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Bas›n Bildirisi

Haydarpafla Gar, Liman ve K›y› Alan›n›; “Pazarlanacak Mal”
Olarak Küresel Emlak Tacirlerinin Hizmetine Sunmak
‹steyenlerin Her Türlü Giriflimi Bofla Ç›kart›lacakt›r!

Dünya miras› ‹stanbul’un Haydarpafla Gar ve Liman çevresi-
ni, her türlü yasa ve yönetmeli¤i, bilimsel ve etik kural› hiçe
sayarak, “önce Manhattan, sonra da Venedik yapaca¤›z” de-
yip, küresel emlak tacirlerinin kullan›m›na sunmaya çal›flanla-
r›n her türlü yöntem ve oyunlar›; duyarl› bilim, meslek insan-
lar›m›z, kurum ve kurulufllar›m›z ve halk›m›z›n kararl› tav›rla-
r› ve yo¤un çabalar› sonucunda; 2004 y›l›ndan bugüne de¤in
engellenebilmifltir.

Tarihî kentsel bellek de¤erini ve ifllevini ortadan kald›rmak
için yap›lanlara inat 2010 Kültür Baflkenti ‹stanbul’un simge-
si olarak seçilen Haydarpafla Gar›’n›n çat›s›ndan ‹stanbul’un
semalar›na yükselerek hepimizin yüre¤ini yakan ba¤nazl›k,
cehalet, cüret, ihmal ve suistimal kokan alevler; toplumsal
duyarl›l›k, kararl›l›k ve dayan›flmaya her zamankinden çok
daha fazla ihtiyac›m›z oldu¤unu anlatan sessiz ve ac› bir im-
dat ç›¤l›¤› olmufltur.

Zira, ne yaz›kt›r ki; baflta ‹stanbul olmak üzere ülkemizin do-
¤al, kültürel, tarihi ve toplumsal de¤erleri üzerindeki küresel

rant sermayesinin arac›s› olan iktidar›n s›n›r tan›mayan bask›
ve tehditleri yo¤unlaflarak ve boyut de¤ifltirerek devam et-
mektedir.

Bugün sadece ormanlar›m›z, derelerimiz, tar›m ve yaflam
alanlar›m›z, tarihi ve kültürel de¤erlerimiz akla, bilime, tekni-
¤e, hukuka uygun olmayan ve meflruiyeti bulunmayan karar-
lar ve uygulamalarla büyük bir h›zla yok edilmekle kalma-
makta; bugünden tasarlamakla yükümlü oldu¤umuz ortak
gelece¤imiz de ipotek alt›na al›narak kentsel dayan›flma sim-
gemiz Haydarpafla Gar› gibi karanl›¤a gömülmeye çal›fl›l-
maktad›r.

Ancak bu kirli karanl›ktan medet umanlar çok iyi bilmelidirler
ki bu ülkenin onurlu yurttafllar›, emekçileri, ayd›nlar›, sanatç›-
lar›, bilim ve meslek insanlar›, duyarl› kurum ve kurulufllar›
yarat›lmaya çal›fl›lan bu dumanl› ortam› ayd›nlatacak duyar-
l›l›¤a, kararl›l›¤a, bilgiye ve dayan›flma gücüne sahiptir.

Tüm bu nedenler ile ülkemize, ‹stanbul’a ve topluma daha
fazla zarar vermeden, halk›n bilgisinden, mesleki ve bilimsel
kurum ve kurullar›n denetiminden kaç›r›lmak amac›yla dur-
madan de¤ifltirilen küresel ya¤ma yasa tasar›lar›, plan ve
projelerinden derhâl vazgeçilmelidir.

Gebze - Halkal› aras› Marmaray projesi kapsam›nda; Ulusal
Demiryollar›, çal›flanlar› ile beraber ‹stanbul d›fl›na at›lmaya
ve bu güzergâh flehir içi ulafl›ma terkedilmeye çal›fl›lmakta-
d›r. Marmaray projesinin ilk gününden bu yana bu güzergâ-
h›n do¤ru olmad›¤›n› ve tüp ba¤lant›s›n›n demiryolu güzer-
gâh› haricinde Anadoluray gibi flehir içi metro güzergâhlar›
ile birlefltirilmesini ›srarla vurgulam›flt›k. Buna ra¤men proje
sürdürülmekteydi. Yine proje kapsam›nda Haydarpafla Gar
ve Liman alan› geri dönülmez bir flekilde hem demiryolu hem
de flehir içi ulafl›m›ndan kopar›lmaya çal›fl›lmaktayd›. 
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Yang›n sonras›nda Haydarpafla’ya trenlerin getirilmemesi,
çal›flanlar›n iflyerlerine sokulmamas›, Haydarpafla’ya vapur
seferlerinin u¤rat›lmamas› gibi konular, yukar›daki flüpheleri
do¤rulamakta ve ulafl›mda bu yolu kullanan halka Haydarpa-
fla unutturulmaya çal›fl›l›yor. Haydarpafla Gar ve Liman Alan›
üzerinde oynanan oyunlar›n hayata geçirilmesi için Haydarpa-
fla’n›n yanmas›n›n kullan›laca¤›n› düflünmek bile ürkütücüdür.

Tarihi, kültürel ve stratejik varl›¤›m›z Haydarpafla Gar, Liman
ve Geri Sahas›n›n; bütün de¤erleri ve ifllevi ile birlikte koru-
nup, toplumun eflit ve koflulsuz kullan›m›na aç›k olarak gele-
cek kuflaklara aktar›labilmesi için öncelikle; yang›n nedeni ile
oluflan hasar, tarihi eserin lay›k oldu¤u özenle, evrensel ko-
ruma kurallar› ve hukuku ›fl›¤›nda onar›lmal›d›r. Bu yang›n ve
onar›m, y›llard›r savafl dâhil olmak üzere bütün olumsuz ko-
flullara ra¤men bugüne kadar hizmetini durdurmam›fl olan
Haydarpafla Gar›’n›n hizmet d›fl› b›rak›lmas› ve insans›zlaflt›-
r›lmas› için bahane olarak kullan›lmamal›, onar›m süresince ge-
rekli iklimsel, teknik ve güvenlik tedbirleri al›narak Haydarpafla
Gar ve Vapur ‹skelesi bir an önce halk›n hizmetine sunulmal›d›r.

Haydarpafla Gar›'n›n yang›n zararlar›ndan ar›nd›r›lmas› için
yap›lacak kurutma, temizlik ve onar›m ifllemlerinin bilimsel
bir yaklafl›mla ve uzmanlar›n denetiminde yap›lmas› ve ona-
r›m temizlik yöntemlerin do¤ru saptanabilmesi için yang›n
sonras› tespitlerin ilgili uzman kurullar›n›n ve meslek odala-
r›n gözetiminde gerçeklefltirilmesi çok büyük bir önem tafl›-
maktad›r. Ancak yang›n sonras› gerek sendika temsilcilerinin
gerek meslek kurulufllar›n›n yaz›l› ve sözlü taleplerine ra¤-
men mesleki ve teknik inceleme izni verilmemesi; bu konuda
var olan kayg›lar› daha da art›rmaktad›r.

Sadece ülkemizin duyarl› bilim, teknik ve meslek insanlar›,
meslek odalar›, sendikalar› sivil toplum örgütleri, Koruma
Kurullar› ve yurttafllar› taraf›ndan de¤il; Dünya Mimarl›k Ör-
gütü UIA ve UNESCO/ICOMOS taraf›ndan da koruma ve iz-
leme alt›na al›nm›fl bulunan Haydarpafla Gar Binas›’ndaki ih-
mal ve suistimal zincirinin sorumlulu¤undan; ehliyetsiz ve
yandafl tafleronlar›n emrinde güvencesiz çal›flt›r›lan iki emek-
çinin s›rt›na yüklenilerek kaç›lamaz. Deprem, yang›n, sel,

yoksulluk dâhil olmak üzere, her türlü toplumsal ve do¤al
afetin ya¤ma projelerinin meflrulaflt›r›lmas› için araç ve baha-
ne olarak kullan›ld›¤› neo liberal sistemin Haydarpafla Gar› da
böylesi bir meflrulaflt›rma operasyonuna kurban etti¤i konu-
sunda kamuoyunda oluflan kuflkular›n giderilmesi için bütün
yasal ve mesleki haklar›m›z sakl› kalmak kayd›yla afla¤›daki
sorular›m›za derhal ve aç›kça yan›t verilmesini istiyoruz.

Yan›t bekleyen öncelikli sorular›m›z 

1. Mimari ve inflai nitelikleri ile yaflayan dünya endüstri mira-
s›n›n nadide örneklerinden biri olan Haydarpafla Gar›’n›n ça-
t›s›n› tamamen tahrip eden ve bu önemli kamusal yap›da
ciddi hasarlar oluflturan yang›n›n saat 14.30’da ç›kt›¤› ‹stan-
bul halk›n›n tan›kl›¤› ile tespit edilmifl iken yang›n bafllama
saati niçin 15.30 olarak aç›klanm›flt›r? Bu aç›klama yang›na
yap›lan yetersiz ve geç müdahalenin bir mazereti olarak m›
kullan›lmaktad›r? 

2. 17 A¤ustos 1999 depreminden 11 y›l geçmifl olmas›na ra¤-
men her gün on binlerce kiflinin kulland›¤› lojistik ve stratejik
önem tafl›yan, bu nedenle de her türlü afet s›ras› ve sonras›n-
da ifllevini devam ettirmek durumda olan Haydarpafla Ga-
r›’nda neden bugüne kadar deprem, yang›n gibi durumlar
için acil durum önleme ve müdahale yöntemlerine yönelik
herhangi bir tedbir al›nmam›flt›r? (Yang›n tüplerinin dahi
yang›n sonras›nda liman müdürlü¤ünden getirildi¤i bilgimiz
dâhilindedir.)

3. Haydarpafla Gar› gibi dünyan›n dikkat oda¤›nda bulunan
birinci derece tarihî eserde, Anayasa’n›n Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n›n Korunmas› ilgili hükümleri, Kurul Kararlar›, Türk
Ceza Kanunu hiçe say›larak ve hiç bir proje ve izne tabi-
i olmadan yap›lan tadilatlar nedeni ile yaklafl›k bir ay önce de
yang›n riski yaflanm›flken herhangi bir önlem al›nmamas›n-
daki ›srar›n arkas›nda, hangi nedenler ve sorumlular bulun-
maktad›r? Bir ay önce çat›da meydana gelen yang›n ve mü-
dahale sonucunda oluflan hasarlar neden resmi olarak kay›t
alt›na al›nmam›flt›r?

4. TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi ve Bir-
leflik Tafl›mac›l›k Çal›flanlar› Sendikas› taraf›ndan 04 A¤ustos
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2006 tarihinde yap›lan suç duyurusu ile rant projelerinizin
reklam› için ülke kaynaklar›n› bofla harcayarak binlerce dolar
ödedi¤iniz yabanc› proje yönetim firmas›na ofis alan› açmak
için kaçak olarak yap›lan tadilat ve y›k›mlar ile ilgili dava hâ-
lâ sürerken; ilgililer taraf›ndan gösterilen aymazl›k ölçüsündeki
tedbirsizlik cesareti ve cüreti nereden kaynaklanmaktad›r?

5. Devlet dairelerinde mesai saatleri d›fl›nda kimse çal›flmaz
iken, Haydarpafla Gar›’nda özellikle de yang›ndan bir gün ön-
ce mesai bitimi itibar› ile gece yar›s› 01.30’a kadar binada
kimler çal›flm›flt›r? Tadilat niçin mesai saatleri d›fl›nda sürdü-
rülmektedir? Kimler talimat vermifltir? Kurum ad›na yetkili
kontrol eleman› bulunuyor muydu?

6. Kad›köy Belediyesi aç›klamalar›nda da anlafl›ld›¤› gibi ‹s-
tanbul V Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kuru-
lu’nun “Haydarpafla Gar›’nda Kad›köy Belediyesi KUDEP Bü-
rosu denetiminde basit onar›m yap›labilece¤i karar› ve Kad›-
köy Belediyesi’ne bu do¤rultuda bir baflvuru var iken, niçin
denetimden ve izinden kaç›lm›flt›r?

7. Tadilat› yapmakta olan firman›n 1. Grup eski bir eserde ta-
n›mlanan basit onar›m› yapabilecek oldu¤una dair yeterlilik ve
referanslar› var m›d›r? Bünyesinde restorasyon konusunda uz-
man bar›nd›rmakta m›d›r? Daha yang›n sürerken izolasyondan
yang›n ç›km›fl olabilir diye aç›klama yapan yetkililer kimlerdir
ve bu tespitleri hangi teknik incelemeye dayanmaktad›r?

Kamuoyuna sayg› ile duyurulur. 

Toplum, kent ve çevre için Haydarpafla Dayan›flmas›

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi, Birleflik
Tafl›mac›l›k, Çal›flanlar› Sendikas›, ‹stanbul Çevre Konseyi,
TMMOB Çevre Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi, TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi, TMMOB Kimya
Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi, Yurtafll›k Hareketi Der-
ne¤i, Türkiye Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i, TMMOB Maden
Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi, TMMOB Gemi Mühendis-
leri Odas›, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas›, TMMOB Fi-
zik Mühendisleri Odas›, TMMOB Peyzaj Mühendisleri Odas›
‹stanbul Bölge fiubesi, Ça¤dafl Sinema Oyuncular› Derne¤i
(ÇASOD), ‹nsan Yerleflimleri Derne¤i, Gayrettepe Çevre Kül-

tür ve ‹flletme Kooperatifi, Liman ‹fl Sendikas›, Ses Sa¤l›k ve

Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas›, TMMOB ‹nflaat Mühen-

disleri Odas› ‹stanbul fiubesi, TMMOB Makina Mühendisleri

Odas› ‹stanbul fiubesi, TMMOB ‹ç Mimarlar Odas› ‹stanbul

fiubesi, Devrimci ‹fl Sendikalar› Konfederasyonu (D‹SK), Yap›

Yol Sendikas› ‹stanbul fiubesi, ‹ngiltere Atatürkçü Düflünce

Derne¤i, E¤itim-Sen 2. Nolu fiube, ‹stanbul Difl Hekimleri

Odas›, Arnavutkaöy Giriflimi, TMMOB Harita Mühendisleri

Odas› ‹stanbul fiubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas›

‹stanbul fiubesi, Beykoz ‹nsiyatifi (BEY‹N), TÜKODER Beykoz

fiubesi, Kad›nlarla Dayan›flma Vakf› (KADAV), Kentli Kentsel

Araflt›rma Gönüllüleri, Özerk Sanat Konseyi, Sefertas› Hare-

keti, ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Barosu, Lozan Mubadille-

ri Vakf›, Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i (ÇYDD), Mimar-

l›k Vakf› (M‹V), Kamu ‹flletmecili¤ini Gelifltirme Merkezi Vakf›

(K‹GEM), TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› ‹stanbul fiubesi,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi, Büro

Emekçileri Sendikas›, Kamu Emekçileri Sendikas› Konferde-

rasyonu (KESK), Gazhane Çevre Kültür ve ‹flletme Koopera-

tifi, Valideba¤ Çevre Gönüllüleri, Kad›köy Demokratik Kad›n

Platformu, Yerel Yönetimler Araflt›rma E¤itim Derne¤i (YA-

YED), Bo¤aziçi Çevre Koruma Vakf›, Pir Sultan Abdal Kültür

Derne¤i Sar›yer fiubesi, Ahflap Derne¤i, Kat›l›mc› Sendikal ‹n-

siyatif, Cumhuriyet Kad›nlar› Derne¤i ‹stanbul fiubesi, Devlet

Tiyatrosu - Opera ve Balesi Çal›flanlar› Vakf› (TOBAV)-Kad›-

köy Belediyesi, Naz›m Hikmet Kültür Merkezi, Kadköy Halke-

vi, Best ‹st 3, Dar›ca Kültür Derne¤i, Emekliler Yafll›lar Hare-

keti, K‹P-Karadeniz ‹syandad›r, Kuzguncuklular Derne¤i, Tüm

Bel Sen 3 Nolu fiube, Son Irmak Do¤a ve Sanat Derne¤i, Top-

lumsal Özgürlük Platformu, ‹mece, AKA DER, Kald›raç, Sos-

yal Haklar Derne¤i, E¤itim Sen, 3. Köprü Yerine Yaflam Plat-

formu, HOMUR, ÖDP, EDP Kad›köy, BDP Kad›köy, SDP Kad›-

köy, TKP, CHP…
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Bas›n Aç›klamas›

Vapuruma Dokunma

‹zmir Körfezi denizinin fiziksel ve meteorolojik flartlar›
deniz ulafl›m›na çok uygundur. Karfl›yaka ‹lçesi ve Konak
‹lçelerinin iskeleleri aras› uzakl›¤› 17 km. (karayolu) civa-
r›nda oldu¤u halde bu iki ilçemizin deniz yoluyla uzakl›¤›
3,9 km.’dir. Ayr›ca ayn› düflünce ile Bostanl› Üçkuyular
için karayoluyla 33 km. olurken, deniz yoluyla gidilecek
olursa 4,5 km.’dir. Deniz ulafl›m›nda, alt yap› oluflturma,
tafl›tlar›n bak›m, onar›m ve yolcu/yük tafl›ma maliyetleri
bak›m›ndan da hava, kara ve demiryolu tafl›mac›l›¤›na k›-
yasla çok daha ucuzdur. Deniz ulafl›m›n›n yolcular›na ge-
tirece¤i di¤er art›lar ise, deniz trafi¤inde,  kara trafi¤i yol-
culu¤unun verdi¤i stres, yorgunluk ve zaman israf›n›n ol-
mamas›d›r. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi, 9 Mart 2000 ta-
rihinde Türkiye Denizcilik ‹flletmeleri’nden vapurlar› devir

ald›ktan sonra, ‹zdeniz A.fi.’yi kurarak bu flirket kapsa-

m›nda toplam 7 adet vapur ve 3 adet arabal› vapur ve

Turyol firmas›ndan kiralanm›fl oldu¤u 14 adet yolcu mo-

toru ile Bostanl›, Karfl›yaka, Bayrakl›, Alsancak, Pasaport,

Konak, Gözetepe ve Üçkuyular iskelelerinde yolcu ve

araç tafl›mac›l›¤› yapmaktad›r.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi flirketi olan ‹ZDEN‹Z’e ait

olan vapur ve feribotlar›n yafl ortalamas› 38,5’tur. Ekono-

mik ömürlerini tamamlam›fl olan bu yafll› filonun yenilen-

mesi için y›llard›r gerçeklefltirilmesi beklenen vapur ve fe-

ribot ihalesi hakk›nda uzman odalara, kurum ve kurulufl-

lara bilgi verilmemekte, kamuoyu ile sa¤l›kl› bilgi paylafl›-

m›nda bulunulmamaktad›r. Bilakis vapurlar›n yurt d›fl›n-

dan al›naca¤›, gövdelerinin katamaran (çift gövdeli) ola-

ca¤›, hatta baz› farkl› pahal› kompozit malzemelerin ter-

cih edilece¤i gibi bilgileri bas›ndan ve denizcilik çevresin-

den duymaktay›z...

Halen gemi infla sanayinde siparifl al›nan gemi say›s›nda

dünyada beflincili¤e ulaflan ülkemiz; mega yat inflas›nda

da siparifl baz›nda ilk beflte bulunmaktad›r. ‹zmir Büyük-

flehir Belediyesi’nin ‹haleye ç›kaca¤› körfez hatt› vapurla-

r›n› tasarlayabilecek, infla edebilecek iflçi, mühendis ve

tersanelere sahibiz. Ama maalesef Ege Bölgemiz’de de-

¤il... Çünkü halen Ege Bölgemiz’de sivil bir tersanemiz

bulunmamaktad›r. Belki de ihaleye ç›k›lmas› düflünülen

vapurlar Ege’de bir tersanenin kurulabilmesi ad›na da bir

f›rsat olabilir.

13.10.2010
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‹zmir Körfezimiz’de amatör denizcilik geliflememifl ‹zmir-
lilerin teknelerini denize indirebilecekleri rampa yerleri ve
indirdikten sonra güvenle ba¤layabilecekleri ba¤lama
yerleri halen bulunmamaktad›r. 

Kurulmas› düflünülen marinalar, tekne ba¤lama yerleri,
yeni iskeleler için ve daha da önemlisi ‹zmir Körfezi’nin k›-
y›lar›n›n nas›l kullan›lmas› gerekti¤ine dair bir Körfez K›y›
Master Plan› haz›rlanmam›flt›r...

‹zmir Körfezi deniz ulafl›m›nda ‹zmirliler için çok büyük bir
flanst›r... Y›llard›r kirlilik problemi nedeni ile ‹zmirlilerin
küstü¤ü ve yeni yeni bar›flmaya bafllad›¤› Do¤al Körfez’in
bizlere sundu¤u deniz ulaflt›rmas›n› gerek çevresel an-
lamda gerekse kara yolunda yaflanan emniyet riskleri ne-
deniyle çok daha ucuz ve emniyetli olmas› sebebi için ter-
cih edilir hale getirilmesi gerekirken ‹zdeniz taraf›ndan ya-
p›lan tarife de¤ifliklikleri ile kentin sosyal hayat› dikkate
al›nmadan Alsancak ‹skelesi’nden yap›lan vapur seferleri
saat 21:00’de sonland›r›lm›fl ve deniz tafl›mac›l›¤› tama-
men Konak-Karfl›yaka-Pasaport rotalar›na aktar›lm›flt›r.
Kentin 24 saat tercih edebilece¤i bir ulafl›m modu olmas›
gereken deniz ulafl›m› daha da az tercih edilebilecek bir
hale getirilmifltir. Bu de¤ifliklik ‹zmirlileri kentin önemli
sosyal yaflam alanlar›ndan olan Alsancak bölgesinden ko-
partacak sonuçlar do¤uracakt›r. ‹zmirlileri daha çok soka-
¤a ç›karacak politikalar› uygulamas› gereken Büyükflehir
Belediyesi’nin bir flirketi olan ‹ZDEN‹Z taraf›ndan uygula-
maya konulan yeni tarifeden bir an önce vazgeçilmeli es-
ki tarifeye dönülmelidir.

Bir di¤er önemli konu ise, halen iskelelerden vapurlara ve

yolcu motorlar›na inip-binme süreçleri, engelli vatandafl-

lar›m›z›n kullanamayacaklar› haldedir.

Tüm vatandafllar›m›z›n engelli-engelsiz ve genç-yafll› ula-

fl›m haklar›n› ellerinden alamay›z. Bu nedenle yeni ihaleye

ç›k›lacak olan gemilerin yanaflma ve kalk›fl süreçlerinin ve

kurulmas› düflünülen iskeleler ile mevcut iskelelerin gerek

engelli gerekse yafll› vatandafllar›m›z›n da kolayl›kla ve s›-

k›lmadan kullanabilecekleri flekilde oluflturulmas› ve di¤er

teknik konularda da uzman meslek odalar›n›n kurum ve

kurulufllar›n düflünce ve görüfllerinin al›nmas› gerekti¤ini

alt›n› çizerek vurguluyoruz.

‹zmir Körfezi’nin gelece¤i, ‹zmir’ in gelece¤inin önemli bir

belirleyenidir. Bu gelece¤i belirleyebilmek, ancak ve an-

cak Körfez’i de¤erlendirebilen, Körfez’e bir gelecek çize-

bilen, uzun vadeli bir stratejiyi hayata geçirebilen, temel

yönlendirici mekanizmas› ekonomik ç›kar gruplar›n›n bas-

k›lar›na de¤il bilimsel temellere dayanan ve kentlilerin ta-

leplerine yan›t veren bir irade ile mümkündür. 

Bu tür bir iradeyi gerçeklefltirmek için TMMOB ‹zmir ‹l Ko-

ordinasyon Kurulu’na ba¤l› meslek odalar› flimdiye dek ol-

du¤u gibi flimdiden sonra da karar al›c›lara destek verme-

ye devam edecektir.

Kamuoyuna sayg› ile duyurulur...

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 6

Mimarlar Odas› 42. Dönem 1. Merkez Dan›flma Kurulu
Toplant›s› Bursa’da Gerçekleflti

Mimarlar Odas› 42. Dönem 1. Merkez Dan›flma Kurulu 6-7
Kas›m 2010 tarihleri aras›nda Bursa Uluda¤’da topland›.
Kurulda, yaflam çevrelerimizin ve kentlerimizin sa¤l›kl›,
güvenli yap›laflmas› ve nitelikli mimarl›k ürünleriyle gelifl-
mesinin önündeki engeller ele al›nd› ve bu engellerin or-
tadan kald›r›lmas›na yönelik de¤erlendirmeler yap›ld›.

Ülkemizde mimarl›k ortam›n›n sorunlar›n›n tart›fl›lmas› ve
çözüm önerilerinin gelifltirilmesi, bu kapsamda haks›z re-
kabetin önlenmesi, nitelikli mimarl›k hizmetlerinden top-
lumun bütün kesimlerinin yararlanmas›n›n sa¤lanmas› yö-
nünde çal›flma yapmak amac›yla:

Mesleki uygulamalar ve denetim konular›n›n mesle¤in
tüm alanlar›nda çözümü için irade beyan edilmesi;

Yap› üretim sürecinin sorgulanmas› ile mimar›n tasar›m-
dan uygulamaya bütün süreçlerde etkin rol almas›n› sa¤-
layacak yasal düzenlemeler yap›lmas›;

Mimarl›¤› ve mimarl›k birikimini yoksayan kolayc› bir anla-

y›flla oluflturulan ve kentlerimizi beton y›¤›nlar›na dönüfl-
türen bugünkü TOK‹ anlay›fl›n›n de¤ifltirilmesi;

Mesle¤e kabul koflullar›n›n oluflturularak nitelikli projelerin
üretilmesi ve mimar›n mesle¤ini uygulama sürecinde ge-
liflimini sa¤layan Sürekli Mesleki Geliflim (SMG) ile ilgili ya-
sal düzenlemelerin yap›lmas›;

Mesleki uygulamalarda ve denetim sürecinde farkl›l›klar›n
giderilmesi ba¤lam›nda, kamu- toplum yarar› ve meslek
ilkeleri kapsam›nda kurullar oluflturulmas›;

Mesle¤in tam ve eksiksiz uygulanmas› için, Oda iç hukuku
ve yasalarda gerekli düzenlemelerin yap›lmas› için çaba
gösterilmesi;

Yeni düzenlemelerin yap›lmas› sürecinde, içinde bulunu-
lan dönemin koflullar› gere¤i “dayan›flma” anlay›fl›na uy-
gun ve “örgütsel mutabakat”›n esas olmas›;

Toplant›ya kat›lan Dan›flma Kurulu üyeleri ve birim temsil-
cileri taraf›ndan ortaklafla benimsenmektedir.

Bu konular›n Oda Genel Kurulu’nda karara ba¤lanabilme-
si için, yukar›da belirtilen ilkeler do¤rultusunda ele al›na-
rak Oda Merkez Yönetim Kurulu taraf›ndan bir komisyon
oluflturulmas›; Dan›flma Kurulu’nda sunulan tüm önerilerin
de¤erlendirildikten sonra yönetmelik format›nda düzen-
lenmesiyle en k›sa zamanda Oda birimlerinin bilgisine su-
nulmas› ve görüfllerinin al›nmas› ile hayata geçirilmesi ge-
rekti¤i kabul edilmektedir.

Mesleki Uygulamalarda Haks›z Rekabetin Önlenmesi ve Nitelikli Mimarl›k Hizmetinden Toplumun Bütün
Kesimlerinin Yararlanmas› Sa¤lanmal›d›r
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7Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Bas›n Bildirisi

Dan›flma Kurulu Sonuç Bildirisi

Genel olarak dünyam›zda yayg›nlaflmakta olan do¤a ve
kent ya¤mas›ndan bizim de içerisinde bulundu¤umuz yok-
sul ve d›fla ba¤›ml› ülkeler daha fazla etkilenmektedirler. Bu
süreçte “yeni sömürgecilik” kent ve do¤a ya¤mas›n› siyasal
iktidarlarla ortaklaflt›rarak varl›¤›n› pekifltirmektedir. 

Türkiye, jeopolitik konumu, kentleflme politikalar›na bak›fl,
siyaset yapma biçimleri, kentsel ranta dayal› ekonomi, si-
yasetin finansman arac› olarak imar kararlar›, yat›r›mlar›n
dayatma olarak gündeme gelmesi, toplum kat›l›m›n› d›fl-
layan anti-demokratik uygulamalar gibi pek çok nedenle
bu ülkelerin bafl›nda yer almaktad›r.

Bugün sistemli hale gelmifl bulunan bu ya¤ma süreci sa-
dece kentlerimizi, do¤al kültürel ve tarihi de¤erlerimizi,
tahrip etmekle kalmamakta, ac›mas›z ve haks›z rekabet
koflullar› alt›nda mesle¤imizi de bu tür kararlar›n uygula-
y›c›s› haline getirip asli de¤erlerinden uzaklaflt›rmaya ça-
l›flmaktad›r. 

Ayn› anlay›fl do¤rultusunda akarsular, nehirler, göller, k›-
y›lar, vadiler, tar›m ve orman alanlar› Hidroelektrik, Ter-
mik ve Nükleer Santral yat›r›mlar› ile yok olufla sürüklen-
mekte küresel ortakl› sermaye flirketlerinin hüküm ve ta-
sarruflar› alt›na al›nmaktad›r. 

Günümüzde çevre ve kent de¤erlerinin yok olma sürecin-
de yeni ve her bak›mdan tüm toplumsal yaflam› tehdit
eden bir boyut söz konusudur. 1980 darbesi sonras› izlen-
meye bafllanan neo liberal politikalar eflli¤inde kamu ida-

relerinin sermayenin ç›karlar› do¤rultusunda yeniden ya-
p›land›r›ld›r›¤› süreçte “kentsel ya¤ma” niteli¤indeki karar
ve uygulamalar›n giderek hem nicel hem de nitel olarak
artm›flt›r. Ancak özellikle 12 Eylül 2010 referandumu ile
“neo liberal yeniden yap›land›rma operasyonu” hukuk sü-
recine de aktar›lm›fl bulunmaktad›r.

Büyük bir h›zla getirilen yasa ve kararlar ile; bugüne dek
anayasan›n ilgili maddeleri ve mevcut yasalar›m›za daya-
n›larak koruyabildi¤imiz do¤al, kültürel, tarihi ve kentsel
de¤erlerimiz küresel destekli rant sermayesi için hiçbir
yasal engel olmadan talan alanlar›na dönüfltürülmektedir.
Bunun en son örne¤i onbinlerce hektar do¤al sit alan›m›-
z› kapsayan “Tabiat› ve Biyolojik Çeflitli¤i Koruma Kanu-
nu” ad› alt›nda tezgâha sürülen yasa tasar›s›d›r.

Söz konusu tasar› yasalaflt›¤› takdirde, Munzur Vadisi,
‹kizdere Vadileri, milli parklar›m›z, k›y›lar›m›z ve ormanla-
r›m›z gibi koruma ve sit karar› getirilmifl bütün do¤al sit
alanlar›m›zla birlikte kentlerimizin s›n›rlar› içindeki k›y› ve
karma sit alan›n›n koruma statüleri de¤ifltirilecek ve küre-
sel sermayenin ya¤ma alanlar›na dönüfltürülecektir.

Bu nedenlerle “yasa tasar›s›”n›n TBMM gündeminden ön-
celikle geri çekilmesi için kamuoyumuzu duyarl› olmaya
ça¤›r›yor ve Mimarlar Odas› olarak duyarl› tüm kesimlerle
birlikte giriflimin durdurulmas› için çaba gösterece¤imizi
kamuoyumuza sayg›yla duyurulur.

TMMOB Mimarlar Odas›

6-7 Kas›m 2010 tarihlerinde Bursa – Uluda¤’da yap›lan Mimarlar Odas› 42. Dönem 1. Merkez Dan›flma Ku-
rulu toplant›s›nda mimarl›k, kentleflme ile ilgili konular de¤erlendirilerek, toplant›ya kat›lan bütün mimar-
lar›n deste¤i ile; TBMM gündeminde olan “Tabiat› ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Yasa Tasar›s›”n›n gün-
demden ç›kar›lmas› amac›yla afla¤›daki bildiri ile kamuoyuna ça¤r› yap›lmas› benimsenmifltir. 

08.11.2010
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Etkinlikler

2010 ‹zmir Mimarl›k Ödülü
Sahibi Özel K›l›ç’›n Söyleflisi
Gerçekleflti

Özel K›l›ç’›n Bir Mimar ve Uygulamalar› bafll›kl› söyleflisi 4
Kas›m 2010 Perflembe günü gerçekleflti. Öncelikle k›saca
özgeçmiflinden söz eden K›l›ç daha çok konut projeleri
üzerinde çal›flt›¤›n› aktararak ilk olarak 2010 ‹zmir Mimar-
l›k Ödülü’nü kazanan Narl›dere Evi projesini ayr›nt›l› ola-
rak izleyenlerle paylaflt›. Narl›dere’nin hem do¤ayla içiçe
hem de flehir merkezine yak›n olmas› bak›m›ndan flansl›
bir konumu oldu¤unu dile getiren K›l›ç, tek katl› olarak
yatayda tasarlanan evin tek noktada düfleyde geliflen ya-
tak odas› ile desteklendi¤ini aktard›. Vaziyet plan› üzerin-
den arka ve ön yeflil dokuyu zedelemeden gerçeklefltir-
dikleri planlamay› ileten K›l›ç, malzeme kullan›m› konu-
sunda da izleyenleri bilgilendirdi. Daha sonra Çeflme’de
gerçeklefltirdi¤i konut projeleri üzerinden binalar›n ilk ya-
p›ld›¤› flekliyle korunmas›/korunamamas› durumlar›na de-
¤indi. Yine Çeflme’de tasarlad›klar› Mimarin konut sitesini
izleyenlerle paylaflan K›l›ç, genifl saçaklar› ile dikkat çeken
projenin asl›nda di¤er projelerinden pek de farkl› olmad›-
¤›n› aktard›. Urla’da ve Denizli’deki konut projeleri ile ta-
sarlad›¤› yönetim binas› projelerini gösteren K›l›ç, Mavifle-
hir’de uygulamas› devam eden rezidans projesini de pay-
laflt›. Son olarak yeni projelerinden Dalyan’da arka arkaya
üç parsel üzerindeki üç konut projesini ve bir otel proje-
sini aktaran K›l›ç’›n sunumu ilgiyle izlendi.

Atatürk’e Sayg› 
Yürüyüflüne Kat›ld›k
‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin düzenledi¤i “Atatürk’e
Sayg› Yürüyüflü”ne onbinlerce ‹zmirli kat›ld›. Etkinli¤i dü-
zenleyen ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ne çok say›da sivil
toplum örgütü, üniversiteler, TMMOB’ye ba¤l› kurulufllar,
esnaf dernekleri ve baz› kamu kurumlar› da destek verdi.
fiubemiz de “Atatürk’e Sayg› Yürüyüflü”nde TMMOB’ye
ba¤l› di¤er meslek odalar›yla birlikte yerini ald›. Bu y›l
3. kez gerçeklefltirilen yürüyüfl, Alsancak Vapur ‹skele-
si’nden bafllayarak Cumhuriyet Meydan›’nda sona erdi.
Tören s›ras›nda Mustafa Kemal’in 1937 y›l›ndaki son Mec-
lis konuflmas› ve yurt gezilerini içeren orijinal görüntüleri
gösterildi. Ayr›ca dünya liderlerinin Atatürk’ü anlatan
sözleri, alan› dolduranlara aktar›ld›. Anma etkinlikleri kap-
sam›nda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‹zmir ziya-
retlerine ait foto¤raflar, Vas›f Ç›nar Meydan›’nda aç›lan
bir sergiyle kamuoyuna sunuldu. 
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Etkinlikler

Selin Özertu¤rul Ö¤ütçü’nün
“Sürdürülebilirlik ve LEED”
Söyleflisi Gerçekleflti

Selin Özertu¤rul Ö¤ütçü’nün “Sürdürülebilirlik ve LEED”
söyleflisi 24 Kas›m 2010 Çarflamba günü gerçekleflti.
Ö¤ütçü ilk olarak yeflil binalar›n sertifikaland›r›lma amaç
ve gerekçelerini aktard›. “Neden Sürdürülebilirlik ve Yeflil
Binalar” bafll›¤› alt›nda sektörlere göre küresel karbondi-
oksit sal›n›m›n› ve yeflil binalar›n faydalar›n› ileten Ö¤üt-
çü, “Sürdürülebilirlik ama Nas›l” bafll›¤› alt›nda da belli
bafll› sertifikaland›rma sistemlerinden LEED, BREEAM ve
GREENSTAR’dan söz etti. LEED sertifikaland›rma siste-
mine ayr›nt›lar›yla de¤inen Ö¤ütçü, LEED’in misyonu,
kapsad›¤› farkl› yap› tipolojileri ve dört kategorisini izle-
yenlerle paylaflt›. Arazi kullan›m›, enerji kullan›m›, mater-
yaller ve kaynak kullan›m›, iç mekân hava kalitesi, yenilik-
çilik ve bölgesel önecelikler bafll›klar› alt›nda LEED serti-
fikasyonunun nas›l iflledi¤ini aktaran Ö¤ütçü daha sonra
LEED sertifikas› alabilmenin proje bütçesini, ifl takvimini
ve stratejilerini nas›l etkiledi¤ini iletti. LEED dokumantas-
yonunun ne kadar kapsaml› oldu¤unu ve bu dokumantas-
yonu nelerin etkiledi¤ini de dile getiren Ö¤ütçü söyleflinin
son bölümünde örneklere yer verdi. Örnekler aras›nda
Amerika Maryland’deki Ulusal Hava Durumu ve ‹klim Tah-
min Merkezi, Amerika Kaliforniya’daki EPA Çevre Koruma
Ajans› Merkez Binas›, Alabama’daki Sosyal Güvenlik ‹dare
Binas› ve Ayd›n’daki EYS Ofis ve Fabrika Binas› yer ald›.

AutoCAD Revit Architecture Suite
2011 CAD’den Yap› Bilgi Sistemine
Kolay Geçifl Semineri Gerçekleflti

Cadbim Bilgisayar taraf›ndan düzenlenen “AutoCAD Re-
vit Architecture Suite 2011 CAD’den Yap› Bilgi Sistemine
Kolay Geçifl” semineri 1 Aral›k 2010 tarihinde gerçekleflti. 

Genel Müdür Yard›mc›s› Gül Çatak’›n fiubemiz üyelerine
uygulad›klar› indirim kampanyas› hakk›nda bilgi vermesi-
nin ard›ndan Mimari Ürün Sorumlusu Ümit K›l›ç AutoCAD
Revit Architecture Suite’in parametrik yap› bilgi sistemi
teknolojisine dayanan ve yap› tasar›m›nda kullan›lan Re-
vit Architecture ile CAD standard› AutoCAD’i birlikte içe-
ren bir yaz›l›m çözümü oldu¤u bilgisini verdi. Yap› bilgi
sistemi teknolojisinden yaralanmak isteyen AutoCAD kul-
lan›c›lar›n›n AutoCAD al›flkanl›klar›n› hemen terketmek
zorunda kalmadan, 3 boyutlu parametrik tasar›ma geç-
melerini kolaylaflt›rd›¤› iletilen seminerde, Revit Architec-
ture’›n dwg format› deste¤i sayesinde iki yaz›l›m aras› ve-
ri al›flveriflinin kolay oldu¤u da belirtildi. 

Seminerin geri kalan›nda sekiz katl› bir konut blo¤unun
uygulama çal›flmas›n› yapan K›l›ç, bu uygulama üzerinden
plan, kesit, cephe, model, detay ve uygulama paftalar›
üzerinde birbiri ile ba¤lant›l› olarak program›n nas›l iflledi-
¤ini izleyenlerle paylaflt›. Seminerin ard›ndan düzenlenen
kokteylde izleyenler yaz›l›m hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi
edinme f›rsat› buldular.
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Etkinlikler

S›¤›nak Yönetmeli¤i’nde 29 Eylül 2010 tarihi itibariyle Ba-
y›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› taraf›ndan de¤ifliklik yap›lma-
s›yla birlikte, fiubemiz Bakanl›k ile temasa geçerek yönet-
melik ve yap›lan de¤ifliklikler hakk›nda üyelerimizi bilgi-
lendirmek amaçl› bir seminer gerçeklefltirme talebini ilet-
mifl ve 30 Kas›m 2010 Sal› günü S›¤›nak Yönetmeli¤i se-
mineri yo¤un kat›l›mla gerçekleflmifltir. Bay›nd›rl›k ve ‹s-
kân Bakanl›¤› Teknik Araflt›rma ve Uygulama Müdürlü-
¤ü’nden fiube Müdürü Hatice Topsakal ve Uzman Mimar
Melek Kural’›n sunumuyla gerçekleflen seminerde, önce-
likle s›¤›nak yönetmeli¤inin haz›rlanma gerekçeleri ve yö-
netmeli¤in kapsam›na iliflkin bilgi aktar›ld›. Yönetmelik
maddelerinin detayl› olarak incelenmesinin ard›ndan, de-
¤ifliklik yap›lan maddelerin eski ve yeni içerikleri karfl›lafl-
t›r›ld›. Serpinti s›¤›naklar›n›n yap›lacaklar› yer, tesis ve ya-
p›lar konulu 7. maddede yap›lan de¤ifliklikle birlikte s›¤›-
nak yap›lmas› zorunlu olmayan yap›lar›n kapsam›n›n artt›-

¤›na de¤inen Kural,  yeni yönetmelikle 12 ve daha az ba-
¤›ms›z bölümü olan sadece konut kullan›ml› yap›larda ve
emsal hesab›na konu alan› 1500 m2’den az konut d›fl› kul-
lan›ml› yap›larda s›¤›nak yapma zorunlulu¤unun kald›r›ld›-
¤›n› vurgulad›. Yönetmeli¤in bir önceki yönetmelikten da-
ha az yoruma aç›k oldu¤unu bunun da uygulamada kolay-
l›k sa¤layaca¤›n› dile getiren Kural, belediyelerin yorum
farkl›l›klar›n›n azalaca¤› inanc›nda olduklar›n› dile getirdi.
S›¤›naklarda duvar ve döfleme kal›nl›¤›n›n en az 60 cm. ol-
mas› gerekti¤i belirtilen yönetmeli¤in sekizinci maddesi
ile ilgili çal›flmalar yürütüldü¤ünü aktaran Kural, yap› ele-
man› ve malzemelerin radyoaktif serpintiye karfl› geçir-
genlik ve korunma katsay›lar› ile ilgili çal›flmalar yap›ld›¤›-
n›, bu çal›flmalar›n sunulmas›n›n ard›ndan alternatif malze-
me kullan›m›n›n mümkün olabilece¤ini aç›klad›. Seminer,
özellikle üyelerimizin pratikte karfl›laflt›klar› sorunlarla ilgi-
li sorular›n yan›tlanmas› ile tamamland›.

S›¤›nak Yönetmeli¤i Semineri Gerçekleflti
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11Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Etkinlikler

Deniz Dokgöz, Ferhat Hac›alibeyo¤lu ve Orhan Ersan’›n Bir
Mimarl›k Ekibi ve Uygulamalar› bafll›kl› söyleflisi 8 Aral›k
2010 Çarflamba günü gerçekleflti. Sunumu üç kategoride
aktaran ekip ilk olarak “‹ki ödül+1 proje” bafll›¤› alt›nda ken-
dilerine birincilik ödülünü kazand›ran ODTÜ Ö¤renci Mer-
kezi Binas› ve ODTÜ Meydan› Mimari Proje Yar›flmas›’n› ak-
tard›. Projedeki meydan ve yap› aras›ndaki s›n›r üzerine
düflünerek ürettikleri önerilerini sunan Hac›alibeyo¤lu’nun
ard›ndan Kadirli Belediyesi Hizmet Binas› ve Kültür Merke-
zi Ulusal Mimari Proje Yar›flmas›’ndaki projelerini Dokgöz
aktard›. Ayn› bafll›k alt›nda Alaçat›’da kentsel sit alan›n›n
verileri ile günümüz ihtiyaçlar›n›n harmanland›¤› konut
projesini ileten Ersan’›n ard›ndan “iki eleme+1 deneme”
bafll›¤› alt›nda Kemal Türkler An›t Mezar› Ulusal ve Tek
Aflamal› Proje Yar›flmas› için haz›rlad›klar› öneriyi Dokgöz
aktard›. Kayseri ‹ç Kalesi'nin Korunarak Kültür ve Sanat Or-
tam›na Dönüfltürülmesi için ‹ki Kademeli Ulusal Mimarl›k
Yar›flmas›’na gönderdikleri projeyi Hac›albeyo¤lu iletirken,
Ersan ATM para çekme üniteleri için ürettikleri tasar›mlar›-
n› izleyenlerle paylaflt›. “‹ki yorum+1 uygulama” bafll›¤› al-
t›nda Karfl›yaka’da ayn› arsa üzerindeki iki farkl› yorumlar›-
n› gösteren ekip son olarak Çerçelik Çelik Fabrikas› Girifl
Ünitesi ve ‹dari Bina Yenilemesi uygulamalar›n› aktard›.

Deniz Dokgöz, Ferhat
Hac›alibeyo¤lu ve Orhan
Ersan Söyleflisi Gerçekleflti

Mimarlar Odas› Manisa Temsilci¤i ve Manisa Belediyesi
birlikteli¤inde düzenlenen “Cengiz Bektafl Söyleflisi ve
‹mza Günü” 11 Kas›m 2010 tarihinde Manisa’da gerçeklefl-
ti. Düzenlenen etkinlik öncesinde Manisa Belediyesi’ni zi-
yaret eden Bektafl, daha sonra Belediye Baflkan Yard›m-
c›s› Mimar Azmi Aç›kdil, Mimarlar Odas› Manisa Temsilci-
li¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Halim Sezici ve Oda üyeleriy-
le birlikte Manisa’n›n tarihi mekânlar›n› gezdi. Gezinin ar-
d›ndan K›r Kahvehanesi’nde söylefli yap›ld› ve sonras›nda
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan yay›mlanan Cen-
giz Bektafl’›n “Manisa Evleri” kitab›n›n imza günü gerçek-
leflti.

Cengiz Bektafl’›n Söyleflisi ve
“Manisa Evleri” Kitab›n›n ‹mza
Günü Manisa’da Gerçekleflti
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Etkinlikler

Karaba¤lar Kent Konseyi
Çal›flmalar›nda Yer Al›yoruz

Yaflad›¤›m›z kente sahip ç›kmak, yerel yönetimlerin karar
alma süreçlerine daha fazla kesimin kat›l›m›n› sa¤lamak,
çal›flmalar›n› denetleyebilmek, demokratik, laik ve sosyal
hukuk devleti anlay›fl›na katk›da bulunmak ve Karaba¤l›-
lar› dil, din, ›rk, s›n›f, cinsiyet, güç ayr›m› gözetmeden
birlikte yönetmek, daha ça¤dafl, daha kat›l›mc›, daha uy-
gar bir yap› oluflturmak, kentlilik bilincini ve kültürünü ge-
lifltirmek amac›yla kurulan Karaba¤lar Kent Konseyi çal›fl-
malar›nda Hakan K›l›nçarslan ve Enver Ayd›n fiubemizi
temsilen yer al›yor. 

Kentin sürdürülebilir ve yaflanabilir gelece¤ine yönelik
yerel yöntemlerle kat›l›mc› bir anlay›fl getiren, kent ve ya-
flam kalitesini gelifltiren, bir toplu giriflim ve bir yerel de-
mokratikleflme projesi olan Karaba¤lar Kent Konseyi, ça-
l›flmalar›na devam ediyor.

Bornova Kent Konseyi
Gençlik Meclisi Çal›flmalar›nda
Yer Al›yoruz
16-26 yafllar› aras›ndaki üniversitelerin ö¤renci konseyle-
ri, üniversite ö¤renci topluluk/kulüpleri, liseler, gençlik ile
ilgili çal›flma yapan sivil toplum kurulufllar›, Odalar›n ö¤-
renci üyeleri, sendikalar›n gençlik kollar›, kamu kurumlar›
gençlik temsilcileri, mahalle ve köyler, Bornova'da teflki-
lat› bulunan siyasi partilerin gençlik kollar›, sanayi sitele-
rinden iflçi gençlik ile Gençlik Meclisi çal›flma gruplar›n-
dan bir bayan ve bir erkek temsilciden oluflturulan Borno-
va Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nde fiubemiz ad›na Erkan
Akan ve Gaye Öcal yer al›yor.

Pelifair 2010'a Kat›ld›k 
Turanlar fiirketler Grubu taraf›ndan bu y›l dördüncüsü dü-
zenlenen ve Yap›-Endüstri Merkezi’nin çözüm orta¤› ola-
rak destek sa¤lad›¤› Pelifair 2010, 29–31 Ekim 2010 tarih-
leri aras›nda Antalya’da gerçeklefltirildi. fiubemiz taraf›n-
dan düzenlenen ve Turanlar fiirketler Grubu taraf›ndan
tüm giderleri karfl›lanan etkinli¤e kat›lan üyelerimiz iç me-
kân tasar›m›nda sektörün önde gelen üreticileriyle bulufl-
ma imkân›na sahip oldular.
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13Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Teknik Gezi

‹zmir Kiliseleri gezisi 2 Aral›k 2010 Perflembe günü ö¤re-
tim görevlisi Dr. Mine Tanaç Zeren, eflli¤inde gerçekleflti. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nden hareket eden grup ilk
olarak Alsancak Gar› karfl›s›nda yer alan Saint Jean Kilise-
si’ni ziyaret etti. Tanaç kilisede; tarihsel süreçte ‹zmir’de
yaflam›fl ve yapt›klar› kilise yap›lar›yla kentin mimari mira-
s›na katk›da bulunmufl Hristiyan cemaatlere iliflkin kat›-
l›mc›lara bilgi aktard›. Hristiyan cemaatler için ‹zmir ve
çevresinin önemine de¤inen Tanaç, genel olarak kilise ya-
p›lar› ve Saint Jean Kilisesi’nin yap›m y›l›, plan flemas› ve
süslemeleri gibi konulara de¤indi. Kilisede yap›lan dua ve
ilahi töreni izlendikten sonra Notre Dame Saint Rosary Ki-
lisesi’ne hareket edildi. Kilisenin bir Katolik kilisesi oldu¤u-
nu belirten Tanaç, ‹zmir’deki Katolik cemaat, genel olarak
Katolik kiliseleri ve ritüelleri gibi bilgileri kat›l›mc›larla
paylaflt›.   

Son olarak Saint Polikarp Kilisesi ziyaret edildi. Saint Po-
licarp’›n hayat›na ve ‹zmirli H›ristiyan cemaatler için öne-
mine de¤inen Tanaç, yap›n›n geçirdi¤i tarihsel süreci
aç›klad›. ‹zmir’in en eski kilisesi olan yap›n›n ilk kez 1625
y›l›nda infla edildi¤ini, 1688 depreminde zarar gördü¤ünü
ve yand›¤›n›, 1690 ve 1691 y›llar›nda yap›n›n tekrar infla
edildi¤ini, 1763’te yine bir yang›nda kilisenin zarar gördü-
¤ünü, 1929 y›l›nda kilisenin flimdiki haliyle yeniden infla
edildi¤ini aktaran Tanaç, yap› yüzeylerindeki fresklerin ‹z-
mir’de baflka yap›tlar› da bulunan Raymond Pere taraf›n-
dan yap›ld›¤›n› aç›klad›. 

Genel olarak ‹zmir’de bulunan di¤er kiliselere de¤inen Ta-
naç, ‹zmir’in periferinde yer alan Karfl›yaka, Bayrakl› ve
Bornova’da yerleflen H›ristiyan cemaatler ve kiliseleri hak-
k›nda bilgi aktard›. Kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlayarak
geziyi bitirdi.

‹zmir Kiliseleri Gezisi Gerçekleflti
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 14

Teknik Gezi

Sak›z (Chios) Adas› Gezisi Gerçekleflti

Yunanistan’›n yeflil pasaporta vize uygulamas›n› kald›rma-

s› ve Çeflme’den kalkan feribotla Sak›z Adas›’na gitmek

45 dakika sürdü¤ünden gidenlerin ço¤almas› nedeniyle

Mimarlar Odas› olarak biz de tarihi eserlerin bulundu¤u

Ada’ya teknik gezi düzenledik. 29 Ekim günü sabah 10.00

feribotuyla hareket ettik. Otele eflyalar›m›z› b›rak›p flehir

turuna bafllad›k.

Yunanl›lar›n beflinci büyük adas› olan ve Yunan mitoloji-

sinde adadan eski Yunanca ad› “Khios” olan, ada halk›n›n

“Hora” olarak kulland›¤›, bizim ise sak›z a¤açlar› bu adada

çok oldu¤u için “Sak›z” ismini kulland›¤›m›z Homeros’un

vatan› diye söz edilen adan›n 2005 y›l› nüfusu 53.000’dir.

Yüzölçümü 904 km2, kuzeyden güneye 45 km. uzunlu-

¤unda ve do¤udan bat›ya 22 km. geniflli¤indedir.

19. yy’da infla edilen, flimdi müze olarak kullan›lan (Byzan-

tine Museum) ve minaresi çok uzun süredir restorasyon-

da olan Mecidiye Camii, Osmanl› – Barok tarz› çok de¤er-
li Melek Pafla ve Osmanl› Çeflmesi, Katedral, Belediye Sa-
ray› ve sokaktaki dokuyu görerek hendekle çevrilmifl kale
surlar›na geldik. Akflamüzeri olmufltu. Art›k s›ra Sak›z’›n
meflhur reçel ve likörlerini almaya gelmiflti. Bol bol al›flve-
rifl edildi. Gece hava bir hayli so¤umufltu ama bu serin ha-
va bile r›ht›mda gitti¤imiz restoranda uzo ve deniz mah-
sülleri ile donatt›¤›m›z sofradaki keyfimizi bozamad›.

‹kinci gün hava günlük günefllik olmufltu. Kahvalt› sonras›
otobüsümüzle Armalia olarak bilinen Seramik Köyü’ne
gittik. Orada o kadar güzel el yap›m› seramikler vard› ki
zor ayr›ld›k. Daha sonra (Pyrgi) Pirgi Köyü’ne geldik. Tüm
adadaki köylerde d›fltan gelen sald›r›lar› önlemek için dar
sokaklar yap›lm›fl. Sokaklar kald›r›m tafll›, Pirgi’de evlerin
ön cephesinde Xysta ad› verilen beyaz ve siyah geomet-
rik flekillerin s›va üzerine ifllendi¤i el oymac›l›¤› tekni¤ini
görüyorsunuz. Bu duvara kum – s›va kaplaman›n yap›lma-

Ayfle Atatoprak
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15Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

s›na dayanan, dikkatlice beyaza boyan›p ard›ndan flekille-
rin kaz›nmas› ile yap›l›yor.

13.yy’dan kalma Bizans Kilisesi Ayioi Apostoli Kilisesi’nin
duvarlardaki freskleri hala tüm canl›l›¤›n› korumakta.
Mumlar›m›z› yak›p, dileklerimizi m›r›ldand›ktan sonra kö-
yün meydan›nda bir zamanlar›n unutulmaz filmi Zor-
ba’n›n baz› sahnelerinin çevrildi¤i kahvede ›srarla yunan
kahvesi dedikleri kahvelerimizi yudumlad›k. Yol üstünde-
ki f›r›ndan ekfli mayadan yap›lan nefis ekmek ve kurabiye-
ler ald›k. 450 kiflinin yaflad›¤› 14. ve 15. yy’dan kalma ünlü
labirent flehir olarak tan›nan Mesta Köyü’nün tünel sokak-
lar›nda dolaflman›n keyfi bir baflka oluyor.

Eski ve yeni Taksiarhis Kiliseleri’nin bulundu¤u köyde es-
kisi kapal›, yeni olanda ise 150’ye yak›n seramik ikon bu-
lunmakta. Bu arada flans›m›za kilisede bebek vaftizi yap›-
l›yordu. Biz de izledik. Ç›k›flta ikram edilen özel içecek ve
kurabiyelerinden baflka da¤›t›lan rengârenk oyuncakl› fle-
kerlerinden an› olarak ald›k. Gezimize k›y›ya do¤ru ilerle-
yerek volkan patlamas› sonucu oluflmufl siyah çak›l tafll›
tertemiz denizi ile “Emborios” Köyü ile devam ettik. Sak›z
Adas›’nda çok meflhur bir söylenti var; “Tanr› en güzel
kum plajlar› Çeflme’ye ba¤›fllarken, Ada’n›n dört bir yan›-
na çak›l dolu sahiller vermifl.” Bu söylenti do¤ru, çünkü
gözünüz çak›ldan baflka bir fley görmüyor. Emborios ku-
ruluflu ‹Ö. 1800’lere dayanan antik bir köy. Evler yukar›
do¤ru hafifçe e¤imlenen k›y›ya yar›m ay fleklinde, arkal›
önlü dizilmifl. K›y›da küçük meydan haricinde gezebilece-
¤iniz baflka bir yeri de yok. Zaten manzaray› doyas›ya içi-
nize sindirmek için baflka bir yere de ihtiyaç yok.

Feribot saati yaklafl›yordu karn›m›z da ac›km›flt›. fiehre
dönüp leziz minik tekerlekler fleklinde sunulan kalamar,
ahtapot ve Greek salatalar›m›z eflli¤inde biralar›m›z› içip
Çeflme’ye geçmek üzere gümrük binam›za geldik.

Yeni gezilerde buluflmak dile¤iyle…

CHP ‹zmir ‹l Yönetim Kurulu
TMMOB ‹zmir ‹KK’y› Ziyaret Etti

CHP Genel Baflkan› Kemal
K›l›çdaro¤lu ‹zmir’de TMMOB
‹KK Temsilcileri ile Bulufltu

R›fat Nalbanto¤lu’nun baflkanl›¤›nda CHP ‹zmir ‹l Yöne-
tim Kurulu’nun TMMOB ‹zmir ‹KK üyesi meslek odalar›na
yapt›¤› ziyaret Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 20
Ekim 2010 Çarflamba günü gerçekleflti. TMMOB ‹zmir ‹KK
üyesi meslek odalar›n›n temsilcileri ve CHP ‹zmir ‹l Yöne-
tim Kurulu’ndan oluflan yaklafl›k 35 kiflilik bir grubun bu-
lundu¤u toplant›da fiubemiz ad›na Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Hasan Topal yer ald›.

CHP Genel Baflkan› Kemal K›l›çdaro¤lu, ‹zmir’e ziyaretin-
de meslek odalar›, sendikalar ve sivil toplum kurulufllar›
ile de toplant› yapt›. TMMOB ‹zmir ‹KK Temsilcilerinin de
yer ald›¤› toplant› 8 Aral›k 2010 tarihinde Kültürpark’ta
gerçekleflti. Yo¤un kat›l›m›n oldu¤u toplant›ya fiubemizi
temsilen Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Alev A¤r› kat›ld›.
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Mevzuat

Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K), Yap› ‹zin ‹statistikleri
2010 y›l› 3’üncü dönem verilerini aç›klad›. Buna göre 2010
y›l›n›n ilk 9 ay›nda geçen y›l›n ayn› dönemine göre bele-
diyeler taraf›ndan yap› ruhsat› verilen yap›lar›n yüzölçü-
münde % 30; bina say›s›nda % 10,3; bina de¤erinde %
38,4; daire say›s›nda % 34,1 oran›nda art›fl oldu. 2009 y›-
l›n›n ilk 9 ay›nda "yap› ruhsat›na" göre konut bina say›s›
57.989 iken, 2010 y›l›n›n ayn› dönemde konut bina say›s›
% 10,9 artarak 64.335 oldu. Konut yüzölçümleri ise 2009
y›l›n›n ilk 9 ay›nda 53.944.805 m2 iken % 32,3 artarak 2010
y›l›n›n ilk 9 ay›nda 71.352.953 m2 olarak gerçekleflti.

2010 y›l›n›n ilk 9 ay›nda geçen y›l›n ilk 9 ay›na göre beledi-
yeler taraf›ndan yap› kullanma izin belgesi verilen yap›lar›n
yüzölçümünde % 20,7; bina say›s›nda % 26,6; bina de¤erin-
de % 16,1; daire say›s›nda % 19,9 oran›nda düflüfl oldu.

2009 y›l›n›n ilk 9 ay›nda yap› kullanma izin belgesine gö-
re 52.185 olan konut bina say›s› 2010 y›l›n›n ilk 9 ay›nda %
25,6 düflerek 38.820 oldu. Konut yüzölçümleri ise 2009
y›l›n›n ilk 9 ay›nda 44.627.128 m2 iken % 20,3 düflerek 2010
y›l›n›n ilk 9 ay›nda 35.565.942 m2 olarak gerçekleflti.

Yap› Ruhsat› Verilen Yap›lar›n
Yüzölçümü % 30 Artt›

KDV ‹stisnas› Hakk›nda
Kültür Bakanl›¤› Görüflü
Katma De¤er Vergisi (KDV) Kanunu’nun 17/2-d maddesine
göre, 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanu-
nu kapsam›ndaki tescilli tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n rölöve,
restorasyon ve restitüsyon projelerine münhas›r olmak üze-
re, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarl›k
hizmetleri ile projelerin uygulanmas› kapsam›nda yap›lacak
teslimler KDV’den istisnad›r.

KDV Kanunu’nun 17/2-d maddesindeki istisna hükmü, söz
konusu projelere iliflkin verilen mimarl›k hizmetleri ile proje-
lerin uygulanmas› kapsam›nda yap›lacak teslimlere iliflkin
bulunmakta, mimarl›k hizmetleri d›fl›ndaki hizmetlere istisna
uygulanmamaktad›r. Buna göre, proje uygulamalar›n›n taah-
hüt ifli olarak ihale ile yapt›r›lmas› hizmet mahiyetinde oldu-
¤undan, bu ifllerin kanunun 17/2-d maddesindeki istisna kap-
sam›nda de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir. Ancak söz ko-
nusu projelere iliflkin mimarl›k hizmetleri ihale yoluyla temin
edilse de istisna kapsam›nda ifllem yap›laca¤› tabiidir.

Ayr›ca KDV Kanunu’nun 17/2-d maddesindeki istisna tescilli
tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n rölöve, restorasyon ve restitüs-
yon projelerine yönelik olup, sokak sa¤l›klaflt›rma projeleri
istisna kapsam›nda yer almamaktad›r. Sokak sa¤l›klaflt›rma
projesi konusu sokakta tescilli tafl›nmaz kültür varl›¤› bulun-
mas› halinde, bu varl›¤›n rölöve, restorasyon ve restitüsyon
projelerine iliflkin projelendirmeden yararlananlara verilen
mimarl›k hizmetleri ile projelerin uygulanmas› kapsam›ndaki
mal teslimleri KDV’den istisna olacakt›r. Tescilli tafl›nmaz
kültür varl›¤›n›n rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri-
ne iliflkin mimarl›k hizmetleri ile uygulama ifllerinin taahhüt
ifli olarak ihale ile verilmesi halinde, mimarl›k hizmetleri
KDV’den istisna olacak, taahhüt iflleri ile müteahhide yap›lan
mal teslimleri istisna kapsam›nda yer almad›¤›ndan KDV’ye
tabi tutulacakt›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ç›nar
Bilgin, ifl yo¤unlu¤u sebebiyle Yönetim Kurulu’ndan
ayr›lm›fl olup yerine Yönetim Kurulu yedek üyesi Erdal
Uzuno¤lu gelmifltir.

Yönetim Kurulu’nda 
Üye De¤iflikli¤i
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Konferans

Karaba¤lar Belediyesi “Zemin
ve Temel Etüdü Raporu”
Uygulamalar› Hakk›nda
‹zmir Karaba¤lar Belediyesi ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü
bünyesinde bir jeofizik mühendisi göreve bafllat›lm›flt›r.
Karaba¤lar Belediyesi’ne tetkike sunulacak dosyalarda
zemin ve temel etüd raporlar›, Bay›nd›rl›k ve ‹skân Ba-
kanl›¤›’n›n 10.08.2005 tarih ve 815 say›l› oluru ile yürürlü-
¤e giren “Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Forma-
t›”na uygun olarak incelenece¤inden, zemin etüd rapor-
lar›n›n ve betonarme projelerinin haz›rlanmas›ndan önce
Karaba¤lar Belediyesi jeofizik masas›na denetim flirketle-
ri taraf›ndan bildirimde bulunulmas›, ilgili format çerçe-
vesinde raporlar›n haz›rlanmas› ve sondaj kuyusu kon-
trollerinin arazi deneylerinin yerinde kontrolünün jeofizik
etüdlerden sorumlu ilgili meslek mensuplar› (jeoloji, jeofi-
zik ve inflaat mühendisleri) Karaba¤lar Belediyesi ve ya-
p› denetim flirketlerince sa¤lanacakt›r. 01.01.2011 tarihin-
den itibaren yap›lacak ifllemler buna göre yürütülecektir.

“Mülki S›n›rlar›n Dönüflümü
/ Yeniden Yorumlanmas›”
Konferans›

Dünyada kapal› konut yerleflmeleri konusunda çal›flan
farkl› disiplinlerden araflt›rmac›lar›n oluflturdu¤u "Private
Urban Governance & Gated Communities" Network gru-
bunun 6. Konferans› 8-11 Eylül 2011 tarihlerinde ‹TÜ Konut
Araflt›rma ve E¤itim Merkezi taraf›ndan ‹TÜ Mimarl›k Fa-
kültesi Taflk›flla binas›nda düzenleniyor. 

Temas› "Re-Interpretation /Transformation of Territorial
Boundaries" [Mülki s›n›rlar›n Dönüflümü / Yeniden Yo-
rumlanmas›] olarak belirlenen Konferans davetli konufl-
malar, atölye ve panel oturumlar› olmak üzere üç ana bö-
lümden olufluyor. 

Konferansa bildiri sunmak isteyenler için son baflvuru ta-
rihi ise 21 Ocak 2010. 

Organizasyon Komitesi:
Gülçin Pulat Gökmen
Ahsen Özsoy
Elmira Gür
Yasemin Alk›fler
Ömer Eren

‹letiflim Adresi:www.gatedcommunities.istanbul2011.itu.edu.tr

Plan, fen, sanat, sa¤l›k, çevre flartlar›na ve standartlara
uygun yap› infla edilmesine yönelik yap›m faaliyet ve sü-
reçlerinin takibini sa¤lamak üzere, yap› müteahhitlerine
yetki belgesi numaras› verilmesine, kay›tlar›n›n tutulmas›-
na,  mimar veya mühendis unvanl› flantiye flefi çal›flt›r›l-
mas› mecburi yap›lara, yap›m ifllerinde görev alan flantiye
fleflerine ve yetki belgeli usta çal›flt›r›lmas›na iliflkin usul
ve esaslar› düzenlemek amaçlanan yönetmelik 16 Aral›k
2010 tarihli 27787 numaral› Resmi Gazete’de yay›mland›.

Yap› Müteahhitlerinin Kay›tlar› ile
fiantiye fiefleri ve Yetki Belgeli Ustalar
Hakk›nda Yönetmelik Yay›mland›

8-11 Eylül 2011
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fiube Meclisi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Meclisi 7. Dönem
4. Toplant›s›n› Gerçeklefltirdi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Meclisi, 15 Aral›k 2010 tarihin-
de; “Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanun Tasar›-
s›’n›n De¤erlendirilmesi”; “Mimarl›k E¤itimi - Profesyonel
Yaflam ‹liflkisi; Serbest Bürolar ve Yeni Mezun Mimarlar›n
Sorunlar›, Beklentileri ve Çözüm Önerileri Hakk›nda Gö-
rüflme” ve “Meclis Tüzü¤ü De¤ifliklik Önerisi’nin De¤erlen-
dirilmesi” konulu gündem maddelerini görüflmek üzere
topland›. Toplant›, üyelerin iste¤i üzerine Mimarlar Odas›
‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nilüfer Ç›nar-
l› Mutlu’nun fiube çal›flmalar› hakk›nda bilgilendirmesi ile
bafllad›. Ç›narl› Mutlu, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Oto-
park Yönetmeli¤i’nin de¤ifltirilece¤i bilgisini paylaflarak
imar yönetmeli¤inde oldu¤u gibi düzenli toplant›larla
üyelerin kat›l›m› sa¤lanarak madde önerilerinin ‹zmir Bü-
yükflehir Belediyesi’ne iletilmesinin düflünüldü¤ünü iletti.
Gündemin ilk maddesi fiube Yönetim Kurlu Baflkan› Hasan
Topal’›n Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanun Ta-
sar›s› hakk›nda bilgi aktarmas› ile bafllad›. Topal, tasar›n›n
kritik maddelerini ve getirdi¤i yenilikleri ayr›nt›l› olarak ak-
tararak üyelerin tasar›ya iliflkin sorular›n› yan›tlad›. Mimar-

lar Odas› Genel Merkezi’nde de konuya iliflkin bir komis-
yon kuruldu¤u bilgisini aktaran Topal, tasar›ya iliflkin gö-
rüfllerin yerel yönetim ve siyasi partilere aktar›ld›¤›n› be-
lirtti. fiube Meclisi, Yönetim Kurulu’nun tasar› ile ilgili yap-
t›¤› çal›flmalara devam etmesini önererek gündem mad-
desinin görüflülmesini tamamlad›. Gündemin ikinci mad-
desine iliflkin bilgi aktaran fiube Meclisi Baflkan› Boygar
Özlen, e¤itim süreci ile profesyonel hayat›n giderek birbi-
rinden uzaklaflt›¤›n›, baz› teknik ve uygulamaya iliflkin ko-
nularda e¤itim sürecinde mimar adaylar›na yeterli bilgi
aktar›lamad›¤›n›, bunun da profesyonel yaflam› olumsuz
etkiledi¤ini iletti. Konuyla ilgili olarak yap›lan görüflmeler
sonucunda; meclis üyelerinin yan› s›ra üniversite ö¤renci-
lerinin, ö¤renci üye temsilcilerinin, akademisyenlerin ve
profesyonel yaflamdan mimarlar›n kat›laca¤› genifl bir
meclis toplant›s› yap›lmas›na karar verildi. Son gündem
maddesinin görüflülmesi sonucunda ise bir sonraki top-
lant›da konuya iliflkin bir komisyon kurulmas›na ve komis-
yonun mevcut tüzü¤ü inceleyerek rapor sunmas›na ve
gerekiyorsa de¤ifliklik önerilerini aktarmas›na karar verildi.
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Ögrenci Üye

)

Ö¤renci Temsilciler Kurulu Belirlendi

Bir süredir devam eden ö¤renci üye çal›flmalar› kapsam›n-
da bafllat›lan Mimarlar Odas› Üniversite ve/veya fiube Ö¤-
renci Temsilcileri seçim çal›flmalar› flubelerimizin katk›la-
r›yla 2010-2011 ö¤retim y›l›n›n bafllamas›yla h›z kazand›.

Mimarlar Odas› Ö¤renci Üye Yönetmeli¤i’nin 8. maddesi
uyar›nca “Üniversite ve/veya fiube Ö¤renci Temsilcisi” ile
“Ö¤renci Temsilciler Kurulu” belirleme süreci 19 A¤ustos
2010 tarihinde flubelerimize iletilen yaz› ile bafllat›ld›. Gü-
nümüzdeki mimarl›k ö¤rencisi say›s›n›n 8.000 civar›nda
olmas› nedeniyle çal›flmalar›n “tüm mimarl›k ö¤rencilerini
kapsayacak flekilde” yürütülmesine çal›fl›ld›. Bu kapsamda
flubelerimiz kendi çal›flmalar›n› yaparak Üniversite Ö¤ren-
ci Temsilcilerini belirledi. Bu durumda 2010 y›l›nda e¤iti-
me bafllayan yeni mimarl›k programlar›yla birlikte 45’e
ulaflan mimarl›k bölümünün 38’inin Mimarlar Odas› Üni-
versite Ö¤renci Temsilcisi belirlenmifl oldu. 

11 Aral›k 2010 Cumartesi günü Genel Merkezimizde yap›-
lan Ö¤renci Temsilciler Kurulu Seçimli Toplant›s›na kat›lan
Üniversite Ö¤renci Temsilcilerine, öncelikle Genel Sekre-
ter Necip Mutlu taraf›ndan süreç hakk›nda bilgi aktar›ld›.
Önceki dönemde yap›lan ve sonras› için hedeflenen ö¤-
renci çal›flmalar› hakk›nda yap›lan görüflmelerden sonra
Temsilciler Kuruluna aday olan ö¤renciler belirlendi. Üni-
versite Ö¤renci Temsilcileri, bu konuda Temsilciler Kuru-

lu için önerilen isimlerin farkl› bölgelerden olmas›n›n öne-
mini dile getirdi. Kurulun ifllevi ve çal›flma yöntemi üzerin-
de tart›fl›ld›ktan sonra uzlafl› ile 7 kifliden oluflan Ö¤renci
Temsilciler Kurulu belirlendi. Toplant›n›n sonraki oturu-
munda ise Üniversite Ö¤renci Temsilcileri ö¤renciler ara-
s› iletiflimin önemine dikkat çekti ve oluflumdan beklenti-
lerini dile getirdi. Temsilciler Kurulu taraf›ndan haz›rlana-
cak olan çal›flma program›nda yer almas› istenen bafll›klar
üzerine görüflüldükten sonra önümüzdeki dönem yap›la-
cak olan çal›flmalar›n yöntemleri üzerinde de tart›fl›ld›.
Üniversite Ö¤renci Temsilcilerinin kendi bölgelerinde
yapt›klar› örnek çal›flmalar› paylaflt›¤› toplant›, olumsuz
hava koflullar› nedeniyle iptal edilen etkinlikler yap›lama-
d›¤› için erken tamamland›.

En k›sa sürede ilk toplant›s›n› yapacak olan Mimarlar Oda-
s› Ö¤renci Temsilciler Kuruluna seçilen isimler flu flekilde:

Ayfle Öztafl, ‹zmir fiubesi (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

Damla Demirkan, Trabzon fiubesi (Karadeniz Teknik Üniversitesi) 

Emre U¤ur, Ankara fiubesi (Orta Do¤u Teknik Üniversitesi) 

Gökhan Faruk Bekar, Diyarbak›r fiubesi (Dicle Üniversitesi) 

H. Engin Y›lmaz, Mersin fiubesi (Mersin Üniversitesi) 

M. Said Didin, Eskiflehir fiubesi (Anadolu Üniversitesi) 

Melike Özyurt, ‹stanbul Büyükkent fiubesi (‹TÜ) 
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Yaflar Üniversitesi Mimarl›k Bölümü ‹lk Mezunlar›n› Verdi
Yaflar Üniversitesi Selçuk Yaflar Kampüsü’nde düzenle-
nen 2009–2010 akademik y›l› mezuniyet töreninde Yaflar
Üniversitesi Mimarl›k Bölümü ilk mezunlar›n› verdi. 2010
y›l›nda mezun olan meslektafllar›m›z Behiye Bezci, Sinan
Ç›nar, Turgay Demirel, Yemen Ozan, Gündo¤an, Hande
Koç, Volkan Metin, Gaye Öcal, Ünal Öztürk, Seda fiahin,
Mehmet Y›lmaz, Naz Edgü Akkaplan, Münevver Esra
Özer, Sara Hemmati, R›za Keçeci, Selime Baflaran, Elif
Coflgun, P›nar F›rat, Umut Genç, Selma Gözebe, Merve
Ayten Turan ve Sevda Durgut’u kutlar meslek hayatlar›n-
da baflar›lar dileriz.

Yaflar Üniversitesi Mimarl›k Bölümü Ö¤rencileri Mimarlar
Odas›’na Üye Oldular

Yaflar Üniversitesi Selçuk Yaflar Kampüsü’nde düzenlenen
törene Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Hasan Topal, ‹ç Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim
Kurulu Baflkan› Filiz Ultav, Yaflar Üniversitesi Rektör Yar-
d›mc›s› Gören Bulut, Mimarl›k Fakültesi Dekan› Tayfun Ta-
ner, akademisyenler ve ö¤renciler kat›ld›. Yaflar Üniversi-
tesi Rektör Yard›mc›s› Prof. Gören Bulut’un mimarlar›n
çok önemli görevleri oldu¤unu vurgulad›¤› konuflmas›n›n

ard›ndan Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
Baflkan› Hasan Topal söz ald›. Topal’›n mesleki örgütlen-
menin önemine de¤indi¤i konuflmas›n›n ard›ndan da Ya-
flar Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Tayfun
Taner ö¤rencilerin kendi kendilerini yetifltirmeleri gerekti-
¤ini aktard›¤› konuflmas›n› gerçeklefltirdi. Konuflmalar›n
ard›ndan henüz birinci s›n›fta olan mimarl›k bölümü
ö¤rencileriOda üye kartlar›n› törenle ald›.

Ögrenci Üye

)
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‹zmir Büyükflehir Belediyesi
Opera Binas› Yar›flmas›
Projeleri Sergisi Yaflar
Üniversitesi’nde Aç›ld›

Yaflar Üniversitesi Ö¤rencileri
Yeni Yurt Binas›na Kavufltu

Geçti¤imiz günlerde süreci tamamlanan ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi Opera Binas› Mimari Proje Yar›flmas› ‹zmir
gündeminde yer almaya devam ediyor. Yar›flman›n ar-
d›ndan elde edilen projeler 11–26 Kas›m 2010 tarihleri ara-
s›nda Yaflar Üniversitesi Selçuk Yaflar Kampüsü’nde aç›-
lan sergide ilgiyle izlendi.

‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Mimarl›k Kulübü Kuruldu
Okulumuz bu ay içerisinde bünyesindeki kulüplere bir ye-
nisini daha eklemifl ve Mimarl›k Kulübünü kurmufltur. Ku-
lüp daha kurulufl aflamas›nda olmas›na ra¤men büyük bir
ilgi görmüfl ve daha flimdiden çal›flmalar›n› gelifltirmek
için yeni düflünceler belirlemeye bafllam›flt›r.

Kulübümüzün kurulmas›ndaki amaç, ‹zmir Ekonomi Üni-
versitesi ve ‹zmir’deki mimarl›k ö¤rencilerini ayn› plat-
form üzerinde, ortak projelerde, mimarl›k konuflmalar›n-
da, mimari teknik gezilerde bir araya getirmek ve üniver-
siteler aras›nda iletiflimi art›rmakt›r. Bunlar›n yan› s›ra
Türkiye’de ve yurtd›fl›nda belirleyece¤imiz üniversitelere
teknik geziler gerçeklefltirerek ‹zmir'deki mimarl›¤› ve
ö¤rencili¤i tan›tmay›, bu anlamda hem e¤itici olanaklar
sa¤lamay› hem de e¤lenceli vakit geçirmeyi amaçl›yoruz.
Bafllang›ç projemiz, okulumuzun bünyesinde gerçeklefl-
tirdi¤i mimarl›k konuflmalar›n› biraz da okul-mimarl›k ö¤-
rencileri iflbirli¤inde gelifltirerek hayata geçirmek. Proje
kapsam›nda aram›zda görmek istedi¤imiz mimarlar› be-
lirleyerek, onlarla iletiflime geçip bu konuflmalar› düzen-
lemek istiyoruz. Bu konuflmalar sadece okulumuz ve oku-
lumuz ö¤rencileri için de¤il, ‹zmir'deki tüm üniversiteler
ve mimarl›k ö¤rencilerinin kat›l›m›n› hedefliyor. Buna ek
olarak, okulumuzun yeni güzel sanatlar ve tasar›m fakül-
tesi binas›nda y›lbafl› etkinlikleri olacakt›r. Bu konuda to-
parlad›¤›m›z yeni fikirler ve uygulamalar sayesinde de
kulübümüzü hem daha aktif hale getirmek hem de istekle-
rimizi okulumuz iflbirli¤inde gerçeklefltirmek amac›nday›z.

Haber: Orhan Madeno¤lu-Baran Özberk

“Bilim, Birlik, Baflar›” üçlemesiyle e¤itim kampüsleri olufl-
turulan Yaflar Üniversitesi ö¤rencileri yeni yurt binas›na
kavufltu. Yurdun aç›l›fl› Bornova Belediye Baflkan› Kamil
Okyay S›nd›r, Yaflar Üniversitesi Onursal Baflkan› Selçuk
Yaflar, Yaflar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan› Ahmet
Yi¤itbafl›, Yaflar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Bar-
kan, Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› ‹dil Yi¤itbafl›,
Yaflar Holding CEO’su Mehmet Aktafl ve kalabal›k bir da-
vetli toplulu¤unun kat›l›m›yla gerçekleflti.

Ögrenci Üye

)
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Ödül

Her y›l dünyan›n dört bir yan›ndan mimarlar› bir araya ge-
tirmek, mimarl›k mesle¤i alan›nda nitelikli projeleri ödül-
lendirmek amac›yla gerçekleflen ve mimari alan›nda dün-
yan›n en prestijli etkinli¤i olarak tan›mlanan Dünya Mi-
marl›k Festivali (The World Architecture Festival-WAF)
kapsam›nda gerçeklefltirilen WAF ödülleri sahiplerini bul-
du. 3-5 Kas›m 2010 tarihleri aras›nda Barselona’da ger-
çeklefltirilen festivalden ilk kez Türk mimarlar da büyük
ödülle döndü. Ödüle lay›k görülen mimarl›k ofisleri aras›n-
da Türkiye'den iki ofis de yer al›yor. TOCA "Üretim, Ener-
ji ve Dönüflüm", Ergino¤lu&Çal›fllar ise "Yeni ve Eski" ka-
tegorisinde birincilik ödülünü kazand›.

TOCA (The Office of Contemporary Architecture), Azer-
baycan Yevlakh'ta gerçeklefltirdi¤i Tohum Tesisi Projesi
ile "Üretim, Enerji ve Dönüflüm" kategorisinde birincili¤i
elde ederken; Ergino¤lu&Çal›fllar ise Tuz Ambar› Projesi
ile "Yeni ve Eski" kategorisinin birincisi oldu.

Dünyan›n her köflesinden 1300’ü aflk›n baflvurunun oldu-
¤u yar›flmada, 14 ayr› kategoride finale kalan 236 mimar
büyük jüriye sunum yapt›. 

‹ki günlük ödül kategorisi de¤erlendirmeleri, tam bir günü
kapsayan birinciler aras› de¤erlendirme ve bir seminer
program›n› kapsayan festivalde ise Y›l›n Yap›s› Ödülü Za-
ha Hadid Architects’in oldu. “Kültür” kategorisinde finale
kalan MAXXI Ulusal XXI. Yüzy›l Sanatlar› Müzesi 14 finalist
aras›ndan s›yr›larak “Y›l›n Yap›s›” seçildi. Böylelikle proje,
prestijli Stirling Ödülü’nden sonra 2010 y›l›nda ikinci kez
büyük bir zafer kazand›. Festival kapsam›nda düzenlenen
WAF ö¤renci yar›flmas›nda birincili¤i; Robin Bankert, Mic-
hael Murphy, Caroline Shannon ve Joseph Wilfong'dan
oluflan Harvard Üniversitesi ekibi elde etti. Geçti¤imiz ay-
larda depremin y›k›nt›ya u¤ratt›¤› Haiti'nin baflkenti Port
au Prince için "Campus Catalyst Project" adl› bir proje ge-
lifltiren grup, 16 bin dolarl›k para ödülünün de sahibi oldu. 

Ülkemiz Mimarl›k Ofisleri Dünya Mimarl›k Festivali’nden
Birincilik Ödülü Ald›

Tuz Ambar›, Kerem Ergino¤lu - Hasan Çal›fllar Tohum Tesisi, TOCA

MAXXI Ulusal XXI. yüzy›l Sanatlar› Müzesi, 
Zaha Hadid
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Ödül

Emre Arolat Mimarl›k 2010 A¤a Han Mimarl›k Ödülü Ald›

Emre Arolat Mimarl›k, ‹pekyol Tekstil Fabrikas› yap›s› ile
dünyan›n en prestijli mimarl›k ödüllerinden biri olan ve
1977 y›l›ndan beri her üç senede bir ça¤dafl, baflar›l› mi-
mari ve kentsel tasar›m örneklerine verilen A¤a Han Mi-
marl›k Ödülü’nü bu y›l Türkiye’ye kazand›ran mimar oldu.

‹pekyol Tekstil Fabrikas› 11. A¤a Han Mimarl›k Ödülleri
Mast›r Jürisi’nin de¤erlendirmesine göre, çal›flanlar›n refa-
h› ile iflverenin üretim hedeflerinin mekâna entegrasyo-
nunda mimar ve iflverenin baflar›l› iflbirli¤ine iyi bir örnek
teflkil etmesi ile yönetim ve üretim alanlar›n› ayn› çat› al-
t›nda buluflturan ve dünyadaki endüstri yap›lar›n›n pek
ço¤unda rastlanan hiyerarflik düzenleme ve kötü yaflam
koflullar›ndan uzak duran mimari çözümlemesiyle 11. A¤a

Han Mimarl›k Ödülü’nü almaya hak kazand›. Yerel malze-
me kullan›m›, düflük enerji performans›, üretim alanlar›na
do¤al ›fl›k ve hava sa¤layan iç bahçeleri, çal›flanlar›n kon-
foru için düflünülmüfl sosyal alanlar›, ‹pekyol Tekstil Fab-
rikas›’n› A¤a Han Mimarl›k Ödülü ile buluflturan di¤er mi-
mari nitelikleriydi. Emre Arolat’a ödülü 24 Kas›m 2010 ta-
rihinde Doha, Katar’daki ‹slam Sanatlar› Müzesi’nde ger-
çeklefltirilen görkemli bir törenle sunuldu. 2010 Büyük Jü-
risi taraf›ndan seçilen di¤er projer ise flu flekilde:

• Wadi Hanife Sulak Arazisi, Riyad, Suudi Arabistan
• Tunus Hipermerkezinin Canland›r›lmas›, Tunus
• Madinat Al-Zahra Müzesi, Cordoba, ‹spanya
• Köprü Okul, Xiashi, Fujian, Çin

‹pekyol Tekstil Fabrikas›, Emre Arolat Mimarl›k, Edirne, Türkiye

Wadi Hanife Sulak Arazisi, Riyad, Suudi Arabistan

Madinat Al-Zahra Müzesi, Cordoba, ‹spanya Tunus Hipermerkezinin 
Canland›r›lmas›, Tunus

Köprü Okul, Xiashi, Fujian, Çin
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Sonuçlanan Yar›flma

1. ÖDÜL 
Süleyman BAYRAK
Ahmet YERTUTAN

Yard›mc›lar
Gözdenur DEM‹R
Cansu ERGÜL
Evren Bar›fl ÖZBEK
Neslihan DA⁄DEV‹REN
Ertan BOZO⁄LU
Funda YERTUTAN
Selim NAZLICAN

2. ÖDÜL
Semra UYGUR
Özcan UYGUR

Yard›mc›lar
Ebru CAN 
Necati SEREN 
Güliz ERKAN 
Emine K‹RMAN 
Kürflat YURDAKUL 
Eser KÖKEN ‹fiLEY‹C‹ 
Dilflad KURTO⁄LU 
Berkant ÖZMEN 

‹rem ERD‹NÇ
Ekin UYGUR
Deniz UYGUR
Mehmet SAVAfi 

3. ÖDÜL
Eren BAfiAK
Levent ‹NCE
Servet GÜMÜfi

Yard›mc›lar
Meral BAfiAK
Vural KOCAO⁄LU
fienay GÜMÜfi
Sanl› HOSANLI

4. ÖDÜL
Özgür KARAKAfi

Yard›mc›lar
Melike SOYAL 
Emre AKDEN‹Z

5. ÖDÜL
Bahriye Gönül TAVMAN
Esin BOYACIO⁄LU
Keriman Dilek BERBERO⁄LU 

Yard›mc›lar
Mine KASAR
Nur DURMAZ
Çi¤dem YILMAN 
fieyda AKKAN
Gönül ÖZCAN

1. MANS‹YON
Yakup Hazan

Yard›mc›lar
Serra Asl› ER‹Ç 
Muhammet KAYNAR
Haluk KAHRAMAN
Yavuz SAY 
Emre ÖZDEM‹R
Mustafa GED‹K
Ece BIYIKLI
Ça¤la DEM‹R
Gaye EVRENOSO⁄LU

2. MANS‹YON
Ali ÖZER
Ahmet Mücip ÜRGER

Yard›mc›lar
Özlem TAVAS
Ercan KOCA
Mustafa DEM‹R 
Do¤uflcan ALADA⁄

3. MANS‹YON
Mustafa Mürflit GÜNDAY

Yard›mc›lar
‹hsan YILDIRIM
‹rfan SETREK
Demet AÇAR
P›nar B‹LG‹Ç
Vural KOCAO⁄LU
Nuh TÜCCAR

D›fliflleri Bakanl›¤› Yerleflkesi Mimari Proje Yar›flmas› Sonuçland›
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4. MANS‹YON
Ercan ÇOBAN
Güneri IRMAK
fiükrü ÜNAL

Yard›mc›lar
Ekin ÇOBAN TURHAN
Bükem BAYRAKTAR SERTSÖZ
Ekin ATALAY
Seda SÜSOY
Zeytin IRMAK
Mustafa KOÇY‹⁄‹T

5. MANS‹YON
Öner OLCAY
Yurdanur SEPK‹N
Ünal KARA

6. MANS‹YON
Nesrin YATMAN

Yard›mc›lar
Mehmet PINAREVL‹
Ayflegül KÖK
Evren YATMAN 
Nihan KOCAO⁄LU
Asl›han KOCAMAN 
Cenk ÖZKAN
Serkan SEÇG‹N
Orhan TAMER

7. MANS‹YON
Ayhan USTA
Gülay KELEfi USTA
Ali Kemal fiEREMET

Yard›mc›lar
Prof.Dr. Hasan fiENER

ALL‹ANO‹ Antik
Kenti'nin üzeri ta-
mamen kumlarla
kapland›. Art›k d›fla-
r›dan bak›ld›¤›nda
buras›n›n antik bir
merkez oldu¤unu
gösterir hiçbir iflare-
tin kalmad›¤› Alli-
anoi, sessiz sedas›z
mahkeme karar›n›
bekliyor.

‹zmir’in Bergama ‹l-
çesi’nde, Yortanl›
Baraj›’n›n sular› al-
t›nda kalacak olan
Allianoi Antik Ken-
ti’nde kumla kapat-
ma ifllemi tamam-
land›.  ‹zmir 2 Numa-

ral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu’nun
karar›n›n ard›ndan, yaklafl›k 10 y›l süren kaz› çal›flmalar›n-
da gün ›fl›¤›na ç›kart›lan tüm eserler, aç›lan davalara, ya-
p›lan eylemlere karfl›n kumla örtüldü; mahkeme karar›
beklenmeye baflland›.

Antik kentin kumla kaplanarak baraj sular›n›n alt›nda b›-
rak›lmas›na karar veren  ‹zmir 2 Numaral› Kültür ve Tabi-
at Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu’nun, geçen a¤ustos
ay›nda ald›¤› karar›n iptali için aç›lan davan›n sonuçlan-
mas› bekleniyor.

Allianoi'nin Üzeri 
Kumla Örtüldü
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Sonuçlanan Yar›flma

Türkiye’de mimarl›k alan›ndaki en iyi diploma projelerini

seçmek üzere ÇimSA Ana Sponsorlu¤u’nda Yap›-Endüs-

tri Merkezi ve fievki Vanl› Mimarl›k Vakf› taraf›ndan dü-

zenlenen 15. ARCHIPRIX-Türkiye Yar›flmas› sonuçland›.

Türkiye’deki tüm mimarl›k okullar›n› ortak bir platformda

buluflturan ve yap›c› bir rekabet ortam› yaratarak mimar

adaylar›n›n ufkunu geniflleten ARCHIPRIX Yar›flmas›’nda,

Türkiye’nin dört bir yan›ndaki 20 üniversiteden 106 diplo-

ma projesi yar›flt›. ÇimSA Ana Sponsorlu¤u ve Blum Alt

Sponsorlu¤u’nda düzenlenen yar›flman›n ödül töreni 09

Aral›k 2010 Perflembe günü gerçekleflti.

‹nsanl›¤›n bilgisini ‹stanbul’da depolamak için tüm kitap-

lar›n arflivlenece¤i “Büyük Zaman Kapsülü” tasar›m› ile

‹TÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü’nden Ege Özgirin

1. Ödül ÇimSA Beyaz Çimento Ödülü’nü almaya hak ka-

zand›.

Archiprix-TÜRK‹YE 2010 Mimarl›k Ö¤rencileri Bitirme
Ödevleri Yar›flmas› Ödül Listesi

1. ÖDÜL Ege Özgirin, ‹stanbul Teknik Ü. - Grand T›me Capsule 

2. ÖDÜL Tülin Meydan, Uluda¤ Ü. - Bursa Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

3. ÖDÜL Zeynep fiahin, ‹stanbul Teknik Ü. - Kütüphane 

MANS‹YONLAR (Eflde¤er olarak, proje numaralar›na göre s›ralanm›flt›r)

• Ahmet Erdem Tüzün, ‹stanbul Teknik Ü. - Dolapdere'de Bütünleflik Kent Deneyi

• Nursev Irmak Demirbafl, ‹stanbul Teknik Ü. - Harikalar Diyar-I Eminönü 

• Erman Özdemir ‹stanbul Teknik Ü. - Tepebafl› Aç›k Kent Platformu 

TEfiV‹K ÖDÜLLER‹ (Eflde¤er olarak, proje numaralar›na göre s›ralanm›flt›r) 

• Selin Babayi¤it, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü. - Karfl›yaka Kulübü 

Stadyumu Ve Spor Kompleksi 

• Efe Emre Usman, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - 

Yalova'da fiehir D›fl› Toplu Konut Projesi 

• Ali Sakal, ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Balçova'da Termal & Spa Merkezi

Archiprix - Türkiye 2010 Yar›flmas› Sonuçland› 
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ile Anlaflmal› Kurulufllar

Ege Sa¤l›k Hastanesi 
Ege Sa¤l›k Hastanesi fiubemiz üyeleri ve 1. derece yak›n-
lar›na indirim imkan› sunmaktad›r.
Tel: 0 232 463 77 00 (pbx) • www.egesaglik.com.tr

Ege Ekol Dershanesi
Ege Ekol Dershanesi fiubemiz üyelerine SBS gruplar› ve
11. s›n›flar için %25, Üniversite haz›rl›k gruplar› (YGS - LYS)
için %30 indirim uygulamaktad›r. 
Tel: 0 232 445 03 04 • www.egeekoldershanesi.com

Bilgi Dersanesi
fiubemiz üyelerine %30 indirim uygulamaktad›r.
Tel: 0 232 441 4340 • www.bilgidersanesi.com

Özel Nefl’e Erberk Bornova Anaokulu
“Yetenek Gelifltirme Merkezi Joyfull House”
fiubemiz üyeleri için yar›m gün seçene¤inde %15, tam gün
seçene¤inde %20 indirim uygulamaktad›r. 
Telefon: 0 232 343 04 04
www.joyfulhousebornova.com

Karanl›k Oda Foto¤raf Merkezi
fiubemiz üyeleri için tüm atölye ve etkinliklerde %20 indirim
uygulamaktad›r. 
Telefon: 0 232 464 54 04 • www.karanlikoda.org

The English Academy

fiubemiz üyeleri için %20 indirim uygulamaktad›r. 

Tel: 0 232 446 25 20 • www.theenglishacademy.com.tr

De¤iflim Optik

fiubemiz üyeleri için %50 indirim uygulamaktad›r. 

Tel: 0 232 489 40 56

Cadbim Bilgisayar

fiubemiz üyeleri için Autodesk Revit Architecture Suite 2011

program›n›n toplu al›m›nda indirim uygulamaktad›r. Ayr›nt›l›

bilgi için fiubemize 463 66 25 numaral› telefondan ulafla-

bilirsiniz.

Alsancak Kopyalama ve Bask› Merkezi

fiubemiz üyeleri için GStarCAD Standart Alone program›n›n

toplu al›m›nda indirim uygulamaktad›r. Ayr›nt›l› bilgi için fiu-

bemize 463 66 25 numaral› telefondan ulaflabilirsiniz.

Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi

Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi düzenledi¤i e¤itim sem-

inerlerinde fiubemiz üyelerine indirim imkan› sunmaktad›r.

Tel: 0 232 247 12 47 • www.cizgelikedi.com

2010 y›l› aidat›n› (132 TL) ödeyen üyelerimiz;

fiubemizden alabilirsiniz.

2011 y›l› ajandan›z› 
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Yitirdiklerimiz

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 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 : 2011/1 Bask› Tarihi: 20.12.2010
Bask›: Özdil Bas›mevi (0.212) 251 83 13
Yap›m: Mimarl›k Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi (0.212) 244 86 87

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

SAH‹B‹ : Hasan TOPAL

SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU

BÜLTEN‹

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiu-
besi Yönetim Kurulu Baflkan› Tahsin
Vergin 6 Kas›m 2010 tarihinde vefat
etti.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Bir-
li¤i bünyesinde teknik eleman örgüt-
lenmesinde yer alan Vergin, ‹nflaat
Mühendisleri Odas›’n›n Yay›n Kuru-

lu’nda ve Meslekiçi E¤itim Kurulu’nda görevler üstlenmifltir.
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi’nin 20., 21. ve 40. dö-
nemlerinde Yönetim Kurulu Üyeli¤i, 41. döneminde fiube
Sekreter Üyeli¤i yapan Vergin, 2010 y›l›ndan bu yana ise ‹n-
flaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Bafl-
kanl›¤› görevini yürütmekteydi.

1949 y›l›nda ‹zmir Karfl›yaka’da do¤an Vergin, ilk ve orta ö¤-
renimini Karfl›yaka’da tamamlad›. 1966 y›l›nda ‹stanbul Tek-
nik Üniversitesi ‹nflaat Fakültesi’nde üniversite e¤itimine bafl-
lad›. 1972 y›l›nda e¤itimini tamamlayan Vergin, 1972–1982 y›l-
lar› aras›nda Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› Yap› ‹flleri 3. Bölge Müdür-
lü¤ü’nde Mühendislik Hizmetleri Bafl Mühendisli¤i görevi
yapt›. 1982 y›l›nda kamuda sürdürdü¤ü görevinden ayr›lan
Vergin, kendi firmas›n› kurdu. Evli ve bir çocuk babas› olan
Vergin için 8 Kas›m 2010 tarihinde Tepekule Kongre Merke-
zi’nde tören düzenlendi.

Ailesine, dostlar›na, inflaat mühendisi meslektafllar›na ve mü-
cadele arkadafllar›na baflsa¤l›¤› diliyoruz.

‹nflaat Mühendisleri Odas›
‹zmir fiubesi Baflkan› 
Tahsin Vergin’i Kaybettik

“ben bir gün giderim ki neyim kal›r,

eksik b›rakt›¤›m herfleyim kal›r” (T. Uyar)

Fatih F. Karaman lise ö¤renimini
Galatasaray Lisesi ve Selçuk Lise-
si’nde tamamlad›ktan sonra Ege
Üniversitesi T›p Fakültesi’nden me-
zun olmufltur.

Strasbourg/Fransa Louis Pasteur
T›p Fakültesi’nde psikiyatri uzmanl›k e¤itimi alm›flt›r. Uz-
manl›k sonras› iki y›l ayn› yerde uzman olarak çal›flm›fl bu
sürede psikanalitik formasyon ve interkültürel psikiyatri ala-
n›nda formasyon çal›flmalar›na bafllam›fl ve sonras›nda Tür-
kiye'ye döndükten sonra da devam etmifltir.

Paroles Sans Frontière adl› interkültürel psikiyatri derne¤i-
nin kurucular›ndan ve üyesi olan Karaman Halime Oda¤ Psi-
kanaliz ve Psikoterapi Vakf›'ndan psikanalitik psikoterapi
sertifikas› sahibidir. Fedepsy (psikanaliz federasyonu) ile in-
tervizyon ve süpervizyon ba¤lant›l› süreklili¤i olan iliflkisi
mevcuttur. Yaklafl›k 1997'den beri serbest psikiyatri hekim-
li¤i ve psikanalist olarak çal›flm›flt›r.

Psikiyatrist Dr. Fatih F. Karaman 28 Kas›m 2010 Pazar günü
vefat etmifltir. Karaman fiubemizde “Mimarl›k ve Psikanali-
zin Kesiflim Noktas› Olarak Ev ve Yer” ile “Psikanalitik Bak›fl-
la Tasar›m ve Yarat›c›l›k” bafll›kl› söylefliler de gerçeklefltir-
miflti.

Ailesine, dostlar›na, meslektafllar›na baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Psikiyatrist Dr. Fatih 
F. Karaman’› Kaybettik
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