olaylara iliflkin endiflelerimi ifade etmek ve Türkiye
Mimarlar Odas› ve Taksim Dayan›flma Platformunu destekledi-
¤imizi bildirmek isterim. 

Yaflam ve mimarl›kta antidemokratik süreçleri ve güç kullan›m›-
n›, tarihsel kentlere yap›lan gelifligüzel müdahaleleri fliddetle k›-
n›yoruz. 

Lütfen bu mektubumuzu içten bir destek mesaj› olarak kabul
ediniz.

David Abuladze

Gürcistan Mimarlar Birli¤i Baflkan›

Türkiye Mimarlar Odas› Baflkan› 

Say›n Baflkan, 

Taksim Gezi Park› konusundaki 11 Haziran 2013 günlü mektubu-
nuz için teflekkürler.

‹srail Birleflmifl Mimarlar Örgütü (I.A.U.A.) ve ‹srailli mimarlar
olarak, Türkiye Mimarlar Odas›n›n Taksim Gezi Park›n›n korun-
mas›na iliflkin kararl› ve cesur duruflu bizi derinden etkilemekte-
dir.

I.A.U.A., Türkiye Mimarlar Odas›n›n mesleki tavr›n›,  ‹stanbul hal-
k›n›n ve gelecek kuflaklar›n yarar›na bu kentsel park›n ve kent-
sel kalitenin korunmas› için verdi¤i demokratik mücadeleyi des-
teklemektedir.

I.A.U.A., Taksim Gezi Park› krizinde ilgili bütün taraflar›n sorun-
lara, diyalog ve görüflmeler arac›l›¤›yla bar›flç› çözüm yollar›
bulaca¤›n› ümit etmektedir.

Sayg›lar›m›zla.  

Prof. Mimar Baruch Baruch
Mimar Itzhak Lipovetzky

I.A.U.A Baflkan› 
D›fl ‹liflkiler Baflkan›

Sevgili Meslektafllar, Sevgili Arkadafllar;

Sizden ald›¤›m›z 11 ve 12 Haziran 2013 tarihli mektuplar› yan›tla-
mak üzere, Taksim Gezi Park› çevresindeki durumu ve Topçu
K›fllas› konusunu Rusya Mimarlar Birli¤i (UAR) Baflkanl›k ‹cra
Kurulunda görüflmüfl ve Türkiye Mimarlar Odas›n›n bu konular-
daki yap›c› duruflunu destekleme karar› alm›fl bulunuyoruz.

UAR, söz konusu tarihi an›tlar›n tahribine neden olacak kararla-
r›n ard›ndan ‹stanbul, Ankara ve Türkiye’nin di¤er kentlerinde
yaflanan durumu gözden geçirmifltir. Bu tür kararlar›, uzmanla-
r›n, kent planc›lar›n›n, mimarlar›n ve mimarl›k tarihçilerinin kat-
k›s› ile ve ‹stanbul halk› ile görüflülerek almak gerekti¤ine inan›-
yoruz. Bu bir yasal düzenleme konusu olmal› ve yasa kötüye
kullan›lmamal›d›r. Benzeri bir durumu biz Rusya’da da yaflad›k.
Petersburg’ta kentin UNESCO taraf›ndan koruma alt›na al›nm›fl
tarihi merkezinin s›n›r›na Gazprom için 400 metre yüksekli¤in-
de bir gökdelen infla edilmek istendi. Bu giriflim ancak uluslara-
ras› destek sa¤lanarak ve U‹A’n›n Torino’da yap›lan genel kuru-
lunda al›nan karar›n da yard›m›yla durduruldu. 

Böylesi mimari sorunlar›n vatandafllar ve yetkililer aras›nda aç›k
bir çat›flmaya neden olmas›n› derin bir üzüntüyle karfl›l›yoruz.
U‹A kurallar›na göre bizim uluslararas› örgütümüz politika d›-
fl›ndad›r. Bununla birlikte, U‹A taraf›ndan ilan edilmifl bulunan
sürdürülebilir çevresel geliflim ilkelerine iliflkin olarak meslek in-
sanlar› ile yetkililer aras›ndaki diyalogda,  insanc›l idealler, insan
soyuna sevgi ve yap›c›, yarat›c› tutumlar egemen olmal›d›r.

Rusya mimarlar›, Türkiye’nin geçmiflten gelen kültürünü bil-
mekte ve sevmektedirler. Mimari mirasa ve yeni mimarl›k ak›m-
lar›na derin bir sayg› duymaktay›z. En baflar›l› U‹A kongrelerin-
den birinin 2005 y›l›nda ‹stanbul’da yap›ld›¤›n› ve kentin tarihi
merkezinin tamam›n›n bütün dünya için bir diyalog platformu
olarak de¤erlendirildi¤ini hepimiz hat›rl›yoruz. En k›sa zamanda
bu çat›flman›n bir düzene girmesini, tahrip edilen tarihsel de-
¤erlerin restorasyonunu, Türkiye Mimarlar Odas› üyelerinin bu
süreçte görev almas›n› bekliyoruz.

Andrey Bokov, Rusya Mimarlar Birli¤i Baflkan›

Andrey Kaftanov, U‹A Konsey Üyesi, Rusya Mimarlar Birli¤i
Baflkan Yard›mc›s› 
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Say›n Baflkan, Say›n Eyüp Muhcu; 

11 Haziran 2013 tarihli mektubunuzun içerdi¤i bilgileri dikkatle
inceledim.  Konunun ciddiyeti dolay›s›yla hemen ayn› gün size
yan›t veriyorum. Mektubunuzda aç›klad›¤›n›z ülkenizdeki duru-
mun karmafl›kl›¤›, son zamanlarda uluslararas› medyada çizilen-
den çok farkl› bir görüntü ortaya koymaktad›r. 

fiunu belirtmem gerekir ki, Türk mimarlar› ve UIA’n›n en aktif
üyelerinden biri olan Türkiye Mimarlar Odas› görevlerini yerine
getirmelerini engelleyen bir durumla ne zaman karfl›lafl›rsa, U‹A
onlar›n yan›nda,  onlarla tam bir dayan›flma içinde olacakt›r. 

UIA Yönetim Kurulu gelecek hafta Denver, Colorado’da
yapaca¤› toplant›da, isteklerinizi yan›tlamak ve UIA’n›n Türkiye
Mimarlar Odas›na deste¤ini göstermek için izlenecek en etkili
tutumu, UIA II. Bölge Baflkan Yard›mc›s› Deniz ‹nceday› ile bir-
likte gözden geçirecektir. 

Sayg›lar›mla, 

Albert Dubler

UIA Uluslararas› Mimarlar Birli¤i Baflkan› 

Say›n Baflkan, 

Türkiye’nin de kurucu üyelerinden bir oldu¤u ve 1948’den bu
yana aktif üyesi bulundu¤u UIA – “Uluslararas› Mimarlar Birli¤i”,
132 ülkeyi temsilen dünyadaki 1.500.000 mimar›n uluslararas›
meslek örgütüdür. 

Tarihi boyunca UIA, mimari tasar›mda ve kent planlamas›nda
kamu yarar›n›n önemini vurgulam›fl, mimarl›k mesle¤inin uygu-
lanmas› ve mesleki kalite ba¤lam›nda insani, toplumsal, çevresel
ve kentsel haklara iliflkin konularda fark›ndal›klar yarat›lmas› için
çal›flm›flt›r. 

Türkiye Mimarlar Odas›, UIA’n›n etkili, verimli çal›flmalar yürüten
bir üyesidir ve stratejilerimize önemli destekler sa¤lam›fl ve yak-
lafl›mlar›m›z›n, görüfllerimizin uygulay›c›s› olmay› sürdürmüfltür. 

Türkiye Mimarlar Odas› ayr›ca 2005’de UIA XXII. Dünya Kongre-
sini düzenlemifl ve ekteki 7 Haziran 2005 tarihli ‹stanbul Dekla-
rasyonunu yay›nlam›flt›r. Bu deklarasyon bugün hepimize yol
gösterici olmal›d›r, çünkü son birkaç haftad›r ‹stanbul’da cere-
yan eden olaylar› yak›ndan izliyoruz ve ne yaz›k ki kentsel alan-
da mimarl›¤›n, demokrasinin ve temel insan haklar›n›n içinde
bulundu¤u durumu üzüntüyle karfl›l›yoruz. 

Taksim Gezi Park›nda özgün kentsel yeflil alan›n korunmas›na
iliflkin tart›flmalarla bafllayan, kentte insan haklar› ve demokrasi
konular›nda geliflen direnifl ve gösteriler yayg›nl›k kazanm›fl ve
uluslararas› gündemde yer alm›flt›r. 

Mimarlar›n uluslararas› meslek örgütü olarak, sivil halk›n güven-
li¤ini, huzurunu ve bu özgün modern kamusal mekân›n bütünle-
flikli¤ini de tehdit eden söz konusu olumsuz geliflmelerden en-
difle duyuyoruz.

UIA, mesleki kalitenin, demokrasinin ve kamu ç›karlar›n›n gü-
vencesi olan mimarl›k meslek örgütleri ile yetkililer aras›nda bir
dayan›flmay› çok önemli bulmaktad›r. Bu konunun önemi, bizim
Mimarl›k Meslek Uygulamas›na ‹liflkin Uluslararas› Standartlar, 7
Haziran 2005 ‹stanbul Deklarasyonu,  Birleflmifl Milletler Dünya
Kentsel Kampanyas› – Kentler ‹çin Habitat Manifestosu ve son
olarak kabul edilen UNESCO’nun “Sürdürülebilir Kalk›nma Poli-
tikalar›n›n Özüne Kültürü Yerlefltirme” bafll›kl› Hangzhou Dekla-
rasyonu gibi mutabakat metinlerimizde, ana bildirgelerimizde
ve deklarasyonlar›m›zda da belirtilmektedir. 

UIA, ‹stanbul Gezi Park›nda ortaya ç›kan kritik kentsel ve mima-
ri sorunlara iliflkin olarak Türkiye Mimarlar Odas› ve Türk mimar-
lar›n› bütünüyle desteklemekte ve çat›flman›n bar›flç› yollardan
demokrasi vurgulanarak çözülebilmesini umut etmektedir. 

Sayg›lar›m›zla,

Albert Dubler

UIA – Uluslararas› Mimarlar Birli¤i Baflkan›
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Bas›n Aç›klamas›

AKP iktidar›,
“düzenleme”
ad› alt›nda
tüm alanlar›
neo- l ibe ra l
politikalar›n,
talan ve ya¤-
ma politikala-
r›n›n önünde

engel b›rakmayacak biçimde yeniden tanzim etmekte ve
bu durumdan, mühendislik mesle¤i de ziyadesiyle nasibi-
ni almakta. Bunun son örne¤i, teknik ö¤retmenlere mü-
hendis unvan› verilmesi giriflimidir.

Genel e¤itim politikalar› sonucunda bir yandan ülkemiz-
deki üniversite say›s› h›zl› ve plans›z bir biçimde artt›r›l›r-
ken, buna paralel olarak da mevcut mühendislik fakültele-
rine her y›l yenileri eklenmekte, nitelikli iflgücü oldu¤u
gerçe¤i göz ard› edilen ve bir maliyet unsuru olarak görü-
len mühendislik mesle¤inde emek sömürüsü giderek art-
maktad›r. 

Bütün üretim ve hizmet süreçlerinde temel bir yeri bulu-
nan mühendislik ö¤retimi ve uygulamalar›n›n temelini,
daha önce Teknoloji Fakülteleri ve “uzaktan e¤itim” uy-
gulamas› ile afl›nd›ran siyasi iktidar, flimdi de teknik ö¤ret-
menlere "mühendis" unvan› vererek bunu bir ileri aflama-
ya tafl›ma e¤ilimi göstermekte.

Yüksek Ö¤retim Kurulu (YÖK) “28 fiubat ma¤duriyetini

giderme” iddias›yla, 20 y›l önceki yönetmeli¤i uygulama-

ya karar vererek, dalga geçer gibi haz›rlanan s›nav soru-

lar›yla 100 TL bedelle mühendislik ünvan› da¤›tmaya ha-

z›rlan›yor. YÖK web sayfas›ndan yap›lan duyuruda “Tek-

nik Ö¤retmenler için Mühendislik Tamamlama Program›

Bafll›yor” ifadesi kullan›lm›fl, örnek soru tipleri sunulmufl

ve 21 Temmuz 2013 tarihinde yap›lacak s›navda, bugün

say›lar› 72 bini bulan teknik ö¤retmenlerin, ortaokul ö¤-

rencilerinin girdi¤i seviye belirleme s›navlar›n›n da alt›nda

kalan basitlikte sorulara yan›t verdiklerinde mühendislik

tamamlama programlar›na al›nacaklar› belirtilmifltir. 

Yap›lan sadece mühendislere yönelik bir haks›zl›k de¤il,

ayn› zamanda flu günlerde yapacaklar› tercihlerle mühen-

dislik fakültelerine girerek hayatlar›na yön vermeyi amaç-

layan gençlerimizin de geleceklerini riske atan bir yanl›fl-

t›r.

Teknik e¤itim fakültelerini kapatarak teknik ö¤retmenleri

iflsiz b›rakan YÖK, sorunu say›lar› 72 bini bulan teknik ö¤-

retmenlere “mühendis” unvan› vererek çözmeye çal›fl›r-

ken, hâlihaz›rda mühendislerin yüzde 25’inin iflsiz oldu¤u

ya da meslek d›fl› ifllerde çal›flt›¤› gerçe¤ini görmezden

gelmektedir. Teknoloji Fakülteleri kurulmas›na yönelik al›-

nan karar sonucunda da mevcut mezun say›s›na, 4-5 y›l

sonra her y›l 35 bin civar›nda yeni mezun eklenecektir.

Ülkemizde Nitelikli Ara Teknik Eleman ‹htiyac› Varken 
ve Mühendisler ‹flsizken, 
YÖK, Teknik Ö¤retmenleri de Mühendis Yapma Peflinde!

05.07.2013
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Bir yandan meslek liselerinden mezun olan gençlerimizin
üniversite s›nav girifllerine iliflkin katsay› karmaflas› yarat›-
l›rken, bir yandan da meslek liselerine ö¤retmen yetifltiren
teknik e¤itim fakülteleri kapat›lmaktad›r. Ülkemizde sü-
rekli olarak nitelikli ara eleman ihtiyac›na vurgu yap›l›rken;
teknik e¤itim fakültelerinin de kapat›lmas›yla birlikte, ara
eleman yetifltirecek e¤itmen kadrolar›n›n nas›l yetifltirile-
ce¤i de bofllukta kalm›flt›r. Nitelikli ara eleman ve tekniker
yetifltirilmek isteniyorsa, meslek yüksekokullar›n›n e¤itim
kalitesinin artt›r›lmas› zorunludur. E¤er teknik ve mesleki
e¤itim fakülteleri için ihtiyaç fazlas› olduklar›na yönelik
belirleme yap›lm›flsa, bu kayna¤›n nitelikli ara eleman ye-
tifltirmek için meslek yüksekokullar›yla iliflkilendirilerek
kullan›lmas› gerekmektedir.

‹ktidar›n kamuoyuna, “reform/iyilefltirme”, “iflsizli¤e çö-
züm” fleklinde sundu¤u bu ad›m›, asl›nda yüksekö¤retime
yönelik al›nan kararlardaki plans›zl›k, mühendislik e¤itimi
düzeyinin düflmesi, ucuz iflgücü kayna¤› yarat›lmas› gibi
karakteristik bir durum arz etmektedir.Bu uygulama ile
teknik ö¤retmenlerin iflsizli¤ine çözüm bulunaca¤› koca-
man bir yaland›r.Yap›lmas› gereken teknik ö¤retmenlerin
ara eleman yetifltiren teknik okullarda istihdam›na yönelik
çözümlerin gelifltirilmesidir.

TMMOB ve Odalar›m›z, 1992 y›l›nda 3795 say›l› Yasa’n›n
kabul edilmesiyle bafllayan, 2010 y›l›nda Teknoloji Fakül-
teleri’nin aç›lmas›yla devam eden ve bugün "Teknik E¤i-
tim Fakültesi mezunlar›na mühendislik unvan› verilmesi"
uygulamas›yla görünür hale gelen sürecin bir bütün ola-
rak; mühendislik, mimarl›k mesleklerinin itibars›zlaflt›r›l-
mas›, öneminin azalt›lmas›, niteli¤inin tart›fl›l›r hale getiril-
mesinin bir baflka tezahürü oldu¤unu düflünmektedir. Bu
durumu mühendislerin, mühendislik fakültelerinin ve mü-

hendislik fakültelerine girme çabas› içinde olan ö¤rencile-
rin içlerine sindirmesi mümkün de¤ildir.

Biz mühendis ve mimarlar›n, mühendislik ve mimarl›k ö¤-
rencilerinin ve meslek örgütlerinin uyar›lar›na; iktidar, Üni-
versiteleraras› Kurul ve YÖK taraf›ndan kulak verilmesini
istiyor, YÖK’ün duyurusunu yapt›¤› ve 21 Temmuz 2013
tarihinde ÖSYM taraf›ndan yap›lacak olan "Teknik Ö¤ret-
menler ‹çin Mühendislik Tamamlama Programlar› Girifl S›-
nav›"n›n ivedilikle iptal edilmesini istiyoruz.

‹tiraz›m›za kulak verin! Plans›z bir flekilde çok say›da do-
nan›ms›z üniversite, fakülte açmak, niteliksiz mühendis
yetifltirmek ve teknik ö¤retmenlere mühendis unvan› ve-
rilmesine yönelik uygulama, karar ve haz›rl›klardan derhal
vazgeçin!

Buradan bütün meslektafllar›m›z› ve ö¤rencilerimizi;
YÖK’ün, teknik ö¤retmenlerin mühendis unvan› almas›na
olanak sa¤layacak olan “Teknik Ö¤retmenler ‹çin Mühen-
dislik Tamamlama Programlar›n›n Girifl S›nav›”na karfl›
durmaya davet ediyoruz. Bu konuda bafllatt›¤›m›z imza
kampanyas›na kat›l›mlar›n›z› bekliyoruz. Bu konudaki bil-
gilere TMMOB ve odalar›m›z›n internet adreslerinden ula-
fl›labilir.

YÖK’ün, bu bilim d›fl› karar›n› geri almad›¤› ve s›nav› iptal
etmedi¤i takdirde, karfl›s›nda hem mühendisleri hem de
mühendislik fakültelerinde e¤itim gören ö¤rencilerimizi
"örgütlü" olarak görece¤ini hat›rlat›r›z.

Bu daha bafllang›ç mücadeleye devam.

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla.

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU
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Bas›n Bildirisi

TMMOB Mimarlar Odas› 43. Dönem Seçimsiz Genel Kurulu 6
- 7 Nisan 2013 tarihlerinde delegeleriyle Antalya’da toplan-
m›fl; güncel geliflmeler de¤erlendirilerek ülke gündeminin
kente, mimarl›¤a, meslek örgütüne, meslektafllara etkileri
kapsaml› bir flekilde de¤erlendirilmifl ve çözüm önerileri or-
taya konmufltur.

Bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda dünya, bölge ve ülke sorunlar›-
m›zla, meslek, meslektafl ve meslek Odam›zla ilgili öncelikli
konulardaki görüfller “Genel Kurul Sonuç Bildirisi” ve ayn› za-
manda bu toplant›n›n Mimarlar Odas› taraf›ndan geleneksel
olarak her y›l Nisan ay›nda yap›lmakta olan Mimar Sinan’› an-
ma etkinliklerine denk gelmesi nedeni ile “Sinan Bildirisi” ola-
rak yay›mlanmaktad›r:

Anadolu’dan Balkanlar’a uzanan genifl bir co¤rafyada dünya
miras›na çok say›da an›tsal eser kazand›ran Koca Sinan’› ölü-
münün 425. y›l›nda sayg›yla and›¤›m›z, dünyam›z, bölgemiz
ve ülkemiz aç›s›ndan derin kayg›lar duydu¤umuz bu günler-
de bölgemiz, sorunlar›n kesiflti¤i merkez haline gelmifltir. Ül-
kemiz ise, küresel güçlerin ç›karlar› do¤rultusunda h›zla bu
sorunlar›n içerisine sürüklenmektedir.

Tarihsel bir “k›r›lma” süreci içinde bulundu¤umuz bu dönem-
de, toplumun “bar›fl” umutlar›n› ve demokratik taleplerini te-
mel almas› gereken Anayasa de¤ifliklik tart›flmalar›; “otori-
ter” bir yönetimin pazarlanmas›n›n arac› haline getirilirken;

ülkemizde ve bölgemizde y›llard›r yaflanmakta olan kaos,

fliddet ve insan yaflam› hiçe say›lmaktad›r. Gelinen aflamada

art›k yeni can kay›plar›n›n olmamas› için bütün kesimlerin ba-

r›fltan yana tav›r almas› hayati öneme sahiptir. Bu nedenle

bar›fl giriflimleri çok de¤erlidir. Bizler mimar ve meslek örgü-

tü olarak bar›fl›n ve yaflam›n yan›nda aç›k tavr›m›z› her za-

man koymufl ve koymaya devam etmekteyiz.

Toplumun “Anayasa” üzerinden zapturapt alt›na almaya ça-

l›fl›ld›¤› bu süreçte, ekonomik perspektif “kentsel dönüflüm”e

dayand›r›lmakta ve insani, bilimsel ve mesleki tüm birikimler

yok say›larak; “3.Köprü”, “Atatürk Orman Çiftli¤i”, “Su Hav-

zalar›”, “HES”, “Alt›n Madenleri”, ” K›y› Yasas›”, “2B”, “TOK‹”,

“Kentsel Dönüflüm” gibi uygulamalarla; Cumhuriyet dönemi

mimari miras›m›z, do¤al, tarihî, kültürel de¤erlerimiz “ranta”

feda edilmektedir.

Bizler, ülkemizin “demokratik, eflitlikçi ve özgürlükçü” bir

Anayasaya kavuflmas› için, 1982 Anayasas›n›n mutlaka de¤ifl-

mesi gerekti¤ini savunuyoruz. Ancak, gündemde olan, de-

mokratik ve kamusal haklar›, kent, çevre ve kültürel kaynak-

lar›n yok edilmesini ve bunlarla ilgili ifllenen suçlar› Anayasal

güvenceye kavuflturmay›, Cumhuriyetin kazan›mlar›n› orta-

dan kald›rmay› ve “otoriter” bir rejimi hedefleyen “Ya¤man›n

Anayasas›n›” reddediyoruz.

Di¤er taraftan, mesle¤imiz ve Örgütümüz de, bu süreçte

oluflturulan gündemlerle a¤›r sald›r›lara maruz kalmaktad›r.

Meslek alan›m›zla do¤rudan ilgili olarak Çevre ve fiehircilik

Bakanl›¤›’n›n kurulufluna dair 644, 648 ve 653 say›l› KHK’ler

ile bafllat›lan süreç; baflta Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koru-

ma Kanunu, ‹mar Kanunu, Yap› Denetim Kanunu, K›y› Kanu-

nu, Mera Kanunu, Büyükflehir Belediye Kanunu olmak üzere

do¤al ve yap›l› çevreye yönelik yasalarda öngördü¤ü ve ger-

çeklefltirdi¤i de¤iflikliklerle, ülkemizdeki imar faaliyetleri ve

43. Dönem Genel Kurulu Sonuç Bildirisi

09.04.2013
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yap› üretim sürecinin, demokratik kat›l›m mekanizmalar› ol-
maks›z›n, yerel yönetimleri de ifllevsizlefltirecek flekilde, Çev-
re ve fiehircilik Bakanl›¤›’na ba¤land›¤› ve adeta Bakanl›¤›n
“Türkiye Belediye Baflkanl›¤›”na dönüfltürüldü¤ü bir kurguyu
dayatmaktad›r.

Kentlerimizin planl› ve sa¤l›kl› geliflimi, kentsel yaflam›n nite-
li¤inin yükseltilmesi, tarihî ve do¤al çevre ya¤mas›n›n durdu-
rulmas› gibi amaçlarla “fiehircilik Bakanl›¤›” kurulmas› öneri-
sini y›llard›r Mimarlar Odas› taraf›ndan gündeme getirilmek-
te ve çaba gösterilmektedir. Do¤al olarak ilk bak›flta, “Çevre
ve fiehircilik Bakanl›¤›”n›n kurulmas› olumlu bir geliflme ola-
rak alg›lanabilir. Ancak, Bakanl›¤›n kurulufl süreci, amaçlar›,
teflkilat yap›s› ve yetkileri de¤erlendirildi¤inde geçmifli dahi
aratan “çok ciddi sorunlarla karfl› karfl›ya oldu¤umuz” aç›kça
anlafl›lmaktad›r.

Kanun Hükmünde Kararnameler ile “kent ve do¤ay› rant ara-
c› olarak gören” bir anlay›fl›n tüm alanlara egemen olmas›n›n
önündeki engellerin kald›r›lmas› ve bu alanlara iliflkin yetkile-
rin iktidar›n elinde toplanmas› için TMMOB ve ba¤l› Odalar›n,
Yerel Yönetimlerin “asli ifllerine” ait yetkilerinin gasp edilme-
si, “özerk ve kamusal kimliklerinin” yok edilmesi, TOK‹’nin
Bakanl›¤a ba¤lanmas› ve bilirkiflilik müessesesinin Bakanl›¤›n
emrine verilmesi yönünde yap›lan düzenlemeler, s›kl›kla dil-
lendirilen “ileri demokrasi” söylemleriyle ba¤daflmamaktad›r.

Mimarlar Odas› olarak “rantç› ve otoriter” bir anlay›flla
KHK’ler ve yeni yönetmelik düzenlemeleriyle, Meslek Odala-
r›n›n “kamusal ve özerk” kimliklerini yok sayan ve bunlara
karfl› organize bir flekilde yürütülen “ifllevsizlefltirme, yetki-
sizlefltirme ve yok etme” politikalar›n› fliddetle k›n›yoruz.

Türkiye, yeryüzünün en köklü uygarl›k birikimlerine sahip ol-
mas›na ra¤men, özellikle kentleflme ve yap›laflma sürecini bu
niteli¤ine yak›flmayan bir kimlik erozyonu içinde yaflanmas›,
ülkemizde, yerleflim ve geliflme alanlar›ndaki mimarl›ktan
yoksun biçimlenmeler ve kullan›mlar›n yaratt›¤› mekânsal

yozlaflmalar, toplumsal ve kültürel erozyonlar karfl›s›nda “ka-

l›c›, sürdürülebilir, kimlikli ve ça¤dafl” bir çevrenin yurt düze-

yinde temel imar ve kentleflme hedefi olmas›n›n sa¤lanmas›;

Türkiye’mizin de kendine özgü koflullar› ile evrenselli¤i yafla-

mas›n› içerecek nitelikte bir “planlama - kentleflme ve konut

politikas›”n›n oluflturulmas› gerekti¤ini vurgulamaktay›z.

Yaklafl›k bir y›l sonra yap›lacak olan yerel seçimlerle, kentle-

rin toplum ad›na sahibi olan yerel yönetimler yeniden seçile-

cektir. Bu dönemde demokrasinin befli¤i olarak kabul edilen

belediyelerin uygulamalar›, kente müdahaleleri, merkezin ye-

rel yönetimler üzerinde bask›s›, kamusal özerklik gibi mimar-

l›k ve flehircilikle ilgili konular› de¤erlendirme olana¤› bulun-

maktad›r.

Yerel seçimlerde “ya¤ma ve otoriter anlay›fltan yana” olanla-

r›n teflhir edilmesi ve “demokratik yerelleflme ve sa¤l›kl›

kentleflme” anlay›fllar›n›n teflvik edilmesi kamusal sorumlu-

luklar›m›z aras›nda önemli bir yere sahiptir.

Genel Kurulda yap›lan ortak de¤erlendirmelere ba¤l› olarak

gündemde yer alan kapsaml› sorunlar›n üye ve örgütsel se-

ferberli¤e dayal› bir “Dayan›flma Süreci” ile afl›labilece¤i be-

lirtilerek; Oda’n›n Anayasal güvence alt›nda olan yetki ve so-

rumluluklar›n›n gere¤ini kararl› bir flekilde yerine getirmeye

devam edece¤i vurgulanm›flt›r.

Mimarlar Odas› Genel Kurulu, bu de¤erlendirmelerin ›fl›¤›nda

ola¤anüstü koflullardan geçti¤imiz bu dönemde; baflta mes-

lektafllar›m›z olmak üzere bütün duyarl› kesimleri savafla ve

anti-demokratik süreçlere karfl› tav›r almaya; meslek örgütle-

rimizin, üniversitelerimizin, yerel yönetimlerin “kamusal

özerk” kimliklerini korumaya, do¤a-kent-kültür ya¤mas›na

dur demeye ça¤›rmaktad›r.

Mimarlar Odas› Toplum Hizmetinde!

Mimarlar Odas› Genel Merkezi
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Rapor 21.04.2013

‹zmir ‹li, Çeflme ‹l-
çesi, Reisdere ma-
hallesinde bulunan
ve mülkiyeti Bafl-
bakanl›k Toplu Ko-
nut ‹daresi’ne ait
muhtelif parselleri
içeren, yaklafl›k 43
ha. büyüklü¤ünde-
ki alan› kapsayan,
1/25.000 Ölçekli
Çeflme (‹zmir) Çev-
re Düzeni Revizyon
Plan› Revizyonu”
incelenmifl olup,
afla¤›da belirtilen

konular tespit edilmifltir. ‹mar Kanunu ve Çevre Düzeni
Planlar›na Dair Yönetmelik aç›s›ndan;

11.11.2008 tarihli 27051 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlana-
rak yürürlü¤e giren Çevre Düzeni Planlar›na Dair Yönet-
melik, çevre düzeni planlar›nda uyulacak temel esaslar› ve
çevre düzeni planlar›n›n nas›l haz›rlanaca¤›na, nas›l ilave
yap›laca¤›na ve nas›l revizyon yap›laca¤›na dair esaslar›
belirlemektedir.

Yönetmeli¤in 9.maddesinde; “Nüfusun yerleflim ihtiyaçla-
r›n›n karfl›lanamamas›na, kamu yat›r›mlar›na, bölgesel öl-
çekli yat›r›mlar›n ortaya ç›kmas›na, planlar›n güncellenme-
sine, çevre kirlili¤inin önlenmesine, çevrenin korunmas›na,
maddi hatalar›n düzeltilmesine dair, yeterli, geçerli ve ge-
rekçeleri belirli teklif ve talepler yetkili idarece Çevre Dü-
zeni Plan›’n›n temel hedef, ilke, strateji ve politikalar› kap-
sam›nda teknik, yasal ve bilimsel çerçevede de¤erlendir-
meye al›narak sonuçland›r›l›r.” koflulu belirtilmifltir.

Onaylanm›fl olan “Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon
Plan› Revizyonu” plan› ve plan raporunda yönetmelikte
belirtilen bu koflullar›n hiçbirine dair bir analiz, aç›klama,
sentez bulunmamaktad›r ve plan bu koflullara uyulmadan
haz›rlanm›fl ve onaylanm›flt›r.

Revizyon onama s›n›rlar› içinde bulunan 43 ha. büyüklü-
¤ünde bir alana yap›laflma karar› getirirken, hiçbir yeterli
ve geçerli gerekçe belirtilememektedir. Revizyon plan› bu
haliyle yönetmeli¤e ayk›r›d›r.

Yönetmeli¤in 8.maddesinde, uyulacak temel esaslar bafl-
l›¤› alt›nda; kalk›nma ve varsa bölge planlar›n›n esas al›n-
mas›, sürdürülebilir kalk›nma yaklafl›m›n›n gözetilmesi,
eko sistem bütünlü¤ü ve arazi kullan›m kararlar›n›n sürek-
lili¤inin sa¤lanmas›, ilgili kurum ve kurulufllar›n, meslek ve
sivil toplum kurulufllar›n›n görüfllerinin al›narak planlama
sürecine kat›l›m›n›n sa¤lanmas›, do¤al, tarihi ve kültürel
çevre de¤erlerinin korunmas› vb. esaslar belirtilmifltir.

Onaylanm›fl olan “Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon
Plan› Revizyonu” plan› yönetmeli¤in bu maddesinde ta-
n›mlanan ve uyulacak temel esaslar olarak belirtilen koflul-
lar›n hiçbirine uyulmadan haz›rlanm›fl ve onaylanm›flt›r.
Yeterli ve geçerli bir gerekçeye dayanmadan 43 ha. alan›n
yap›laflmaya aç›lmas› sürdürülebilir kalk›nma ilkelerine ve
ekosistem bütünlü¤üne aç›kça ayk›r›d›r. Plan revizyon sü-
recinde meslek odalar›ndan hiç görüfl al›nmad›¤› gibi, bil-
gi de verilmemifltir. Bu flekliyle yönetmeli¤in tan›mlad›¤›
uyulacak temel esaslara aç›kça uyulmam›flt›r.

Üst Ölçek Plan Kademeleri ve Planlama ‹lkeleri aç›s›ndan; 

Onaylanan “Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan›
Revizyonu” plan raporunda belirtilen planlama alan›,
1/100.000 Ölçekli Manisa – Kütahya – ‹zmir Planlama Böl-

Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan› De¤iflikli¤i Hakk›nda
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gesi Çevre Düzeni Plan›nda “Kentsel Geliflme Alan› ve Tu-
rizm Alan›” kullan›m›nda kalmaktad›r” ifadesi, yarg› karar-
lar›yla yürütmesi durdurulmufl olan 1/100.000 Ölçekli Ma-
nisa – Kütahya – ‹zmir Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Pla-
n›’n› referans al›yor olmas› nedeniyle hukuken geçersiz
kalmaktad›r. Yürürlükte olmayan bir üst ölçekli plana
uyumdan söz edilemez.

Onaylanan “Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan›
Revizyonu”, yürürlükte bulunan Çeflme (‹zmir) Çevre Dü-
zeni Revizyon Plan›’nda k›smen “Turizm ve Konut Yerle-
flim Alan›” lejant›yla tan›mlanan bölgede ve büyük bölümü
de kentsel, bölgesel yeflil alanda kalmaktad›r. 43 ha’l›k ala-
n›n s›n›rl› bir bölümünde yürürlükte bulunan planda yap›lafl-
ma karar›, bir baflka ifadeyle imar hakk› bulunmaktad›r.

Yürürlükte bulunan 1/25.000 Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni
Revizyon Plan›’nda “Turizm ve Konut Yerleflim Alan›” ka-
rar› bulunan, yani tercihli kullan›m alanlar›nda, plan uygu-
lama hükümlerine göre konut yap›lmas› halinde ve turizm
amaçl› yap› yap›lmas› halinde iki farkl› tan›m getirilmifltir.

Konut yap›lmas› halinde 1000 m2 parsel büyüklü¤ü, en
fazla 0,25 KAKS, en fazla 2 kat (zemin + 1 kat) ve 1 parse-
le 1 ba¤›ms›z birim yap›laca¤›n›, turizm amaçl› yap› yap›l-
mas› halinde de 2.500 m2 parsel büyüklü¤ü, en fazla 0,60
KAKS, en fazla 3 kat (zemin + 2 kat) olarak yap›laflaca¤›
tan›mlanm›flt›r.

Onaylanan Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan›
Revizyonunda, yürürlükte bulunan Çevre Düzeni Reviz-
yon Plan›n›n planlama alan›na iliflkin kararlar› mülkiyet
özelinde, geliflme konut alan›na dönüfltürülmüfl, en fazla
KAKS 1.20, en fazla kat adedi 4 kat olarak, yo¤unluk art›-
fl› ve kat art›fl› yap›lm›flt›r.

Ayr›ca onayl› planda bulunan sosyal donat›, spor ve rekreas-
yon alan› kald›r›larak geliflme konut alan›na dönüfltürülmüfltür.

Gerek yo¤unluk art›fl› ve kat art›fl›, gerekse kentsel ve sos-
yal donat› alanlar›n›n kald›r›l›yor olmas›, hiçbir hakl›, bilim-
sel, nesnel ve kabul edilebilir bir gerekçeye dayanmad›¤›
gibi, plan de¤iflikliklerinde uyulmas› gereken ilke ve esas-
lara da aç›kça ayk›r›d›r.

Onaylanan Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan›
Revizyonunun kapsad›¤› alan, yürürlükte bulunan Çeflme
(‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan›nda ‹zmir – Çeflme
Reisdere Turizm Merkezi s›n›rlar› içerisinde yer almakta-
d›r. Turizm merkezi alan›nda yo¤un konut yap›laflmas› ka-
rar› getirilmesi, onayl› çevre düzeni planlar›n›n turizm ge-
liflmesine yönelik politika, program, ilke ve hedefleriyle de
uyuflmamaktad›r.

Sonuç; s›n›rl› bir zaman dilimi içinde ve s›n›rl› belge ve bil-
gilerin üzerinden yapt›¤›m›z inceleme sonucunda, mülki-
yeti TOK‹’ye ait olan muhtelif parselleri kapsayan 43 ha
alan› içeren ve Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’nca onaylanan
“Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan› Revizyonu”
yukar›da özetle belirtti¤imiz tespitler kapsam›nda, ‹mar
Kanunu’na, Çevre Düzeni Planlar›na Dair Yönetmeli¤e,
planlama ilkelerine, flehircilik bilimine ve kamu yarar›na
uygun de¤ildir.

Parsel ve tek mülkiyet ölçe¤inde “Çevre Düzeni Plan› Re-
vizyonu” yap›lmas› çok riskli bir planlama yaklafl›m›n›n ge-
liflmesine yol açacak tutumdur.

Onaylanm›fl olan “Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon
Plan› Revizyonu”nun iptal edilerek yürürlükte bulunan
Çeflme (‹zmir) Çevre Düzeni Revizyon Plan›n›n uygulan-
mas›n› talep ediyoruz. Bu geliflmeyi ‹zmir’in, Çeflme’nin
sürdürülebilir kentleflmesi, do¤a ve çevre de¤erlerinin ko-
runmas›, nesnel ve bilimsel planlama yaklafl›m›n›n sürmesi
ilkeleri ba¤lam›nda çok önemli buluyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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Kolokyum

Kat›l›m›n çok yük-
sek olmad›¤› kolok-
yum Uflak Belediye
Baflkan› Ali Erdo-
¤an'›n konuflmas›
ile bafllad›. Kendisi
de mimar olan Ali
Erdo¤an, Uflak için
"Uflak Ticaret ve

Sanayi Odas› Hizmet Binas› Mimari Proje Yar›flmas›" ile bafl-
layan sürecin geliflimini anlatt›. Yar›flma düzenlerken amaçla-
r›n›n infla edilebilir proje elde etmek ve k›sa bir sürede uygu-
lamaya koymak oldu¤unu belirtti. Mimarlar Odas› Uflak Tem-
silcili¤i'ne ve juriye baflar›l› yönetimlerinden dolay› teflekkür
etti. Sonras›nda sözü alan Milletvekili Dilek Akagün Y›lmaz,
Uflak'›n isminin duyulmas›, geliflmifllik düzeyinin ve entelektüel
birikiminin aktar›lmas›nda çok faydal› olaca¤› için mimarlara
ve yar›flmalarda eme¤i geçen herkese teflekkür etti. Ard›ndan
s›ras›yla jüri üyelerine, yedek jüri üyelerine, raportörlere pla-
ketleri takdim edildi. Uflak Valisi Mehmet Ufuk Erden'in k›sa
konuflmas›n› takiben ödül alan yar›flmac›lara ödülleri verildi.

Vali Elden de orta avlulu çözümlere s›cak bakmad›¤›n› belir-
tirken Beykent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. M. Emin Kara-
han ödül alanlar›n içinde neden farkl› tipolojide çözümler ol-
du¤unu sormas› üzerine Deniz Dokgöz'ün yar›flmalar›n bu
sebepten yap›ld›¤›n› aç›klamas› gerekti.

5 Kriter Belirledik ve Bu Kriterlere Sad›k Kald›k

Kokteyl aras›ndan sonra Mimarlar Odas› Genel Sekreteri Ne-
cip Mutlu'nun yönetiminde soru-cevaplara geçildi. Jüri üye-
leri k›sa konuflmalarla süreci yorumlad›lar. A¤›rl›kla sürecin
183 projelik yo¤un kat›l›ma ra¤men baflar›yla yönetildi¤i, ka-
rar verme aflamas›nda tutanakta da belirttikleri 5 kritere sa-
d›k kald›klar›n›, çok amaçl› salonun farkl› ele al›n›fl› sebebiyle
seçim yapmada önemli rol oynad›¤› belirtildi.

.................

Belediye Baflkan› Erdo¤an'›n, "Düflünülenlerin gerçe¤e dö-
nüfltürmek çok zor. Göreve bafllad›¤›m›zda kentsel dönüflüm
karar› al›nd›, Belediye Meclisi zaman›nda karar al›p dönüflü-
mü ilan etmedi¤i için merkezi yönetim TOK‹'yi atad› ve dö-
nüflüm alan› TOK‹ taraf›ndan yürütülüyor. Biz flimdi TOK‹
ile bir protokol imzalad›k. Cephe esteti¤i konusunu Uflak Be-
lediyesi o müellif üzerinden üstlendi. Bir iyi yap›, bir elmas o
alana çok dikkat çekti¤i gibi belki bu proje o alanda bütün-
cül bir enerji sa¤layabilir. ‹lk uygulamayd› ve çok iyi bir yö-
netim sergilenmedi fakat flimdi kent daha iyi bir noktaya gel-
di ve proje ile birlikte o alan›n daha k›ymetli olaca¤›n› düflü-
nüyorum," dedi.

Kolokyum ile Uflak Belediyesi Hizmet Binas› Mimari Proje Ya-
r›flmas› süreci bafllang›c›ndaki olumlu havayla sona erdi. Dü-
zenlenen yar›flman›n hem yerel yönetimi hem Mimarlar Oda-
s›'n› mutlu eden bir yar›flma oldu¤u kendileri taraf›ndan ifa-
de edilirken kat›l›mc›lardan gelen sorular, al›nan kararlar› ba-
z› noktalardan sorgularken genel olarak hemfikir bir tav›r
sergilediler. Kaynak: www.arkitera.com - Yazar: Selim Tabak

Uflak Belediyesi Hizmet Binas› Mimari Proje Yar›flmas›'n›n
Kolokyumu 16 Mart Cumartesi Günü Uflak Atatürk Kültür
Merkezi'nde Gerçekleflti
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Yar›flma

Türkiye’deki mimarl›k okullar›n› or-
tak bir platformda buluflturarak
özendirici ve yap›c› bir rekabet or-
tam› yaratan ve genç mimarlar› ve

mimar adaylar›n› mesleki ortam içinde bir araya getirerek
mimarl›k üzerine düflünmeye ve tart›flmaya yönlendiren
ARCHIPRIX - Türkiye yar›flmas›nda bugüne kadar 36 üniver-
siteden 1146 ö¤renci diploma projelerini sergiledi ve bir ara-
ya geldi. Do¤an Hasol, fievki Vanl›, Hülya Yürekli ve Ferhan
Yürekli taraf›ndan kurulan ARCHIPRIX - Türkiye bu y›l 18.
kez gerçeklefltirilecek. Geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da Ser-
ra’n›n ana sponsorlu¤u ile, Yap›-Endüstri Merkezi ve fievki
Vanl› Mimarl›k Vakf› ortakl›¤›yla düzenlenen yar›flmaya Türki-
ye’nin tüm mimarl›k okullar›ndan kat›l›m olmas› hedefleniyor.

Kad›n mimarlar›n mesle¤e ve mimarl›k ortam›na olan katk›-
lar›n› vurgulamak üzere, kad›n üyelerden oluflan 2013 y›l› Jü-
risi’nde, mimarl›k ortam›n›n farkl› alanlar›na katk›lar›yla tan›-
nan mimarlar Esin Boyac›o¤lu, Ece Ceylan Baba, Hatice Üs-
küdar Özer, Ekin Çoban Turhan, ve uluslararas› düzeyde or-
taya koydu¤u nitelikli mimari projelerle tan›nm›fl Amerikal›
Mimar Victoria Meyers yer alacak. Dürrin Süer ve geçen y›-
l›n birincilik ödülünü alan Emre Özdemir yedek üye olarak
jüri de¤erlendirmelerine katk›da bulunacak. Dereceye giren
projelerin sahiplerinin yan› s›ra bu y›l iki mimar aday› daha
ödüllendirilecek. ‹kinci kez verilecek olan “Sürdürülebilirlik”
ödülünün seçiminde Sürdürülebilirlik dan›flman› Mert Aya-
ro¤lu jüriye destek olurken, Serra Özel Ödülü kapsam›nda
bir yar›flmac› uluslararas› mimarl›k ortam›n› yerinde görmek
üzere “Hollanda Mimari Gezisi” kazanacak.

2012–2013 akademik y›l›, fiubat ya da Haziran dönemine ait
bitirme projeleri ile kat›labilinen Yar›flman›n son baflvuru ta-
rihi 10 Eylül 2013 Baflvuru formlar›, okullar›n Mimarl›k Bölüm
Baflkanl›klar›ndan veya www.archiprixturkiye.org adresin-
den elde edilebilecek. Kaynak:www.archiprixturkiye.org

Archiprix Türkiye 2013’e
Baflvurular Bafllad›

‹zmir halk›n› “körfezle”
buluflturmak, kabotaj hak-
k›n›n anlam›n› topluma
farkl› bir mesajla iletmek
ve bugünü daha anlaml›
k›lmak için her y›l 1.Tem-
muz günü Kabotaj Bayra-
m› kapsam›nda TMMOB
‹zmir ‹l Koordinasyon Ku-
rulu taraf›ndan düzenle-
nen ve Gemi Mühendisleri
Odas› taraf›ndan organi-
zasyonu yap›lan “Karton-
dan Tekneler” yar›flmas›-
n›n alt›nc›s› TMMOB Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Meh-
met So¤anc›’n›n da kat›l›-
m›yla yap›ld›. Mimarlar

Odas› ‹zmir fiubesi DOMA (Deniz Olaylar› Müdahale Arac›) tasa-
r›m›yla kat›ld›. fiubemiz kat›l›m ekibi; Erdem Y›ld›r›m, Onur ‹s-
kurt, Buket Dülger, Bahar Y›lmaz, Atamer Kumru, Kudret Dalk›-
l›ç, Yaman Temiz, Beysun Gökçin, Halil ‹brahim Alpaslan.

TMMOB‘ye ba¤l› odalar›n ‹zmir‘deki 17 flubesinin 4-10 kifliden
oluflan ekiplerle kat›ld›¤› yar›flmada; 1.‘li¤i Gemi Mühendisleri
Odas›, 2.‘li¤i fiehir Planc›lar› Odas›, 3.‘lü¤ü Ziraat Mühendisleri
Odas› al›rken ilk batan tekneye verilen "Titanik Ödülü"nün sahi-
bi Çevre Mühendisleri Odas› oldu. "En ‹yi Kostüm Ödülü"‘nü Ha-
rita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ve Maden Mühendisleri
Odas› paylafl›rken, "Prof. Dr. Yücel Odabafl› En ‹yi Tasar›m Ödü-
lü"nü G›da Mühendisleri Odas›, "Tahsin Vergin Centilmenlik
Ödülü"nü Makina Mühendisleri Odas› ve en düzenli ve temiz ça-
l›flan ekibe verilen "Kaptan Engin Tansel Mavi Bayrak Ödülü" nü
Orman Mühendisleri Odas› ald›. Kaynak:www.tmmob.org.tr

‹zmir ‹KK Taraf›ndan
Düzenlenen “Kartondan
Tekneler” Yar›flmas›’n›n
Alt›nc›s› Yap›ld›
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Yar›flma

Adana ‹linin
merkezi yerle-
flim bölgelerin-
den birisi olan
Reflatbey Ma-
hallesinde bulu-
nan ad›n› Ada-
na’n›n kurtulu-
flundan alan

Adana 5 Ocak Stadyumu 9.600 kiflilik olarak 1938 y›l›nda
hizmete girmifltir. 1975 ve 1988 y›llar›nda yap›lan de¤iflik-
likler ile bugünkü 23.000 kiflilik durumuna ulaflm›flt›r.
Adana’n›n iki tak›m›na birden ev sahipli¤i yapan ve kald›-
r›lmas› düflünülen 5 Ocak Stadyumu ve çevresindeki spor
kurulufllar›, Adana halk› için güçlü bir simgedir.

Yar›flman›n amac› Adana 5 Ocak Stadyumunun yeri üze-
rine yap›lmas› düflünülen ‹mar Plan Revizyonu yaln›zca
rant içerikli ifllevlerin uygulanmas› düflüncesine karfl› kent
için halka hizmet verebilecek düflünceler gelifltirmektir.
Bu ba¤lamda yar›flmac›, Adana Kentine sosyal, kültürel
katk› getirecek bir ifllev izlencesinin ön tasar›m›n› gerçek-
lefltirecektir.

Yar›flma 2 kategoride düzenlenecektir.
“ A “ Kategorisine Mimarlar Odas› üyeleri kat›labileceklerdir.
“ B ” Kategorisine Mimarl›k ö¤rencileri kat›labileceklerdir.

Seçici Kurul Dan›flman Üyeleri:
Yusuf GÜRÇINAR Ç.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan›

Bekir KAMIfiLI Mimarlar Odas› Adana fiube Baflkan›

Ulafl ÇET‹NKAYA fiehir ve Bölge Planc›lar› Adana fiube Baflkan›

Abdullah BAKIR ‹nflaat Mühendisleri Odas› Adana fiube Baflkan›

Ramazan DO⁄RU Peyzaj Mimarlar› Odas› Adana fiube Baflkan›

Seçici Kurul As›l Üyeleri :
Cengiz BEKTAfi (Baflkan)Mimar

Erkin ERTEN Ç.Ü.Müh. Mim. Fakültesi Mimarl›k Bölüm Baflkan›

Yusuf SER‹N Mimar

Mehmet KESK‹N Mimar / fiehir ve Bölge Planc›s›

Samet KARYALDIZ Mimar

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:
Gülertan AKYÜZLÜER Ç.Ü. Mimarl›k Bölümü Ö¤retim Görevlisi 

Demet ERKE YAPTI Mimarlar Odas› Adana fiube Yönetim Kurulu Üyesi

‹hsan ÜNAL Mimar

Raportörler:
Ufuk ÖNDER Mimarlar Odas› Adana fiube Yönetim Kurulu Sekreteri

Eren TÜMER Mimar

Egemen SAY Mimarlar Odas› Adana fiube Yönetim Kurulu Üyesi

Ödüller A KATEGOR‹S‹ B KATEGOR‹S‹
1. 20.000 TL 10.000 TL
2. 15.000 TL 7.500 TL
3. 12.500 TL 5.000 TL
Seçici Kurul Özel Ödülü 8.000.TL

Yar›flma Takvimi
Yar›flman›n ilan›: 03 Haziran 2013, Pazartesi
Sorular için son gün: 17 Haziran 2013, Pazartesi 
Yan›tlar›n yay›mlanmas›: 24 Haziran 2013, Pazartesi,
Teslim günü : 01 A¤ustos 2013, Perflembe
Jürinin Toplanmas›: 15 A¤ustos 2013, Perflembe
Sonuçlar›n Aç›klanmas›: 22 A¤ustos 2013, Perflembe
Sergileme: 17-24 Eylül 2013
Kolokyum: 24 Eylül 2013, Sal› saat:16.00
Ödül töreni: 24 Eylül 2013, Sal›

‹letiflim Adresi: www.adanamimod.org.tr

Adana Reflatbey Mahallesi Kent için Dönüflüm 
Ulusal Mimari Fikir Yar›flmas›
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Sonuçlanan Yar›flma

1. Ödül:
Ekip bafl›: Tuna Han Koç
S›dd›k Güvendi, Bar›fl
Demir, Oya Eskin Güvendi

2. Ödül:
Ekip bafl›: Süleyman Akkafl
Nihal fienkaya Akkafl
Yard›mc›lar: Ceren Temel, Birce Kozanl›

3. Ödül:
Ekip bafl›: Mehmet Kütükçüo¤lu
Ertu¤ Uçar, Onur Ak›n, Tuberk Altuntafl, Caner Bilgin,
Mert Velipaflao¤lu, Yi¤it Yalg›n
Yard›mc›lar: Hande Ci¤erli, Deniz Subafl›, Candan Özatav

4. Ödül:
Ekip bafl›: Zeynep Sezin Sever
Erhan Vural
Yard›mc›: Ahmet Sinan Da¤l›o¤lu

5. Ödül
Ekip bafl›: Keremcan K›r›lmaz
Rasim Öpöz

1. Teflvik
Ekip bafl›: Alper Ünlü
Ozan Önder Özener, Mehmet Emin fialgamc›o¤lu, Özge
Ünlü Demirkuflak
Yard›mc›lar: Fulya Menderes, A.Eren Öztürk

2. Teflvik
Ekip bafl›: Selami Kösehan
Okan Karakafl
Yard›mc›lar: Benan Dönmez

3. Teflvik
Ali Erman Ayd›n, Kemal Serkan Demir, Ece Türkel

4. Teflvik
Ekip bafl›: Korhan Torcu

Yard›mc›: Hasibe Torcu

5. Teflvik
Ekip bafl›: Fikriye Asl› Yalç›n
Gonca Ar›k, Tu¤çe Eren, Begüm Y›lmaz

Avanos Belediye Baflkanl›¤› taraf›ndan “Mimarl›k, Peyzaj
Mimarl›¤›, Mühendislik, Kentsel Tasar›m Projeleri, fiehir ve
Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar›flmalar› Yö-
netmeli¤i” kurallar› içinde “Serbest, Ulusal ve tek kademe-
li” olarak aç›lan yar›flmada flartname sat›n alan 100 müel-
lifin 39'u proje teslim etti.

Avanos Belediye Baflkan› Dr.Mustafa Körükcü'nün de tü-
müne kat›ld›¤› de¤erlendirme çal›flmalar› Aliflan Ç›rako¤-
lu, Ervin Garip, Mürflit Günday, Asl› Özbay ve Süreyya
Ural'dan oluflan asli jüri taraf›ndan yap›ld›.

Yar›flman›n kolokyum tarihi önümüzdeki günlerde ayr›ca
aç›klanacakt›r. (Daha önce aç›klanan 1 Haziran 2013 tarihi
ertelenmifltir.)

Avanos'un Yeni Köprüsü ve Çevresi Mimari Proje
Yar›flmas› Sonuçland›
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Sonuçlanan Yar›flma

Gazipafla Belediye Bafl-
kanl›¤› taraf›ndan "Mimar-
l›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mü-
hendislik, Kentsel Tasar›m
Projeleri, fiehir ve Bölge
Planlama ve Güzel Sanat
Eserleri Yar›flmalar› Yönet-
meli¤i" kurallar› içinde
"Serbest, Ulusal ve tek ka-
demeli" olarak aç›lan ya-
r›flmada 55'i proje teslim

edildi. Gazipafla Belediye Baflkan› Cemburak Özgenç'in
de kat›ld›¤› de¤erlendirme çal›flmalar› Ömer Selçuk Baz,
fievkiye Erdal, Ervin Garip, Nevzat O¤uz Özer ve Evrim
Soysal'dan oluflan asli jüri taraf›ndan yap›ld›.

1. Ödül
Tolga ‹ltir Mimar

Bekir Ufuk Y›ld›rmer ‹nflaat Mühendisi

Emre Yalç›n Elektrik Elektronik Mühendisi

Servet Seden Çak›ro¤lu Makine Mühendisi

Selçuk Do¤ramac› Mimar

2. Ödül
Aytaç Dönmez Mimar

Ali fiimflek Mimar

Selcen Gürbüz ‹nflaat Mühendisi

Melek Kamal› Elektrik Elektronik Mühendisi

Bilgin Hasan  Makine Mühendisi

3. Ödül
Mahir Ünal Mimar ( Ekip Bafl›)

Melih Bulguz ‹nflaat Mühendisi

R›za ‹nce Elektrik Elektronik Mühendisi

Mutlu Palalar  Makine Mühendisi

Hazal Çiçek Mimar

Melis Balo¤lu Mimar

Dan›flman
Erguvan Özgür Ünal Mimar

1. Mansiyon
Seçil Yavuz Mimar

Mehmet Can Günay Mimar

Selim Tabak Mimar

Çi¤dem Tabak Mimar

Ahmet Özakcan ‹nflaat Mühendisi

Ahmet Kurto¤lu Elektrik Elektronik Mühendisi

Murat Durmaz Makine Mühendisi

2. Mansiyon
Süleyman Akkafl Mimar ( Ekip Bafl›)

Nihal fienkaya Akkafl Mimar

Mustafa K›z›ltunç ‹nflaat Mühendisi

R›za ‹nce Elektrik Elektronik Mühendisi

Fatma Kayg›s›z Makine Mühendisi

Ceren Temel Mimar

3. Mansiyon
Kemal Serkan Demir Mimar

Ece Türker Mimar

Ali Erman Ayd›n ‹nflaat Mühendisi

Fethi Kaya Elektrik Elektronik Mühendisi

Ahmet Çavuflo¤lu Makine Mühendisi

4. Mansiyon
Y›ld›r›m Gigi Mimar (Ekip Bafl›)

Gizem Kaya Mimar

F›rat Çoban Mimar

Erkan ‹rdem ‹nflaat Mühendisi

Mustafa Ayd›n Elektrik Mühendisi

Ersin Ekfli Makine Mühendisi

Antalya Gazipafla Belediye Hizmet Binas› Yar›flmas› Sonuçland›
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Mevzuat
1. K›y› Kanununun Uygulanmas›na Dair Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik: 

Resmi Gazete Tarih: 2 Nisan 2013 Say›: 28606

2. Çevresel Etki De¤erlendirmesi Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik: 
Resmi Gazete Tarih: 5 Nisan 2013 Say›: 28609

3. Vak›f Kültür Varl›klar›n›n Restorasyon veya Onar›m Karfl›l›¤› Kiraya Verilmesi ‹fllemlerinin Usul ve Esaslar› 
Hakk›nda Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik: 
Resmi Gazete Tarih: 6 Nisan 2013 Say›: 28610

4. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Otopark Yönetmeli¤i Uygulama Esaslar› 
(Büyükflehir Belediye Meclisi’nin 08/04/2013 tarih ve 05/570 say›l› karar› ile yeniden düzenlenmifltir.)

5. Çerçeve Anlaflma ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik: 
Resmi Gazete Tarih: 13Nisan 2013 Say›: 28617

6. Dan›flmanl›k Hizmet Al›m› ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarih: 13Nisan 2013 Say›: 28617

7. Hizmet Al›m› ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarih: 13Nisan 2013 Say›: 28617

8. Mal Al›m› ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarih: 13Nisan 2013 Say›: 28617

9. Yap›m ‹flleri ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarih: 13Nisan 2013 Say›: 28617

10. Kamu ‹hale Genel Tebli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Tebli¤: Resmi Gazete Tarih: 13Nisan 2013 Say›: 28617

11. Milli Saraylar Geleneksel Sanatlar, Restorasyon Ve Konservasyon Uygulama Programlar› Yönetmeli¤i
Resmi Gazete Tarih: 13Nisan 2013 Say›: 28617

12. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarih: 20 Nisan 2013 Say›: 28624

13. 2013/4475 ‹zmir Hafif Rayl› Sistem 2. Aflama Projesi Tünel ‹flleri ile ‹zmirspor ve Hatay ‹stasyonlar› ‹kmal ‹nflaat› 
Yap›m ‹fllerinde Sözleflme Bedelinin % 39,26’s› Kadar ‹fl Art›fl›na ‹zin Verilmesine ‹liflkin Karar 
Resmi Gazete Tarih: 25 Nisan 2013 Say›: 28628

14. Limanlar Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik 
Resmi Gazete Tarih: 28 Nisan 2013 Say›: 28631

15. 2013/4615 ‹zmir ‹li, Menemen ‹lçesi, Ah›h›d›r, Seydinasurullah ve Kaz›mpafla Mahalleleri S›n›rlar ‹çerisinde Bulunan 
Alan›n Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakk›nda Karar 
Resmi Gazete Tarih: 5 May›s 2013 Say›: 28638

16. Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik
Resmi Gazete Tarih: 15 May›s 2013 Say›: 28648

17. Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i: 
Resmi Gazete Tarihi: 01 Haziran 2013 Resmi Gazete Say›s›: 28664

18. TMMOB Mimarlar Odas› Mimarl›k Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi
Resmi Gazete Tarihi: 28 Haziran 2013 Resmi Gazete Say›s›: 28691

19. Afet Riski Alt›ndaki Alanlar›n Dönüfltürülmesi Hakk›nda Kanunun Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 02 Temmuz 2013 Resmi Gazete Say›s›: 28695



1830/2 Sokak No:2/1 K:6 D:12 Karfl›yaka - ‹zmir
Tel: (0232) 465 14 01

Faks: (0232) 365 17 59
info@yukselkocymm.com.tr • www.yukselkocymm.com.tr

fiube Mali Dan›flman›m›z Yeminli Mali Müflavir Yüksel Koç’un Yeni ‹letiflim Bilgileri Afla¤›dad›r

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 28

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 : 2013/2 Bask› Tarihi: 03.07.2013

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

SAH‹B‹ : Hasan TOPAL

SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU

BÜLTEN‹

Serdar Y›lmaz’› Kaybettik

De¤erli meslektafl›m›z Serdar Y›l-
maz (E.Ü, 1978) 9735 sicil numaras›
ile Odam›za kay›tl› idi. Ailesi ve mi-
marl›k camias›na baflsa¤l›¤› diliyor,
meslektafl›m›z› sayg›yla an›yoruz. 

Yavuz F›rat’› Kaybettik
De¤erli meslektafl›m›z Yavuz
F›rat (E.Ü, 1978) 9732 sicil nu-
maras› ile Odam›za kay›tl› idi.
Ailesi ve mimarl›k camias›na
baflsa¤l›¤› diliyor, meslektafl›-
m›z› sayg›yla an›yoruz. 

‹lknur Çiftçi'yi Kaybettik

De¤erli meslektafl›m›z ‹lknur Çiftçi
(‹TÜ, 1969) 3495 sicil numaras› ile
Odam›za kay›tl› idi. Ailesi ve mi-
marl›k camias›na baflsa¤l›¤› diliyor,
meslektafl›m›z› sayg›yla an›yoruz. 

M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ H‹ZMET B‹NASI VE
M‹MARLIK MERKEZ‹ ‹NfiAATI DEVAM ED‹YOR


