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Basın Açıklaması
21 Şubat 2020

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin Açmış Olduğu Davadan Konak 
Gökdelen Planlarına İptal Kararı Çıktı

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin Şehir Plancıları 
Odası İzmir Şubesi ile ortak olarak, Konak’ta yapıl-
ması planlanan gökdelen projesinin yapımına ola-
nak sağlayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın 
iptali istemiyle açmış olduğu dava sonuçlandı. 
T.C. İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin kararına göre,
dava konusu planın “şehircilik ilkelerine, planlama
esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına uy-
gun olmadığı” sonucuna varılarak plan iptal edildi.
Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin konu ile ilgili resmi
açıklaması aşağıdaki gibidir:

Mimarlar Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
12.01.2018 tarih ve 05/70 sayılı kararı ile onaylanan 
NIP-30557 plan işlem no.lu Konak 1.Etap (Alsancak-
Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı’nın iptali istemiyle dava açmıştır.
T.C. İzmir 3. İdare Mahkemesi Esas No : 2018/987,
Karar No : 2019/1583 ile, dava konusu Konak 1. Etap
(Alsancak – Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı ile ilgili olarak, dosyada bulunan
bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun değerlendi-
rilmesinden sonra dava konusu planın şehircilik il-
kelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve
kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varmıştır.
Mahkeme kararında 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı’nda öngörülmüş olan ulaşım ve arazi kulla-
nım kararlarının; üst ölçekli 1/25.000 ölçekli İzmir
Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararları ile
çelişmediği ve “planların kademeli birlikteliği ilkesi
”ne uygun olduğu kararına varmıştır.

Ayrıca, üst ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölge-
si 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı plan ka-
rarları ve plan hükümleri ile çelişmediği ve plan-
ların kademeli birlikteliği ilkesine uygun olduğu 
kararına varmıştır.
Ancak, dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı’nın; planlama alanı çevresinde yer alan 
plan kararları ile bu kararların planlama alanına 
olası etkilerini dikkate almadan, sadece mevcut 
1/1000 ölçekli İmar Planı kararlarının ve mev-
cut mekânsal yapının sürdürülmesini sağlamak 
amacıyla hazırlanmasının planlama ilke ve esas-
larına uygun olmadığı görülmüştür.
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda, yeni kent 
merkezinin gelişmesine paralel olarak Merkezi 
İş Alanı (MİA)  içerisinde yer alan kullanımların 
yeniden örgütlenmesinin planlama alanı içerisin-
deki mekânsal kurguyu ne şekilde değiştireceği-
ne ilişkin öngörülerin mutlak surette değerlen-
dirilmesi ve olası sonuçlarına yönelik stratejiler 
geliştirilmesi gereklidir. Ancak, dava konusu 
planda bu tür yaklaşımların hiçbirinin yer alma-
dığı görülmüştür. Planın sadece 1/1000 ölçekli 
plan kararlarının üst ölçekli plana aktarılmasının 
ötesine geçemediği; dava konusu planın bu ge-
lişmelerden soyutlanarak ya da görmezden ge-
lerek hazırlanmasının planlama ilke ve esasları 
ile çeliştiği; bu kapsamda da dava konusu planın 
belirtilen açılardan planlama ilkelerine, şehircilik 
esaslarına ve plan tekniğine aykırı olduğu görül-
müştür. 
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Kentlerde çok katlı yapılaşmaların siluetle ilişkisine 
dair yönlendirici ilkelerin belirleneceği plan ölçeği-
nin nazım imar planları olduğu açıktır; ancak, dava 
konusu planda bu hususta da bir öngörünün ya da 
düzenlemenin geliştirilmemiş olduğu; bu kapsamda 
da dava konusu planın belirtilen açıdan planlama 
ilke ve esasları ile plan tekniğine aykırı olduğu dü-
şünülmüştür. 
Dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın 
•sadece alt ölçekte belirlenmiş arazi kullanım karar-
larının üst ölçeğe taşınmasının ötesine geçmeyen, 
•geleceğe ilişkin bir vizyon ortaya koymayan, sade-
ce alt ölçekli planlara yönelik yapılacak müdahalele-
rin üst ölçekli plan kararları açısından meşruluğunu 
sağlayan bir plan niteliğinde değerlendirilebileceği, 
bunun da bir nazım imar planından beklenen ve ya-
sada tanımlanan niteliklerle örtüşmediği görülmüş-
tür. 
Odamız, kentimiz için yapılan planlama kararlarını 
önemsemektedir. Planlama “İzmir-Manisa Planlama 
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” ile 
paralellik göstermeli, “1/25.000 ölçekli İzmir Bü-
yükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı” kararları ile 
çelişmemelidir. 
Söz konusu davada mahkemece yapılan inceleme-
de üst ölçekli planlarla uyum olduğu görülmüştür.
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın kentimizin en 
önemli alanlarından birisi olan Alsancak Kahraman-
lar bölgesi için kentlinin yaşamını kolaylaştıracak ve 
yaşam kalitesini arttıracak yönlendirmeler yapılma-
sını beklemekteyiz. 

Bugüne kadar nazım imar planı 5 kez dava edilmiş-
tir. Bu davalar sonucunda dört kez plan iptali ger-
çekleşmiştir. Bir kez de plan iptal edildiğinden karar 
verilmesine yer olmadı yönünde karar ihdas edil-
miştir. Yeni hazırlanacak planın odaların da katıldığı 
bir çalışma grubu ile ortak akıl ile hazırlanması daha 
doğru olacaktır. Yetkililerin bu doğru yaklaşımı be-
nimsemesi önemlidir.
Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kentleşme ancak üst 
ölçekli, kentin gelişmesini, altyapı kararlarını, gele-
cek stratejilerini içerir planlar ile sağlanabilir Yapılı 
çevreyi oluşturan ve uygulama imar plânlarına göre 
biz mimarlar tarafından şekillendirilen fiziki ortam 
ancak bu şekilde sürdürülebilir ve yaşanabilir bir 
kentleşmeye fırsat verecektir.
Bizler kentlerimizi şekillendirdiğimiz kadar kentleri-
miz de bizleri şekillendirir. 
Mimarlar Odası İzmir Şubesi kentimizin planlı bir 
şekilde yapılaşması. İzmir şehrinin sadece Türki-
ye’mizin değil, farklı ülkelerin de göz bebeği olarak 
bakacağı konuma kavuşması için kente dair tüm 
alanlarda desteğini bugüne kadar olduğu gibi her 
zaman verecektir.
“Kent, insanın en insan olduğu yerdir.” En insan ol-
duğumuz yerin paylaşımı, birlikteliği sağlaması, ge-
rekli olan hoşgörüyü gösterebilmesi, ait olmaktan 
gurur duyduğumuz güzel İzmir’imizin bizler için ku-
caklayıcı bir yuva olmaya devam etmesi için Mimar-
lar Odası İzmir Şubesi var gücü ile çalışmaya devam 
edecektir.
MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
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Basın Açıklaması
3 Mart 2020

TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü 
Basın Açıklaması

TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü 
dolayısıyla, aynı gün İzmir Mimarlık Merkezi’nde 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından bir 
basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konu-
şan Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı 
Aykut Akdemir, 3 Mart 1992 tarihinde gerçekleşen 
ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği Zonguldak 
Kozlu Kömür Ocağı faciasının ardından bu tarihin 
TMMOB tarafından İş Cinayetlerine Karşı Mücade-
le Günü olarak ilan edildiğini ifade ederek, “Aradan 
yıllar geçti, 2020’ler Türkiye’sinde emekçiler, işyer-
lerinde can vermeye devam ediyor. Her yıl, Kozlu 
faciasında kaybettiğimiz yurttaşlarımızın en az 6 
katı iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor” dedi. Ak-
demir, iş cinayetlerine karşı önlem almayan işveren-
lere yaptırım uygulanmadığını, işyerlerinin yıllardır, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetlenmedi-
ği gibi, ölümlü iş kazalarının olduğu işyerlerinde, iş 
kazalarını incelemek üzere bile iş müfettişi görev-
lendirilmediğini belirtti.
Basın açıklaması metni aşağıdaki gibidir:

Her gün en az 5 işçinin işyerlerinde iş cinayetlerinde 
hayatını kaybetmesi artık haber niteliği bile taşımı-
yor. Hükümet yetkililerinin iş cinayetleri ile ilgisi baş 
sağlığı dilemenin ötesine geçmiyor.

Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin 
istatistikler SGK tarafından tutularak kamuoyu ile 
paylaşılmaktadır. En son 2017 yıllarına ilişkin veriler 
açıklanmıştır. 2020 yılı Mart ayına gelinmiş olması-
na rağmen 2018 ve 2019 yıllarına ait veriler kamuo-
yu ile paylaşılmamıştır.
SGK tarafından 2017 yılına kadar açıklanan istatis-
tiklere göre;
• 2012 yılında 74.871 kazada 744 emekçi,
• 2013 yılında 191.389 kazada 1.360 emekçi,
• 2014 yılında 221.336 kazada 1.626 emekçi,
• 2015 yılında 241.547 kazada 1.252 emekçi,
• 2016 yılında 286.068 kazada 1.405 emekçi,
• 2017 yılında 359.766 kazada 1.636 emekçi,
iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2017 yılında bir 
önceki yıla göre iş kazası sayısı %25 oranında, iş ka-
zaları sonucu ölüm % 16 oranında artmıştır. 2017 yı-
lına kadar açıklanan rakamların seyrine baktığımız-
da henüz açıklanmamış 2018 ve 2019 verileri korku 
uyandırmaktadır. Bu verilerin SGK tarafından açık-
lanamamasının sebebi nedir? Ülkemizde emekçile-
rin hayatlarının önleyici çalışmalardan daha ucuz 
olduğu kamuoyundan gizlenmek mi istenmektedir? 
Bir kez daha Sosyal Güvenlik Kurumu’nu göreve, 
emekçilerin hayatını ilgilendiren bu bilgileri kamu-
oyu ile paylaşmaya davet ediyoruz!
2012 yılında, “iş sağlığı ve güvenliğinde devrim” 
söylemleri ile 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanu-
nu çıkartıldı. 2012 yılından bu yana iş kazaları ve 
ölümlerde azalma bir yana, hem kaza sayısı hem de 
ölümler arttı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ya-
sasında “işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağ-
lanması işveren yükümlülüğündedir” denilmesine 
rağmen,  uygulamada bu hizmetler hem piyasalaş-
tırıldı hem de sorumluluk iş güvenliği uzmanlarının 
omzuna yüklendi. Her kazadan sonra mutlaka iş gü-
venliği uzmanları gözaltına alındı, hatta tutuklandı. 
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Oysa 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
8. maddesinde de belirtildiği üzere, iş güvenliği uz-
manlığı hizmeti “İşverene, iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak”; 
yine Kanunun 6. maddesi gerekçesinde belirtildi-
ği üzere de işverene “profesyonel yardım” kapsa-
mındadır. Bu hükümlere rağmen ikincil mevzuatta 
iş güvenliği uzmanının görev kapsamını rehberlik 
dışında değerlendiren hükümler değiştirilmelidir. 
İş Güvenliği Uzmanları; işverenin yapmadığı veya 
yapamadığı çalışmaların takipçisi ve sorumlusu ol-
mamalıdır.
Bu anlayışla, iş güvenliği uzmanları ve meslektaş-
larımızın iş yeri kaynaklı kazalara meslek ve hasta-
lıklarına yakalanmadığını, etkilenmediğini düşün-
mek, kamuoyuna böyle yansımasına sebep olmak 
akıl dışıdır. İşverenin ihmali, devletin üzerine düşeni 
yapmaması nedeniyle, uzmanlar ve meslektaşları-
mız da tüm emekçilerle aynı kaderi paylaşmaktadır. 
Sadece bu yıl basına yansıyan haberlerde meslek-
taşlarımızın yüksekten düşme, elektrik çarpması, 
yük altında kalma, iş makinesi altına kalma, mekanik 
arızalar sebebiyle yaşamlarını kaybettiklerini, sakat 
kaldıklarını görmekteyiz.
Bu nedenle, çalışma yaşamı düzenleyen yasa yalnız-
ca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan 
ibaret sayılmamalıdır. Çalışma yaşamı, başta 4857 
sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmak üzere birçok 
yasa ile biçimlendirilmektedir. 2003 yılında yürür-
lüğe konulan 4857 sayılı yasa ile çalışma yaşamı 
tamamen esnekleştirilmiş, işlerin alt işveren/taşe-
rona yaptırılması olağan çalışma biçimi olmuştur. , 
4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan “telafi çalışması”, 
“denkleştirme”, “çağrı üzerine çalışma”, “kısmi süre-
li çalışma”, “asıl işveren-alt işveren ilişkisi” başta ol-
mak üzere kuralsız çalışma koşulları olduğu sürece 
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemeler 

bir anlam ifade etmeyecektir. “İstihdam büroları” 
ile de iş ilişkileri tamamen “bırakın yapsınlar” “bı-
rakın geçsinler” anlayışına dönülmüş, tüm bunların 
sonucunda örgütsüzlük artmıştır. İş cinayetlerinin 
artmasında 4857 sayılı yasa ile getirilen esnek ça-
lışma biçimlerinin önemli bir payı olmuştur. Dola-
yısı ile asıl üzerinde durulması gereken mevzuat 
bu olmalıdır.
İş kazaları, meslek hastalıkları “kader” değildir. İş 
kazalarını, meslek hastalıklarını “işin doğal bir so-
nucu” olarak görülmesi, yeni iş cinayetlerine dave-
tiye çıkarmaktadır.
İş güvencesi ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin bir-
birini tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm 
çalışanlar insana yakışır “norm ve standartta” bir 
sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır. Sigor-
tasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı 
ekonomi kayıt altına alınmalıdır. Sendikalaşmanın 
önündeki engeller kaldırılmalı, çalışanların sosyal 
ve ekonomik yaşamları iyileştirilmelidir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda iyileştirici 
adımlar atılabilmesi için öncelikle işverenlerin so-
rumluktan kaçmasının önünde geçilmelidir. İşve-
renlerin temel sorumluluklarından kaçtıkları, kendi 
yerlerine birer günah keçisi olarak iş güvenliği uz-
manlarını koydukları bir çalışma yaşamında, önle-
yici ve engelleyici hiçbir çalışmanın yapılamayaca-
ğı açıktır.
Ülkemizde iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve mes-
lek hastalıklarının bu denli yaygın olmasının bir 
diğer nedeni de, emekçilerin sendikal haklarının 
baskı altında tutulmasıdır. Sendikal örgütlenme-
nin önündeki engeller tüm çalışanlar için kaldırıl-
madıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol 
almak mümkün olmayacaktır. Sendikasız uzman, 
sendikasız işçi, örgütsüz bir çalışma yaşamı ile 
emekçiler tüm olumsuzluklara karşı açık ve savun-
masızdır.
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İş kazaları ve iş cinayetleri ile mücadelenin temel bir 
kültür olarak topluma kazandırılması gereklidir. Ya-
şanan kaza ve cinayetlerde, ilgili tüm kurum, kuruluş 
ve kişilerin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi 
zorunluluğu, devlet politikası olarak toplumun tüm 
kesimlerine çocuk yaştan itibaren eğitimle birlikte ka-
zandırılmalıdır.
Meslek hastalıkları tespiti ise hemen hiç yapılmamak-
tadır. SGK İstatistiklerine göre, yıllardır ülkemizde 
meslek hastalıkları nedeni ile ölüm hiç yoktur. Oysa 
bilimsel gerçeklikler göstermektedir ki; ülkemizde her 
yıl binlerce insan meslek hastalığından ölmekte, ama 
bu gerçeklik tespit edilmemekte, kamuoyuna açıklan-
mamaktadır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemele-
rin ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların 
alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzen-
leme ve denetleme; Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, 
sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali 
yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine geti-
rilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler 
bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaş-
tırılmalıdır.
Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bugün de iş cinayet-
leri ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. 
Ölüm, yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz 
çalışma hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan onuru-
na yakışır, güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız için 
sesimizi yükseltiyoruz.  İnsanlar işyerlerinde ölmeme-
li, her gün işyerlerinden cenazeler çıkartılmamalıdır.
Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında işçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemlerinin artırılması, bağımsız denetim 
sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kaza-
larının durdurulması için yılmadan mücadele edeceği-
mizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

Manisa’daki “Beyaz Fil”in Tescil 
Derecesinin Düşürülmesinin İptali 
Kararına Üst Mahkemeden Destek 
Karar Çıktı

Manisa kent merkezinde heybetli uzun kolonları ve beyaz 
rengi sebebiyle “Beyaz Fil” lakabıyla anılan, yıllar içinde 
bölgenin sembol yapılarından biri haline gelmiş olan bir 
yapı bulunmaktadır. Bina, uzun yıllar SGK olarak hizmet 
verdikten sonra 2014’te satışa çıkarılmış, 2017’de Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu tarafından koruma statüsü değiştirilmiş ve 2018 
yılında yıkılması haberleriyle gündeme gelmişti. Mimarlar 
Odası İzmir Şubesi ile Manisa Temsilciği’nin ve konuya 
hassasiyet gösteren bir grup kentlinin “Beyaz Fil Yıkılma-
sın” sloganıyla başlattıkları farkındalık çalışmaları ve ey-
lemler, kent hafızasında önemli yeri olan bu geç modern 
dönem yapısını geleceğe taşıyabilmenin yollarını aramıştı.
Bu kapsamda, Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından 
Manisa Temsilciliği’nin talebi üzerine, “Beyaz Fil” olarak 
bilinen tarihi yapının Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat 
Varlığı Tescilinin derecesinin düşürülme kararının iptali 
davası açılmıştı. Dava sonucunda mahkeme tarafından 
iptal kararı verilmişti. 
Kararın ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, davadan çı-
kan iptal kararına karşı bir üst mahkeme olan Bölge İdare 
Mahkemesi’ne istinaf talebiyle başvuruda bulundu. Mah-
kemenin kararı gereği, Bakanlığın yapmış olduğu başvuru 
reddedilmiş ve “Beyaz Fil”in tescil derecesinin düşürül-
mesinin önü kapatılmıştır.
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Doğanlar’daki Askeri Alan Planları ile İlgili İzmir Çevre Şehircilik 
İl Müdürlüğü’ne İtiraz Dilekçesi Gönderildi

Basın Açıklaması
4 Mart 2020

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’nun 
Doğanlar Mahallesi, Korkut Mevkii’ndeki askeri alan 
planları ile ilgili İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 
3 Mart 2020 tarihinde itiraz dilekçesi ile başvurusu-
nun ardından yapılan basın açıklaması aşağıdaki gi-
bidir:

Doğanlar Mahallesi, Korkut Mevkii,143 parsele ilişkin 
olarak; daha önce Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin aç-
tığı dava sonucu ile iptal edildiği halde Cumhurbaş-
kanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 
sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca yeniden 
düzenlenerek onanan,03.02.2020- 04.03.2020 tari-
hinde askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 
ölçekli UİP tarafımızdan incelenmiş olup, yapılan 
“düzenlemelerin” daha önce itiraz edilen şehircilik 
ve planlama ilkelerine aykırı olma durumlarının de-
vam ettiği; “Kentsel Yerleşmeler içerisinde yer alan 
Askeri Alanların, Milli Savunma Bakanlığı’nın progra-
mı dahilinde Askeri Alandan çıkarılması halinde, bu 
alanlar sosyal donatı alanı olarak değerlendirilebi-
lir.” şeklindeki plan notuna aykırılığın sürdüğü tes-
pit edilmiştir. Bu sebeplerle İzmir Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğü’ne aşağıda yer alan ve Şubemiz Avukatı 
Sayın Özgür Güreşçi’nin görüşleri ile hazırlanan iti-
raz dilekçesi ile başvurulmuştur. İtiraz sonrası geli-
şecek süreçte konunun takipçisi olunacaktır.
Askeri Alanların kent ve kamu yararına kullanılması 
hususunda önem arz eden bu konu ve kentlerimizi, 
yapılı çevremizi, mesleğimizi ilgilendiren her türlü 
konuda gerekli hassasiyeti göstereceğimizi siz de-
ğerli meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyuruyor, 
süreci bilgilerinize sunuyoruz.
MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
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Pandemiye Karşı Kamuoyu Açıklaması Yayınlandı

Basın Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19’u “Pandemi” ilan 
etmesi ve giderek vakaların artması ile birlikte diğer 
Mimarlar Odası şubeleri gibi Mimarlar Odası İzmir 
Şubesi olarak kurumsal hizmetlerimizi sürdürecek 
şekilde çalışmalarımızın aksamaması adına gerek-
li alanlarda personelimizden birer temsilci bırakıp 
dönüşümlü çalışma ortamı sağladık. Çalışma saat-
lerimizi hafta içi 10:00-16:00 olacak şekilde düzen-
ledik.
İhtiyaç duyduğunuz Oda Kayıt ve Büro Tescil bel-
geleri çevrim içi olarak verilebilmektedir.
Şantiye şefi belgesi ve fenni mesul belgesi için ev-
raklar bize e-posta ile iletildiğinde kayıt, ödeme 
uzaktan yapılacaktır. 
Mesleki denetim çevrim içi olarak yapılacaktır. Bu-
nun için proje ve proje evraklarını info@izmimod.
org.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. Proje-
niz sıraya göre bakılarak size bilgi verilecektir. Pro-
je müellifi oda Sicil Kayıt belgesinde imzalar eksik 
olacaktır. İlgili idare odamıza telefon ile ulaştığında 
gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
İdareler tarafından talep edilmesi halinde belgelerin 
onaylı ve ıslak imzalı halleri idarelere mimarlar oda-
sı mail adresi üzerinden iletilecektir.

Dikkat edilmesi gereken en önemli konu kamu ku-
rumlarında, şantiyelerde, serbest mimarlık ofisle-
rinde ve özel sektör firmalarında da yoğun çalışma 
altında olan meslektaşlarımızın Covid-19’a karşı ko-
runmasıdır.
Meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı kamu ve 
özel sektör iş yerlerinde;
· Uzaktan çalışmanın yaygınlaştırılması,
· Mimarlık ofislerinde çalışanlarımıza yönelik, çalış-
ma saatlerinin azaltılması ve mesafeli/uzaktan ça-
lışma sisteminin uygulanması,
· Şantiyelerde görev alan meslektaşlarımız ve yapı 
üretim sürecinin diğer teknik elemanları için, ücret 
kesintisi yapılmadan şantiyelere ara verilmesi öne-
rilerimizi dikkatinize sunuyoruz.
Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak salgının yayıl-
masına karşı mücadele eden bilim insanları ve sağ-
lık emekçilerine teşekkürü borç biliyoruz.
Önlemleri titizlikle uygulayan ve ile birlikte gerekli 
tedbirleri alan, hassasiyet gösteren tüm meslektaş-
larımıza minnetlerimizi sunuyoruz.

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
20 Mart 2020

1 Mayıs Akşamı Balkonlardayız
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Basın Açıklaması

Büyük Usta Mimar Sinan’ı 
Anıyoruz

Büyük usta Mimar Sinan’ı ölümünün 432. yılında 
saygıyla anıyoruz.
Anadolu’da ve yakın coğrafyalarda çok sayıda 
önemli eser vermiş olan Mimar Sinan, mimarlık tari-
hinde hem yapı sanatına sunmuş olduğu katkılarla 
hem de bu alanda geliştirmiş olduğu fikirlerle eşsiz 
bir yere sahiptir.
Başyapıtlarından Selimiye Camii ile UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde yer alan mimarın bizlere bıraktığı 
anlayış, mesleğimizin hassasiyetlerinin korunmasını 
ve yapı üretiminin beraberinde getirdiği toplumsal 
sorumlulukların farkındalığını beraberinde getiriyor.
Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak Büyük Usta’yı 
saygıyla anıyor, tüm meslektaşlarımızı Sinan’ın aç-
mış olduğu yolda, ondan etkilenen nice önemli mi-
marın katkılarıyla bugüne kadar taşınmış olan mi-
marlık ve kültür mirasını hassasiyetle korumayı ve 
sürdürmeyi hatırlamaya davet ediyoruz.
Büyük Usta Mimar Sinan’ı Anıyoruz.
Tüm dünya zor günlerden geçmekte, bugünleri at-
latmak, umudumuzu taze tutmak ve gelecek güzel 
günleri hep birlikte karşılayabilmek için bizi biz ya-
pan değerlerimize daha sıkı sarılmalıyız.
Sinan’ın kişiliği ve eserleri; başta biz mimarlar olmak 
üzere tüm topluma kalan çok değerli bir mirastır. 
Bu sebeple bu yıl da, meslektaşlarımız adına Büyük 
Usta Sinan’ın Konak’ta bulunan heykeli önündeydik. 
İnanıyoruz ki; bugünleri atlatacağız ve nice anma 
günlerinde Sinan’ın yanı başında sizlerle buluşaca-
ğız.
MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ
9 Nisan 2020

Şubemize Yönelik 
Gerçekleştirilen Sanal Saldırı 
Hakkında Basın Açıklaması

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurumuzdur:
Ülkemizde yaşadığımız ekonomik zorluklar ve tüm 
dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını sebe-
bi ile örgütlülüğe ve dayanışmaya daha çok ihti-
yaç duyduğumuz bugünlerde teknolojik imkânlar 
dâhilinde yoğun bir çalışma süreci içerisindeyiz. Bu 
çalışmalar gerekli tedbirleri aldığımız şubemizde fi-
ziksel olarak; bununla birlikte çeşitli platformlar ve 
lisanslı olarak kullandığımız yazılım üzerinden dijital 
olarak devam etmektedir.
27.04.2020 tarihinde dijital ortamda düzenlenen 
“Enerji Etkin Yapılar ve Sürdürülebilir Binalar Ko-
misyonu” toplantısı sırasında gerçekleşen bir siber 
saldırı ile dört saniyelik bir süre için katılımcıların 
ekranlarına uygunsuz görüntüler yansıtılmış, mode-
rasyonu yürüten arkadaşımız tarafından erken mü-
dahale edilerek bu saldırı engellenmiştir.
Şubemiz, kimin tarafından gerçekleştirildiği bilin-
meyen bu saldırıyı tarafına şiddet uygulanması ola-
rak değerlendirmekte ve bu tarz bir saldırıya bir 
daha maruz kalmamak için yazışma ve araştırmala-
rımız devam etmektedir.
Yaşanan saldırı ile ilgili üzüntü duyduğumuzu; an-
cak, kaynağı şu an için belli olmayan bu kötü niyetli 
girişimin, şube yönetim kurulumuz ve komisyonları-
mızın şevk ve heyecanını etkilemeyeceğini; mimar-
lık ortamı, şehrimiz ve ülkemiz için çalışmalarımızı 
engelleyemeyeceğini siz değerli meslektaşlarımıza 
ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ
5 Mayıs 2020
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Basın Açıklaması 
11 Nisan 2020

Mimarlık Mesleğinin İtibarını Zedelemeye Çalışanlar, Karşısında 
Mimarlar Odası Örgütlülüğünü Bulacaktır!...

İçinde bulunduğumuz yüzyılda ve pandemik hasta-
lıklara karşı mücadele ettiğimiz olağanüstü günler-
de insanlığın ilerlemesi için bilimsel yöntemlerin ne 
kadar önemli olduğu, halk sağlığı ile kentleşme ve 
mimarlığın bir bütün içerisinde ele alınarak doğayla 
uyumlu bir yaşamın zorunluluk olduğu bir kez daha 
ortaya çıktı.
Ancak yapı üretim sürecinin en asli unsuru olan mi-
marlık ve mühendislik disiplinlerinin öneri ve uya-
rılarının dikkate alınmadığını, üstüne birde, meslek 
itibarını zedeleyen adımlar atıldığını üzülerek takip 
ediyoruz.
Ücretli çalışan mimar ve mühendislerin iş ilanların-
da; meslek itibarımızı zedeleyen ve cinsiyetçi yak-
laşımların olduğu görülmektedir. Bu konuda üst 
örgütümüz TMMOB tarafından gerekli girişimlerde 
bulunulmuş olmasına rağmen ilanlar devam etmek-
tedir. 
Bu kapsamda 11 Nisan 2020 itibari ile yine benzer 
bir iş ilanında Keleşoğlu Holding tarafından yeni 
mezun “makam şoförü” arandığı ve başvuru koşul-
ları arasında mimarlık ve inşaat mühendisliği bölü-
mü mezunu olması, esnek çalışması gibi koşulların 
kariyer.net adresinde yayınlandığı tespit edilmiştir. 
Bu süreçten sonra, şubelerimiz tarafından sosyal 
medya hesaplarında ilanı protesto eden paylaşım-
ların gündeme getirilmesi, üst örgütlerimizin açıkla-
ma yapması ile kariyer.net @kariyernet twitter he-
sabından açıklama yapmak durumunda kalmış ve 
mimarlar ve mühendislerden özür dilemiştir.

Mimarlar Odası örgütleri olarak, ücretli çalışan mi-
marlarımızın iş arama sürecinde sıkça karşı kar-
şıya kaldığı bu gibi durumlarda, hiçbir kurum ve 
kuruluşun haddini aşarak meslek alanımıza yöne-
lik bilgisizliğiyle, meslek itibarını zedelemesine, 
meslektaşlarımızı ucuz iş gücü ve esnek çalışma 
ile katmerlenmiş emek sömürüsü ile karşı karşıya 
getirmesine izin vermeyeceğiz. Sürecin yakından 
takipçisi olacağız. 
Ücretli çalışan meslektaşlarımızı ve yeni mezun 
genç mimarları, birlikte mücadele etmek için Mi-
marlar Odası örgütlülüklerinde yerlerini almaya 
davet ederken, meslek onurunu ayaklar altına al-
maya çalışan sermaye gruplarını, ilgili kurumların iş 
ilanlarındaki koşullarını yakından takip edeceğimizi 
ve hiçbir koşul altında meslek onurumuzun zede-
lenmesine asla izin vermeyeceğimizi kamuoyunun 
bilgisine sunarız. 
Mimarlık Mesleğinin İtibarını Zedelemeye Çalışan-
lar, Karşısında Mimarlar Odası Örgütlülüğünü Bula-
caktır. 

TMMOB MİMARLAR ODASI 
ADANA, ANKARA, ANTALYA, BALIKESİR, BUR-
SA, ÇANAKKALE, DENİZLİ, DİYARBAKIR, ELA-
ZIĞ, ESKİŞEHİR, GAZİANTEP, GİRESUN, HATAY 
ŞUBESİ, İSTANBUL BÜYÜKKENT, İZMİR, KAHRA-
MANMARAŞ, KAYSERİ, KOCAELİ, KONYA, MA-
LATYA, MERSİN, MUĞLA, ORDU, SAMSUN, TRAB-
ZON, VAN ŞUBELERİ
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Basın Açıklaması
2 Mayıs 2020

Kamu ve Toplum Yararı İçin Çalışmalarımız Kararlılıkla 
Sürdürülecektir!

Ulusal basın-yayın organlarında ve sosyal med-
ya ağlarında; bilimin rehberliğinde, kamu yararı 
ve meslek ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını ka-
rarlılıkla yürüten Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’ni ve meslek örgütlerini hedef alan, karalama, 
iftira ve tehdit içeren açıklama ve paylaşımlar arta-
rak devam etmektedir.
Son olarak ise Ömer Kenan Erdoğan isimli şahıs, 
sosyal medya ağlarındaki hesapları üzerinden Mi-
marlar Odası’nı hedef alan, karalama ve tehdit içe-
ren paylaşımlarda bulunmuştur. Yapılan paylaşım-
da TMMOB ve Mimarlar Odası “vatan hainliği” ile 
suçlanmış; kamuoyunda faili meçhul cinayetlerin 
ve gözaltında kaybetmelerin simgesi olarak bilinen 
araçlar kastedilerek “çarebeyaztoros” denilmiştir.
Odamızı hedef gösteren paylaşımdan sorumlu Ga-
ziantep Şahinbey Kaymakamlığı, Vefa Sosyal Des-
tek Grubu Görevlisi Ömer Kenan Erdoğan isimli 
şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyu-
rusunda bulunmanın yanı sıra tazminat davası da 
açılacak olup; değerli kamuoyumuza açıklama yap-
mak gereği duyulmuştur.
6235 Sayılı TMMOB Kanunu ile kurulmuş olan ve 
faaliyetlerini yasa ve yönetmelikler çerçevesinde 
gerçekleştiren Mimarlar Odası; kamu yararının gö-
zetilmesini ve toplum hizmetinde mimarlığı temel 
almaktadır. Kentlerin kimlikli, planlı ve sağlıklı ge-

lişmesi için emek harcamakta; tarihi ve doğal do-
kuyu tahrip eden, kültürel değerleri yozlaştıran ve 
hukuksal denetimi devre dışı bırakan anlayışa, şe-
hircilik bilimine ve kamu yararına aykırı olan plan ve 
uygulamalara karşı özverili çalışmalarını ve müca-
delesini sürdürmektedir.
Rant ve talan odaklı politikaların önünde engel ola-
rak görülen kamu yararına sürdürülen bu mücadele 
ve meslek Odamız hakkında karalama ve tehdit içe-
ren açıklamalar ise artarak devam etmektedir.
Mimarlar Odası olarak, bu vesile ile hukuka ve de-
mokrasiye inanan meslek odaları üzerinde oluştu-
rulmaya çalışılan bütün siyasi baskılara karşın bi-
limin rehberliğinde ve kamu yararı doğrultusunda 
mimarlık, kent ve çevre değerlerini savunma müca-
delemizi sürdürmekte kararlı olduğumuzu bir kez 
daha vurguluyoruz.
Odamız, yöneticilerimiz ve mücadelemizin saygın-
lığını toplum nezdinde karalama ve hedef göster-
meye çalışan açıklama ve paylaşımları kınıyor; bir 
süredir sistemli bir şekilde iftira, karalama ve tehdit 
içeren açıklama ve paylaşımlar yapanlar hakkında 
başlattığımız hukuki sürecin takipçisi olacağımızı 
değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz.
Değerli kamuoyumuza saygıyla duyurulur.

TMMOB MİMARLAR ODASI
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Basın Açıklaması
27 Mayıs 2020

TMMOB İzmir’den Çeşme Projesi Tepkisi: İzmir Halkının 
Geleceğini Tehlikeye Atacak

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Çeşme Projesi 
hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açık-
lamada, “Turizm dışında bir kalkınma stratejisi suna-
mayan, tarımsal destekleri her geçen yıl azaltan, tarımı 
ve sanayiyi dışarıya bağımlı kılan yaklaşımların İzmir 
halkının geleceğini tehlikeye atacağı tartışmasız bir 
gerçektir” denildi.
Tüm Türkiye’de tepki çeken Çeşme Projesi tartışmaları 
devam ediyor. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından, projeyle ilgili İzmir Mimarlık Merkezi’nde bir 
basın toplantısı gerçekleştirildi.
Basın açıklamasını okuyan İzmir Mimarlar Odası Şube 
Başkanı İlker Kahraman, “Yarımadanın yaklaşık yüzde 
55’ini kapsayan ‘Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi’ndeki ormanlık alanları; içinde nadir ve 
endemik türler barındıran, kendine has yaban hayatı 
ve habitatlar oluşmuş uluslararası öneme haiz doğal 
ve bakir, korunması gereken alanlardır. Bu alanlarda 
turizm vb. amaçlı tesislerin yapılmasına izin verilmesi, 
bölgenin büyük çapta zarar görmesini kaçınılmaz hale 
getirecek olup, taraf olduğumuz Biyolojik Çeşitlilik 
Yasası’na ve anayasaya aykırı bir uygulama olacaktır” 
diye konuştu.
Tüm Mevzuata Aykırıdır
Alaçatı’da önemli doğa alanı sınırları içinde kalan ala-
nın, hassaslık ve benzersizlik kriterleri ile uluslararası 
öneme sahip olduğunu ifade eden Kahraman, “Tescil 
edilen tarihi, arkeolojik ve doğal sitlerin, bütüncül ko-
ruma anlayışına aykırı olarak turizm amacına yönelik 
yapılaşmaya açılması, başta yarımada olmak üzere 
İzmir’in geleceğini ilgilendiren son derece tehlikeli bir 
müdahale olup, geri dönülmez sonuçları olabilecek 
hatalı bir karardır. Parsel bazında tahsis yöntemiy-
le ihale edileceği belirtilen alanların özel mülkiyetin 

kullanımına verilmesi ve kamu kullanımından alınması 
başta anayasa olmak üzere ilgili tüm mevzuata aykırı-
dır. Kamu kullanımına açık ve devlete ait olan kıyıların 
ve hatta tapuda kaydı olmayan deniz alanlarının turizm 
amaçlı bölge ilan edilmesi ve hatta özel kullanıma tah-
sis edilmesi, başta anayasa olmak üzere mevzuata aykırı 
olduğu gibi, bu kamusal alanların İzmir halkı tarafından 
kullanılamaması sonucunu da doğuracaktır. Proje ile il-
gili bilgilendirmelerde kıyı alanlarının halkın kullanımına 
açık olacağı ifade edilmiş olsa da, projenin içeriği ve hi-
tap edeceği ‘üst düzey gelir grubuna’ yönelik bilgilen-
dirmeler değerlendirildiğinde; İzmir halkının buradan 
yararlanamayacağı açıktır” şeklinde konuştu.
Kent Kültürünü Yok Edecektir
Kahraman, son olarak şunları dile getirdi:
“Yarımadanın önemli bir bölümünü yapılaşmaya açacak 
böyle bir proje, İzmir’i kısa sürede çok büyük bir nüfus 
yoğunluğu ile karşı karşıya bırakacağı gibi, yarımada 
tamamen yapılaşma baskısı altında kalacak, yaşanan 
olağanüstü nüfus artışı kent kimliği ve kent kültürü-
nü yok edecektir. Doğal alanlarda koruma statülerinin 
değiştirilmesi ya da kaldırılması, toplantılarda açıkça 
ifade edildiği üzere kişilerin inisiyatifinde yürüyemez. 
Farklı kurum ve kuruluşların destek ve ortaklaşması ile 
İzmir ve bölgesinin gelecek öngörüsü için hazırlanmış 
1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli planların yaklaşımı korun-
malıdır. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, içerdiği 
tarım alanı, ormanlık alan, hassas koruma alanları, nite-
likli koruma alanları, bölge içerisinde yer alan endemik 
tür bitkiler göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Söz 
konusu kararda belirtilen alanın planlama, su, tarım ala-
nı, ormanlık alan ve korunması gereken hassas korunma 
alanları açısından tehlikeli ve geri dönülmez zarar ver-
me, yok etme süreçlerini başlatacağı tehlikesi nedeniyle 
bilime ve tekniğe aykırı olduğu ve kamu yararı olmadı-
ğı kanaatindeyiz. Turizm dışında bir kalkınma stratejisi 
sunamayan, tarımsal destekleri her geçen yıl azaltan, 
tarımı ve sanayiyi dışarıya bağımlı kılan yaklaşımların İz-
mir halkının geleceğini tehlikeye atacağı tartışmasız bir 
gerçektir.”
TMMOB İZMİR İKK
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TOKİ’ye Toprak Rantı Yetmedi: Denizİ Bile Satıyorlar!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından, 
23 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan ilanda, 9 
Temmuz 2020 tarihinde yapılacak müzayedede 26 
ilde 191 arsa için satış ve kira ihalesine çıkılacağı du-
yuruldu . İlandaki slogan dikkat çekiciydi: “Yatırım-
cıya Fırsat”. Yani TOKİ’nin iddiasına göre, taşınmaz-
ları alanlar kazançlı çıkacak… Peki kim kaybedecek? 
İşte bu sorunun yanıtı, arsaların niteliğinde yatıyor. 
Satılan arsaların içinde, “rekreasyon alanı”, “açık 
spor tesisi”, “dini tesis / cami”, “sağlık ocağı ve 
ilk yardım merkezi”, “kentsel hizmet alanı ve yol”, 
“sosyal kültürel tesis alanı”, “park alanı”, “pazar”, 
“belediye hizmet alanı” ve “resmi kurum alanı” var. 
Her biri kamusal alan ya da kamu hizmet alanı olan, 
mülkiyeti kamuda olması gereken ya da mülkiyetsiz 
bırakılması gereken alanlar bunlar. Şehir planlama-
nın ilke ve esasları da bunu söylüyor, yasalar da.
Oysa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ve 
“Kamu Tüzel Kişiliği” taşıyan bir kuruluş olan TOKİ, 
kamuya ait taşınmazları, şahıslara satıyor. Mülkiye-
ti özelleştiriyor. Ya, o mülkiyet üzerindeki kullanım 
kararları ne olacak? Tüm kente açık olması gereken 

Basın Açıklaması
6 Temmuz 2020

rekreasyon alanının etrafına çit çevrilecek, sadece 
parası olanlar mı içeri girecek? İlk basamak sağlık 
hizmetlerinin verildiği sağlık ocağına gitmek için, 
mülk sahibinden izin mi alınacak?
Yoksa, bu alanlarda bir süre sonra plan değişiklik-
leri gerçekleştirilecek ve kamusal alanlar, konuta 
ve ticarete mi dönüştürülecek? “Buraları eskiden 
dutluk”tu şakasını, “yatırımcılar” gerçeğe dönüş-
türecek; “eskiden buraları kamusal alanlardı, bastık 
parayı, üzerine nasıl da diktik binayı” mı diyecekler?
Uygulanmasını keyfe bağlı sandıkları mevzuat di-
yor ki; imar planlarında kamusal kullanıma ayrılmış 
alanlar, ya imar uygulamaları ya da kamulaştırmalar 
ile kamu mülkiyetine geçirilmeli. Fakat, satışa çıka-
rılan alanlar içerisinde, imar planlarına göre uygu-
laması yapılmamış alanlar var. Sormak gerekiyor: 
İmar planlarına göre yeni imar adaları oluşturulduk-
tan sonra, kamulaştırma ihtiyacı çıkarsa ne olacak? 
Kamu satmış olduğu parselleri, yeniden satın mı 
alacak? Yoksa, ücretsiz geri alabilmek için, inşaat 
alanlarını brüt alanlar üzerinden hesaplayacak ve 
imar planlarındaki inşaat alanlarını mı arttıracak? 
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Belli ki, TOKİ, “yatırımcı”sına, bir taşla, birden çok 
kuş vurdurmak istiyor.
Somut örneklerle devam edelim, satışa çıkarılan İz-
mir’deki taşınmazlara bakalım:
· Karşıyaka İlçesindeki 25697 ada 1 parsel sayılı ta-
şınmaz, imar planına göre “Rekreasyon Alanı”nda 
kalıyor. Halkın kullanımına açık olması gereken, her-
kesin rahatça ve serbest gezebilmesi gereken bir 
alanda… Ve bu alanın bir bölümü, denizin içinde 
kalıyor. Denizde nasıl mülkiyet olur diye sormayın… 
Gediz Nehri’nin denize açıldığı bölgede yer aldığı, 
zaman içerisinde su seviyesi yükseldiği ve taşınma-
zın eskiden su üzerinde kalan bölümü aşındığı için, 
artık bir bölümü sular altında. Ama, imar planında 
kıyı kenar çizgisi yok, güncel bir tespit de yapılma-
mış. Öyle olunca, kimse fark etmez denilip, satışa 
çıkarılmaktan da imtina edilmiyor. Belli ki, TOKİ, 
“yatırımcı”sının portföyüne müşteri olarak balıkları, 
kuşları ve deniz yosunlarını da ekliyor.
· Karşıyaka İlçesindeki 25699 ada 1 parsel ise, özel-
likle çocukların ve gençlerin kullanımı açısından 
kritik bir rol üstlenen, sağlıklı bir kent yaşamı için 
önemli bir rol tutan “Açık Spor Tesisleri Alanı”nda 
kalıyor. TOKİ, salonsuz ve parasız spor yapılama-
yacağını düşünüyor olmalı ki, burayı da satışa çı-
karıyor.
· Aliağa, 804 ada 1 parsel ise, “Pazar Alanı”nda 
kalıyor. Yasalar, pazar alanlarının, yerel yönetim-
ler denetiminde olmasını öngörüyor, özel şirketler 
tarafından işletilmesine izin vermiyor. Ötesinde, 
TOKİ’nin verdiği bilgiye göre, 804 ada 1 parselin 
tapu kaydında, “Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile 
Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlarla talep edilen 
taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.” 
şerhi bulunuyor. Yani, TOKİ diyor ki, kamu tarafın-
dan kullanılması ve bedelsiz olarak Hazineye terk 

edilmesi zorunlu olan bir alanı, satışa çıkarıyorum.
· Narlıdere’deki 156 ada 1962 parselde ise… Açık 
açık yazmışlar. “Planlamaya ilişkin İzmir Bölge İdare 
Mahkemesinde dava süreci bulunmakta ve devam 
etmektedir. Söz konusu davanın olumsuz sonuçlan-
ması halinde alıcı tarafından İdare’den herhangi bir 
hal ve alacak talebinde bulunulmayacaktır.” Alan-
daki plan için, önce yürütmenin durdurulması kararı 
alınmış, ardından da planlar kamu yararına aykırı 
olduğu için iptal edilmiş. O halde, TOKİ neden bu 
alanı satışa çıkarıyor? Yargı kararını mı tanımıyor 
yoksa yargıyı etkileyebilecek güçte bir “yatırımcı” 
mı arıyor? 
Yukarıda ifade ettiğimiz kamusal kullanıma ayrılmış 
ve satışa sunulacak söz konusu parsellerin sonra-
sında plan değişikliği yoluyla kamusal kullanımdan 
çıkarma girişimlerine kamusal kullanımda kalma-
sında ısrar etmekle birlikte başta hukuki yol olmak 
üzere her türlü girişimde bulunacağımızı ifade et-
mek isteriz. Kamuculuğu, toplumculuğu, hakkani-
yeti, planlama ilkelerini geçtik… Utanması olan, bu 
taşınmazları satışa çıkarmaz. Satışa çıkarılan bütün 
kamusal alanların, yine kamu kurumları tarafından 
satın alınacak olması ihtimali bile bu gerçeği de-
ğiştirmez. Yapılması gereken açıktır. Gerek taşın-
mazların satışından, gerekse kamusal donatıların ve 
alanların özel mülkiyet eline geçirilmesinden vazge-
çilmeli, bütün kamusal alanlar, ilgili kamu kurumları-
na ve kamu kullanımına devredilmelidir. Söz konusu 
satış işlemlerine başta İzmir Halkı olmak üzere ilgili 
bütün meslek odaları, dernek ve yerel yönetimleri 
tutum almaya davet ediyoruz.
Saygılarımızla

TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ
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21 Yıl Geçti Ama Biz Unutmadık 
(mı?)

17 Ağustos 1999’da insanlık tarihinin en sarsıcı dep-
remlerinden birini yaşadık, binlerce can beton yı-
ğınlar arasında kayboldu. Binlerce umut, binlerce 
sevinç, binlerce gelecek, aslında en güvenli olması 
gereken, insanın en güvende hissetmesi gereken 
“ev”lerinde derin bir sessizliğe ve acıya büründü.
Bütün yaşanılanların üzerinden tam 21 yıl geçti ve 
“biz” hiçbir şeyi unutmadık! 17 Ağustos 1999 saba-
hına uyananlar, o günü yaşayanlar o görüntüleri, 
o acıları asla unutamazlar. 21 yıl sonra 17 Ağustos 
2020 sabahına uyandığımızda, gazetelerde, tele-
vizyonlarda, sosyal medya hesaplarında her yerde 
göreceğiz, görüyoruz; UNUTMADIK! Ancak unut-
mamak değil hatırlayarak yaşamak, deprem gerçe-
ği ile yüzleşmek gerekli!
Aradan 21 yıl geçmesine rağmen, yapılaşma karar-
larının; tüm yaşanılan acı tecrübelere rağmen, bili-
min ışığında çevre verilerine göre değil rant eko-
nomisi üzerinden alındığını dehşet içerisinde takip 
etmekteyiz. Mimarlık, şehircilik ve planlama ilkele-
rini göz ardı ederek doğayı gasp eden ve yeni 17 
Ağustos 1999’lara davet çıkaran bu politikalardan 
ivedilikle vazgeçilmelidir. Konuya ilişkin söz sahibi 
tüm karar mekanizması ve yürütme organlarını 17 
Ağustos 1999’u gerçekten hatırlamaya ve geleceği 
bu bilinçle şekillendirmeye, bilimi ve bilgiyi odağa 
alan politikalar üretmeye, deprem gerçeği ile ger-
çek anlamda yüzleşmeye davet ediyoruz.
TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ
17 Ağustos 2020

Basın Açıklaması

“Beyaz Vagon” ile İlgili Basın 
Açıklaması

Kentler yalnızca, binalar ve yollardan oluşmaz. İz-
mir Alsancak Garı önünde yer alan, Atatürk’ün 
yurt içi gezilerinde kullandığı beyaz vagon Kent 
Belleği’nde yer etmiş önemli bir kent ögesidir.
Birçok kentlinin, zihinsel haritasında çoktan yerini 
almıştır. Kurucumuz Atatürk’ün demiryollarına ver-
diği önemin simgeleşmesi ve halka anlatımı bakı-
mından BEYAZ VAGON çok değerlidir.
Vagonu korumak niyeti ile kentsel mekânda yapılan 
müdahale doğru değildir.
Bizler yadigarları göz önünde tutan kültürün in-
sanlarıyız. Onları zarar görmesin diye unutulmaya 
mahkum etmeyiz, daima göz önünde tutarız ki ko-
ruyabilelim. 
Vagonun korunması için her türlü mekân düzenle-
mesi konusunda Odamız kentin hizmetindedir.
TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ
27 Ağustos 2020
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Türk Tabipler Birliği Hakkında 
Yapılan Açıklama ve İthamlar 
Kabul Edilemez

İçinde bulunduğumuz bu günlerde canları pahasına 
çalışan sağlık emekçilerinin verdiği mücadeleler ve 
kayıplar ortadadır. Herkesin yardımına koşan, ülke-
de adil sağlık sisteminin ve sosyal yapının güçlen-
mesi gerektiğini her fırsatta dile getiren bu ülkenin 
aydınlık yüzlerinden biri olan Türk Tabipleri Birliği 
hakkında yapılan açıklama ve ithamlar kabul edile-
bilir değildir. 
Tıpkı TTB gibi biz de özgür, demokratik, cumhuri-
yet değerleri ile aydınlanan yarınlar için mücade-
le etmeye devam edeceğiz. Kamuoyu nezdinde 
TTB’ye ve tüm sağlık emekçilerine Covid 19 pande-
misi mücadelesinde gösterdikleri olağanüstü çaba-
lar için teşekkür eder, meslek örgütlerine desteği-
mizi beyan ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ
17 Eylül 2020

Basın Açıklaması

Türk Tabipler Birliği Hakkında 
Yapılan Açıklama ve İthamlar 
Kabul Edilemez
18-19 Eylül tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen 
TMMOB Mimarlar Odası 47. Olağan Genel Kurulu’na 
İzmir Şubesi yönetim kurulu ve delegeleriyle katılım 
sağlandı. 
Mimarlar Odası örgütlüğünün; mesleki alanlarda 
ve kent savunmalarında yürütülecek mücadelenin 
güçlenerek devam etmesi için 20 Eylül tarihinde 
yapılan 47. Dönem Merkez Yönetim Kurulu seçim-
lerinin sonucunda İzmir Şube üyesi meslektaşımız 
Hakan Kılınçarslan MYK üyesi olmuştur. 
-47. Dönem Denetleme Kurulu asil üyeliğine İsmail 
Demirağ
-Onur Kurulu yedek üyeliğine Nihal Özbay
-TMMOB asil delegeliğine Ali Ekinci, Şeref Aldemir, 
İsmail Demirağ, İlker Kahraman, Çağlar Samancı, 
Tuncer Saray, Merih Feza Yıldırım 
-TMMOB yedek delegeliğine Yasemin Gümüş, Emel 
Aslanoğlu, Emel Feratlar, Ümit Acar, Gülden Şataf 
Erhun, Erdoğan Ünsal seçilmiştir. 
MYK, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu üyeliği ve 
TMMOB Delegeliği yapacak tüm üyelerimize yeni 
dönemde başarılar diliyor ve kendilerini tebrik edi-
yoruz. 
Seçilen tüm MYK üyelerine dayanışmaya en çok 
ihtiyacımız olan günlerde ilkelerimiz yolunda bir-
leştirici, uzlaştırıcı ve başarılı bir çalışma dönemi 
diliyoruz. 
Pandemi döneminde tüm zorluklara rağmen Genel 
Kurul ve seçimlere katılan, meslek içi dayanışmaya 
ve demokratik ortama katkı koyan, mesleğimiz için 
emek veren delegelerimize teşekkürü borç biliyo-
ruz. 
TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ
19 Eylül 2020
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Basın Açıklaması
8 Ekim 2020

İnciraltı’nda Yapılan Umut Tacirliği ve Rant Politikaları ile 
Akciğerlerimiz Kurutulamaz 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak; 
bir süredir “İnciraltı Sorunu Çözüm Bekliyor”, 
İnciraltı’nı Hep Birlikte Planlayacağız-İnciraltı ve 
Çeşme Projesi Bir Düşünülüyor” gibi haberler ile 
çeşitli yayın organlarında yer alan ve kamuoyu-
na İnciraltı Bölgesinin imara açılmasına yönelik 
taleplerin hayata geçirilmesine yönelik ilk işaret-
lerin verilmekte olduğu süreci hassasiyetle takip 
ediyoruz. Bölgenin yıllardır çözümsüz bir leke 
olarak kaldığı, bölgedeki arazi sahiplerinin mağ-
dur olduğu, bölgede tarımın yapılamaz durum-
da olduğu, bahçelerin kuruduğu, yeraltı sularının 
tuzlandığı, seracılığın para kazandırmadığı gibi 
her türlü gerekçenin oluşturulduğu ve devlet bü-
yüklerinden pankartla yardım istendiği bir süreci 
geride bırakmanın ardından son olarak, İl Toprak 
Koruma Kurulu tarafından 23.09.2020 tarihinde 
alanın yapılaşmaya açılmasının dayanağı olan ve 
“tarım dışı amaçla kullanılabilir” görüşü veren ka-
rar oy çokluğuyla alınmıştır. 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak bir 
kez daha ifade ediyoruz; 
“Bu Bölge 2006 yılından beri politikacılar tara-
fından yöre insanına umut tacirliği yapılarak, ara-
zilerinizi imara açacağız sözleri verilerek, oy sim-

sarlığının sonucu olarak bu günlere gelmiştir. Bu 
bölge son yıllarda arazi sahibi olup ben buraları 
imara açtırırım diyerek yöre halkını inandıranla-
rın yüzünden bugünlere gelmiştir.” 
Bilindiği gibi, İnciraltı, Üçkuyular Vapur İskele-
sinden başlayan ve Bahçelerarası mahallesini de 
içine alan yaklaşık 7000 dekarlık “yoğun tarım-
sal faaliyetin yapıldığı” alandır. Bu alandaki ta-
rımsal faaliyetler arasında; narenciye bahçeleri, 
örtüaltı (sera) tarımı ve çeşitli meyve bahçeleri 
yer almaktadır. Kentimizin batı gelişme aksında 
bulunan ve doğal, kültürel ve ekonomik anlam-
da önemli değerler içeren İnciraltı, kentimizin en 
önemli açık ve yeşil alan olma özelliğine sahip 
bölgesi konumundadır. Dolayısıyla adı Koruma 
Amaçlı olup yapılaşmaya ve betonlaşmaya onay 
veren plan kararlarının değil; bugün ve gelecek-
te İnciraltı’nın özelliklerini ve geçmiş ile ilişkisini 
koruyan ve süreklilik gösteren planlama kararla-
rının yaşama geçirilmesi önemlidir. 
İlk defa 9-12 Kasım 2006 tarihlerinde İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 
Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde ya-
pılan ‘’İnciraltı’nın Geleceğini Birlikte Kuralım’’ 
toplantısı ile gündeme taşınmış, ardından 2007 
yılında başlayan EXPO-2015 adaylığı sürecinde 
bölge sağlık turizmi amaçlı planlanmak istenmiş-
tir. Hâlbuki alan özellikle “sağlık” temasının işle-
neceği Expo 2015 organizasyonunun, insan ve 
çevre sağlığını gözeten ve bunun gereğini yerine 
getirebilecek nitelikte bir alan olması gerekirken, 
İnciraltı’nın aday gösterilmesi temanın kendisiyle 
ters düşmüştür. 
Ardından tüm bu uyarılara rağmen İnciraltı böl-
gesine ilişkin Turizm Merkezi ilanı sonrası onay-
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lanan, alanın ve çevresinin doğal niteliklerini, 
tarımsal niteliğini, doğal sit olma özelliğini yok 
sayan, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına 
aykırı olan, kamu yararı içermeyen Toprak Koru-
ma Kurulu Kararı ve çok sayıdaki mekânsal plan 
Odalarımız tarafından açılan davalar sonucunda 
iptal edilmiştir. 2012 yılında tamamlanan dava 
süreciyle de bölgenin tarımsal amaç dışında kul-
lanılamayacağı tescillenmiştir. 
2020 yılında geldiğimiz noktada ise yine bölge-
nin sağlık turizmi amaçlı planlanmak istendiği 
önce kamuoyuna ısıtılarak getirilmiş, bölgenin 
çözümsüz ve atıl bir alan olduğu, tarımsal aktivi-
telerin yapılamadığı, tarımsal özelliğinin yitirildi-
ği, hatta bölgede binlerce yıldır var olan jeoter-
malin tarımı bitirdiği, kaçak yapılaşmaya açıldığı 
gibi hiçbir bilimsel temele dayanmayan gerek-
çeler ile kamuoyu yaratılmaya çalışılmış, bunun 
içinde kamu kurumlarının görüşleri olduğu öne 
sürülerek siyasi bir ortam oluşturulmuş ve en 
sonunda Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 
Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması amacıyla 
planlama süreci başlatılmıştır. 
Bilinmelidir ki; Koruma Amaçlı İmar Planı ile or-
taya getirilen süreç bölgenin tarımsal ve doğal 
özelliklerinin korunmasına yönelik bir planlama 
yapılacağı anlamına gelmemektedir. Bu açıkla-
maların yapılmasını getiren süreci yürütenlerin 
asıl amacı; sadece arazilerinden daha fazla para 
kazanarak rant elde etmek istemeleridir. Ancak 
bu kişiler isteklerini bilimsel temellere dayandır-
malıdır. 
Bu bağlamda; 
1. Tarım, doğa, planlama, mühendislik bilimi gör-
mezden gelinerek turizm odaklı rant hedefi ile 
İzmir için eşsiz bir değer olan İnciraltı’nın tahri-
bine izin verilemez. 
2. Bir alanın tarım dışına çıkarılması kanunlarda 
belirtilmiştir. Sadece bölgede alternatif bir ala-

nın olmaması ve kamu yararı olması gerekçeleri 
ile tarım dışına çıkarılabilir. 
3. Yapılan iş ve işlemler yürürlükteki yasalara 
göre hiçbir şekilde uygunluk göstermemektedir. 
Bölgede yapılmak istenen Koruma Amaçlı İmar 
Planı için alternatif alan çalışması yapılmamıştır. 
Yapıldığı takdirde bölgenin güneyinde bu tür 
tesislerin varlığı ve genişleyebileceği potansiyel 
alanlar olduğu görülecektir 
4. Bölge için tarım dışı kullanıma dönük henüz 
alınmış bir “Kamu Yararı Kararı” yoktur. Buna 
karşın belli bir kesimin faydalanmasına yöenlik 
turizmin kamu yararı sayılması bölgenin tarihsel 
geçmişine, bilimsel ve sosyolojik kriterlerine de 
aykırıdır. 
5. Planlama yapılmak istenen alan “Mutlak Ta-
rım Arazisi” ve “Dikili Tarım Arazisi”dir. Bu yüz-
den tarımsal amaç dışında ne çeşit bir uygulama 
olursa olsun kullanımı yasalara uygun değildir. 
6. Alan yine kuzeyindeki doğal sit alanı ile gü-
neyindeki kentsel alan arasında tampon görevi 
görmekte, kentsel kullanımların sulak alan üze-
rindeki etkilerini düşürmektedir. 
7. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve Top-
rak Koruma Kanunda mevcut tarımsal alanların 
üretim özelliklerini korumak ve iyileştirmek dev-
letin ve kurumlarının sorumluluğu olarak tanım-
lanmaktadır. 2006 yılından bu yana tarımsal bir 
alan olan bölgede tarımı etkileyecek uygulama-
ların yapılmasına izin verenler ve bölgenin top-
rak özelliklerinin iyileştirilmesi için görevlerini 
yerine getirmeyenler için de sürecin özel olarak 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
8. Alanın olası bir toprak veya su kalitesindeki 
bozunumunda, Toprak ve Su Islah projeleri ile 
rahatlıkla bunun önüne geçilebilir. İklim Değişik-
liği dahil olmak üzere tarımsal arazilerin korun-
ması ve iyileştirilmesi devletin ilgili kurumlarının 
sorumluluğu altındadır. 
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9. Bu bölgede yapılması gereken 2006 yılından 
beri vurguladığımız gibi bölgenin doğal nitelik-
lerini ve ekolojik hassasiyetlerini dikkate alarak, 
yapılaşmayı düşünmeden düzenlenmesi temel 
ilke olmalıdır. Bölge geneli jeolojik açıdan yoğun 
fay kırıklarına sahip yapılaşma için uygun olma-
yan bir alt yapıya sahiptir. Bu sebeple bölgeyi, 
yoğun ya da seyrek olsun bir şekilde yapılaşmayı 
hedefleyen gizli rant hesaplaşması için manivela 
olarak kullanmak isteyenlere izin verilmemelidir. 
10. Siyasilerden beklenen kendi istekleri doğ-
rultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının gö-
rüşlerini yorumlamamaları ve halka beyanat 
verirken de çarpıtmadan sunmalarıdır. Tarım İl 
Müdürlüğü’nün bölgedeki tarımsal faaliyetler ile 
yaptığı çalışmalar sürekli olarak kurumun kendi 
haber ve paylaşımlarında görülmektedir. Marjinal 
Tarım Arazisi olarak sınıflandırılan bölge ulusla-
rarası anlaşmalarla koruma altına alınmış sulak 
alan olan Doğal Sit Alanıdır. Bu çalışmalar varken 
“Tarım İl Müdürlüğü’de yarısını Marjinal Tarım 
Arazisi olarak tanımlamış” gibi hatalı beyanatlar 
vermek kurumların güvenilirliğini sarsmaktadır. 
Öte yandan bir talebin İl Toprak Koruma Kurulu 
tarafından gündeme alınabilmesi için arazinin ya 
Büyük Ova sınırları içerisinde olması yada Mut-
lak-Dikili-Özel Ürün Arazisi olması gerekmekte-
dir. Büyük Ova dışındaki Marjinal Tarım Arazileri 
zaten gündeme alınmadan ilgili bakanlık tarafın-
dan doğrudan uygun görüş verilmektedir. 
11. İnciraltı Türkiye’nin 3. büyük kenti olan ve ye-
şil alan bakımından sıkıntılı olan İzmir için vazge-

çilmez bir yeşil alandır. Alanda yapılacak her 
müdahale bölgenin bütünsel koruma anlayı-
şından uzaklaşılarak bitişiğinde bulunan İnci-
raltı Kent Ormanı ve İnciraltı lagünü için bir 
tehdit oluşturacaktır. Bölgedeki sulak alanlar 
(lagünler) su dengesini koruyan birer tampon 
niteliği taşımaktadır. Bu hassas dengenin ya-
pılaşma ile daha çok bozulacağı bir gerçektir. 
Bu durumda olası baskınlar bölge için ciddi 
tehdit oluşturacak noktaya gelecektir. 
TMMOB, kurulduğu günden bu yana Kamu 
Yararını ön plana koyarak bilimsel verilerin ışı-
ğı altında görüşlerini bağımsız olarak ifade et-
miştir. Plansız programsız, ‘ben yaptım oldu’ 
anlayışıyla, kamu yararı ve hukuk ilkelerini 
hiçe sayan ve ranta hizmet eden politikalara 
da her zaman karşı çıkmıştır. Bu karşı çıkış-
larda bilimi temel almış, bireysellikten uzak, 
kentin ve kentlinin yararına tüm projelerin 
yanında yer almış, yaşama geçmesinde çaba 
harcamıştır. İnciraltı’nın tarımsal potansiyeli 
dikkate alınarak, bölgedeki hak sahiplerinin 
sürdürülebilir bir şekilde arazilerinden gelir 
elde edebilecekleri bir uygulama kararında 
TMMOB’a bağlı odalar olarak tüm desteği 
vereceğimizi, ancak bölgede yapılacak ranta 
yönelik tüm uygulamaların da karşısında mü-
cadeleyi kamu yararı, kent ve İzmirli yurttaş-
larımız için büyüteceğimizi kamuoyu ile bir 
kez daha paylaşıyoruz… 

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
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Mimarlık Haftası 30. ve 
50. Yıl Plaketleri ile İlgili 
Basın Açıklaması

Değerli Meslektaşlarımız,
Tüm dünyayi etkisi altına alan Covid-19 salgı-
nı sebebi ile yüz yüze gelememenin üzüntüsü 
içindeyiz. Mimarlık mesleğinde 30. ve 50. yılını 
tamamlayan üyelerimizin plaket törenini alınan 
önlemler sebebiyle önceki yıllardaki gibi salonu-
muzda yapamıyoruz.
Mimarlar Odası İzmir Şubesi 45. Dönem Yönetim 
Kurulu olarak bu üyelerimize yıllar boyunca gös-
terdikleri özveri ve emek için teşekkür ediyoruz 
ve onlar için çevrimiçi olarak düzenlenecek et-
kinliğimizde buluşmayı planlıyoruz.
Biliyoruz ki bugünler geçecek ve bizler yeniden 
bir arada olacağız. Coşkulu kutlamayı o günlere 
saklayarak bugün ve bu hafta her şeye rağmen 
mimar olmanın önemini ve gururunu hep beraber 
yaşayacağımız etkinliklerde buluşmayı diliyoruz. 
Mimarlık Haftamız kutlu olsun.
İyi ki varsınız, iyi ki bir aradayız.
Sevgi ve saygılarımızla,
TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ
5 Ekim 2020

Basın Açıklaması
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İzmir Depremi TMMOB İlk Gözlem Raporu
İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 
deprem sonrası TMMOB İzmir Depremi İlk Göz-
lem Raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Ön Rapor, 2 
Kasım 2020 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz ve beraberindeki heyetin 
katılımıyla İzmir’de kamuoyu ile paylaşıldı. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Oda Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin katılı-
mı ile oluşturulan heyet inceleme ve ziyaretlerde 
bulunmak üzere 1 Kasım 2020 tarihinde İzmir’e 
gitti. Heyet çalışmalarına 2 Kasım 2020 tarihin-
de düzenlenen ve ön raporun paylaşılacağı basın 
toplantısı ile başladı.
Ön raporun paylaşılacağı basın toplantısı TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın konuş-
ması ile başladı. Ardından TMMOB İzmir İl Koor-
dinasyon Kurulu adına İnşaat Mühendisleri Odası 
İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Eylem Ulu-
taş raporun sunumunu gerçekleştirdi. Rapor su-
numu yıkım yaşanan ve hasar oluşan yapılardan 
çekilen fotoğrafların paylaşılması ile son buldu.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
İzmir halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dilek-
lerini ilettikten sonra Birlik değerlendirmelerini 
aktardı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
ise şöyle konuştu:
“Depreme hazırlıklı olmamız gerekirken, her 
deprem sonrasında büyük acılarla büyük maddi 
kayıplarla karşı karşıya geliyoruz. Deneyimleri-
mizden, yaşadıklarımızdan, hepimizin içerisinde 
bulunduğu yapıların depreme güvenlikli olup ol-
madığını bilmiyoruz çünkü depreme karşı hazır-

lıklı olmak sağlıklı güvenlikli yapılarda yaşamak 
ve bireysel olanaklarımızla alacağımız önlemlerle 
sınırlı değildir. Depremin yol açtığı hasarı zararı 
en aza indirgemenin yolu bilimsel teknik gerekli-
liklerin tüm kriterlerini harfiyen yerine getirmek-
le mümkündür. Deprem bir doğa olayı. Bir doğa 
olayını engelleyemeyiz ama gerekli önlemleri 
alırsak vereceği zararı vereceği hasarları yarata-
cağı rant kayıplarını en aza indirgeyebiliriz. Dep-
rem ve benzeri afetlerin açacağı zararları en aza 
indirgemenin bir tek yolu vardır. Yer seçiminden 
başlayarak, içinde yaşadığımız binaların hasarla-
rın inşa ve denetim süreçlerinde kamusal deneti-
min mutlaka sağlanılması deprem öncesi deprem 
esnası ve sonrası yapılacakların planlanması ve 
bu planların gereklerinin harfiyen yerine getiril-
mesidir. Sağlıklı güvenlikli yapılarda yaşam hakkı 
en temel insan haklarından birisidir. Bu nedenle 
deprem ve benzeri afetlerin yol açacağı zararla-
rı hasarları en aza indirmek devletin asli görev-
lerinden birisidir. Deprem ve benzer afetleri en 
aza indirmek için biraz önce saydığım halkanın 
bir bütün olarak gerekliliklerin yerine getirilmesi 
gerekir. Deprem öncesi deprem esnası ve sonra-
sı yapılacaklardan herhangi birisinde bir aksaklık 
olması bu tür acı sonuçların yaşanmasının temel 
nedenidir. Deprem ve benzeri afetlere hazırlık, 
bir devlet politikasının kararlı bir şekilde uygu-
lanacak devlet politikasını zorunlu kılmaktadır.”
TMMOB İzmir Depremi İlk Gözlem Raporuna BU-
RADAN ulaşabilirsiniz. 

TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU

Basın Açıklaması
2 Kasım 2020
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İzmir Depremi Hasar Tespiti ile İlgili Bilgilendirme İçin 
Basın Açıklaması

Depremde hasar görmüş binalarda hasar tespit sü-
reci hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 
edindiğimiz bilgiler aşağıdaki gibidir.
Bayraklı İlçesinin tamamında, Bornova İlçesi Erze-
ne, Kazım Dirik, Atatürk Mahallelerinin tamamı ve 
Karşıyaka İlçesi İmbatlı Mahallesi’nin tamamında 
hasar tespit tarama çalışmaları başvuruya gerek ol-
maksızın yapılacaktır. 
Hasar Tespitleri le İlgili Bilgilendirme:
• Hasar tespit sürecinde binalara verilen değerlen-
dirme raporu sonuçları muhtarlık veya kaymakam-
lıklarda 30 gün süre ile ilan edilmek üzere askıya 
çıkarılır.
• Askıda ismi olmayanlar askıya çıktığı gün itibari ile 
30 günlük yasal sürede AFAD İl Müdürlüğüne ya da 
Kaymakamlıklara dilekçe ile itiraz edebilir.
• İtiraz dilekçesi sonrasında görevlendirilecek farklı 
bir teknik heyetçe olay mahalline gidilerek yeniden 
hasar tespit işlemi yapılır.
• Acil yıkılması gereken binalar yetkililerce derhal 
boşalttırılarak yapı sahibine bildirilir. En çok 3 gün 
içerisinde mal sahibi tarafından yıkılmadığı takdirde 
yetkililer tarafından yıktırılır.
• Güçlendirmesi veya onarımı mümkün olan yapı-
ların 1 yıl içerisinde tadilatı yapılarak oturulmasına 
müsaade edilir.
• Konuya ilişkin olarak AFAD İl Müdürlüğünce bina-
ların hasar durumuna göre acil yardım, kira yardımı, 

çeşitli ayni ve nakdi yardımlar yapılır.
• Dask sigortası varsa sigortanın yaptırıldığı firmaya 
başvurularak DASK’tan faydalanılabilir.
Yapınızda hasar tespiti yapılıp yapılmadığını, yapıl-
dıysa sonucun ne olduğunu öğrenmek için https://
hasartespit.csb.gov.tr adresine girip TC Kimlik No 
ile veya adres bilgileri ile sorgulama yapabilirsiniz.
Yukarıda bahsi geçen ilçeler dışında yer alan yapılar 
ikamet eden vatandaşlarımız ise hasar tespiti baş-
vurusunda bulunmak için aşağıdaki kurumlara baş-
vuruda bulunabilirler.
1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alo 181 hattını ara-
mak
2- İzmir Büyükşehir Belediyesi 444 40 35 Hemşehri 
İletişim Merkezi’ni aramak
3- 0232 341 6800’i aramak (İzmir Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğü Santral)
4- Bayraklı’da yer alan Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nde ve ilçe kaymakamlıklarında kurulan 
hasar tespit başvuru masalarına başvurmak.
Ayrıca DASK Deprem sigortası olanlar dosya açtır-
mak ve ödemeye esas hasar tespiti yaptırmak için 
Alo 125’i arayabilirsiniz.
Depremde kaybettiğimiz hemşehrilerimizin yakın-
larına başsağlığı dileriz. Bu acıyı bir daha yaşama-
mak dileği ile tüm İzmir halkına geçmiş olsun dilek-
lerimizi iletiriz.
TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

Basın Açıklaması
2 Kasım 2020
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#Yoksayamazsın!

Kamuoyuna Duyurulur!
İzmir’de yaşanan, Kandilli Rasathanesi’nin verile-
rine göre 6.9 büyüklüğündeki depremde Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre 12 bina yı-
kık durumdadır. Şu ana kadar tespit edilen ağır 
hasarlı 192 bina vardır.
Felakette 114 hemşehrimiz hayatını kaybetmiş 
1035 hemşehrimiz yaralanmıştır.
Böyle büyük acılar, acıyı yaşayanları birleştirdiği 
halde ne yazık ki bu örnekte acı etrafında birleş-
me gerçekleşememiştir. Hayatını kaybeden pek 
çok hemşehrimiz vardır. Acımız büyüktür.
Yaralarımızı sarmaya çalıştığımız bu günlerde 
evine girip giremeyeceğini bile bilemeyen pek 
çok hemşehrimiz vardır.

Sürecin en başından beri Mimarlar Odası İzmir 
Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
İzmir’li dostlarımızın yaralarını sarmak, bilgi kir-
liliğini ortadan kaldırıp bilimsel verilerle sorunu 
tüm gerçekliği ile ortaya çıkarmak için sahadadır.
İzmir’i bilen, işinin ehli mimar ve mühendisler İz-
mir için canla başla mücadele ederken ve saha-
da olmak için ilgili mercilere çok defa başvuru 
yapmışken ne yazık ki anlaşılamayan bir şekilde 
sürecin dışında tutulmuşlardır.
81 ilden mimar ve mühendisler davet edilip otel-
lerde konaklatılırken İzmir’i bilen, İzmir’de yaşa-
yan işinin ehli mimar ve mühendisler ilgili eği-
timleri çevre ve şehircilik bakanlığından almış 
olmasına rağmen sahada yetkilendirilmemiştir.
Bu yetkilendirmemenin tek nedeni, mimar ve 
mühendislerin İzmir’deki odalar adına süreçte 
yer almak istemeleridir.
Meslektaşlarımız oda adına geldiklerini söyledik-
leri anda, odalar sahada görev almayacak diye 
sürecin dışına itilmişlerdir.
İzmir’i seven, İzmir’deki herkesi hemşehri olarak 
gören, İzmir’de ikamet eden ve işinin ehli oldu-
ğunu her türlü ortamda kanıtlayabilecek meslek 
erbaplarını yok saymak kabul edilemez. Kamuya 
karşı sorumluluklarımızı her baskıya rağmen ye-
rine getireceğimizi buradan duyurmaktayız.
İşimizi yapmanın hiçbir kurum ve kuruluş tara-
fından engellenemeyeceğini, bu denli acılar ya-
şanmışken bile ötekileştirme yapılmaya devam 
edilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz.
31 Ekim Saat 09:30 da TMMOB üyesi odalardan 
uzman meslektaşlarımızın katılımı ile bölgesel 
yapı tespitleri gerçekleştirilmiş, oluşturulan ha-

Basın Açıklaması
6 Kasım 2020
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ritalar kamuoyuna sunulmuştur. İzmir Mimarlık 
Merkezinde kurulan koordinasyon biriminde in-
teraktif olarak bilgi girişi yapılabilen bu sisteme 
girilen verilerin tekiki sağlanarak hasarlı yapıların 
veri girişlerinin yapılmasına devam edilmektedir.
Deprem hayatımızın bir gerçekliğidir. 2020 yılın-
da Dünya üzerinde gerçekleşen 6.5 ve üzeri bü-
yüklüğe sahip depremlerde hayatını kaybeden 
168 kişiden 155’inin ülkemizde yaşanan Elazığ 
ve İzmir Depremlerinde hayatlarını kaybetmiş 
olduğu da utancını taşıyacağımız bir gerçeklik-
tir, #YOKSAYAMAZSIN ! Hayatını kaybedenlerin 
hayatları, hayalleri umutları ve geride kalanların 
acıları gerçektir, #YOKSAYAMAZSIN . Tüm ya-
şanan bu sürecin akademik bilgiden bağımsız 
yanlış uygulamaların olduğu gerçeğini #YOKSA-
YAMAZSIN
Her ne kadar Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü 
uzman odaları sürecin dışında tutmak istese de 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu hazırlamış 
olduğu haritalama sistemini halkımızın kullanımı-
na sunulmuştur.
Tüm hemşehrilerimizi www.izmirdepremi.com 
adresinden yapılarındaki hasarları bildirmesini 
istiyoruz.
Her zaman olduğu gibi TMMOB ye bağlı odalar 
halkın yanındadır ve halka karşı sorumluğunun 
bilincinde olarak elinde tuttuğu bilimsel bilgiyi 
tüm İzmir’liler ile paylaşacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Mimarları ve Mühendisleri #yoksayamazsın !
Aklı ve Bilimi #yoksayamazsın !
TMMOB’yi #yoksayamazsın !
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
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Deprem Sonrası Tespit ve Haritalama Çalışmaları

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, depremin hemen 
sonrasında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
ile birlikte ağır hasarlı olan binaların olduğu yer-
lerde alan ziyaretlerine başlamıştır. Amaç, doğru 
bilginin oluşturulması için yerinde sıcağı sıcağına 
gözlem yapmaktır.
Yine bu doğrultuda 31 Ekim Cumartesi günü de 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu başkanlığında ilgili 
odalar yerinde tespitler ve belgeleme yaparak şu 
ana kadar en doğru bilgiyi oluşturmuş ve bu bilgi 
güncel tutulmuştur.
Depremin ilk anda yarattığı büyük zararın fo-
toğrafını oluşturabilmek ve enkaz kaldırma ça-
lışmaları sonrasında kaybolacak bilgileri elde 
etmek amacıyla; drone çekimleri, fotogrametrik 
yöntemler ve lazer tarama cihazları kullanılmış-
tır. Ayrıca ilerleyen saatlerde arama kurtarma 
çalışmaları sırasında yapılarda anlık yatma ve 
çökme miktarlarının tespit edilebilmesi için saha-
da ölçümler gerçekleştirilmiştir ve bilgiler AFAD 
ekipleri ile anında paylaşılmıştır.
Bu bilgilerle oluşturulmuş haritaya http://u.
osmfr.org/m/517134/ adresinden erişebilirsiniz.
Ayrıca depremde yapıları zarar görmüş hemşeh-
rilerimizin kendi yapıları ile ilgili bilgileri kendileri-
nin girebileceği, bu sayede elde edilen fotoğraf-
lardan ön inceleme yapabileceğimiz bir program 
da oluşturulmuştur. Amaç ağır hasarlı yapılara 
hemen müdahale edilmesi için Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğü’ne veri akışı sağlamaktır.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile defalarca ya-
pılan görüşmeler sonucunda Mimarlar Odası ve 

Basın Açıklaması
6 Kasım 2020

İnşaat Mühendisleri odasından ilgili arkadaşla-
rımız hasar tespit eğitimi almışlar; ancak buna 
rağmen hala bizlerle çalışılmak istenmemiştir. 
İzmirli mimar ve mühendislerin inatla sistemin 
dışında tutulması sebebi ile çalışmalarımızın İz-
mir İl Koordinasyon Kurulu çatısı altında yürü-
tülmesine karar verilmiştir.
Bugünden itibaren alanda inşaat mühendisleri, 
mimarlar ve barodan katılacak avukat arkadaş-
larımız ile gezecek ekipleri; yapınız ile doğru 
şekilde yönlendirmek için www.izmirdepremi.
com adresinden gerekli bilgileri girmenizi ve 
TMMOB ekiplerinden destek almanızı rica edi-
yoruz.
TMMOB bu işi sizlerin daveti ile yapabilmekte-
dir, yetkisi yoktur. Yetki Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü ekiplerindedir. Oluşturduğumuz ha-
ritalama çalışmamızı kullanmak için Çevre Şe-
hircilik İl Müdürlüğü’nü tekrar göreve çağırıyo-
ruz. TMMOB ekiplerinden görüş almak isteyen 
tüm hemşehrilerimizi ise www.izmirdepremi.
com adresinden bilgi doldurmaya davet edi-
yoruz. Yükleyeceğiniz kişisel bilgiler 3. kişilerle 
paylaşılmayacak ve şahıslar tarafından haritada 
görünmeyecektir.
Detaylı bilgi 0539 7927652 no’lu telefondan alı-
nabilir.
Depremde kaybettiğimiz hemşehrilerimizin 
yakınlarına başsağlığı dileriz. Bu acıyı bir daha 
yaşamamak umudu ile hepimize geçmiş olsun 
dileklerimizi sunarız.
TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ
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İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri İzmir Depremi Basın Açıklaması

Basına ve Kamuoyuna,
30 Ekim 2020 günü saat 14:51’de, Kandilli Ra-
sathanesine göre 6.9 şiddetinde olan deprem-
de Bayraklı’da 17 apartman yıkıldı. Bu binalar 115 
yurttaşımıza mezar oldu. Binin üzerinde yurttaşı-
mız yaralandı. On binlerce yurttaşımız evsiz kal-
dı. Adliye, sağlık kurumları, okullar başta olmak 
üzere çok sayıda kamu binası ve işyeri kullanıla-
maz duruma geldi. 
Acımız büyük. Yakınlarını kaybeden yurttaşla-
rımızın acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz. Seferihisar açıklarında, İzmir’e 70 km. 
uzaklıkta gerçekleşen bu depremin sonuçları bir 
kez daha “deprem değil bina öldürür” gerçeğini 
gözler önüne serdi. Bayraklı’nın depremden bu 
derece etkilenmesinin, depremin can ve mal ka-
yıplarını artıran bir felakete dönüşmesinin, ranta 
dayalı imar politikaları, imar affı gibi kaçak yapı-
laşmayı olağan hale getiren politikaların yanında 
bölgenin zemini ve bu zemine uygun bina yapıl-
maması olduğunu, konu ile ilgili bileşenimiz olan 
kurum yetkilileri açıkladı. Şu an itibariyle Şu an 
itibariyle 7 müteahhit tutuklanmış durumda an-
cak, sorumluluk sadece bu kişilerle sınırlı değil 
elbette. Şimdi, bir yaşam alanından toz yığınına 
dönüşen, insanlarımıza mezar olan binaları ya-

Basın Açıklaması
11 Kasım 2020

pan 3-5 müteahhitin bileğine kelepçe takarak bu 
büyük felaketin sorumlularından hesap sorulabilir 
mi?
Soruyoruz: 115 kişinin hayatını çalan, on binlerce 
yurttaşı sokakta yaşamaya iten sorumluluk zinciri 
3-5 müteahhitten mi ibarettir? Bu ölümcül hırsız-
lığa göz yuman, binaların temel kamusal denetim-
lerini gerçekleştirmeyenler neden yargılanmıyor? 
Ülkemizin acil ve yaşamsal sorunu olan deprem-
lerden kaynaklanan tahribatların üstü kolayca ör-
tülemez. 
Felaketin yaşandığı andan itibaren çok sayıda 
kurum ve gönüllüler ile birlikte bileşenimiz olan 
emek, meslek örgütleri ve siyasi partiler olarak 
alanda idik. Bu felakete ilişkin gözlemlerimizi ve 
bundan sonraki sürece ilişkin görüşlerimizi pay-
laşmak istiyoruz. 
Öncelikle görece planlı, geniş caddelerin, parkla-
rın bulunduğu deprem alanında, 99 depremini de 
yaşamış bir ülke olmamıza rağmen ilk göze çar-
pan yine plansızlık ve koordinasyonsuzluk oldu. 
Arama kurtarma ekipleri can kurtarma derdinde 
iken, kendilerini göstermeye çalışan bakanları 
gördük enkaz üzerinde. Çadırların kurulması, yar-
dımların toplanması ve ulaştırılması noktasında da 
iktidar partizanlıkta sınır tanımadı. Yerel yönetim-
leri, meslek örgütlerini süreçten dışlamaya çalıştı. 
İktidar yanlısı her türlü oluşum her türlü serbestlik 
içinde hareket ederken halkın yardımlarını dep-
remzedelere ulaştırmaya çalışan, sadece maddi 
olarak değil ruhsal olarak da depremden zarar 
görenlere moral destek sunmaya çalışanlar çadır 
alanlarından çıkarıldı. Engellenmek istenen İzmir 
halkının dayanışmasıdır.  Bundan sonra da İzmir 
halkının dayanışma konusunda sergilediği örnek 
tutumun sürmesi için İzmir Emek ve Demokrasi 
Güçleri elinden geleni yapacaktır.       
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Dayanışmayı engellemeye çalışan iktidar, STK’ları 
ve diğer gönüllüleri sahadan çıkarırken gerekçe 
olarak sağlık koşullarını ve pandemiyi gerekçe 
gösterdi. Ancak Pandemi koşullarında yaşanan 
depremde, pozitif olan ve karantinada bulunan 
depremzedeler için bir çözüm üretilmedi. Çadır 
alanlarında semptom taraması, gerektiğinde test 
yapılması, izolasyon alanlarının oluşturulması gibi 
talepler yerine getirilmedi. Pandemi bir sağlık so-
runu olmaktan çıkarılıp hükümetin elinde siyasi 
bir enstrüman haline getirildi. Bu hususta, Sağlık 
Bakanlığı gerçek bir sağlık sorunu olan salgın ile 
mücadelede tam olarak yetersiz kalmış, bilimsel 
gerçeklerden kopmuş , birinci basamakta salgın 
yönetimi tam bir kaos haline gelmiştir. Salgın 
mücadelesi tümüyle hastanelere ve üçüncü ba-
samak sağlık sisteminin üzerine yıkılmıştır. Salgın 
yakında, ülkemizi ve halkımızı çok ağır bir şekilde 
yıkıma uğratacak ve ülkemizi esir alacaktır. 
Depremin yaralarını sarmak uzun bir süreç gerek-
tiriyor. Binlerce kişi bu kışı konteynırlarda geçir-
mek zorunda kalacak. Geçici barınma alanlarının 
yeri bir an önce belirlenmeli, gerekli altyapıya bir 
an önce kavuşturulmalıdır. Depremden etkilenen 
halkın eğitim ve sağlık sorunlarının çözümünün 
yanı sıra psikolojik destek ihtiyacı da bulunmak-
tadır. Binaların gerçek anlamda hasarlarının ne 
durumda olduğunun tespiti gereklidir. Deprem 
bir felaket ve bağlı sorunlar kümesi olmaktan çı-
karılıp hükümet için bir şov enstrümanı haline ge-
tirilmektedir. Bu alanda yeni rant alanları yarat-
ma çabalarının ilk belirtileri uç vermektedir… Bu 
konuda kısa, orta ve uzun vadeli gerçekçi prog-
ramlar ile ele alınmak zorundadır. Zira deprem de 
birçok yönüyle sağlık sorunudur… 
Geçmişte yaşadığımız pek çok deneyim hasarlı 
binaların artçı depremde felakete yol açtığı yö-
nünde. Bu nedenle, TMMOB ve İzmir Tabip Odası 
başta olmak üzere ilgili kurumlar doğrudan süre-
ce dahil edilmelidir.  

Hasarlı kamu binaları ve işyerlerinde çalışmaya 
izin verilmemelidir.    
Herkesin güvenli konutlarda yaşama hakkı vardır 
ve İzmir bir deprem kentidir. İzmir’deki tüm bi-
naların depreme dayanıklılık envanteri çıkarılma-
lıdır. Deprem vergilerinin nasıl kullanıldığı halka 
açıklanmalıdır. 
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak deprem-
den etkilenen halkın yanında olmaya, dayanışma-
ya, yaraları birlikte sarmaya devam edeceğimizi 
ve yaşanan tüm mağduriyetlerin giderilmesinin, 
sorumlularının açığa çıkarılmasının takipçisi ola-
cağımızı kamuoyuna duyururuz.   
Rant için değil, bilim ve emeğin ışığında kurula-
cak sağlıklı ve güvenli bir yaşam için mücadele-
mizi sürdüreceğiz. 
Dayanışmayı değil, depremin felakete dönüşme-
sini engelleyin.
1. İzmir’den giden aylık verginin %12’si yardım 
amaçlı gönderiliyor. 
2. Belediyelerin iller bankası payının yaralar sarı-
lana kadar kesintiye uğramamasını talep ediyo-
ruz.
3. Afet bölgesi mutlaka ilan edilmeli.
4. Soruyoruz: Deprem vergileri nerede?
. Geçici barınma alanlarının yerleri bir an önce 
belirlenmeli, önümüzdeki kış koşulları da dikkate 
alınarak bu alanlar sağlıklı ve güvenli yaşam için 
gerekli alt yapıya kavuşturulmalıdır.
. Pandemi koşullarında sağlık ve hijyen şartlarının 
sağlanması yaşamsal önem taşımaktadır. Alanda 
çalışan görevli personel ve yurttaşlarımızın sal-
gından korunma açısından güvenliği sağlanma-
lıdır. Kişisel korunma araçlarının temini, maske 
kullanımının teşvik edilmesi ve denetimi, sosyal 
mesafe kuralının uygulanmasının, korunmasının 
sağlanması ile yeterli ve düzenli dezenfektan ih-
tiyacının giderilmesi gerekmektedir.
. Hasar görmüş veya boşaltılmış binaların yarat-
tığı risklere karşı öncelikle yurttaşların can gü-
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venliği sağlanmalıdır. Aynı zamanda yurttaşla-
rımızın bu binalarda bulunan eşyaları güvence 
altına alınarak bir an önce kurtarılması için ge-
rekli tedbirler alınmalıdır.
. Geçici barınma alanlarında birinci basamak 
sağlık hizmetleri sağlanmalı, Covid testlerinin 
alanda yaygın olarak yapılması, izolasyon ve 
karantina koşullarının oluşturulması, mevsim-
sel grip aşılarının yapılması hayati öneme sa-
hiptir.
. Her türlü olağandışı durumdan eşitsiz biçim-
de daha fazla etkilenen dezavantajlı gruplar 
olan kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler daha 
fazla korunmalıdır. 
. Zarar gören herkesin, hizmet verenlerin psi-
kolojik destek ve travma değerlendirmesinin 
sadece kamu eliyle yönetilmesi mümkün de-
ğildir. Uzman gönüllülüğün İzmir Tabip Odası 
aracılığı ile sağlanması oldukça önemlidir.
(…) İzmir bir deprem kentidir. Buna rağmen 
ne merkezî hükümetler ne de yerel yönetimler 
maalesef önlemler ve planlamalar konusunda 
yeterli çabayı bugüne kadar göstermemiş-
tir. Ve 2020 yılında, yani inşaat teknolojisinin 
(Japonya’da görüldüğü gibi) çok ileri bir sevi-
yede olduğu günümüzde ne yazık ki 115 hem-
şehrimizi kaybettik; yüzlercemiz yaralandı; 
binlercemiz evsiz kaldı. 
Üstelik 6,9 büyüklüğündeki bu depremin mer-
kezinden, yani Sisam Adası’ndan onlarca km. 
uzaklıkta Bayraklı’da yıkımlar meydana geldi. 
Kentin diğer bölgelerinde de hasarlar olmuş 
olsa da kayıplarımız Bayraklı’da yıkılan bina-
lardan kaynaklanmıştır. 
Bayraklı, özellikle Manavkuyu ve Mansuroğlu 
mahalleleri, dere yatağına kurulmuş yerleşim-
lerdir. Biri Yamanlar tarafından gelen ve birçok 
derenin suyunun birleştiği Laka Deresi, diğeri 
Pınarbaşı tarafından gelen ve yine birçok dere-
nin suyunun birleştiği Manda Çayı Bayraklı’dan 

Körfez’e akmaktadır. Böylece burası yüzler-
ce yılda alüvyonların birikmesi ile oluşmuş bir 
ovadır. Hatta denize daha yakın kısımları ba-
taklık bölgesidir. 
Bu bölgede yapılaşma 1980’den önce gece-
kondu tarzındaydı. 1978’de İzmir Belediyesi 
hazırladığı nazım Planı ile bu bölgenin yeni 
kent merkezi olması yönünde ilk adımı atmış-
tır. 1980’den sonra imar afları ile gecekondu-
lara yasallık kazandırılmış ve böylece de çok 
katkı binaların yapımına başlanmıştır. Ama asıl 
büyük kusur, 2001 yılında Liman ile Turan ara-
sındaki bölgenin Yeni Kent Merkezi olması için 
açılan planlama yarışması ile başlamıştır. 2003 
yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırla-
dığı ve onayı alınan İzmir Yeni Kent Merkezi 
Nazım İmar Planı, burasının ticaret merkezi ol-
masını hedeflemektedir. 
2004 yılında tamamlanan Yeni Adliye Binası, 
iş merkezlerinin yapımını hızlandırmıştır. Oda-
ların ve İzmir halkının tüm itirazlarına rağmen 
hükümetin 2008 yılında aldığı kararla yapı-
mına başlanan bölgenin ucube simgeleri olan 
Folkart Kuleleri, Bayraklı’yı geri dönülmez bir 
yola sürüklemektedir. 
Bataklık ve alüvyon üzerine iş merkezlerini di-
kerseniz, olası daha büyük bir depremde çok 
daha korkunç bir felakete de kapı açarsınız. 
Hükümetin desteğini arkasına alan sermaye 
grupları ortaya çıkan yüksek rant uğruna insan 
hayatını hiçe saymaktan geri durmamaktadır-
lar. Şimdi de hasarlı binaları yıkıp acele kamu-
laştırma kararlarıyla yeni “Kulelerin” yapılma-
sının zemini hazırlanmaktadır. Bu bölgede her 
türlü yapılaşmanın tehlikeli olduğu aşikârken 
depremzede halkımızın üzerinden yeni rantlar 
sağlanmasına İzmir halkı ve İzmir Emek ve De-
mokrasi Güçleri asla izin vermeyecektir.   

İZMİR EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ



28

HABERLER BÜLTENİ 2020-2021

Basın Açıklaması
25 Kasım 2020

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü Basın Açıklaması: İş, Aş, Şiddetsiz Dünya 

Mirabal Kardeşler olarak bilinen Patria, Minevra 
ve Maria Teres Dominik Cumhuriyeti’nde otuz yıl 
süren diktatörlüğe karşı canları pahasına müca-
dele veren üç kız kardeş, nam-ı diğer KELEBEK-
LER…
Onların anısına her yıl 25 Kasım’da Kadına Yöne-
lik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Daya-
nışma Günümüzü hatırlatıyoruz.
Biz TMMOB üyesi kadınlar, Mirabal Kardeşleri ve 
tarih boyunca emeğine, özgürlüğüne, bedenine, 
kimliğine, yaşamına sahip çıkmak adına verdik-
leri mücadelede yaşamını yitiren ve mücadeleye 
devam eden tüm kadınları saygıyla selamlıyor; 
her türlü şiddete karşı kadın mücadelesi ve da-
yanışmasını yükselteceğimizi haykırıyoruz.
Siyasal iktidar hayatın her alanında olduğu gibi, 
salgın sürecini de siyasi ve ekonomik kaygılara 
öncelik vererek yürütmektedir. Bu zorlu şartlar-
da canları pahasına çalışan başta sağlık emekçi-
lerimiz  kadınlarımız, çocuklarımız  olmak üzere 
tüm ülke halkı bu iradesizliğin  kefaretini öde-
mektedir.

Demokratik yollarla seçilmişlerin, gazetecilerin, 
hukukçuların, sanatçıların, mimarların, mühendis-
lerin, doktorların, öğretim elemanlarının, hakkını 
arayan işçinin, toprağına sahip çıkan köylünün, 
yani her alanda mesleğini etik ilkeler doğrultu-
sunda yapmaya çalışan tüm bireylerin hukuk dışı 
gerekçelerle yargılandığı, tutuklandığı, KHK’lar 
ile tüm haklarının ellerinden alındığı, insan hakla-
rının ihlal edildiği hatta yok sayıldığı, cinsiyetçi-
liğin iktidar mekanizmalarıyla yeniden üretildiği, 
yolsuzluğun yönetsel araç haline getirildiği gün-
lerden geçmekteyiz.    
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı biz TMMOB’li 
kadınlar;  
Kadına yönelik şiddetin ekonomik krizler, çatış-
malar veya salgın hastalık gibi dönemlerde her 
zaman artış gösterdiğini biliyoruz.
2020 yılının ilk aylarından itibaren hızla yayı-
lan COVİD 19 pandemisinde de tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de bir çok kadın destek 
hizmetlerden mahrum bırakılırken, kendilerine 
şiddet gösteren erkeklerle kilit altında yaşamak 
zorunda bırakıldı. Pandemi ile çalışma hayatında 
cinsiyet eşitsizliği daha da derinleşti,   yaşanılan 
ekonomik kriz kadınların yaşam dengesini olum-
suz etkileri her geçen gün artmaktadır. Pandemi 
dönemini hala yaşadığımız bugünlerde kadınla-
rın işten çıkarılma oranı  artmıştır. DİSK’in Eylül 
2020 raporuna göre kadın işgücü %12, istihda-
mı %10.5 azaldı. İşsizlik oranı %39.4 iken, kadın-
larda %45.3’tür. Kadına yönelik şiddetin arttığı 
bu dönemde, Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu’nun verilerine göre 2020 yılının ilk do-
kuz ayında 152’si şüpheli olmak üzere  269 kadın 
öldürüldü.
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Varlığını ancak ve ancak koşulsuz biat eden bir 
toplum yaratarak devam ettirebileceğinin bi-
lincinde olan iktidar pandemiyi de bahane ede-
rek, siyasal islamın temel felsefesi olan , kadının 
kontrol altında tutulması, toplumsal yaşamdan 
uzaklaştırılması, itaat ve hiyerarşik bir ilişki düze-
ni içinde sınırlandırılması yönündeki hamlelerine 
her geçen gün bir yenisini eklemektedir. Laiklik 
karşıtı siyasal iktidar, eğitim, çalışma yaşamı, is-
tihdam gibi toplumsal yaşamın tüm alanlarında  
gerici politikalarını biz kadınlar üzerinden yürüt-
mektedir. Kadınların zorlu mücadelelerle elde 
ettiği pek çok kazanım iktidarın kimi açık, kimi 
kapalı müdahaleleriyle ellerinden alınmaya ça-
lışılmaktadır. Bireyleri dışlayıp, aileyi ve ataerkil 
yapıyı ön plana çıkaran sistematik uygulamalar,  
giderek kronikleşen krizin yarattığı çaresizlik 
duygusu ile birleşince toplumun en güçsüz ke-
simlerine, kadınlara, çocuklara, LGBTİ bireylere 
ve hayvanlara yönelik her türlü baskı, dayak, ta-
ciz, tecavüz, cinayet gibi biçimlerde ortaya çıkan 
ve ivmelenerek artan bir şiddet yaşanmaktadır. 
6284 sayılı Kadını Koruma Kanunun etkin bir bi-
çimde uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi’nin 
şartlarının yerine getirilmesi ile kadına şiddetin 
ve kadın cinayetlerinin durdurulacağını her alan-
da dile getiren ve mücadele eden kadınlar, hükü-
met yetkilileri ve yandaşları tarafından da hedef 
gösterilmektedir. 
İktidarın Türkiye’nin de  çalışmalarına dahil oldu-
ğu ve 2011 yılında imzaladığı Kadınlara Yönelik 
Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 
ya da bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çe-

kilmek üzere  yaptığı açıklamalar ve sözleşmenin 
iptali üzerine yapılan tartışmalar kadına yönelik 
şiddetin artmasına zemin oluşturmuştur. Yapılan 
gerici açıklamalar işyerlerinde yaşanan cinsel ta-
ciz, mobbing, ekonomik, psikolojik şiddet, flört 
şiddeti, kadına yönelik taciz, tecavüzü sıradan-
laştırarak, yaygınlaşmasına neden olmaktadır. 
Biz TMMOB’li kadınlar
İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkanların aynı za-
manda evlilik yaşını küçültme eğiliminde olan, 
tecavüz konusunda eril çözümleri öne süren 
çevreler ve kişiler olduğunu biliyoruz.
İstanbul Sözleşmesi’nin özel alandaki şiddetin 
yanı sıra kamusal alandaki şiddeti de önlediğini 
biliyoruz.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR biliyoruz.
Biz kadınlar salgını fırsata çevirmeye çalışan ik-
tidara karşı seslerimizi, sözlerimizi hep birlikte 
söylemeye devam edeceğiz.
SESİMİZ, SÖZÜMÜZ GÜCÜMÜZDÜR!
Salgına rağmen, yaşadığımız tüm olumsuz koşul-
lara ve eşitsizliğe rağmen sokakları terk etmeye-
ceğiz. 
MÜCADELE KAZANDIRIR VE BİZ KAZANACA-
ĞIZ!
Bu ayrımcılık ve şiddet bitene kadar barış, öz-
gürlük ve eşitlik için şiddete, yoksulluğa  ve ikti-
darın salgın politikalarına karşı sesimizi yükselt-
meye  ve haklarımızın takipçisi olmaya devam 
edeceğiz!
YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!
YAŞASIN TMMOB KADIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!

TMMOB 45. DÖNEM KADIN ÇALIŞMA GRUBU
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Basın Açıklaması
11 Aralık 2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Hakkında 
Basın Açıklaması
Kamuoyuna duyurumuzdur,
27 Kasım 2020 tarihinde İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi Hizmet Binası hakkında Belediye Başkanımız 
Sayın Tunç Soyer’in yaptığı “İzmir Büyükşehir Be-
lediye binasını depremden bu yana kullanmıyoruz. 
Yaptırdığımız incelemede binamız az-orta hasarlı 
çıktı ve güçlendirilerek kullanılması önerildi. Ama 
biz bunu tercih etmiyoruz. Binayı yıkıp yerine tarihi 
Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir baş-
kanlık ve meclis binası yaparak kalan alanı Atatürk 
Meydanı’na katacağız” açıklaması üzerine yazıyo-
ruz.
İzmir Atatürk Meydanı ve meydandaki yapılar kent 
belleği açısından değerlidir.
İzmir Atatürk Meydanı’nı tanımlayan, ölçeğini belir-
leyen önemli odaklardan birisi de İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Hizmet Binasıdır. Bina; zemin ve üstü 
kotlarda kentliyi kamusal mekâna ortak eden boş-
luk çözümleri ile ve de belediye kurumunun varlık 
sebebi olan “halkla birlikte kente hizmet” anlayışının 
mekânsal temsili olarak kentin diğer kamu yapıları 
arasında özel bir yere ve etki katkı değerine sahiptir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının Mima-
ri Projeleri 1966 yılında açılan “Mimari Proje Yarış-
ması” sonucu elde edilmiştir. Yarışma Jürisi, Prof. 
Utarit İzgi, Dr. Muhteşem Giray, Muhlis Türkmen, Af-
fan Karaca ve Emin Ertam gibi şu anda da isimlerini 
saygıyla andığımız, zamanının seçkin isimlerinden 
oluşturulmuştur. Birinci olan proje Özdemir Arnas - 
Altan Akı - Erhan Demirok’tan oluşan mimari gruba 
aittir.
Bu yapının yıkılması gibi önemli bir meselenin enine 
boyuna tartışılmadan “yıkılması ve Hükümet Konağı 
binaları ile bütünleşen bir yapı yapılması” şeklinde 
yapılan açıklamayı talihsiz ve aceleci bir açıklama 
olarak görüyoruz.
Bu görüşümüzü oluşturmamızda etkili olan madde-
leri sıralamak isteriz.

1. Bina, 1975 yönetmeliğinin tüm şartlarını sağla-
maktadır. Az-orta hasar verilmiş bu bina yıkılacak 
ise 1975 yönetmeliğine göre inşa edilmiş az – orta 
hasar verilmiş tüm yapılar yıkılmalıdır.
Binanın statik mühendisi Uğur Belger ile ve arka-
daşı inşaat mühendisi Osman Akbaşak ile konuş-
tuk. Kendilerinin aktarımı ile:
. Bina her ne kadar 1975 yönetmeliğinden önce ya-
pılmış olsa da 1975 yönetmeliğinin tüm şartlarını 
yerine getirmektedir.
. 1975 yönetmeliği binanın salınmasına izin vermek-
tedir ve bu nedenle bina esnek- elastik yapılmıştır.
. Binanın hesaplarına ait 4 cilt 1500 sayfa raporun 
orijinalleri belediyeye teslim edilmiştir. Bu rapor 
üzerinden istenildiğinde güçlendirme hesabı ra-
hatlıkla yapılabilir. 
. Kazık başlarını birbirine bağlayan ve kolonların 
bağlantısını sağlayan üç metre kalınlığında temel 
katmanı vardır.
. Nervürlü demir ancak 1998 yönetmeliğinden son-
ra zorunlu olmasına rağmen yapıda demir olarak 
da, “St-3/A Metaş imalatı nervürlü demir” kullanıl-
mıştır. 
. Statik ve betonarme projede, kirişlerde, pilye yeri-
ne, yine daha sonraki yönetmeliklerde zorunlu hâle 
gelen etriye sıklaştırılması uygulanmıştır. Kolonlar-
da da aynı titizlikle etriye sıklaştırması yapılmıştır. 
Bu betonarme teçhizat uygulaması, İzmir’de yapı-
lan ilk uygulamalardan birisidir.
. Projede beton sınıfı olarak B 225 öngörülmüştür 
ve imalatta da uygulanmıştır (Beton; “hacım usu-
lü”, ince, kalın mıcır ve kum ile yapılmıştır. Beto-
niyer ile karılmış, kalıba konan beton vibratörlerle 
ile sıkıştırılmıştır. Hazır beton daha ortada yokken, 
firmalardan mıcır temin edilerek beton kalitesi ola-
naklar ölçüsünde yükseltilmiştir.).
İnşaat mühendisi Sayın Muzaffer Tunçağ’ın yazıla-
rından öğrendiğimize göre:
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. Temel inşaatı kazıklarla başlamıştır ve de uygu-
lamadaki bir aksaklığı gidermek için her taşıyıcı 
kolonun altına projelerdeki kazık adedinden bir 
fazlası çakılmıştır.    
. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yap-
tığı bir performans analizi vardır (Bu çalışma ile 
güçlendirme projesi hazırlatılabilir.). Daha sonra 
Prota firmasına, son zamanlarda şehir hastanele-
rinde kullanılan deprem izolatörleri (sönümcüleri) 
de kullanılarak çözülen bir proje çalışması yaptırıl-
mıştır, ancak bina boşaltılmadan bu uygulamanın 
gerçekleştirilemeyeceğine karar verilmiştir. Son 
deprem yönetmeliğinin koordinatörü Prof. Dr. 
Nuray Aydınoğlu’nun danışmanlığında temelleri 
de kapsayan bir ön çalışma yaptırılmıştır ancak 
sonlandırılamamıştır.
İzmir Büyükşehir Belediye Binası’ndan 28 yıl önce 
1950 yılında Pasaport semti kıyısında benzer bir 
zemin yapısında inşa edilmiş olan Eski Merkez 
Bankası (günümüzde KEY Otel) 2011 yılında ze-
mini ve taşıyıcı sistemi güçlendirilerek otel olarak 
yeniden işlevlendirilmiş ve hâlen hizmet vermeye 
devam etmektedir.
Görülmektedir ki, binanın güçlendirilmesi olasıdır. 
2. Yıkım gerçekleşirse İzmir Atatürk Meydanı ta-
nımsız hâle gelecektir.
İzmir Atatürk Meydanı (Konak Meydanı) çok de-
ğerli mimarımız Ersen Gürsel tarafından tasar-
lanmıştır. İzmir kent tarihi içinde önemli bir yeri 
bulunan Konak Meydanı, Sarı Kışla’nın 1957’de 
yıkılmasıyla tanımsız ve belirsiz hâle gelmiştir. Bu 
belirsizlik Sayın Ersel Gürsel’in tasarımı ile 2003 
yılında sona ermiştir. 
Yaklaşık 20 hektarlık bir alanın, üzerinde hiçbir 
bina yapılmadan, çağdaş yorumlara ve kullanım-
lara uygun açık alan olarak düzenlenmesi sağlan-
mıştır. Büyükşehir Binası’nın yıkılması meydanın 
büyümesine %10 oranında bile katkı yapmayacak-
tır. 
İzmir Saat Kulesi’nin içinde yer aldığı kentsel ve 
kamusal boşluğu tanımlayan İzmir Büyükşehir Be-
lediye Binası’nın ortadan kalkacak olması, İzmir 

Atatürk Meydanı’nın yeniden kontrolsüz ve uçsuz 
bucaksız bir boşluğa dönüşmesine neden olacaktır.
İzmir’de aynı hat üzerinde Gündoğdu Meyda-
nı, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Meydanı bulun-
maktadır. Gündoğdu Meydanı’nda miting ve ben-
zeri kalabalık etkinlikler yapılmakta, Cumhuriyet 
Bulvarı’nda resmi törenler gerçekleştirilmektedir. 
İzmir Atatürk Meydanı’nda diğer meydanlarla yarı-
şacak bir büyüklüğe ihtiyaç duyulmamaktadır.
Görüşme yaptığımız Ersen Gürsel; Belediye Hizmet 
Binası’nın müelliflerinin üniversiteden sınıf arkadaş-
ları olduğunu ve yapının o döneme ait yarışmalar 
içinde en nitelikli yapılardan birisi olduğunu söyle-
miştir. Bu nedenle de meydan tasarlanırken bu ya-
pıyı dikkate aldığını belirtmiştir.
3. Bina yarışma ile elde edilmiş kültür mirasıdır. 
Binanın korunması sayesinde bölgede farklı tarih-
sel katmanlardan izler bulunması sağlanacaktır. 
Yapının güncel ihtiyaçlara daha etkin şekilde yanıt 
veren bir kamusal yapıya dönüşmesinin sağlanma-
sı durumunda, İzmir Atatürk Meydanı’nda Antik, 
Osmanlı, Modern ve Çağdaş dönemlere ait tüm 
tarihi katmanların bir arada korunması mümkün 
olabilecektir. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman öncü kenti 
olmuş İzmir’in sahip olduğu simge değeri ve özgün 
mekânsal değerlerinin anlaşılması mümkün kılına-
caktır.
İzmir Büyükşehir Belediye Binası’nın güçlendirile-
rek korunması, son 20 yıldır Cumhuriyet döneminin 
modern mimarlık mirası yapılarının rant projeleri 
uğruna yıkımına sahne olmuş ülkemiz için örnek 
uygulama olacak ve İzmir Yerel Yönetimi’nin pek 
çok alanda üstlendiği öncü rolünü modern mimarlık 
mirasının korunması konusunda da göstermesine 
fırsat sağlayacaktır.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın ve Konak semtinin sahip 
olduğu çok katmanlı kültürel iz ve bellekten mo-
dern mimarlık mirasının silinmesi İzmir’in “modern” 
kimliğini zedeleyecek, bölgedeki diğer önemli mo-
dern mimarlık miras örneklerinin yok edilmesine 
emsal oluşturacaktır. 
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4. Bina yıkılır ise kentin en önemli meydanında sa-
dece merkezi hükümete ait binalar kalacak, yerel 
yönetime ait temsiliyet zayıflayacaktır.
1950’lerde yapılmış olan kent planları, Konak Mey-
danı çevresinde var olan yönetici merkez işlevleri-
nin gelişmesi kararını önermiştir.
İzmir Büyükşehir Belediye Binası, İzmir Atatürk 
Meydanı’nın 19. yüzyıl ortasından itibaren kentin 
“yönetim merkezi” olarak oluşmasında, bilinmesin-
de ve sürdürülmesinde aktif rol alan önemli bir yö-
netim binasıdır. 
Katipoğlu Konağı (1804) ile başlayan, Sarı Kışla 
(1829), Katipoğlu Konağı yerine inşa edilen İzmir 
Hükümet Konağı (1872), İzmir Saat Kulesi (1901), İz-
mir Hapishanesi (1912), uzun yıllar İzmir Adliyesi’ne 
ev sahipliği yapan İzmir SSK Blokları (İzmir Konak 
İş Sitesi, 1970), İzmir Hükümet Konağı Hizmet Bina-
ları (1972) ve son olarak İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi Binası’nın (1978) inşası, Konak ilçesinin kentin 
“yönetim merkezi” olarak biçimlenmesinde etkili 
olmuştur.
Bina yıkılır ise kentin en önemli meydanında sade-
ce merkezi hükümete ait binalar kalacak, yapılma-
sı planlandığı söylenilen sembolik bir Başkanlık ve 
Meclis binası da yönetim merkezinin yerel yönetim 
ayağını temsil etmekte yetersiz kalacaktır. Ayrıca 
sembolik olacağı düşünülen bu binanın hangi ta-
sarım parametreleri ile yapılacağı belirsizdir. Yeşil 
alanda kalmakta olan parselde yeniden yapılaşmak 
da yürürlükteki plana göre mümkün değildir.
5. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası en kısa 
zamanda kalıcı yerine geçmelidir. Bazı birimlerin 
Kemeraltı içinde değerlendirilmesi önerisini des-
tekliyoruz.
Sayın Sıtkı Şükürer, Belediye Hizmet Binası’nın tari-
hi alan içerisinde bu amaca uygun olabilecek Tevfik 
Paşa Konağı, Albayrak Pasajı, Alga Binası gibi bina-
lara taşınmasını önermiştir. Bu, Kemeraltı çarşımızın 
canlanması için çok olumlu bir öneridir. Odamız ta-
rafından da desteklenmektedir.  

Konak Belediyesi Hizmet Binası için yarışma açılmış-
tır. Kazanan müellif belediyeye ait farklı daireler ve 
müdürlükler ile nihai proje için toplantılar yapmış ve 
işleyişi aktif hâle getirmek için sayısız değişiklik yap-
mak durumunda kalmıştır. Yeni yapılacak bir binada 
bile bu tür zorluklar yaşanıyorken, var olan binalar 
içerisinde bu yerleşimleri gerçekleştirmenin zorlukları 
düşünülmelidir. Gerekli yerleşim çizimleri yapıldıktan 
sonra bu fikrin uygulanıp uygulanamayacağı anlaşı-
labilecektir.  
Elimizde korumamız gereken bir Cumhuriyet dönemi 
kültür mirasımız varken, bu yapıyı güçlendirmek (arsa 
payı da düşünüldüğünde) yeni yapı yapmaktan çok 
daha ucuz iken aksi yönde hareket etmemek gerekir.
Belediyemiz Kültüpark alanındaki çeşitli binalara yer-
leşmiştir. Hizmet binası hızlı bir şekilde güçlendirilirse 
kentliye bırakılması gereken Kültürpark çok kısa süre-
liğine kullanılmış olacak ve Belediyemiz ana binasına 
çok hızlı bir şekilde dönebilecektir.
Sonuç olarak; yapı hakkındaki kararın, yapının ve ya-
pılı çevrenin önemi göz ardı edilmeden, tüm paydaş-
lar ile birlikte her açıdan değerlendirilerek verilmesi 
gerekir. 
Ekte Valilik ve Emniyet Müdürlüğü binalarının bulun-
duğu alanın mimari müellifi olan ailenin temsilcisi ola-
rak mimar Sayın Emre Arolat’ın düşüncelerimizi des-
tekleyen yazısını görüşlerinize sunuyoruz.
Yazımızda belirtilen hususları tartışmak için; KEY Otel 
karbon fiber güçlendirme işini yapan firmanın da yer 
almasını önerdiğimiz yüz yüze veya çevrimiçi bir top-
lantı talep ediyoruz, uygun göreceğinizi umarız.
Yıkım kararı vermeden önce (bina kullanılmaz ve risk 
oluşturmaz iken) bir güçlendirme projesi hazırlanarak 
değerlendirme yapılması ve elde edilen veriler ışığın-
da ilgili kurumlardan görüş alarak nihai kararın veril-
mesi gerektiğini bilgilerinize sunuyoruz.

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ
PEYZAJ MİMARLARI İZMİR ŞUBESİ
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İZMİR ŞUBESİ
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Y. Mimar Ersen Gürsel’in İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet
Binası İle İlgili Açıklama Üzerine Görüşleri

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası hak-
kında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Tunç Soyer’in 27 Kasım 2020 tarihli açıklaması 
üzerine Y. Mimar Ersen Gürsel’in görüşlerini bil-
gilerinize sunarız:

Kaybedilmiş Kamusal Alanı İzmir Halkı’na Yeni-
den İade Etmek 
İzmir Konak Meydanı’na ait Sarıkışla’nın yıkılması 
ile Meydan ve çevresi boşluğa düşer. Farklı sos-
yal gruplar tarafından sürekli konuşulan, tartışı-
lan ve projeler üretilen Meydan, 2000’li yıllara 
gelindiğinde terkedilmiş bir durumda idi. 1951- 
2000’li yıllar arasında Meydan ve çevresine ait 
ulusal ve uluslararası yarışmalar ile bir çok proje 
üretilmiştir. 
İzmir Belediyesi, Konak Meydanı ve Çevresi Dü-
zenlemesi için 2002 yılının haziran ayında, yeni-
den proje çalışmalarına başladı. Meydanı tanımla-
yan 1960- 1974 yılları içinde inşa edilmiş modern 
mimari örneği olan yapılar; Hükümet konağı, Ad-
liye ve Belediye Binası korunma kararı alındı. Bu 
yapılar alanı tanımlayarak, İzmir Kenti’nin fiziksel 
ve yönetsel merkezi olma işlevini yüklemektedir. 
Konak Meydanı ve Çevresi Düzenleme Projesi; 
İzmir Halkı’nın hafızasında yer eden kentsel hafı-
za mekânının kazanılmasını sağlamıştır. 
Konak Meydanı’nın 21.yüzyıl kent tarihi ve belleği 
içinde ki özel konumu nedeniyle proje çalışmala-
rı geniş bir perspektif içerisinde yürütüldü. Farklı 
disiplinlere ait kullanıcılarla tartışıldı, Meydan ve 
çevresine ait birçok belge incelenip, gözden ge-

çirildi. Çalışmalar 20 hektarlık alan üzerinde ve 
şeffaflık ilkesi esas kabul edilerek yapıldı. Alınan 
kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. Tarihi referans-
lar, yaşam çevresinde oluşan sosyal ilişkiler ağı 
kent kültürüne ait bir olgudur. Bu nedenle yarım 
yüzyıl sonra düzenlenen Konak Meydanı özgün 
sınır ve boyutları izlenerek, topluma yabancı ol-
mayan, evrensel normlara uygun olarak proje-
lendirilmiştir. 
Meydanı çevreleyen kamusal hizmet binaları 
1960-1970 yıllarında inşa edilmiş korunmaya de-
ğer modern mimari yapı örnekleridir. Belediye 
binasının meydan cephesi önünde bulunan “Ha-
san Tahsin İlk Kurşun” Anıtı yeni yeri ile saygın 
bir konuma getirilmiştir. 
Kent tarihi ile özdeşleşmiş, kent sakinlerinin ha-
fızalarında ortak yaşam alanı olarak yer etmiş 
mekânlar ve yapılara müdahale edildiğinde ai-
diyet bağları zedelenir, ortak yaşam alanlarının 
sürdürülmesi kesintiye uğrar. Yaşadığımız ça-
ğın siyasal, ekonomik, küresel dayatmalarına 
karşın “Sürdürülebilirlik” kavramı uluslararası 
platformlarda ülkelerin ortak politikaları olarak 
benimsenmiştir. Kentsel kimliğin belirleyicisi 
olan anıtsal mekânların, farklı zamanlarda inşa 
edilmiş mimari yapılar ve heykellerin korunması 
gelecek nesillere aktarılmasının, “Kentin Sürdü-
rülebilirliği” açısından önemli olduğunu düşünü-
yorum. 
Ersen Gürsel, Y. Mimar
TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ
10 Aralık 2020

Görüş
10 Aralık 2020



34

HABERLER BÜLTENİ 2020-2021

Mimar Emre Arolat’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 
İle İlgili Açıklama Üzerine Görüşleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası hak-
kında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Tunç Soyer’in açıklaması üzerine Mimar Emre 
Arolat’ın görüşlerini bilgilerinize sunarız:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Binası ve İzmir Hü-
kümet Konağı Hakkında… 
Sürekli çalışan ve proje üreten mimar bir anne ve 
babanın oğlu olmanın, üstelik sonra da mimarlık 
yapmanın hem çok avantajlı hem de zor tarafları 
var. İlkokulda derslerimi onların ofisinde yapar, 
zaman zaman çalışan mimarlara takılır ve elim-
den geldiğince de yardım ederdim. 
Sanırım dokuz-on yaşlarındaydım. İzmir Hükü-
met Konağı için açılan proje yarışmasına hazır-
lanılıyordu. Bir süredir üzerinde uğraşılan maket 
bitmek üzereydi. Okuldan çıkıp koşarak ofise 
geldim. Çantamı bir kenara fırlatıp maketin ya-
pıldığı odaya koştum. Son halini çok merak edi-
yordum. Balsa ağacı, yüzeyindeki doku ve yakı-
nına gittiğinizde yaydığı koku ile günlerdir beni 
büyülemişti zaten. Blokların yüzeyindeki çizgisel 
katmanları, yan yana geldiklerinde oluşturdukları 
boşluğu ve tarihi hükümet konağı yapısının çatı 
formunu saatlerce incelemiş, hatta yakında kim-
se olmadığı zamanlarda yumuşakça dokunmuş-
tum birkaç kez. İşte son aşamaya gelinmişti artık. 
Yalnız anlamadığım bir konu vardı. Blokların al-
tındaki boşlukları hala doldurmamışlardı. 
Biraz sonra babam geldi odaya. Merakla sordum: 
- Buralar ne olacak? 
- İzmir’de çok önemli bir rüzgâr vardır, denizden 
eser. Kenti serinletir. Biz bu koca yapıları buraya 

konumlandırınca bu bölgedeki rüzgârı kesmiş 
olacağız. O yüzden yapıların altını olabildiğince 
boş bırakıyoruz ki esinti altlarından geçip ken-
tin iç bölgelerini serinletebilsin. 

O gün ilk defa mimarlığın bir form oluşturmanın 
çok ötesinde, çok daha derinlikli ve önemli bir 
meslek olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum… 
Ekim ayının son günlerinde İzmir’de çok kötü 
bir deprem yaşandı. Yaşayan bilir, berbat bir 
deneyim olmalı. Kayıplar hepimizi kahretti. 
Kentin belirli bölgelerinde daha yoğunlukla gö-
rülen yıkımlara ek olarak farklı konumlardaki 
bir kısım önemli yapı da hasar gördü. Şimdiler-
de yaralar sarılmaya çalışıyor. Bu yapılardan ki-
misinin güçlendirilerek tamir edilmesi, bazısının 
ise yıkılarak yenilenmesi söz konusu. 
Birkaç gün önce okuduğum bir habere göre 
her ikisi de mimari proje yarışmaları sonucunda 
elde edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Binası 
ve İzmir Hükümet Konağı yapıları da yıkılarak 
yerlerine farklı yapılar inşa edilmek isteniyor. 
Bu yapıların kent hafızasında oluşturdukları 
yer, Türkiye Modern Mimarlık Tarihi içindeki 
değerleri ve yapıldıkları dönemin kültürel yan-
sımaları hiçe sayılmış gibi görülüyor. Halbuki 
kentleri değerli hale getiren her türlü döneme 
ait izlerden oluşan hafızaları. Yıkarak yenilemek 
özellikle son on yıllarda sıkça karşılaştığımız 
bir tür rövanşist davranış biçimi. Bu iki yapının 
da güçlendirilerek korunması, böylelikle ken-
tin modern mimarlık tarihinin önemli belgeleri 

Görüş
10 Aralık 2020
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olarak gelecek nesillere aktarılması pekâlâ müm-
künken yıkım kararının alınmış olması üzüntü ve-
rici. 
Geçtiğimiz yıl şubat ayında İstanbul’da bir sergi 
düzenledik. “Genç Cumhuriyet’in Cesur Hamlesi 
Olarak Mecidiyeköy Likör ve Kanyak Fabrikası 
ve Dahası: Kent Hafızası Bağlamında Vıkvıklan-
malar” isimli bu sergi, her ne kadar omurgasına 
Mecidiyeköy Likör ve Kanyak Fabrikası’nı alıyor 
olsa da ortaya koymak ve vurgulamak istediği 
ana düşünce kentlerin hafızasında yer etmiş ya-
pıların yıkımı ve bu hafızanın erimesi/eritilmesi 
meselesi idi. Aşağıdaki pasaj bu sergi için yazdı-
ğım metinden bir alıntıdır. 
“Koruma ve yenileme konuları ilk bakışta mimar-
lık ya da tasarım alanlarının bir iç meselesiymiş 
gibi algılanıyor olsa da esasen çok daha geniş 
bir çerçevede ele alınmayı ve değerlendirilmeyi 
hak ediyor. Zira eskiyenin yenisiyle yer değiştir-
mesiyle ilgili yönelim, içinde bulunduğumuz dö-
nemde egemenlik alanını günbegün genişletiyor. 
Evet, kentli toplumların bu tür meseleler karşısın-
daki tepkisi farklı coğrafyalardaki sosyo-kültürel 
ve ekonomik eğilimlere göre değişkenlik göste-
riyor. Kimisi, yaşadığı 
bölgede farklı dönemlerde inşa edilmiş olan fizik-
sel katmanların kuşaklar boyu korunarak kendi-
sinden sonrakilere aktarılmasını çok daha önemli 
buluyor. Bu tür coğrafyalarda bu meseleler uzun 
vadeli politik stratejilerden günlük siyaset alanı-
na kadar pek çok mecrada gündemin ilk sıraları-
na oturur ve uzun süren tartışmaların odağında 
kalırken kimi başka yerlerde ise pek çok nitelikli 
yapı kaşla göz arasında yok ediliyor. Koruma ko-
nusundaki bireysel hassasiyetin çok daha zayıf 
olduğu bu bölgelerde, saman alevi gibi parlayan 
ve ardından hemen sönen birkaç muhalif sözün 

ise ne toplumsal bir geçerliliği ne de kendisin-
den sonraki kuşaklara örnek teşkil edebilecek 
yansımaları oluşabiliyor. Ve evet, farklı toplum-
ların tutum ve yönelimleri arasındaki uçurumları 
görmezden gelen bir düzleştirme ile sığ bir ge-
nelleme yapmak hiç doğru olmaz. Niyetim de bu 
değil zaten. Ancak o pek güvendiğim farklı dağ-
lara da kar yağabildiğini görmek, bir de üzerine, 
hangi farklı saiklerle olursa olsun, yıkıma yönelik 
genel meşruiyetin kendi hayat aralığımdaki geli-
şim oranındaki artışla yüzleşmek derin bir hayal 
kırıklığı yaratıyor.” 
Meraklısı için yazının tamamını da ekte paylaşı-
yorum. 
İzmir kent merkezinde kırk yılı aşkın bir süredir 
yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Binası ve 
İzmir Hükümet Konağı yapıları, sadece kentlinin 
hafızasında yer etmiş yapılar değil aynı zaman-
da Türkiye Modernleşmesi sürecinin de önem-
li aktörlerindendir. Bu yapıların güçlendirilerek 
korunması, hatta tüm yapısal unsurlarının özgün 
karakterlerine kavuşturulması çok önemli bir kül-
türel görevdir. Unutulmamalıdır ki bugün hepi-
mizin beğenerek, severek ve takdir ederek ziya-
ret ettiği dünya kentleri, içlerinde barındırdıkları 
farklı tarihsel katmanlar sayesinde çekiciliklerini 
ve sahiciliklerini elde etmiş ve korumuşlardır. 
Bu kentleri yönetenler tarih boyunca farklı dö-
nemlere ait önemli yapıları birer belge niteliğin-
de görmüş ve onlara sahip çıkma duyarlılığını 
göstermişlerdir. Bu duyarlılığı esirgeyerek İzmir’i 
böylesi bir incelikten mahrum etmek affedilmesi 
zor bir hata olacaktır. 
Saygıyla, 
Emre Arolat.
TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ
10 Aralık 2020
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Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmaları

Kamuoyunun da bildiği üzere Kültürpark Koru-
ma Amaçlı İmar Planı çalışmaları 2016 yılından 
bu yana kentimizin en önemli konularından birisi 
olarak İzmir gündeminde önemli bir yer teşkil et-
mektedir.
31.03.2019 tarihinde yapılan yerel seçimler son-
rasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 
yeniden ivme kazanan plan çalışmaları doğrultu-
sunda İzmir Büyükşehir Belediyesi teknik ekibi 
ile TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu arasında 
bugüne kadar 11 adet toplantı gerçekleştirilmiş-
tir. Bu toplantılarda önceki dönemde hazırlanan 
planın yetersizliği kurulumuzca anlatılmış ve ge-
rekli çalışmaların yapılması önerilmiştir. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi teknik ekibi bu uyarılarımız 
doğrultusunda; Kültürpark’ın Kent Ekosistemine 
Katkıları, Kültürpark’ın Kullanım-Kullanıcı Profili, 
Kültürpark’ın Taşıma Kapasitesinin Değerlendi-
rilmesi, Afet Acil Toplanma Mekanı Olarak Kül-
türpark,  Kültürpark Yapı Envanteri, Kültürpark 
Florasının güncellenmesi çalışması, Kültürpark 
Faunası, Kültürpark’ın Kent Ekosistemine Katkı-
ları ve Kültürpark Heykelleri raporlarını hazırla-
tarak korunacak yapıların tespiti, heykel, yapay 
göl, havuz vb. kentsel sanat ve tasarım unsurları-
nın envanterlenerek korunacak nitelikte olanların 
saptanması yönünde bilimsel çalışmaları yaptır-
mışlardır.
Planın analiz çalışmaları çerçevesinde hazırlanan 
bu bilimsel raporlara ve daha önceden yapılan 
Kültürpark’ın bitki envanteri raporuna istinaden 
kurulumuz 20.10.2020 tarihinde bir çalışma ger-
çekleştirerek, ekte de sunulan taleplerimizi 39 
maddeyi içerecek şekilde, Kültürpark’ın Koruma 
Amaçlı İmar Planı çalışmalarının nihai haline ka-

vuşması öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi tek-
nik ekibine sunmuştur (ilgili dokümana TMMOB 
İKK web sitesinden erişilebilir).
15.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen son top-
lantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi teknik ekibi 
kurulumuzun talepleri doğrultusunda gerçekleş-
tirdikleri çalışmaları tarafımıza sunmuştur (ilgili 
dokümana TMMOB İKK web sitesinden erişilebi-
lir). 
Kültürpark; tüm İzmir’lilerin bildiği gibi tarihsel 
bir geçmişle birlikte doğal bir yapıya kavuşmuş, 
doğal sit statüsüne sahip ve kentin merkezinde 
bulunan en önemli kent parkıdır.  Kültürpark, 
kendine özgü bitki dokusu ile ekosistemi ile ko-
runması gereken hassas ekolojik bir alandır. Bu 
bölgenin önemli bir bölümü (yaklaşık 220.000 
m2) yapısal öğeler ile geniş sert zeminler, yol-
lar ve otoparklarla kaplanmış bulunmaktadır. Bu 
nedenle öncelikli konu Kültürpark’ın hassas eko-
lojik yapısının tanımlanarak geliştirilmesinin sağ-
lanmasıdır. Bu sayede Kültürpark’ta tanımsız ve 
anlamsız olarak yer alan binlerce metrekare sert 
zeminin kaldırılarak bu alanların park ekosistemi-
ne dahil edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla ku-
rulumuzca yapılan talebe istinaden Kültürpark’ın 
ekolojik haritası da çıkartılmış ve yoğun sert ze-
min olan bölgeler “Ekolojik Niteliği Arttırılacak 
Alanlar” olarak bu haritada tanımlanmıştır. Yine 
bu haritada Kültürpark ‘’ Ekolojik Niteliği Hassas 
Alanlar ” ve “Ekolojik Niteliği Yüksek Alanlar” 
olarak taramalarla gösterilerek tanımlanmıştır.
Kültürpark’ın yapı envanteri araştırmaları, alan-
da tescillenmesi gereken kültür varlığı niteliğin-
de yapı ve mimari öğelerin bulunduğunu ortaya 
koymuştur. İdare, söz konusu yapı ve öğelerin 

Basın Açıklaması
22 Aralık 2020
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bir kısmı için tescil sürecini tamamlamış, ancak 
bir kısmını planda “korunacak yapı” kategorisin-
de değerlendirmiştir. “Korunacak Yapı” gösteri-
mi, bir plan kararı olarak bağlayıcılık taşısa da, 
yapı ve öğelerin ülkemiz ve kentimizin kültür en-
vanteri olarak belgelenmesinin ve korunmasının 
bilimsel süreçlerle gerçekleşmesini sağlamakta 
yetersiz kalabilecektir. Bu sebeple, korunacak 
yapı niteliğindeki yapılar için ivedilikle tescil sü-
recinin başlatılması gerekmektedir. Benzer bir 
süreç Kültürpark’ın heykel ve havuzları için de 
geçerlidir. Dönemlerinin kentsel sanat ve tasarım 
akımlarını yansıtan ve Kültürpark’ın kimliği açı-
sından önemli bir unsur olan korunacak heykel 
ve havuz gibi mekânsal öğelerin de plana işlen-
mesi ve tescilleri için gerekli işlemlerin gerçek-
leştirilmesi önem taşımaktadır.
Park’ın ekolojik açıdan plan üzerinde önemli 
kazanımlar elde edildiği bu çalışma gibi alanda 
yer alan hangarların kaldırılması da taleplerimiz 
arasında yer almaktadır. 15.12.2020 tarihli top-
lantıda İBB Meclisine sunulacak koruma amaçlı 
uygulama imar planı önerisi kurulumuza gösteril-
diğinde,  yine kurulumuzun talebi ile A ve B böl-
ge ayrımının  kaldırıldığı ve alanın bütün olarak 
değerlendirildiği görülmüştür. Park’ta Tescilli ve 
Korunacak Yapılar emsal dışı bırakılmış ve ala-
nın tamamı için E=0,05 belirlenmiştir. İhtisas fu-
arı başka bir alana taşınmışsa da koruma amaçlı 
imar planı olmamakla birlikte, mevcut plan olarak 
kabul edilen plandaki inşaat alanının öneri plan-
da kısmen azaltılmış olduğu, inşaat alanına ilişkin 
temel itiraz noktasının alanın bir fonksiyonunun 
başka bir alana taşınmış olmasının oluşturduğu, 
bu yapılaşma hakkının kullanımı için mevcut hol-
lerin bulunduğu alanda Taban Alanı=12.000m2 

olacak şekilde Y1 gösterimi ve Sosyo-Kültürel 
Tesis (Sergi Holü, Çok Amaçlı Salon vb.) işlevi 

ile, Celal Atik Spor Salonu’nun bulunduğu alanda 
da Taban Alanı=6000m2 olacak şekilde Y2 gös-
terimi ve Spor Salonu+ Yüzme Havuzu işlevi ile 
yapı alanları belirlenmiştir.
Yapılan hesaplamalar sonucunda verilen emsal 
değeri ile yaklaşık 21.022 m2 inşaat alanı, Yeral-
tı Otoparkı hariç olmak üzere; Tescilli Yapıların 
mevcut inşaat alanı yaklaşık 4000 m2 ve Ko-
runacak Yapıların mevcut inşaat alanı yaklaşık 
16.038 m2 olmak üzere alanda toplamda 47.367 
m2 inşaat alanı oluşacağı öngörülmüştür. Ayrıca 
emsal olarak belirlenen alan dışında herhangi 
bir emsal dışı alan kullanımının olmayacağı tara-
fımıza sözlü iletilmiş olsa da, bu durumun plan 
kararlarına dönüşmediği sürece bir iyi niyet be-
yanından öteye gidemeyeceği, yöneticilerin de-
ğişmesi durumunda Planlı Alanlar İmar Yönet-
meliğinde ifade edildiği şekilde uygulanmasının 
önünde (21.002 m2 inşaat alanına ek % 30’a ka-
dar emsal harici inşaat alanı) bir engel bulunma-
maktadır. (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. 
maddesinde “22’nci maddeyle veya ilgili idare-
lerin imar yönetmelikleri ile getirilebilecek em-
sal harici tüm alanların toplamı; parselin toplam 
emsale esas alanının % 30’unu aşamaz” şeklinde 
belirtilen hüküm doğrultusunda alanda öngörü-
len emsal değeri ile 21.002 m2 inşaat alanına ek  
% 30’a kadar emsal harici inşaat alanı oluşabile-
cektir). Öte yandan mevcut hollerin yerine ya-
pılacak yapının da tanımlanan fonksiyon dışında 
bir fonksiyona çevrilmeyeceğinin plan notlarıy-
la belirtildiği bilgisi tarafımıza ifade edilmiş olsa 
da, geçmiş plan süreçleri ve toplantılarda ifade 
ettiğimiz şekliyle hangarların tamamen kaldırılıp 
yerine hiçbir yapı yapılmaması konusundaki ta-
lebimizin yeniden gözden geçirilmesinin önemli 
olduğunu düşünüyoruz.  Bununla birlikte alanda 
gerçekleşebilecek olan yapılaşma oranın, ala-
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nın taşıma kapasitesi ve belirlenen çağdaş “bil-
gi toplumu” vizyonu gereksinimi çerçevesinde 
gerekçelendirilerek belirlenmesi gerekmektedir. 
Yapılaşma oranının, yapılaşma gereksiniminin 
amacı ve ihtiyaç duyduğu büyüklük belirlenme-
den saptandığı anlaşılmakla beraber bu konuda 
gerekçeli bir açıklama yapılması gereklidir (Mev-
cut plan ve öneri plana ait hesaplara TMMOB İKK 
web sitesinden erişilebilir).
*Not 1: Kültürpark A ve B alanlarının toplamı, 
TKGM parsel sorgu sitesinde 1068 Ada 1 Parsel’in 
alanı olan 420.440,50 m2 olarak kabul edilmiş; 
A ve B alanları çizim üzerinden yaklaşık olarak 
hesaplanmıştır.
*Not 2: Hesaplara 16,391 m2 inşaat alanına sahip 
yeraltı otoparkı alanı dahil değildir.
*Not 3: Bina inşaat alanları hesabında İBB tara-
fından sunulan proje alanları kabul edilmiştir.
*Not 4: 0,05 emsal verilen alanlara ait inşaat 
alanları şu anda yürürlükte olan Planlı Alanlar 
İmar Yönetmeliği uyarınca %30 ilave edilerek 
hesaplanmıştır.
Yeni süreçte yaklaşık 15 ay süren ve 11 toplantı so-
nucu İBB Meclisine getirilen Kültürpark Koruma 
Amaçlı İmar Planına baktığımızda ekolojik yön-
den çok önemli kazanımlar sağlandığı yadsına-
maz bir gerçektir. Plan notlarının ekine yerleştiri-
len ekolojik raporlar ve plan notları Kültürpark’ın 
bundan sonraki gelişimi açısından önemli bir reh-
ber ve bağlayıcı öğe olacaktır. Bu plan üzerinde 
mevcut holler yerine yapılması düşünülen yapı 
dışında kurulumuzun pek çok talebi karşılık gör-
müştür. Ayrıca mevcut sert zeminler, otoparklar 
ile mevcut hollerden yeşil alana dönüşecek olan 
alan göz ardı edilemeyecek büyüklüktedir. Buna 
ek olarak özellikle geçmiş yıllarda Kültürparkın 

A bölgesinde tesis edilen yeraltı otoparkının ze-
minde kapladığı alan; yeşil alanların artırılmasına 
yönelik olarak planlama aşamasında önemle dik-
kat edilmesi gereken alandır.
Bu noktada “Koruma Amaçlı İmar Planı” onaylan-
dıktan sonra ekosistem tabanlı ve korumacı bir 
yaklaşımla yapılması gereken Kentsel Tasarım / 
Peyzaj Projesi de kurulumuz tarafından aynı de-
recede önemsenmektedir. Bu nedenle projenin 
kurulumuzun kontrolünde ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin bünyesinde yapılarak, planda gö-
zetilen tüm hassasiyetlerin yerine getirilmesinin 
sağlanması İzmir Büyükşehir Belediyesi teknik 
ekibinden istenilmiştir.
Sonuç olarak; Koruma Amaçlı İmar Planı sürecin-
de Kurulumuzca talep edilen birçok maddenin 
idare tarafından kabul edilmesi olumlu bir geliş-
me olmakla birlikte, özellikle yapılaşma koşulları-
na ilişkin başından beri talep ettiğimiz hususların 
yeniden gözden geçirilmesi konusundaki talebi-
mizi yinelediğimizi belirtmek isteriz. Bilinmelidir 
ki Kültürpark’la ilgili toplumun tüm kaygılarını 
kurulumuz da aynı hassasiyetle taşımaktadır. Bu 
kaygıların giderilmesi için önemli bir çaba sarf 
edilmiştir ve her zaman edilecektir. TMMOB ola-
rak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
Kültürpark’ın yeniden, tarihi ve doğal değerleriy-
le korunarak, kamusal bir yaklaşımla tasarlanmış 
ekolojik olarak güçlü, yaşayan dinamik bir Kent 
Parkı oluncaya kadar geçecek olan tüm süreçler-
de konunun takipçisi olacağımızı, Kültürpark  ile 
ilgili yaşanılan süreci ve gelinen noktayı kamuo-
yunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
22 Aralık 2020
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İzmir Depremi Ön Raporu 
Basın Açıklaması

Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB İzmir 
İl Koordinasyon Kurulu tarafından gönüllü üye-
lerimizle  sahada yürütülen  çalışmalar sonucu 
oluşturulan 30 Ekim İzmir Depremi Ön Rapo-
ru, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Mimarlar 
Odası Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri 
Sinan Tütüncü’nün katılımıyla düzenlenen ba-
sın toplantısı ile paylaşılmıştır.
Depremin gerçekleştiği 30 Ekim tarihinden 
itibaren TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kuru-
luna bağlı odalar ve gönüllü üyelerimiz ile sa-
hada yürütülen teknik çalışmalar kapsamında 
hazırlanan hasar tespit haritasına https://iz-
mirdepremi.ushahidi.io/posts/create/3 bağ-
lantısından ulaşılabilmekte olup gerek gönüllü 
ekibimiz ve gerek ise vatandaşlarımızdan gelen 
bilgiler doğrultusunda güncellenmektedir.
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30 Ekim İzmir Depremi Ön Değerlendirme Rapo-
runa Tmmob_deprem_on_rapor bağlantısından 
ulaşabilirsiniz.
Sahada ihtiyaç duyulan malzemelerin temini ile 
ilgili gönüllü ekiplerimiz ile dayanışma çalışma-
mız eş zamanlı yürütülmektedir.
Günlük olarak tespit edilen acil ihtiyaç listeleri-
ni sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir 
yardımlarınızı TEPEKULE KONGRE VE SERGİ 
MERKEZİ’ne ulaştırabilirsiniz.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
2 Kasım 2020

Merkez Yönetim Kurulu ile İzmir 
Depremi Sonrası Acil Saha Ziyareti

Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak 30 Ekim 2020 
İzmir depreminin ardından ilk günden itibaren sa-
hada Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle koordi-
neli bir şekilde süreç yakından takip edildi.
4 Kasım 2020 tarihinde Mimarlar Odası Genel 
Sekreteri Sinan Tütüncü, Yönetim Kurulu Üye-
leri Hakan Kılınçarslan, İshak Memişoğlu, Semra 
Arslan, Genel Sekreter Yardımcısı Petek Ceyhan 
Ergül ve Şube Yönetim Kurulu Başkanı İlker Kah-
raman, deprem tahribatını tespit çalışmaları için 
Bayraklı ilçesinde ve İzmir kent merkezinde çeşitli 
noktalarda incelemelerde bulundular.
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#Yoksayamazsın!

Kamuoyuna Duyurulur!
İzmir’de yaşanan, Kandilli Rasathanesi’nin verile-
rine göre 6.9 büyüklüğündeki depremde Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre 12 bina yı-
kık durumdadır. Şu ana kadar tespit edilen ağır 
hasarlı 192 bina vardır.
Felakette 114 hemşehrimiz hayatını kaybetmiş 
1035 hemşehrimiz yaralanmıştır.

Böyle büyük acılar, acıyı yaşayanları birleştirdiği 
halde ne yazık ki bu örnekte acı etrafında birleş-
me gerçekleşememiştir. Hayatını kaybeden pek 
çok hemşehrimiz vardır. Acımız büyüktür.
Yaralarımızı sarmaya çalıştığımız bu günlerde 
evine girip giremeyeceğini bile bilemeyen pek 
çok hemşehrimiz vardır.
Sürecin en başından beri Mimarlar Odası İzmir 
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Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
İzmir’li dostlarımızın yaralarını sarmak, bilgi kir-
liliğini ortadan kaldırıp bilimsel verilerle sorunu 
tüm gerçekliği ile ortaya çıkarmak için sahadadır.
İzmir’i bilen, işinin ehli mimar ve mühendisler İz-
mir için canla başla mücadele ederken ve saha-
da olmak için ilgili mercilere çok defa başvuru 
yapmışken ne yazık ki anlaşılamayan bir şekilde 
sürecin dışında tutulmuşlardır.
81 ilden mimar ve mühendisler davet edilip otel-
lerde konaklatılırken İzmir’i bilen, İzmir’de yaşa-
yan işinin ehli mimar ve mühendisler ilgili eği-
timleri çevre ve şehircilik bakanlığından almış 
olmasına rağmen sahada yetkilendirilmemiştir.
Bu yetkilendirmemenin tek nedeni, mimar ve 
mühendislerin İzmir’deki odalar adına süreçte 
yer almak istemeleridir.
Meslektaşlarımız oda adına geldiklerini söyledik-
leri anda, odalar sahada görev almayacak diye 
sürecin dışına itilmişlerdir.
İzmir’i seven, İzmir’deki herkesi hemşehri olarak 
gören, İzmir’de ikamet eden ve işinin ehli oldu-
ğunu her türlü ortamda kanıtlayabilecek meslek 
erbaplarını yok saymak kabul edilemez. Kamuya 
karşı sorumluluklarımızı her baskıya rağmen ye-
rine getireceğimizi buradan duyurmaktayız.
İşimizi yapmanın hiçbir kurum ve kuruluş tara-
fından engellenemeyeceğini, bu denli acılar ya-
şanmışken bile ötekileştirme yapılmaya devam 
edilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz.
31 Ekim Saat 09:30 da TMMOB üyesi odalardan 
uzman meslektaşlarımızın katılımı ile bölgesel 
yapı tespitleri gerçekleştirilmiş, oluşturulan ha-
ritalar kamuoyuna sunulmuştur. İzmir Mimarlık 

Merkezinde kurulan koordinasyon biriminde in-
teraktif olarak bilgi girişi yapılabilen bu sisteme 
girilen verilerin tekiki sağlanarak hasarlı yapıların 
veri girişlerinin yapılmasına devam edilmektedir.
Deprem hayatımızın bir gerçekliğidir. 2020 yılın-
da Dünya üzerinde gerçekleşen 6.5 ve üzeri bü-
yüklüğe sahip depremlerde hayatını kaybeden 
168 kişiden 155’inin ülkemizde yaşanan Elazığ 
ve İzmir Depremlerinde hayatlarını kaybetmiş 
olduğu da utancını taşıyacağımız bir gerçeklik-
tir, #YOKSAYAMAZSIN ! Hayatını kaybedenlerin 
hayatları, hayalleri umutları ve geride kalanların 
acıları gerçektir, #YOKSAYAMAZSIN . Tüm ya-
şanan bu sürecin akademik bilgiden bağımsız 
yanlış uygulamaların olduğu gerçeğini #YOKSA-
YAMAZSIN
Her ne kadar Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü 
uzman odaları sürecin dışında tutmak istese de 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu hazırlamış 
olduğu haritalama sistemini halkımızın kullanımı-
na sunulmuştur.
Tüm hemşehrilerimizi www.izmirdepremi.com 
adresinden yapılarındaki hasarları bildirmesini 
istiyoruz.
Her zaman olduğu gibi TMMOB ye bağlı odalar 
halkın yanındadır ve halka karşı sorumluğunun 
bilincinde olarak elinde tuttuğu bilimsel bilgiyi 
tüm İzmir’liler ile paylaşacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Mimarları ve Mühendisleri #yoksayamazsın !
Aklı ve Bilimi #yoksayamazsın !
TMMOB’yi #yoksayamazsın !
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
6 Kasım 2020
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İzmir Depremi Hasar Tespiti ile İlgili Bilgilendirme

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, depremin hemen 
sonrasında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
ile birlikte ağır hasarlı olan binaların olduğu yer-
lerde alan ziyaretlerine başlamıştır. Amaç, doğru 
bilginin oluşturulması için yerinde sıcağı sıcağına 
gözlem yapmaktır.
Yine bu doğrultuda 31 Ekim Cumartesi günü de 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu başkanlığında ilgili 
odalar yerinde tespitler ve belgeleme yaparak şu 
ana kadar en doğru bilgiyi oluşturmuş ve bu bilgi 
güncel tutulmuştur.
Depremin ilk anda yarattığı büyük zararın fotoğ-
rafını oluşturabilmek ve enkaz kaldırma çalışma-
ları sonrasında kaybolacak bilgileri elde etmek 
amacıyla; drone çekimleri, fotogrametrik yön-
temler ve lazer tarama cihazları kullanılmıştır. 
Ayrıca ilerleyen saatlerde arama kurtarma ça-
lışmaları sırasında yapılarda anlık yatma ve çök-
me miktarlarının tespit edilebilmesi için sahada 
ölçümler gerçekleştirilmiştir ve bilgiler AFAD 
ekipleri ile anında paylaşılmıştır.
Bu bilgilerle oluşturulmuş haritaya http://u.
osmfr.org/m/517134/ adresinden erişebilirsiniz.
Ayrıca depremde yapıları zarar görmüş hem-
şehrilerimizin kendi yapıları ile ilgili bilgileri ken-
dilerinin girebileceği, bu sayede elde edilen fo-
toğraflardan ön inceleme yapabileceğimiz bir 
program da oluşturulmuştur. Amaç ağır hasarlı 
yapılara hemen müdahale edilmesi için Çevre 
Şehircilik İl Müdürlüğü’ne veri akışı sağlamaktır.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile defalarca ya-
pılan görüşmeler sonucunda Mimarlar Odası ve 

İnşaat Mühendisleri odasından ilgili arkadaşları-
mız hasar tespit eğitimi almışlar; ancak buna rağ-
men hala bizlerle çalışılmak istenmemiştir. İzmirli 
mimar ve mühendislerin inatla sistemin dışında 
tutulması sebebi ile çalışmalarımızın İzmir İl Ko-
ordinasyon Kurulu çatısı altında yürütülmesine 
karar verilmiştir.
Bugünden itibaren alanda inşaat mühendisleri, 
mimarlar ve barodan katılacak avukat arkadaş-
larımız ile gezecek ekipleri; yapınız ile doğru şe-
kilde yönlendirmek için www.izmirdepremi.com 
adresinden gerekli bilgileri girmenizi ve TMMOB 
ekiplerinden destek almanızı rica ediyoruz.
TMMOB bu işi sizlerin daveti ile yapabilmektedir, 
yetkisi yoktur. Yetki Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğü ekiplerindedir. Oluşturduğumuz haritala-
ma çalışmamızı kullanmak için Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nü tekrar göreve çağırıyoruz. TMMOB 
ekiplerinden görüş almak isteyen tüm hemşehri-
lerimizi ise www.izmirdepremi.com adresinden 
bilgi doldurmaya davet ediyoruz. Yükleyeceği-
niz kişisel bilgiler 3. kişilerle paylaşılmayacak ve 
şahıslar tarafından haritada görünmeyecektir.
Detaylı bilgi 0539 7927652 no’lu telefondan alı-
nabilir.
Depremde kaybettiğimiz hemşehrilerimizin ya-
kınlarına başsağlığı dileriz. Bu acıyı bir daha ya-
şamamak umudu ile hepimize geçmiş olsun di-
leklerimizi sunarız.

TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ
07.11.2020
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CHP İzmir Milletvekillerinin 
İzmir Mimarlık Merkezi 
Ziyareti ve Depremin Ardından 
Görüşmeler 

TMMOB’a bağlı oda başkanları, 9 Kasım 2020 
tarihinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde CHP İzmir 
Milletvekilleri Atila Sertel, Bedri Serter, Ednan 
Arslan, Tacettin Bayır ve CHP İl Başkanı Deniz 
Yücel ile bir araya geldi. 
Görüşmede, 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan 
İzmir Depremi sonrası TMMOB’un çalışmaları ve 
süreçte karşılaşılan zorluklar üzerinde duruldu, 
bu zorlukların aşılması yolunda dayanışma içinde 
olmanın önemi vurgulandı, afet planı konusunda 
öneriler iletildi. Buluşmada ayrıca süreç ile ilgili 
teknik ve bilimsel bilgiler milletvekilleri ile pay-
laşıldı.

Deprem Sonrası Süreçte İzmir 
Barosu ile Ortak Çalışmalar

30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrasında, Mimar-
lar Odası İzmir Şubesi, diğer TMMOB bileşeni 
odalar ve İzmir İl Koordinasyon Kurulu ile birlikte 
bir yandan hasar tespit çalışmalarını yürütürken, 
diğer yandan meslektaşların ve kentlilerin yasal 
hakları konusunda bilgilendirilmeleri ve sürecin 
daha şeffaf yürütülmesi için İzmir Barosu ile ça-
lışmalar yürüttü.
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İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri İzmir Depremi Basın Açıklaması

Basına ve Kamuoyuna,
30 Ekim 2020 günü saat 14:51’de, Kandilli Ra-
sathanesine göre 6.9 şiddetinde olan deprem-
de Bayraklı’da 17 apartman yıkıldı. Bu binalar 115 
yurttaşımıza mezar oldu. Binin üzerinde yurttaşı-
mız yaralandı. On binlerce yurttaşımız evsiz kal-
dı. Adliye, sağlık kurumları, okullar başta olmak 
üzere çok sayıda kamu binası ve işyeri kullanıla-
maz duruma geldi. 
Acımız büyük. Yakınlarını kaybeden yurttaşla-
rımızın acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz. Seferihisar açıklarında, İzmir’e 70 km. 
uzaklıkta gerçekleşen bu depremin sonuçları bir 
kez daha “deprem değil bina öldürür” gerçeğini 
gözler önüne serdi. Bayraklı’nın depremden bu 
derece etkilenmesinin, depremin can ve mal ka-
yıplarını artıran bir felakete dönüşmesinin, ranta 
dayalı imar politikaları, imar affı gibi kaçak yapı-
laşmayı olağan hale getiren politikaların yanında 
bölgenin zemini ve bu zemine uygun bina yapıl-
maması olduğunu, konu ile ilgili bileşenimiz olan 
kurum yetkilileri açıkladı. Şu an itibariyle Şu an 
itibariyle 7 müteahhit tutuklanmış durumda an-
cak, sorumluluk sadece bu kişilerle sınırlı değil 
elbette. Şimdi, bir yaşam alanından toz yığınına 
dönüşen, insanlarımıza mezar olan binaları ya-
pan 3-5 müteahhitin bileğine kelepçe takarak bu 

büyük felaketin sorumlularından hesap sorulabi-
lir mi?
Soruyoruz: 115 kişinin hayatını çalan, on binlerce 
yurttaşı sokakta yaşamaya iten sorumluluk zin-
ciri 3-5 müteahhitten mi ibarettir? Bu ölümcül 
hırsızlığa göz yuman, binaların temel kamusal 
denetimlerini gerçekleştirmeyenler neden yar-
gılanmıyor? Ülkemizin acil ve yaşamsal sorunu 
olan depremlerden kaynaklanan tahribatların 
üstü kolayca örtülemez. 
Felaketin yaşandığı andan itibaren çok sayıda 
kurum ve gönüllüler ile birlikte bileşenimiz olan 
emek, meslek örgütleri ve siyasi partiler olarak 
alanda idik. Bu felakete ilişkin gözlemlerimizi ve 
bundan sonraki sürece ilişkin görüşlerimizi pay-
laşmak istiyoruz. 
Öncelikle görece planlı, geniş caddelerin, park-
ların bulunduğu deprem alanında, 99 depremini 
de yaşamış bir ülke olmamıza rağmen ilk göze 
çarpan yine plansızlık ve koordinasyonsuzluk 
oldu. Arama kurtarma ekipleri can kurtarma 
derdinde iken, kendilerini göstermeye çalışan 
bakanları gördük enkaz üzerinde. Çadırların ku-
rulması, yardımların toplanması ve ulaştırılması 
noktasında da iktidar partizanlıkta sınır tanıma-
dı. Yerel yönetimleri, meslek örgütlerini süreçten 
dışlamaya çalıştı. İktidar yanlısı her türlü oluşum 
her türlü serbestlik içinde hareket ederken halkın 
yardımlarını depremzedelere ulaştırmaya çalı-
şan, sadece maddi olarak değil ruhsal olarak da 
depremden zarar görenlere moral destek sun-
maya çalışanlar çadır alanlarından çıkarıldı. En-
gellenmek istenen İzmir halkının dayanışmasıdır.  
Bundan sonra da İzmir halkının dayanışma ko-
nusunda sergilediği örnek tutumun sürmesi için 
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri elinden geleni 
yapacaktır.       
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Dayanışmayı engellemeye çalışan iktidar, STK’ları 
ve diğer gönüllüleri sahadan çıkarırken gerekçe 
olarak sağlık koşullarını ve pandemiyi gerekçe 
gösterdi. Ancak Pandemi koşullarında yaşanan 
depremde, pozitif olan ve karantinada bulunan 
depremzedeler için bir çözüm üretilmedi. Çadır 
alanlarında semptom taraması, gerektiğinde test 
yapılması, izolasyon alanlarının oluşturulması 
gibi talepler yerine getirilmedi. Pandemi bir sağ-
lık sorunu olmaktan çıkarılıp hükümetin elinde 
siyasi bir enstrüman haline getirildi. Bu hususta, 
Sağlık Bakanlığı gerçek bir sağlık sorunu olan 
salgın ile mücadelede tam olarak yetersiz kalmış, 
bilimsel gerçeklerden kopmuş , birinci basamak-
ta salgın yönetimi tam bir kaos haline gelmiştir. 
Salgın mücadelesi tümüyle hastanelere ve üçün-
cü basamak sağlık sisteminin üzerine yıkılmıştır. 
Salgın yakında, ülkemizi ve halkımızı çok ağır bir 
şekilde yıkıma uğratacak ve ülkemizi esir alacak-
tır. 
Depremin yaralarını sarmak uzun bir süreç ge-
rektiriyor. Binlerce kişi bu kışı konteynırlarda 
geçirmek zorunda kalacak. Geçici barınma alan-
larının yeri bir an önce belirlenmeli, gerekli altya-
pıya bir an önce kavuşturulmalıdır. Depremden 
etkilenen halkın eğitim ve sağlık sorunlarının çö-
zümünün yanı sıra psikolojik destek ihtiyacı da 
bulunmaktadır. Binaların gerçek anlamda hasar-
larının ne durumda olduğunun tespiti gereklidir. 
Deprem bir felaket ve bağlı sorunlar kümesi ol-
maktan çıkarılıp hükümet için bir şov enstrümanı 
haline getirilmektedir. Bu alanda yeni rant alan-
ları yaratma çabalarının ilk belirtileri uç vermek-
tedir… Bu konuda kısa, orta ve uzun vadeli ger-
çekçi programlar ile ele alınmak zorundadır. Zira 
deprem de birçok yönüyle sağlık sorunudur… 
Geçmişte yaşadığımız pek çok deneyim hasarlı 
binaların artçı depremde felakete yol açtığı yö-
nünde. Bu nedenle, TMMOB ve İzmir Tabip Odası 

başta olmak üzere ilgili kurumlar doğrudan süre-
ce dahil edilmelidir.  
Hasarlı kamu binaları ve işyerlerinde çalışmaya 
izin verilmemelidir.    
Herkesin güvenli konutlarda yaşama hakkı vardır 
ve İzmir bir deprem kentidir. İzmir’deki tüm bina-
ların depreme dayanıklılık envanteri çıkarılmalıdır. 
Deprem vergilerinin nasıl kullanıldığı halka açık-
lanmalıdır. 
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak deprem-
den etkilenen halkın yanında olmaya, dayanışma-
ya, yaraları birlikte sarmaya devam edeceğimizi 
ve yaşanan tüm mağduriyetlerin giderilmesinin, 
sorumlularının açığa çıkarılmasının takipçisi ola-
cağımızı kamuoyuna duyururuz.   
Rant için değil, bilim ve emeğin ışığında kurulacak 
sağlıklı ve güvenli bir yaşam için mücadelemizi 
sürdüreceğiz. 
Dayanışmayı değil, depremin felakete dönüşme-
sini engelleyin.
1. İzmir’den giden aylık verginin %12’si yardım
amaçlı gönderiliyor.
2. Belediyelerin iller bankası payının yaralar sarıla-
na kadar kesintiye uğramamasını talep ediyoruz.
3. Afet bölgesi mutlaka ilan edilmeli.
4. Soruyoruz: Deprem vergileri nerede?
. Geçici barınma alanlarının yerleri bir an önce
belirlenmeli, önümüzdeki kış koşulları da dikkate
alınarak bu alanlar sağlıklı ve güvenli yaşam için
gerekli alt yapıya kavuşturulmalıdır.
. Pandemi koşullarında sağlık ve hijyen şartlarının
sağlanması yaşamsal önem taşımaktadır. Alanda
çalışan görevli personel ve yurttaşlarımızın sal-
gından korunma açısından güvenliği sağlanma-
lıdır. Kişisel korunma araçlarının temini, maske
kullanımının teşvik edilmesi ve denetimi, sosyal
mesafe kuralının uygulanmasının, korunmasının
sağlanması ile yeterli ve düzenli dezenfektan ihti-
yacının giderilmesi gerekmektedir.
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. Hasar görmüş veya boşaltılmış binaların yarattı-
ğı risklere karşı öncelikle yurttaşların can güven-
liği sağlanmalıdır. Aynı zamanda yurttaşlarımızın 
bu binalarda bulunan eşyaları güvence altına alı-
narak bir an önce kurtarılması için gerekli tedbir-
ler alınmalıdır.
. Geçici barınma alanlarında birinci basamak sağ-
lık hizmetleri sağlanmalı, Covid testlerinin alanda 
yaygın olarak yapılması, izolasyon ve karantina 
koşullarının oluşturulması, mevsimsel grip aşıla-
rının yapılması hayati öneme sahiptir.
. Her türlü olağandışı durumdan eşitsiz biçimde 
daha fazla etkilenen dezavantajlı gruplar olan 
kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler daha fazla 
korunmalıdır. 
. Zarar gören herkesin, hizmet verenlerin psiko-
lojik destek ve travma değerlendirmesinin sa-
dece kamu eliyle yönetilmesi mümkün değildir. 
Uzman gönüllülüğün İzmir Tabip Odası aracılığı 
ile sağlanması oldukça önemlidir.
(…) İzmir bir deprem kentidir. Buna rağmen ne 
merkezî hükümetler ne de yerel yönetimler maa-
lesef önlemler ve planlamalar konusunda yeterli 
çabayı bugüne kadar göstermemiştir. Ve 2020 
yılında, yani inşaat teknolojisinin (Japonya’da 
görüldüğü gibi) çok ileri bir seviyede olduğu gü-
nümüzde ne yazık ki 115 hemşehrimizi kaybettik; 
yüzlercemiz yaralandı; binlercemiz evsiz kaldı. 
Üstelik 6,9 büyüklüğündeki bu depremin merke-
zinden, yani Sisam Adası’ndan onlarca km. uzak-
lıkta Bayraklı’da yıkımlar meydana geldi. Kentin 
diğer bölgelerinde de hasarlar olmuş olsa da ka-
yıplarımız Bayraklı’da yıkılan binalardan kaynak-
lanmıştır. 
Bayraklı, özellikle Manavkuyu ve Mansuroğlu ma-
halleleri, dere yatağına kurulmuş yerleşimlerdir. 
Biri Yamanlar tarafından gelen ve birçok derenin 
suyunun birleştiği Laka Deresi, diğeri Pınarbaşı 
tarafından gelen ve yine birçok derenin suyunun 

birleştiği Manda Çayı Bayraklı’dan Körfez’e ak-
maktadır. Böylece burası yüzlerce yılda alüvyon-
ların birikmesi ile oluşmuş bir ovadır. Hatta deni-
ze daha yakın kısımları bataklık bölgesidir. 
Bu bölgede yapılaşma 1980’den önce gecekon-
du tarzındaydı. 1978’de İzmir Belediyesi hazırla-
dığı nazım Planı ile bu bölgenin yeni kent mer-
kezi olması yönünde ilk adımı atmıştır. 1980’den 
sonra imar afları ile gecekondulara yasallık ka-
zandırılmış ve böylece de çok katkı binaların ya-
pımına başlanmıştır. Ama asıl büyük kusur, 2001 
yılında Liman ile Turan arasındaki bölgenin Yeni 
Kent Merkezi olması için açılan planlama yarış-
ması ile başlamıştır. 2003 yılında İzmir Büyük-
şehir Belediyesi’nin hazırladığı ve onayı alınan 
İzmir Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı, bu-
rasının ticaret merkezi olmasını hedeflemektedir. 
2004 yılında tamamlanan Yeni Adliye Binası, 
iş merkezlerinin yapımını hızlandırmıştır. Oda-
ların ve İzmir halkının tüm itirazlarına rağmen 
hükümetin 2008 yılında aldığı kararla yapımına 
başlanan bölgenin ucube simgeleri olan Folkart 
Kuleleri, Bayraklı’yı geri dönülmez bir yola sürük-
lemektedir. 
Bataklık ve alüvyon üzerine iş merkezlerini diker-
seniz, olası daha büyük bir depremde çok daha 
korkunç bir felakete de kapı açarsınız. Hükü-
metin desteğini arkasına alan sermaye grupları 
ortaya çıkan yüksek rant uğruna insan hayatını 
hiçe saymaktan geri durmamaktadırlar. Şimdi de 
hasarlı binaları yıkıp acele kamulaştırma kararla-
rıyla yeni “Kulelerin” yapılmasının zemini hazır-
lanmaktadır. Bu bölgede her türlü yapılaşmanın 
tehlikeli olduğu aşikârken depremzede halkımı-
zın üzerinden yeni rantlar sağlanmasına İzmir 
halkı ve İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri asla 
izin vermeyecektir.   
İZMİR EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ
11 Ekim 2020
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Mimarlar Odası İzmir 
Şubesi’nden “Rezerv Alan” 
Çağrısı: Üç Alternatifli Yer 
Önerisi

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı İlker Kah-
raman, deprem konutlarının yapılacağı yerin 
imarsız ve orman statüsünde olması sebebiyle 
uyarılarda bulundu. Alanın mevcut hâliyle korun-
masının kentin yararına olacağını söyleyen Kah-
raman, “Gültepe, Ballıkuyu, Bayraklı sırtlarında 
ortak çalışmalar yürütülebilir. Bu alanların imar 
planı ve altyapı yatırımları tamamlanmıştır, çok 
daha az maliyetle kentsel sisteme eklenebilirler” 
dedi. 
Kahraman, yıkılan binaların yerine yapılacak olan 
binaların mimarisi için de eleştirilerde bulundu.
Haberin detayları için:
egedesonsoz.com/haber/Mimarlar-Odasi-Izmir-
Subesi-nden-rezerv-alan-cagrisi-Uc-alternatifli-
yer-onerisi/1053313?fbclid=IwAR1QY7MnJ5il
PgZJdhOBMhSpyKAkVvQZ9Ceb1Fkn-yhnY1t-
zb0mwcAEVgq0

Depremde Evi veya Ofisi Zarar 
Gören Meslektaşlarla Diyalog

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 30 Ekim 2020 
İzmir depreminde evi veya ofisi hasara uğ-
ramış ya da yıkılmış meslektaşlarına destek 
olmak için çalışmalar sürdürdü. Depremde 
zarara uğramış tüm kentlilerle dayanışmak, 
bilgi paylaşımında bulunmak, maddi ve ma-
nevi destek sağlayabilmek için imkanlar arar 
ve iletişime geçerken, bir yandan zarara uğ-
rayan mimarlar ile diyalog kurmak için çalış-
malar yürüttü.
Şubemizin deprem sonrası çalışmaları kapsa-
mında, depremde zarara uğrayan meslektaş-
lardan haberdar olmak ve ihtiyaçlarını anla-
yarak birlikte çözümler geliştirilebilmesi için 
zaman zaman çağrılarda bulunuldu. Bunun 
yanında, desteğe ihtiyaç duyan mimarlar ile 
maddi paylaşımda bulunmak isteyen meslek-
taşlarla da görüşmeler yapıldı.
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İzmir Milletvekillerine Deprem 
Sonrası Ortaya Çıkan Soruların 
Aktarıldığı Paylaşım Toplantısı

26 Şubat 2021 tarihinde TMMOB ve İzmir Baro-
su ortak etkinliğinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde 
İzmir Milletvekilleri ile bir araya gelinip, deprem 
sonrasında bilimsel, hukuki ve kamusal olarak 
önemli görülen sorular ve sorunlar ile önemli gö-
rülen konular paylaşıldı. Toplantıda, İzmir depre-
minin ardından merkezi yönetimtarafından şef-
faf bir şekilde yürütülmeyen çalışmalar ile ilgili 
TMMOB ve İzmir Barosu’nun ortak olarak üret-
tiği sorular üzerinden, sorunlar konuşuldu ve bu 
sorunların aşılması için nasıl bir yaklaşım ve di-
yalog ortamı yakalanabileceği ile ilgili görüşüller 
paylaşıldı.

Mimarlar Odası Gönüllü Ekibine 
Deprem Sonrası Hasar Tespit 
Eğitimi

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin üyelerine açık 
çağrısı sonucu Şubeye başvuran meslektaşlar-
dan gönüllü bir deprem sonrası hasar tespit ça-
lışma ekibi kuruldu. 
Diğer yandan, Şubemiz ve diğer TMMOB’a bağlı 
meslek odaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile; 
toplumsal olaylarda mesleki bilimsel bilginin üre-
tilmesi ve acil hareket planlarının kurgulanması 
konusunda önemli aktörler olan meslek oda-
larının da 30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrası 
hasar tespit çalışmalarına dahil edilmesi ile ilgili 
taleplerin iletildiği görüşmeler yapıldı.
Bu görüşmeler sırasında, Mimarlar Odası İzmir 
Şubesi gönüllü ekibi 4 Ekim 2020 tarihinde Çev-
re ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde hasar tespiti ko-
nusunda eğitime aldılar.



50

HABERLER BÜLTENİ 2020-2021

Deprem Sonrası Tespit ve Haritalama Çalışmaları

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, depremin hemen 
sonrasında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
ile birlikte ağır hasarlı olan binaların olduğu yer-
lerde alan ziyaretlerine başlamıştır. Amaç, doğru 
bilginin oluşturulması için yerinde sıcağı sıcağına 
gözlem yapmaktır.
Yine bu doğrultuda 31 Ekim Cumartesi günü de 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu başkanlığında ilgili 
odalar yerinde tespitler ve belgeleme yaparak şu 
ana kadar en doğru bilgiyi oluşturmuş ve bu bilgi 
güncel tutulmuştur.
Depremin ilk anda yarattığı büyük zararın fotoğ-
rafını oluşturabilmek ve enkaz kaldırma çalışma-
ları sonrasında kaybolacak bilgileri elde etmek 
amacıyla; drone çekimleri, fotogrametrik yön-
temler ve lazer tarama cihazları kullanılmıştır. 
Ayrıca ilerleyen saatlerde arama kurtarma ça-
lışmaları sırasında yapılarda anlık yatma ve çök-
me miktarlarının tespit edilebilmesi için sahada 
ölçümler gerçekleştirilmiştir ve bilgiler AFAD 
ekipleri ile anında paylaşılmıştır.
Bu bilgilerle oluşturulmuş haritaya http://u.
osmfr.org/m/517134/ adresinden erişebilirsiniz.
Ayrıca depremde yapıları zarar görmüş hem-
şehrilerimizin kendi yapıları ile ilgili bilgileri ken-

dilerinin girebileceği, bu sayede elde edilen fo-
toğraflardan ön inceleme yapabileceğimiz bir 
program da oluşturulmuştur. Amaç ağır hasarlı 
yapılara hemen müdahale edilmesi için Çevre 
Şehircilik İl Müdürlüğü’ne veri akışı sağlamaktır.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile defalarca ya-
pılan görüşmeler sonucunda Mimarlar Odası ve 
İnşaat Mühendisleri odasından ilgili arkadaşları-
mız hasar tespit eğitimi almışlar; ancak buna rağ-
men hala bizlerle çalışılmak istenmemiştir. İzmirli 
mimar ve mühendislerin inatla sistemin dışında 
tutulması sebebi ile çalışmalarımızın İzmir İl Ko-
ordinasyon Kurulu çatısı altında yürütülmesine 
karar verilmiştir.
Bugünden itibaren alanda inşaat mühendisleri, 
mimarlar ve barodan katılacak avukat arkadaş-
larımız ile gezecek ekipleri; yapınız ile doğru şe-
kilde yönlendirmek için www.izmirdepremi.com 
adresinden gerekli bilgileri girmenizi ve TMMOB 
ekiplerinden destek almanızı rica ediyoruz.
TMMOB bu işi sizlerin daveti ile yapabilmektedir, 
yetkisi yoktur. Yetki Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğü ekiplerindedir. Oluşturduğumuz haritala-
ma çalışmamızı kullanmak için Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nü tekrar göreve çağırıyoruz. TMMOB 
ekiplerinden görüş almak isteyen tüm hemşehri-
lerimizi ise www.izmirdepremi.com adresinden 
bilgi doldurmaya davet ediyoruz. Yükleyeceği-
niz kişisel bilgiler 3. kişilerle paylaşılmayacak ve 
şahıslar tarafından haritada görünmeyecektir.
Detaylı bilgi 0539 7927652 no’lu telefondan alı-
nabilir.
Depremde kaybettiğimiz hemşehrilerimizin ya-
kınlarına başsağlığı dileriz. Bu acıyı bir daha ya-
şamamak umudu ile hepimize geçmiş olsun di-
leklerimizi sunarız.
TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ
6 Kasım 2020
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İzmir Mimarlık Merkezi Deprem Sonrasında Yoğun Çalışmalar İçin 
Merkez Haline Getirildi

Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak depremin 
gerçekleşmesinden birkaç saat sonrasından iti-
baren konu ile ilgili yoğun çalışmalar yürütüldü. 
Çalışmaların sistemli olarak, güçlü bir iletişim 
içinde ve mümkün olduğunca hızlı şekilde de-
vam edebilmesi için, İzmir Mimarlık Merkezi bir 
kriz üssü olarak haline getirildi ve TMMOB İlk Ko-
ordinasyon Kurulu ile ortak olarak ve birlik üyesi 
diğer meslek odaları ile birlikte faaliyetler bura-
da sürdürüldü.
Yapılan çalışmalar kapsamında ilk aşamada; 
TMMOB İzmir İKK ile birlikte, İzmir’deki mevcut 
yapıların hasar durumlarının tespit edilebilmesi 
ve haritalandırılabilmesi amacıyla bir web site-
si kurulmuştu (izmirdepremi.ushahidi.io/posts/
create/3). Bu web sitesi aracılığı ile kentliler, ya-
pılarının hasar durumlarını web sitesinde yer alan 
basit bir form aracılığıyla ve yapı fotoğraflarıyla 
birlikte kaydederken; İzmir Mimarlık Merkezi’nde 

bu veriler, oluşturulan hasar tespit haritasına 
kaydedi. 
Merkezde güncel ve sürekli olarak, TMMOB gö-
nüllüleri ile birlikte yürütülen çalışmalar kap-
samında; hasar verileri ve tüm diğer odalar ile 
Odamıza yapılan müracaatlar bir araya getirile-
rek sahada hasar tespit çalışmalarını sürdüren 
TMMOB ekibi ile koordinasyon sağlandı. Yapıla-
rın hasar tespiti ile eş zamanlı olarak, depremde 
mağdur olan kentlilerimizin ihtiyaçları öğrenili-
yor ve dayanışma içinde sürecin yapıcı bir şekil-
de aşılması için çalışmalar sürdürüldü. 
Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak kentimizi de-
rinden etkileyen deprem felaketinin ardından, 
oluşan hasarların bir an önce giderilmesi ve ya-
pıcı çözümler gerçekleştirilmesi; kentimizde ge-
lecekte böylesi bir felaketin tekrar yaşanmaması 
için alınabilecek önlemler ile ilgili çalışmaları sür-
dürmeye devam ediyoruz.
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Depremin Ardından Sorular

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) ve İz-
mir Barosu, 30 Ekim 2020’de yaşanan ve 117 kişi-
nin yaşamını yitirdiği 6,9 şiddetindeki depremin 
ardından yaşananlar ve hükümetin almış olduğu 
önlemler ile yürütülen sürece dair hazırladığı 
raporu İzmir Mimarlık Merkezi’nde 9 Mart 2021 
tarihinde gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile 
kamuoyuyla paylaştı.
TMMOB İzmir İKK Dönem Sözcüsü Aykut Ak-
demir ve İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, 30 
Ekim depreminden sonra hükümetin yürüttüğü 
sürece dair kaygıların raporlaştırıldığını ifade 
ederek bu rapordaki; imar planı değişikliği, re-
zerv alanın nasıl değerlendirileceği, kaç konutun 
yapılacağı, ormanlık alanların vasfı, yerel yöne-
timlerin dahil edilmesi, ihale süreçleri ve hak sa-
hiplerinin borçlanma durumlarına ilişkin sürecin 
nasıl şekilleneceği ile ilgili sorgulamaları paylaş-
tılar. Ayrıca depremzedelerin ve hak sahiplerinin 
herhangi bir hak kaybına uğramaması gerektiği 
belirtilerek, hükümete yürütülen süreçle ilgili şef-
faf olunması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada hükümetin yanıtlaması istemiyle 
aşağıdaki 30 soru yöneltildi:
. Depremde hasar almış yapıların bulunduğu özel 
mülkiyete tabi olan arsalar rezerv alan ilan edil-
miştir. Rezerv alan tarifine göre bu alan rezerv 
alan edilebilir mi? Depremde yıkılan ve hasar gö-
ren alanın yerinde dönüşüm yapılması gereken 
alan olması gerekirken bu bölgenin rezerv alanı 
ilan edilmesinin yasal dayanağı ve kriteri nedir? 
. Bakanlık tarafından ilan edilen yedi proje ala-
nında sekiz kata kadar inşaat izni verilirken yeni 
yapılan projelerde zemin +5 kat inşaat izni ve-
rilmiştir. Bu kazanılmış hakkın ihlali değil midir? 
Mahalle kültürünü devam ettirmek bir plan kriter 
midir? Türkiye’de bu plan kriteri ile planlanmış 
hangi bölgeler vardır?  
. İzmir şehrini ilgilendiren 1/100000 ve 1/25000 
planlar yapılırken, planın bütünlüğü ilkesi sebe-
bi ile proje alanı için İzmir Büyükşehir Belediyesi 
yetkililerine hiç danışılmış mıdır? 
. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. mad-
desinin 6. fıkrasında “Onaylı jeolojik-jeoteknik 
veya mikro bölgeleme etüt raporu bulunmayan 
alanlarda imar planları hazırlanamaz.” denmek-
tedir. Bakanlığın söz konusu yönetmelik hükmü-
ne aykırı  1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 
Değişikliği ve 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir 
Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği onaylama-
sının nedeni nedir?
. 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 
dikkate alındığında uygulamaya esas işlemlerin 
yapılabilmesi için yürürlükte 1/1000 ölçekli Uy-
gulama İmar Planının olması gerekmektedir. Pro-
je alanında 22 Şubat 2021 tarihinde yapılan temel 
atma töreni hangi yasal dayanağa göre gerçek-
leştirilmiştir?
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. İzmir depreminde deprem anında yıkılmış kaç 
bina, hafif -orta - ağır zarar görmüş toplam kaç 
yapı vardır? Yıkılmış veya yıkılacak apartman-
larda kaç adet konut kaç adet ve dükkân bulun-
maktadır?
. Deprem anında yedi binanın yıkıldığı bilinmek-
tedir. Bu binaların enkazlarından çıkanlar vatan-
daşlara usulüne uygun teslim edilmemiştir. Bina 
enkazlarından çıkan özel eşyalar, ziynet eşyaları, 
paralar, kasalar ve kasalardaki kıymetli evrakların 
akıbeti nedir?
. İdareniz tarafından orta hasarlı olduğu halde 
yıkılmış bina var mıdır? Eğer yıkıldı ise hangi da-
yanak ile yıkılmıştır? Diğer orta hasarlı binalarla 
ilgili uygulamanız ne olacaktır?
. Depremde en çok zarar gören alanda zeminin 
alüvyonlu olduğu kabul edilmektedir. Bu neden-
le zemin etüt raporları önem taşımaktadır. Proje 
alanında yapılmış ise zemin etüt raporları kamu-
oyu ile paylaşılacak mıdır? Kaç metre, kaç adet 
sondaj yapılarak zeminlere karar verilmiştir? 
. Proje alanında fore kazık ve jet grout uygula-
ması yapılacağı söylenmektedir. Hangi proje ala-
nında kaç adet fore kazık ve ne kadar jet grout 
yapılmaktadır? 
. Yedi proje alanı hangi kriterlere göre oluştu-
rulmuştur, projelerin hazırlanmasında mülk sa-
hiplerinin görüş ve önerileri neden alınmamıştır? 
Projeler neden hiç askıya çıkarılmadan ihale edil-
miştir?
. Sadece yedi proje alanındaki yapılar mı ihale 
usulü yaptırılacaktır. Diğer bölgelerdeki yapılar-
da mal sahipleri istedikleri şirketler ile anlaşabi-
lecekler midir?
. Proje alanından çıkmak isteyen maliklere neden 
izin verilmemektedir?

. Yedi proje bölgesinde yapılacak toplam konut 
ve dükkân sayısı nedir. Eski durumdaki sayılar ile 
karşılaştırıldığında kaç adet konut / dükkân eksik 
kalmaktadır? Eksiklik var ise bu eksikliğin telafisi 
nasıl olacaktır?
. Deprem tüm Bayraklı genelinde etkili olmuş 
ve toplamda 652 bina ağır hasar almışken,  yedi 
proje alanının neye göre hangi kriterler dikkate 
alınarak seçildiği bilinmemektedir. Proje alandaki 
binalar hangi bilimsel kriterler gözetilerek 7269 
ve 6306 sayılı kanunlara tabi kılınmıştır. Tüm 
bunların nedeni rant bölgesi olan lokasyonlarda 
anayasadaki mülkiyet hakkına aykırı olarak 6A 
maddesine işlerlik ve uygulama alanı kazandır-
mak mıdır? 
. Depremden zarar görmüş 652 adet ağır hasar-
lı bina varken orta hasarlı ve az hasarlı binaların 
dahi dahil edilmek suretiyle sadece yedi proje 
alanı oluşturulmasındaki kamu yararı nedir?
. Hastane bölgesinde ilan edilen rezerv alanda 
kaç konut yapılması planlanmaktadır. Bu konut-
ların kaçı depremzedelere verilecektir? Hastane 
yanındaki rezerv alana yapılacak konutlar sade-
ce 7269 nolu kanun şerhi bulunan ağır hasarlı 
apartman maliklerine mi verilecektir? Uygulana-
cak kredi oranı ne olacaktır? 
. 6306 kentsel dönüşüm 6/A maddesi, vatanda-
şa ait tapuların hazineye devredilmesini vatan-
daşın mülkünde idarenin istediği gibi tasarrufta 
bulunmasını sağlamaktadır. Bu durum mülkiyet 
hakkına ve anayasaya aykırı değil midir?
. İdare ancak ve ancak kanunlarla öngörülen 
şekilde kamulaştırma ile ivedi durumlarda ka-
mulaştırmasız el atma ile satın alma veya takas 
trampa ile mal edinebilir.  Proje alanındaki ör-
nekler vatandaşın mülkiyetini hazineye geçirip, 
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istendiği gibi plan proje üretilip, ardından ihaleye 
ile vatandaşın malını vatandaşa satılması duru-
mu ortaya çıkmaktadır. Vatandaş kendi istediği 
ekip ile neden kendi inşaatını yapamamaktadır? 
Bu konudaki açıklamanız nedir? Bu durum mülki-
yet ve eşitlik hakkına aykırı değil midir? 
. Proje alanında binaların bir kısmı 7269 sayı-
lı yasadan bir kısmı ise 6306 sayılı yasanın 6A 
maddesinden yıkılmıştır. Ancak daha sonra tüm 
tapulara 7269 ve 6306 sayılı yasa şerhi işlenmiş-
tir. Bu yasa hükümleri hangi kriterlere göre işle-
tilecektir?
. İhaleler yapılmış olmasına rağmen borçlandır-
ma rakamları neden halen kamuoyu ile paylaşıl-
mamıştır?
. Hak sahipliği için imzalatılan belgede kullanıla-
cak kredi miktarının belli olmadığı doğru mudur? 
Depremzedeler ne kadar borçlandığını bilmeden 
hak sahibi olmaya mı zorlanmaktadır? 
. 6306 sayılı kanunun 6/A maddesi uyarınca ida-
re istediği her yeri riskli alan olarak tespit edebi-
lecektir. Hangi alanlar için bu uygulama yapıla-
bilecektir?
. Deprem anında DASK’ı olmayan daire sahibinin 
hak sahibi yapılmayacağı hükmü vardır. Elazığ 
depreminde bu hükmün uygulanmasından vaz-
geçilmiştir. İzmir depreminde de benzer uygula-
ma yapılacak mıdır?
. Depremde toplam 652 ağır hasarlı bina tespi-
ti yapılmışken, proje alanlarındaki binalar acilen 
yıkılmıştır. Halen ağır hasarlı olup yıkılmayan kaç 
bina vardır?
. Yıkımı resen gerçekleştirilen binaların enkaz be-
delleri vatandaşlara ödenecek midir? Yıkım iha-
lesini alan firmalar ve ihale şartnameleri neden 
kamuoyu ile paylaşılmamaktadır?

. Devlet vatandaşından yıkım bedellerini talep 
edecek midir?
. İhale dökümanları, ihale şartnameleri, ihale edi-
len projelere ilişkin teknik ve hukuki detaylar ne-
den kamuoyu ile paylaşılmamıştır?
. Bakanlıkça yerinde üretilecek konut ve 
dükkânlar için, oluşabilecek muhtemel fazlalığın 
dağıtımı ile ilgili uygulama ne olacaktır? 
. 7269 ve 6306 sayılı kanunların borçlandırma ra-
kamlarının tesisi, yapılandırılması ve ödeme şekil 
ve şartları farklılık arz etmektedir. Binaların 7269 
ve 6306 sayılı kanunlara tabi kılınarak ayrıştırıl-
dığı gerçeğine binaen, uygulamada aynı afeti 
yaşamış vatandaşlar arasında gerek borç tahak-
kuku gerekse geri ödeme süre ve koşullarında da 
bu fark yaratılacak mıdır?
. Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından anıt park 
olacağı ilan edilen Rızabey apartmanının bulun-
duğu bölgedeki anıt park projesi hazır mıdır? 
. 30.10.2020 tarihinde yaşanan deprem sonrası 
Bayraklı Şehir Hastanesi bölgesinde orman vas-
fı dışına çıkarılarak ve alanın sit statüsü yeniden 
düzenlenerek bir kısmı tamamen doğal sit sta-
tüsü dışına çıkarılmak sureti ile alelacele “rezerv 
alanı” belirlenmesi hangi bilimsel dayanaklarla 
yapılmıştır? İzmir’de 1995 yılında meydana gelen 
sel felaketi sonucu yitirdiğimiz 65 vatandaşımı-
zın 58’i Laka Deresi Havzası’ndan gelen sellere 
kapılarak hayatını kaybetmesi sonrasında harca-
nan kamu kaynakları yapılan binlerce km. teras, 
ağaçlandırma yapılan alanın yeniden konut ala-
nına çevrilmesi yeni felaketlerin kapısını açma-
yacak mıdır? Kentsel alan içerisinde rezerv alan/
alanlar olarak belirlenebilecek kamu mülkiyetin-
deki alanlar olup olmadığı konusunda bir araştır-
ma yapılmış mıdır?
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EGE MİMARLIK 110: “İZMİR DEPREMİ [30.10.2020, 14:51, 6.9, … ]”

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin yılda 4 kez ya-
yınlanan resmi hakemli dergisi EGE MİMARLIK, 
110. Sayısını “İZMİR DEPREMİ [30.10.2020, 14:51,
6.9, … ]” tema başlığıyla yayınladı.
“30 Ekim’de İzmir’de gerçekleşen deprem, ya-
şanmasını hiç istemediğimiz ağır sonuçları ile
toplumun her kesimini deprem ve kentlerimiz-

deki yapılaşma sorunları üzerine bir kez daha 
düşünmeye zorladı. Ege Mimarlık olarak, ya-
şadığımız felaketin nedenlerini anlamanın ve 
araştırmanın önemini kavrayarak; konuya yapı 
detayı ölçeğinden kent ölçeğine geniş bir 
alanda sorular sorarak yaklaşmanın, farklı ça-
lışma alanlarından perspektifleri bütüncül bir 
şekilde ortaya koyarak katkı sunmanın önemi-
ni farkındayız. Konuyu ilgilendiren çok sayıda 
ve birbiriyle bağlantılı soruyu odağa alarak, bu 
konular üzerine tartışılabilecek bir alan açmak 
için; temelde problem(ler)in yeniden tanım-
lanmasını ve çözüm odaklı gelecek perspektifi 
arayışını yenilikçi bilimsel yaklaşımların, yön-
temlerin ve tekniklerin paylaşılması yoluyla 
sağlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz.
Bu amaçla, 110. sayımızı “İZMİR DEPREMİ 
[30.10.2020, 14:51, 6.9, … ]” teması çerçevesin-
de şekillendirdik. Tema kapsamında; davetli 
yazarlarımız Z. Gül Ünal, Murat Balamir, Özgür 
Yılmaz, Uğur Yıldırım ve Ali Kemal Çınar, Yu-
suf Ekici ve Nejla Baysan değerli çalışmalarını 
ve görüşlerini bizlerle paylaştılar. Hepsine sa-
yımıza önemli katkıları için teşekkür ediyoruz. 
Ayrıca, temamız ile ilişkili iki önemli makale-
ye yer veriyoruz. Makalelerimizden ilki kültür 
varlıklarının depreme karşı korunmasını ulusal 
yönetim planları kapsamında ele alırken diğeri 
30 Ekim depremi üzerinden mimari ve strük-
tür tasarım ilişkisinde tekrarlanan hataları in-
celiyor.”

EGE MİMARLIK’ın “İZMİR DEPREMİ 
[30.10.2020, 14:51, 6.9, … ]” temalı 110. sayısı-
na ve tüm sayıların içeriğine egemimarlik.org 
web sitesinden erişilebilir.
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Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Mimarlar 
Odası İzmir Şubesi 45. Dönem Yönetim Kurulu’nu 
ziyaret etti.

30 Haziran 2020

Diğer Kurumlarla İlişkiler

Barolarla ilgili yasa teklifine karşı 8 Temmuz’da 
Alsancak Gündoğdu Meydanında yapılan eyle-
me katıldık. 

8 Temmuz 2020

İzmir Büyükşehir, Çiğli ve Karabağlar Beledi-
yeleri  ile E-ruhsat konusunda 3. toplantımızı 
gerçekleştirdik. Mimarlar Odası İzmir Şubesi 
olarak ruhsat süreçlerinin şeffaf, aracısız ve hızlı 
olabilmesi için her türlü desteği vermek için 
çalışıyoruz.

22 Temmuz 2020

Karşıyaka Belediye Başkanlığı’na TOKİ’nin Mavi-
şehir’deki arazi satışlarına destek verildi.

22 Temmuz 2020
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Diğer Kurumlarla İlişkiler

İzmir Mimarlık Merkezi, 13 Ağustos 2020 tari-
hinde gerçekleştirilen çevrimiçi Mimarlar Odası 
Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ev sahipliği 
yaptı.

13 Ağustos 2020

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat Mimarlar Odası 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.

18 Ağustos 2020

Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yeni Hizmet Bi-
nası Açılış Törenine katılım sağlandı.

29 Ağustos 2020

İzmir Valisi Köşger ziyaret edildi. 
21 Ekim 2020
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Deprem Sürecinde İzmir Milletvekilleri TMMOB’a 
ve Şubemize destek oldular.
Süreçte Milletvekilleri ile bilgilendirme ve de-
ğerlendirme toplantısı yapıldı. 

9 Kasım 2020

Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay ile İzmir Mi-
marlık Merkezi’nde Ortak Akıl toplantısı yapıldı, 
kentsel dönüşümünün nasıl olması gerektiği tar-
tışıldı, uzmanların görüşleri dinlendi.

25 Kasım 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şube-
mizi ziyaret ederek TMMOB bileşeni meslek 
odaları ile görüştü.

9 Kasım 2020

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız İlker Kahra-
man, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran’ı 
makamında ziyaret etti. 

9 Aralık 2020
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Mimarlar Odası İzmir Şubesi 45. Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin 45. Genel Kuru-
lu 1 Şubat 2020 Cumartesi günü İzmir Mimarlık 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
44. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı H. İbrahim
Alpaslan’ın konuşmasıyla yapılan açılışın ardından
Divan Heyeti seçimi yapıldı ve 44. Dönem Çalışma
Raporu sunumu gerçekleştirildi. Üyelerin soruları-

nı ve görüşlerini paylaşmaları ile şekillenen Genel 
Kurul, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesiyle devam 
etti. 
Genel Kurul’un son bölümünde ise üyeler ertesi gün 
gerçekleşecek Yönetim Kurulu Seçimleri ve göreve 
gelecek Yönetim Kurulu ile ilgili beklentilerini, ta-
leplerini ve dileklerini ilettiler.  

Etkinlikler
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Mimarlar Odası İzmir Şubesi 45. Dönem Yönetim Kurulu Devir Teslim 
Toplantısı ile Göreve Başladı

Mimarlar Odası İzmir Şubesi 45. Dönem Yönetim 
Kurulu, 11 Şubat 2020 Salı günü gerçekleştirilen De-
vir Teslim Toplantısı’nın ardından göreve başladı. 
44. ve 45. Dönem Yönetim Kurullarından üyelerin
yanında Genel Kurul Divan Heyeti üyelerinin de bu-
lunduğu toplantıda, eski ve yeni Kurul üyeleri bir-
birlerine teşekkürlerini ve başarı dileklerini ilettiler.
Genel Kurul Divan Heyeti Başkanı İsmail Demirağ
ise 45. Dönem Yönetim Kurulu üyelerine Mimarlar
Odası İzmir Şubesi gibi önemli bir kurumun yöneti-
mi ile ilgili temennilerde bulundu ve başarılar diledi.
Mimarlar Odası İzmir Şubesi 45. Dönem Yönetim
Kurulu, TMMOB Mimarlar Odası’nın en büyük öl-
çekli ve aktif şubelerinden olan İzmir Şubesi’nin 64
yıllık tecrübesinin sorumluluğunu saygıyla devra-
lırken, bu önemli görevi çalışma dönemi boyunca
dayanışmacı ve yenilikçi bir anlayışla sürdüreceğini
bildirmekten gurur duyar.

Devir Teslim Toplantısı’nda yapılan Mimarlar Odası 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki gö-
rev dağılımı şöyledir:
İlker Kahraman Başkan
Banu Aydın Başkan Yardımcısı
F. Zerrin Ayazoğlu Sekreter Üye
Seçkin Kutucu Sayman Üye
Merih F. Yıldırım Üye
Yelda Tuna Üye
Heval Turan Üye

Orhan Ersan   Yedek Üye
Zeynep Günseli Özşahin Yedek Üye
Uğur Yıldırım Yedek Üye
Bora Örgülü  Yedek Üye
Özüm Birgin Yedek Üye
Ali Genç  Yedek Üye
Engin Yavuz Yedek Üye

60 Etkinlikler
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İzmir Sürdürülebilir Kent ve Yapılar 
Çalıştayı’na Katılım Sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve 5-6 
Şubat tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat 
Merkezi’nde gerçekleştirilen İzmir Sürdürülebilir 
Kent ve Yapılar Çalıştayı’na Mimarlar Odası İzmir 
Şubesi adına Yönetim Kurulu Başkanı İlker Kahra-
man katılım sağladı. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal ve uluslarara-
sı çapta uzmanları bir araya getirdiği Sürdürülebilir 
Kent ve Yapılar Çalıştayı, İzmir’in sürdürülebilir kent 
çalışmalarında ana kıstasları belirlemek, kentin kar-
bon ayak izini azaltmak için neler yapılması gerek-
tiğini ortaya koymak, ulusal ve uluslararası alanda-
ki uygulamalar konusunda bilgi edinmek amacıyla 
düzenlendi. Temmuz 2019’da YERELİZ Derneği’nin 
öncülüğüyle ve Türkiye’de 21 belediyenin katılımıy-
la kurulan Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nın 
sekretaryasını İzmir Büyükşehir Belediyesi yürütü-
yor. Sürdürülebilirlik alanında İzmir’den Türkiye’ye 
örnek bir model oluşturulmaya çalışılıyor. Bu mo-
del içerisinde, alanında uzman kişilerin yer aldığı 
ve İzmir’in kentsel gelişimi için çeşitli politika ve 
stratejiler üreten bir sürdürülebilirlik kurulu, kurula 
bağlı olarak da her bir küresel hedefin başlığını kap-
sayan çalışma grupları kuruldu.

İYTE Mimarlık Bölümü Öğretim 
Üyeleri Şubemizi Ziyaret Ettiler

Mimarlar Odası İzmir Şubesi 45. Dönem Yönetim 
Kurulu ortak ve etkin çalışmalar yürütmek adına 
görüşmelere başladı. 
18 Şubat Salı günü İzmir Yüksek Teknoloji Üniversi-
tesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İpek 
Akpınar, Prof. Dr. Koray Korkmaz, Prof. Dr. Şeniz 
Çıkış ve Doç. Dr. Ebru Yılmaz Şubemizi ziyaret etti-
ler. Önümüzdeki öğretim döneminde Üniversite ile 
Mimarlar Odası İzmir Şubesi arasında kurulabilecek 
ortaklıkların konuşulduğu toplantıda eğitim kurum-
ları ile meslek odaları arasındaki ilişkilerin geliştiril-
mesinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Etkinlikler
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Karabağlar Belediyesi’nin Mimar 
Başkan Yardımcıları Mimarlar 
Odası İzmir Şubesi’ni Ziyaret 
Ettiler

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, Ye-
rel Yönetimler ile görüşmelerine başladı. 
Bu kapsamda, 18 Şubat Salı günü Karabağlar Be-
lediye Başkan Yardımcıları Alev Ağrı ve Deniz 
Dayangaç Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı İlker Kahraman’ı ziyaret ettiler. 
Mimar Başkan Yardımcıları Ağrı ve Dayangaç, 
Yönetim Kurulu’na görevlerinde başarılar diledi-
ler. Toplantıda ayrıca kurumların birlikte çalışma 
olanakları üzerine konuşuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ev 
Sahipliğinde Tunç Soyer ve 
TMMOB İKK Üyelerini Buluşturan 
Bir Toplantı Gerçekleştirildi

19 Şubat 2020 Çarşamba günü İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Belediye Başkanı 
Tunç Soyer ile TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kuru-
lu üyelerinin bir araya geldiği bir toplantı gerçekleş-
tirildi. TMMOB’a bağlı odalardan temsilciler Soyer’e 
kent ile ilgili sorunları, meslek odalarının durumla-
rını ve konulara yaklaşımlarını aktarırken, Soyer ise 
Belediye’nin bu konular ile ilgili bakış açısını paylaş-
tı. Meslek odaları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
ortak yapabileceği çalışmalar konuşuldu.
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu adı-
na toplantıya İlker Kahraman, A.Banu Aydın ve 
F.Zerrin Ayazoğlu katıldılar.

Etkinlikler 
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İzmir Mimarlık Merkezi’nde 
Mimaride Dikey Bitkilendirme 
Semineri Gerçekleştirildi

Burçin Akoğlu ve Ece Buldan’ın konuşmacı olduğu 
“Mimaride Dikey Bitkilendirme” semineri İzmir Mi-
marlık Merkezi’nde gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 
İmar Uygulamaları Toplantısı’na 
Katılım Sağlandı

20 Şubat 2020 Perşembe günü İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nde İmar Uygulamaları Toplantısı ger-
çekleştirildi. Geçtiğimiz dönem içinde sürdürülmüş 
olan ve Şubemizin de önemli katkılar sağlamış ol-
duğu İmar Yönetmeliği Çalışmaları’nın devamı ni-
teliğindeki toplantıya Mimarlar Odası İzmir Şubesi 
adına Banu Aydın, Zerrin Ayazoğlu ve Merve Sarı-
çelik katıldılar.

İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim 
Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı’na 
Katılım Sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre sorunlarının 
sistemli bir şekilde ele alınmasına yardımcı olmak 
üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
Yeşil Şehirler Programı’nın bir parçasını oluştu-
ran ve kentsel çevre sorunlarını kapsayıcı nitelikte 
ele alan İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı’nın (YŞEP) 
hazırlanması çalışmaları dâhilinde İzmir Sürdürü-
lebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın hazırlıklarını 
yürütmektedir.
“İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı” ile “İzmir Sürdürü-
lebilir Enerji ve İklim Eylem Planı”nın hazırlık ça-
lışmaları kapsamında 20 Şubat 2020 Perşembe 
günü Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşti-
rilen Çalıştaya Mimarlar Odası İzmir Şubesi adına 
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Kahraman katıldı.
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında iklim 
değişikliğine sebep olan sera gazlarının azaltıl-
ması ve hâlihazırda iklim değişikliği etkilerine 
karşı uyum hedefleri doğrultusunda çalışmala-
rın yapıldığı çalıştayın çıktıları İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin Plan hazırlık çalışmalarını yönlendi-
recek ve süreçte etkin veriler olarak kullanılacak.

Etkinlikler
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Danışma Kurulu Toplantısı ve Çalıştayı Üyelerin Yoğun Katılımıyla 
Gerçekleşti

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin 45. Döneminin ilk 
Danışma Kurulu toplantısı 22 Şubat 2020 Cumarte-
si günü İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
İki bölüm olarak kurgulanmış olan toplantının öğ-
leden ilk kısmında bir araya gelen üyeler; yeni dö-
nemde Oda’dan ve Şubemizden beklentilerini, ele 
alınacak konular ve çalışma yöntemleri ile ilgili öne-
rilerini dile getirdiler. Zehra Akdemir’in moderatör-
lüğünde gerçekleştirilen ilk bölümün ardından ikinci 

bölümde planlanmış olan çalıştayda katılımcılar, gü-
nün ilk yarısında ortaya çıkan önerileri somutlaştırıp 
detaylandırma fırsatı buldular.
Üyelerimizin katılımının yoğun olduğu 1. Danışma 
Kurulu’nda ayrıca bir de anket yapıldı. Kurulun ardın-
dan, üyelerin bakış açısıyla Şubemizin çalışmalarının 
bir değerlendirmesini yapmayı amaçlayan anketin 
sonuçları, Danışma Kurulu ve çalıştayda  toplanan 
diğer veriler ile birlikte değerlendirildi ve yayınlandı.

Etkinlikler 
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45. Dönem 1. Üye Danışma Kurulu ve Çalıştayı Anket ve Çalıştay
Sonuçları Açıklandı
22 Şubat 2020 Cumartesi günü İzmir Mimarlık 
Merkezi’nde gerçekleştirilmiş olan 45. Dönem 
1. Üye Danışma Kurulu ve Çalıştayı’nda üyelerle
yapılan anketin sonuçlarını açıklayan görseller
aşağıda yer almaktadır.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, an-
ket sonuçlarının görünür kıldığı bilgiler ışığında 
çalışmalarını şekillendirmektedir.

Etkinlikler
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İlker Kahraman İnşaat 
Mühendisleri Odası Genel 
Kurulu’nda Açılış Konuşmasını 
Yaptı

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin 22 Şubat 
2020 Cumartesi günü İzmir Mimarlık Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda Mimarlar Odası 
İzmir Şubesi adına İlker Kahraman açılış konuşması-
nı yaptı. Konuşmasında TMMOB’a bağlı meslek oda-
ları arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çeken 
Kahraman, mühendislere İzmir Mimarlık Merkezi’nin 
kapılarının her zaman kendilerine açık olduğunu ha-
tırlattı ve verimli bir Genel Kurul süreci dileklerini 
iletti.

Akdeniz Akademisi Kültür 
Sanat Danışma Kuruluna Katılım 
Sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akdeniz 
Akademisi’nin Genişletilmiş Danışma Kurulu Top-
lantısı 23 Şubat 2020 Pazar günü Tarihi Havagazı 
Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Mimarlar Odası İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu adına Engin Yavuz ve Bora 
Örgülü’nün katıldığı toplantıya İzmir’de kültür ve 
sanat alanında çalışan kişilerin ve oluşumların katı-
lımı yoğundu. 
Danışma Kurulu toplantısında Akdeniz Akademi-
si Kültür Sanat Koordinasyon Birimi Koordinatö-
rü Doç. Dr. Serhan Ada tarafından geçmiş dönem 
faaliyetleri anlatıldı, yerel ve uluslararası işbirlikleri 
üzerine sorun ve çözüm önerileri konuşuldu.

Etkinlikler
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
3. Sınıf Öğrencileri İzmir Mimarlık
Merkezi’ni Ziyaret Ettiler

ODTÜ Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencileri stüdyo 
projeleri kapsamında İzmir Mimarlık Merkezi’ni zi-
yaret ettiler. Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üye-
leri Bora Örgülü, Engin Yavuz ve Özüm Birgin’den 
bina hakkında bilgi alan öğrenciler binayı gezdikten 
sonra Didem Özdel ve İlker Özdel’in yerel mimar-
lık ve malzeme kullanımı üzerine yaptıkları sunuma 
katıldılar. 
Ziyaret için stüdyo asistanı Bilge Karakuş’a, katılım 
sağlayan tüm öğrencilere ve değerli sunumları için 
Didem ve İlker Özdel’e teşekkür ederiz. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü Ziyaret Edildi

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, akademi ile Oda ara-
sındaki ilişkileri kuvvetlendirmek ve ortak çalışma 
alanlarını artırmak amacıyla çalışmalarına devam 
ediyor. Şube Yönetim Kurulu Başkanı İlker Kahra-
man, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni 
ziyaret etti, Mimarlık Bölümü’nün Akademik ve İda-
ri Kadrosu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı-
da kurumlar arası işbirliği ile ilgili konular gündem 
maddelerini oluşturdu.

İzmirli Önemli Sanat Üreticilerinden 
Olten Sanat ile Olası İşbirlikleri 
Konuşuldu

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, kentte önemli sanatsal 
üretimler yapan kişi ve kurumlarla, olası işbirlikleri 
üzerine görüşmeler yapıyor. Bu kapsamda Şube Yö-
netim Kurulu Başkanı İlker Kahraman 27 Şubat günü 
Olten Sanat’ta Ceyhan Olten ile bir araya geldi. 

Etkinlikler 
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İzmir Serbest Mimarlar Derneği 
Yönetim Kurulu Toplantısı Mimarlık 
Merkezi’nde Gerçekleştirildi

İzmir Mimarlık Merkezi meslek kuruluşlarının buluş-
malarına ve toplantılarına ev sahipliği yapıyor. İzmir 
Serbest Mimarlar Derneği 3 Mart 2020 tarihindeki 
Yönetim Kurulu toplantılarını Mimarlık Merkezi’nde 
gerçekleştirdi. 
İzmir SMD Yönetim Kurulu, Mimarlar Odası İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu’na seçimin ardından tebrik-
lerini ve iyi dileklerini ilettiler. 

Konak Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu’nu 
Ziyaret Ettiler

Konak Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Hamit 
Mumcu, Genel Sekreter Alper Yağlıdere ve Yürütme 
Kurulu Üyesi Yasemin Sağlam Mimarlar Odası İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu’nu 5 Mart 2020 Perşembe 
günü ziyaret ettiler. Yönetim Kurulu’na tebrik ve başarı 
dileklerini ileten Konsey Yürütme Kurulu üyeleri ile iki 
kurum arası olası işbirlikleri konuşuldu.

Andrée Sonad Karaveli Kartal 
Yürütücülüğünde Çatıdakiler 
Origami Atölyesi Yapıldı

Mimarlar Odası İzmir Şubesi öğrenci üyeleri olarak 
çeşitli buluşmalar ve etkinlikler düzenleyen Çatıda-
kiler ekibi çalışmalarına devam ediyor. 
Çatıdakiler’in düzenlediği Origami Atölyesi, 6 Mart 
2020 Cuma günü İzmir Mimarlık Merkezi’nin 2. ka-
tında gerçekleştirildi. Andrée Sonad Karaveli Kartal 
yürütücülüğünde gerçekleştirilen atölyeye katılan 
öğrenciler küçük ölçekli ve bir araya getirilebilen 
origami çalışmaları yapma fırsatı buldular.

Etkinlikler
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TMMOB’da Kadın Dayanışması 
Etkinliği ile Mona Muzo Resim 
Sergisi Açılışı Gerçekleştirildi

İzmir Mimarlık Merkezi’nde 6 Mart 2020 Cuma 
günü “TMMOB’da Kadın Dayanışması” adlı söyleşi 
ve sergi açılışı gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadın-
lar günü öncesinde, günün önemini vurgulamak, 
konuyla ilgili birlik oluşturmak ve paylaşımda bu-
lunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte açılış 
konuşmasını Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Banu Aydın gerçekleştir-
di. 
Etkinlikte TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Ka-
dın Çalışma Grubu Dönem Sözcüsü Güniz Gacaner 
Ermin ve TMMOB 45. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 
Ayşegül Akıncı Yüksel TMMOB ve kadın çalışmaları 
hakkındaki sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunum-
ların ardından Gülçin Özlü Kahraman, S. Perihan 
Tanyeri ve Erdoğan Erken’den oluşan müzisyen-
lerin müzik dinletisi eşliğinde Mona Muzo Resim 
Sergisi’nin açılışı yapıldı.

8 Mart’ta Soma Yırca Köyü Üretici 
Kadınları Dayanışma İçin Ziyaret 
Edildi

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından 
düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği 
kapsamında Soma Yırca Köyü üretici kadınlarına 
dayanışma ziyareti yapıldı. Ziyarette Yırca Köyü 
üretici kadınları ile ortak bir dizi atölye gerçekleşti-
rildi. Etkinliğe Mimarlar Odası İzmir Şubesi’ni temsi-
len Yönetim Kurulu üyesi Heval Turan katıldı.

Etkinlikler 



81

HABERLER BÜLTENİ 2020-2021

İzmir Ticaret Odası 70. Mimarlık 
Meslek Komitesi Mimarlar Odası 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’nu 
Ziyaret Etti

İzmir Ticaret Odası 70. (Mimarlık Grubu) Meslek 
Komitesi Başkanı Ahmet Küçük, Başkan Yardımcısı 
Erkan Subaşı ve Komisyon üyeleri Mimarlar Odası 
İzmir Şubesi 45. Dönem Yönetim Kurulu’nu ziyaret 
ettiler.
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’na 
tebriklerini ve başarı dileklerini ileten Komite üyele-
ri ile olası işbirlikleri görüşüldü. 

Mimarlar Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu İzmir Ticaret 
Odası’nı Ziyaret Etti
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, 12 
Mart 2020 Perşembe günü İzmir Ticaret Odası’nı 
ziyaret etti. İzmir Ticaret Odası’ndan Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mahmut Özgener ve Mimarlık Meslek 
Komitesi üyeleri ile gerçekleştirilen görüşmede, or-
tak mesleki sorunlar ve önemli görülen konular ile 
iki kurum arasındaki işbirliği olanakları konuşuldu. 

İzmir Mimarlık Merkezi’nde Yoga 
Atölyesi Gerçekleştirildi

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, üyelerini bir araya ge-
tiren sosyal etkinliklere önem veriyor.
Bu kapsamda, 12 Mart 2020 Perşembe günü, İzmir 
Mimarlık Merkezi’nde Zişan Kaplan yürütücülüğün-
de Yoga Atölyesi gerçekleştirildi.

Etkinlikler
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Efecan Soysal’ın Gezi Defteri 
Sergisi İzmir Mimarlık Merkezi’nde 
Açıldı

İzmir Mimarlık Merkezi mimarların meslek dışı üre-
timlerinden oluşan sergilere ev sahipliği yapmaya 
devam ediyor.
Bu kapsamda Efecan Soysal’ın Barselona, Teneri-
fe ve Floransa gezi notları ve çizimlerinden oluşan 
Gezi Defteri Sergisi’nin açılışı 13 Mart Cuma günü 
gerçekleşti. 
Sergi, İzmir Mimarlık Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

Konak Belediye Başkanı Mimar 
Abdül Batur Ziyaret Edildi

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, Konak 
Belediye Başkanı ve aynı zamanda Şube üyesi olan 
Mimar Abdül Batur’u 16 Mart 2020 Pazartesi günü 
ziyaret etti.
Ziyarette, imar müdürleri ile yapılmak istenen rutin 
toplantılar, belediye öncesi proje denetimi, mimar 
istihdamı, ruhsat süreçlerinin dijitalleşmesi, beledi-
yede müellif odası olması, mimar çalışanların çalış-
ma koşullarının iyileştirilmesi, belediye ile ilişkileri 
güçlendirmek adına iş yeri temsilcisi ve iletişim so-
rumlusu belirlenmesi gibi konularda görüşme yapıl-
dı, talepler iletildi.

Etkinlikler 
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İzmir Akdeniz Akademisi 
Bilgilendirme Toplantısı’na Katılım 
Sağlandı

İzmir Akdeniz Akademisi’nin 
3 Mart 2020 Salı günü ger-
çekleştirilen Bilgilendirme 
Toplantısı’na Mimarlar Oda-
sı İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu’nu temsilen F. Zerrin 

Ayazoğlu ve Özüm Birgin katıldılar.  Toplantıda 
bu yıl 5. kez düzenlenecek olan İyi Tasarım/Good 
Design İzmir etkinliğinin belirlenmiş olan başlığı 
“Müşterek Gelecekler” ile ilgili detaylı paylaşımda 
bulunuldu, sağlanabilecek ortaklıklar ve olası yeni 
işbirlikleri üzerine konuşuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Ziyaret Edildi

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 2 Mart 
2020 Pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Görüşmede mes-
leğimizi ve kentimizi ilgilendiren konular üzerine 
fikirler paylaşıldı ve Belediye ile Şubemizin ortak 
çalışma alanlarının genişletilmesi için atılabilecek 
adımlar konuşuldu. Şubemizin talepleri yazılı olarak 
da Sayın Soyer ve ekibine iletildi.

Görüşmenin konu başlıkları şöyledir: 
- İzmir Merkez ve çevre İlçe Belediye İmar Müdür-

leri ile; imar planı, yönetmelikler ve uygulamalarını
gündeme alan aylık düzenli toplantılar gerçekleşti-
rilmesi
- Proje ruhsat süreçlerinde hem üyelerimizin proje
takibini kolaylaştıracak, hem de belediyelerin ilgili
birimlerinde işleyişin daha kolay yürümesini sağla-
yacak ve yükünü hafifletecek, bu sayede de ruhsat
süreçlerinin daha pratik ve sağlıklı yürümesine ya-
rar bir sistemin Mimarlar Odası ve Belediyeler işbir-
liği ile oluşturulması
- Eğitimi gereği konuları farklı yönleri ile ele alma-
yı, farklı açılardan sorgulamayı ve çözüm getirme
yeteneklerini taşıyan mimarlık mesleği birçok alter-
natif alanda üretimler gerçekleştirmektedir. Bu se-
beple Belediye ve İştiraklerinde mimar istihdamının
arttırılmasına yönelik çalışmaların Mimarlar Odası
ve Belediye işbirliği ile yürütülmesi

- Sürdürülebilir Kentler Birliği İzmir Merkez ofisinin
İzmir Mimarlık Merkezi olması
- Mimarlar Odası’nın oluşturacağı çalışma komis-
yonları ile mimarların bu konuda aktif görev alarak
çalışmalarda yer alması
- Kenti ve kentliyi ilgilendiren stratejik planlamalar-
da Mimarlar Odasının paydaş kabul edilerek aktif
olarak görev alması; kent için yapılan çalışmalarda
kentin gelişimine katkı sağlayacak, kent problem-
lerine çözüm getirebilecek önerilerin tartışılacağı
paneller, çalıştaylar, yarışmalar ve toplantılar dü-
zenlenmesi
- Giderek teknolojinin hayatımızın her alanına gir-
diği günümüzde, proje ruhsat kontrolü süreçlerinin
dijital ortamda yürütülmesi ve basılı proje ve ev-
rakların onay öncesi alınması hususunda çalışmalar
yapılması
- Kurumsal iletişimimizin sağlıklı ve güçlü olabilmesi
adına odamız ile düzenli görüşmeler sağlanması

Etkinlikler
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Çeşme Belediye Başkanlığı’nın 
Urla-Çeşme Projesi ile İlgili 
Toplantısına Katılım Sağlandı

Urla-Çeşme bölgesinde gerçekleştirilmesi planla-
nan proje ile ilgili 9 Mart 2020 tarihinde Çeşme 
Belediye Başkanlığı tarafından bir toplantı düzen-
lendi. 
Toplantıda CHP ve HDP milletvekillerinin yanı sıra 
çeşitli STK’lardan ve TMMOB’a bağlı meslek oda-
larından temsilciler yer aldı. Çeşme Belediye Baş-
kanı Ekrem Oran yaptığı konuşmada projeye dair 
çekincelerini paylaştı; golf sahalarının büyüklüğü-
ne, su ihtiyacının çevreye vereceği zararlara, imar 
planlarıyla olan uyumsuzluklara dikkat çekti. 
Toplantıya Mimarlar Odası İzmir Şubesi adına Yö-
netim Kurulu Üyesi Yelda Tuna katılım gösterdi. 

Ticaret Odası’nın Düzenlediği 
Ege Turizm Planı Değerlendirme 
Toplantısı’na Katılım Sağlandı

İzmir Ticaret Odası’nın düzenlediği “Ege Turizm 
Planı Değerlendirme Toplantısı”na katılım sağlan-
dı. 11 Mart 2020 tarihinde İzmir Ticaret Odası Genel 
Merkez Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda, Ur-
la-Çeşme bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan 
proje ve acil kamulaştırma konusuyla ilgili bilgilen-
dirme yapıldı.
Basına kapalı olarak düzenlenen toplantıda Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy proje ile il-
gili detayları yaptığı sunumla katılımcılarla paylaş-
tı. Proje ile ilgili soruların da yanıtlandığı toplantı-
ya İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Deniz 
Ticaret Odası yönetim kurulu başkanlarının yanı sıra 
STK’lardan temsilciler de katılım gösterdi. 
Toplantıya Mimarlar Odası İzmir Şubesi’ni temsilen 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Banu Aydın ka-
tıldı.

Etkinlikler 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Çalıştayı’na Katılım Sağlandı

“Deprem Gerçeğinde Karşıyaka ve 
Kentsel Yenileme Sempozyumu” 
Çalışma Toplantılarına Katılım 
Sağlandı 

Karşıyaka Belediyesi son dönemde peşi sıra yaşanan 
felaketlerle Türkiye’ye kendini tekrar hatırlatan dep-
rem gerçeğini Karşıyaka özelinde ele almak, bilimsel 
bakış açısıyla kentin bugününe ve geleceğine ışık tut-
mak üzere, geniş katılımlı bir sempozyum düzenlemeyi 
planıyor. 
“Deprem Gerçeğinde Karşıyaka ve Kentsel Yenileme” 
başlıklı sempozyum öncesinde 12 ve 19 Şubat 2020 
tarihlerinde düzenlenen çalışma toplantılarına Mimar-
lar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu adına Zeynep 
Günseli Özşahin katıldı. Çalışma toplanılarında ayrıca 
TMMOB’a bağlı meslek odalarından, üniversitelerden, 
yerel yönetimlerden ve sivil toplum kuruluşlarından 
temsilciler bulundular.

İzmir Ekonomik Kalkınma 
Koordinasyon Kurulu Çalışma 
Grubu Toplantılarına
Katılım Sağlanıyor
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu kent 
vizyonu ve stratejilerinin kamu ve kent yararına 
sürdürülebilir bir şekilde kurgulanabilmesi için 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Ekonomik 
Kalkınma Koordinasyon Kurulu Çalışma Grubu 
Toplantıları’na aktif katılım sağlıyor ve üretilen 
fikir, strateji ve projelere katkı koymaya devam 
ediyor. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon 
Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 
öncülüğünde çalışmalarını gerçekleştiren bir olu-
şumdur. Kentin ekonomisinde belirleyici rol oyna-
yan 81 kurum ve kuruluşun temsilcilerinden oluşan 
İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu, 
İzmir’in ekonomik yönden kalkınmasına katkıda 
bulunacak, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinli-
ğinin artırılmasına yönelik fikir, plan ve projelerin 
geliştirilmesini sağlamak; il düzeyinde yürütülen 
projelerin belirlenen öncelikler doğrultusunda uy-
gulanması ve koordineli bir şekilde yürütülmesi 
konusunda görüş ve önerilerde bulunmak ve des-
tek olmak üzere faaliyetlerini yürütmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün 13 Mart 
2020 tarihinde gerçekleştirdiği Eğitim Çalıştayı’na Mi-
marlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu adına Banu 
Aydın ve Yelda Tuna katıldılar. 
Çoğunluğu DEÜ mezunu olan ve mesleki pratiklerini 
çeşitli alanlarda sürdüren mimarların katılımıyla ger-
çekleştirilen toplantıda; bölümde verilen eğitim ve iş 
hayatında DEÜ mezunu mimar olmakla ilgili sorulara 
yanıtlar arandı, konu ile ilgili görüşler paylaşıldı.

Etkinlikler
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“Psikolog Mevlüt Ülgen 
Sorularımızı Yanıtlıyor” Etkinliği

İçinden geçtiğimiz zorlu salgın ve ekonomik kriz gün-
lerinde tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde, bir-
birimizin sıkıntılarını görerek çare olabilecek etkinlikle 
düzenlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Bu kapsamda gerçekleştirilen önemli etkinliklerden 
biri, Psikolog Mevlüt Ülgen ile gerçekleştirdiğimiz “Psi-
kolog Mevlüt Ülgen Sorularımızı Yanıtlıyor” etkinliği 
oldu. Psikolog, etkinlik kapsamında Mimarlar Odası 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlker Kahraman 
ile meslektaşlarımızdan gündeme dair gelen soruları 
yanıtladı. 
10 Nisan Cuma günü, saat 19.30’da gerçekleşecek söy-
leşiye aşağıdaki Zoom linkine tıklayarak katılabilirsiniz.

Enerji Etkin Yapılar Etkinlik Serisi: 
İlker Kahraman ile 
“Sürdürülebilir Mimarlık Dedikleri”

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin Enerji Etkin yapılar 
ve Sürdürülebilir Mimarlık Komisyonu’nun pazartesi 
günleri toplantılarında gerçekleştirdikleri çevrimiçi su-
numlar ve ardından Komisyon üyelerine ait ve çevrimi-
çi olarak iletilen sorularla bir söyleşiye dönüşen etkin-
likler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin sürdürülebilir 
mimarlık çerçevesinde bilgilendirici olması ve verimli 
bir tartışma ortamı oluşturması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinliklerden ilki, 13 Ni-
san 2020 tarihinde, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dr. İlker Kahraman’ın “Sürdürülebi-
lir Mimarlık Dedikleri” sunumu ile gerçekleştirildi. 

Genç Danışma Kurulu
Mimarlar Odası İzmir Şubesi 45. Dönem Yönetim Kuru-
lu olarak genç meslektaşlarımızın talep, öneri ve şika-
yetleri konuşmak ve 45. Dönem Yönetim Kurulu olarak 
yol haritasının birlikte çizilebilmesi için 11 Nisan 2020 
tarihinde saat 18:00’da Genç Danışma Kurulumuzu 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak genç 
meslektaşlarımızın söz sahibi olduğu kurulda, mesleki 
sorunlar, ihtiyaçlar ve fikirler üzerinden Şubemiz çatısı 
altında yakalanabilecek ortak çalışma imkanları görü-
şüldü.

Etkinlikler 
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Olivelo - İzmir Kent 
Çeperinde Ekolojik 
Ortak Yaşam Alanı Fi-
kir Projesi Yarışması 
1., 2. ve 3. Ödül proje 
ekibinden mimarlar, 
18 Nisan 2020 tarihin-
de proje sunumlarını 

İzmir Mimarlık Merkezi youtube kanalı üzerinden çev-
rimiçi olarak gerçekleştirdiler.  Uğur Yıldırım’ın mode-
rasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, yarışmanın dü-
zenlendiği coğrafyanın hassasiyeti ve alanı titizlikle ele 
alan projeler derinlemesine konuşuldu.

Yarışmalar Söyleşi Dizisi: 
İzmir Ticaret Odası Binası 
Yenileme Fikir Projesi

11 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen Genç Danışma 
Kurulu’nun ardından, İzmirli genç ekiplerin katıldığı ve 
ödül aldığı bir güncel yarışma olan İzmir Ticaret Odası 
Binası Yenileme Fikir Projesi Yarışması’nın 1. , 2. ve 3. 
ödülleri alan ekiplerin proje sunumları gerçekleştirildi. 
Yarışma kapsamında geliştirilen yaklaşım biçimlerinin 
ve projelerin sunumunu takiben sorular yanıtlandı ve 
proje alanının önemi konuşuldu.

Enerji Etkin Yapılar Etkinlik Serisi: 
Müjde Altın ile “Sürdürülebilir Bir 
Gelecek için Güneş Mimarlığı”

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Enerji Etkin Yapılar 
Komisyonu’nun düzenlediği, Doç. Dr. Müjde Altın’ın 
“Sürdürülebilir Bir Gelecek için Güneş Mimarlığı” baş-
lıklı söyleşisi 20 Nisan Pazartesi günü, saat 19.00’da 
gerçekleştirildi.

Yarışmalar Söyleşi Dizisi: Olivelo 
İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak 
Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması

Etkinlikler
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23 Nisan “Gelecek Bizim” 
Çocuk Resimleri Sergisi 

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nın önemini hatırlamak ve 
çocukların kendilerini ifade edebilecekleri bir imkan 
sağlamak amacıyla, çocukların konuyla ilgili resimlerini 
paylaşmaları için bir açık çağrıda bulunmuştu.
Bu kapsamda çocuklardan ve ebeveynlerden gelen 
gönderilerle oluşturulan “Gelecek Bizim” başlıklı dijital 
dergi, 23 Nisan 2020 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezi 
youtuba kanalında yayınlandı.

Yarışmalar Söyleşi Dizisi: 
İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje 
Yarışması

İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması 1., 2. ve 3. 
Ödül proje ekibinden mimarların katılımlarıyla 25 Nisan 
2020 tarihinde, İzmir Mimarlık Merkezi youtube kanalı 
üzerinden canlı çevrimiçi proje sunumları gerçekleşti-
rildi. Proje ekipleri, Uğur Yıldırım’ın moderasyonuyla, 
yarışma kapsamında geliştirdikleri yaklaşımlarını ve 
projelerini yarışma görselleri eşliğinde sundular.

Etkinlikler 
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Enerji Etkin Yapılar Etkinlik Serisi: 
Arslan Çağlayan Gürel ve 
Hakan Kocaova Sunumları

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Enerji Etkin Yapılar 
Komisyonu’nun düzenlediği etkinlik serisi kapsamında, 
27 Nisan Pazartesi günü Makine Mühendisi Arslan Çağ-
layan Gürel’ in “Enerji Verimliliği ve Domestik Tip Isı 
Pompaları” ve Makina Mühendisi Hakan Kocaova’nın 
“Enerji Etkin Bina Tasarımları ve Yeşil Bina Sertifikas-
yonları” başlıklı sunumları çevrimiçi bir canlı etkinlik ile 
gerçekleştirildi.
Kocaova, sunumunda enerji etkin bina tasarım süreç-
leri ile bu yapıların etkinlik değerlendirme  ve belge-
lendirme sistemlerinden bahsederken dünyada bu 
kavramların nasıl ele alındığına odaklandı. Gürei ise 
enerji verimliliğinin önemine vurgu yaparken, bunu 
sağlamanın önemli bir koşulu olarak farklı disiplinlerin 
bir arasa çalışma dinamiklerinin altını çizdi ve bu bağ-
lamda domestik tip ısı pompalarını anlattı.

Ücretli Çalışan Mimarlar Etkinliği: 
Av. Özgür Güreşçi ile “Ücretli Çalışan 
Mimarlar Avukata Soruyor”

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Ücretli Çalışan Mimarlar 
Komisyonu, 1 Mayıs 2020 tarihinde “Ücretli Çalışan Mi-
marlar Avukata Soruyor” başlıklı bir çevrimiçi etkinlik 
düzenledi. Mimar Oben Akmaz’ın moderatörlüğünü 
üstlendiği etkinlik kapsamında, meslektaşlardan pan-
demi dönemi yasal düzenlemeleri ile ilgili olarak gön-
derilen soruların bir derlemesi  Avukat Özgür Güreşçi 
ile paylaşıldı. Güreşçi, ücretli çalışan mimarların sorula-
rını yanıtladı, bu bağlamda meslektaşları bilgilendirdi. 

Yarışmalar Söyleşi Dizisi: Erenköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Bizimköy 
Mimari Proje Yarışması

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Bizimköy Mimari Proje Yarışması 1., 2. ve 3. 
Ödül proje ekibinden mimarların katılımlarıyla proje 
sunumları 2 Mayıs 2020 tarihinde çevrimiçi olarak ger-
çekleştirildi. 

Etkinlikler
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Serbest Çalışan Mimarlar Etkinliği: 
Şükrü Kocagöz ile “Mesleki 
Sorumluluk Sigortası”

Serbest Çalışan Mimarlar Komisyonu’nun düzenlediği 
sunumlar serisi kapsamında Y. Mimar Şükrü Kocagöz 
8 Mayıs 2020 tarihinde “Mesleki Sorumluluk Sigortası” 
hakkındaki deneyimlerini paylaştı.
Meslektaşlarımızın youtube üzerinden sorularını da 
yanıtlayan Kocagöz, “yeminlik mimarlık” kavramını, 
mimarın farklı görevlerini, sorumluluklarını ve mesleki 
olarak sigortalılığı, mesleki deneyimleri üzerinden ak-
tardı.

Yarışmalar Söyleşi Dizisi: 
Hakan Evkaya ve Kutlu İnanç Bal 
ile Yurtdışı Yarışma Deneyimleri

Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak, mimari proje ya-
rışmaları deneyimlerinin aktarıldığı çevrimiçi etkin-
lik serimizin beşincisi 09 Mayıs 2020 tarihinde 2x1 
Architects’ten Hakan Evkaya ve Kutlu İnanç Bal ile 
gerçekleştirildi. Söyleşide, Evkaya ve Bal, yurtdışında 
katıldıkları uluslararası mimarlık yarışmalarından su-
numlarını ve yurtdışı yarışmaları deneyimlerini pay-
laştılar, konuyla ilgili meslektaşlardan gelen soruları 
yanıtladılar.

Prof. Dr. Reha Günay ile “Mimar Sinan’ı Anlamak” Söyleşisi

Mimar Sinan Haftası’nı sonlandırırken, 14 Mayıs 2020 
tarihinde saat 17:00’da Mimarlar Odası İzmir Şubesi 
olarak Prof. Dr. Reha Günay ile “Mimar Sinan’ı Anla-
mak” söyleşisi çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Mimar 
Sinan üzerine önemli çalışmaları olan değerli mimar 
Reha Günay, Sinan’ın yaşadığı dönemde coğrafyamız-
da mevcut olan teknolojik, ekonomik ve sosyolojik ya-
pıyı ele alarak bu etmenlerin yapı üretim süreçlerine 
etkilerini ele aldı. Bu bakış açısıyla, Günay söyleşide 
Mimar Sinan’ın mesleki yaklaşım biçimlerini, malzeme 
kullanımlarını ve yapım tekniklerini aktardı; başka coğ-
rafyalarda önemli görülen çağdaşların hakkında bilgi 
verdi.

Etkinlikler 
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Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 
ile Ortak “Mimar Sinan’ı Anma 
Sergisi”

2020 yılının Nisan ayının başında Mimarlar Odası İzmir 
ve Eskişehir Şubelerinin ortak çağrısıyla, meslektaşlara 
Mimar Sinan eserlerinin çekilmiş fotoğraflarının, ser-
best el ile çizimlerinin ve dijital görsellerin gönderil-
mesi için açık davette bulunuldu. Meslektaşlarımızdan 
gelen yoğun katılımla oluşturulan dijital sergilemede, 
Mimar Sinan’ın yapıları, mimar üyelerimizin kalemin-
den ve bakışından çevimiçi olarak paylaşılan bir önem-
li sergiye dönüştürüldü.
Bu yoğun sürecin ardından hazırlıkların tamamlan-
masıyla birlikte, Mimar Sinan Haftası etkinlikleri kap-
samında 14 Mayıs 2020 tarihinde, Mimarlar Odası Es-
kişehir Şubesi ile ortak olarak gerçekleştirilen “Mimar 
Sinan’ı Anma Sergisi”nin açılışı çevrimiçi olarak ger-
çekleştirildi. 
“Mimar Sinan’ı Anma Sergisi” İzmir Mimarlık Merkezi 
youtube kanalından izlenebilir.

Enerji Etkin Yapılar Etkinlik Serisi: 
Yapı Biyoloğu And Akman ile 
“Mimar Sağlığımızı Nasıl Etkiler?”
Enerji Etkin Yapılar ve Sürdürülebilir Mimarlık 
Komisyonu’nun etkinlik serisi kapsamında 11 Mayıs 
2020 tarihinde Yapı Biyoloğu And Akman’ın “Mimar 
Sağlığımızı Nasıl Etkiler?” başlıklı sunumu çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi. Akman, yapıların, inşaat teknik-
lerinin ve malzeme seçimlerinin insan sağlığı üzerine 
etkilerini önemli örnekler üzerinden aktardı.

Yarışmalar Söyleşi Dizisi: 
Mehmet Kütükçüoğlu ile “Yarışma 
Sürecinden Uygulama Sürecine”
Teğet Mimarlık’ın kurucu ortağı Mehmet Kütükçüoğlu, 
16 Mayıs 2020 tarihinde Uğur Yıldırım’ın moderasyo-
nuyla gerçekleştirilen “Yarışma Sürecinden Uygulama 
Sürecine” başlıklı çevrimiçi etkinliğin konuğu oldu. İz-
mir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında dü-
zenlenen “İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası 
Mimari Proje Yarışması” ile seçilen ve bugün uygula-
maları süren yapı Opera Binası’nın tasarım ve uygula-
ma sürecini aktaran Kütükçüoğlu, pandemi dönemin-
de dönüşen mimari pratiklerini de paylaştı.

Etkinlikler
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Enerji Etkin Yapılar Etkinlik Serisi: 
Zeynep Durmuş Arsan ile 
“Bina Enerji Simülasyonu Dedikleri”

Enerji Etkin Yapılar Komisyonu sevrimiçi sunumlar 
dizisi kapsamında 17 Mayıs 2020 tarihinde Doç. Dr. 
Zeynep Durmuş Arsan’ın “Bina Enerji Simülasyonu 
Dedikleri” sunumu gerçekleştirildi. Arsan sunumunda, 
enerji etkin yapıların tasarlanması ve değerlendirilmesi 
sürecinde kullanılan simülasyon yöntemleri, teknikleri 
ve avantajlarını aktardı. 

Mimar ve Yazar Metin Aydoğan 
ile “Mimar Perspektifinden M. K. 
Atatürk Dönemi” Söyleşisi

19 Mayıs 2020 tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümünde, mimar ve yazar 
Metin Aydoğan’ın “Mimar Perspektifinden M. K. Ata-
türk Dönemi” söyleşisi çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 
Banu Aydın’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen söy-
leşide, çok sayıda değerli kitabı yayınlanmış olan ve 
Mimarlar Odası İzmir Şubesi yönetiminde de yer almış 
olan değerli mimar Aydoğan, Kurtuluş Savaşı dönemi-
ni ve M. Kemal Atatürk’ü anlattı. 

Enerji Etkin Yapılar Etkinlik Serisi:  İsmail Demirağ  ile “Level(s) 
Çerçevesine Genel Bakış”
Enerji Ekin Yapılar Komisyonu’nun süzenlediği sunum-
lar serisi kapsamında İsmail Demirağ, 21 Mayıs 2020 
tarihinde “Level(s) Çerçevesine Genel Bakış” başlıklı 
bir çevrimiçi sunum gerçekleştirdi. Demirağ sunumun-
da küresel iklim değişikliği ve enerji etkin yapıların 
standartlarının belirlenmesi için Avrupa Birliği tarafın-
dan yapılan çalışmaları ve inşaat sektöreünde karbon 
salınımı seviyelerinin azaltılması içi yapılan çalışmaları 
aktardı, ”Level(s) Bina Sürdürülebilirlik Performansı 
hakkında bilgi verdi.

Etkinlikler 
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Yarışmalar Söyleşi Dizisi: 2+1 
Mimarlık ile “Yarışma Pratiklerine 
Dair ‘EN-VAİ’”

Yarışma projeleri ve deneyimlerinin aktarıldığı Youtu-
be canlı yayın serisinin yedincisi, 2+1 Mimarlık kurucu 
ortakları Deniz Dokgöz, Ferhat Hacıalibeyoğlu ve Or-
han Ersan ile gerçekleştirildi. Mimar konuklar, yarışma 
süreçlerinde yaşadıkları “EN-VAİ” çeşit deneyimlerini 
farklı projeler üzerinden aktardılar. Konuklar, yayın sı-
rasında aynı zamanda youtube üzerinden sizden gelen 
soruları yanıtladılar.

Enerji Etkin Yapılar Etkinlik Serisi:  
Emin Selahattin Umdu ile “nZEB 
Dedikleri”

Enerji Etkin Yapılar Komisyonu toplantıları kapsamın-
da gerçekleştirilen çevrimiçi sunumlardan bir diğeri, 
25 Mayıs 2020 tarihinde Kimya Mühendisi Dr. Öğr. 
Üyesi Emin Selahattim Umdu tarafından gerçekleşti-
rildi. İlker Kahraman’ın sunuşu ile başlayan sunumun-
da Umdu, enerji tüketimi, nZEB kavramının gelişimi 
ve yaygınlaşması, hesaplama ve gereklilikler ile farklı 
ülkelerden nZEB örnekleri, avantajları ve dezavantajla-
rından da bahsetti. Emin Selahattin Umdu, sunumunun 
son bölümünde de nZEB’in geleceği ile ilgili öngörü-
lerden bahsedip sruları yanıtladı.

Yarışmalar Söyleşi Dizisi: “Efeler Belediyesi Hizmet Binası” 
Yarışma projeleri ve deneyimlerinin aktarıldığı youtube can-
lı yayın serisinin sekizincisi 30 Mayıs 2020 tarihinde saat 
21:00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Efeler Belediyesi 
Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması sürecine ilişkin konu-
şulan söyleşiye, yarışmanın jüri üyelerinden Dr. Mimar Dürrin 
Süer, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Alpaslan, Mimarlar Odası 
Aydın Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Y.Mimar Cem-
re Şahin Kazıcı ve birincilik ödülünü alan projenin müellifi, 
Eyusta Mimarlık ve Tasarım Atölyesi kurucu ortağı İbrahim 
Eyüp katıldılar. İlker Kahraman ve Uğur Yıldırım’ın moderas-
yonuyla gerçekleşen söyleşide,  birincilik ödülü alan projeye 
ilişkin yarışma ve uygulama sürecine ait deneyimler payla-
şıldı, sorular yanıtlandı.

Etkinlikler
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Ege Mimarlık Dergisi “TEMAS” Atölye Sunumları

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin üç ayda bir yayınlanan 
resmi hakemli dergisi Ege Mimarlık’ın 107. sayısı “TE-
MAS” tema başlığıyla yayınlandı. Sayının hazırlık sü-
recinde, hazırlanan diğer bölümlerin yanında “Atölye” 
kısmında, 5 adet atölye düzenlendi. Atölyelerin çıktıla-
rına ise Ege Mimarlık’ın 107. sayısında ve web sitesinde 
yer verildi. Ege Mimarlık “TEMAS” Atölyelerinde yapı-

lan çalışmaların, sürece dair tecrübelerin ve sonuç ürün-
lerin konuşulduğu çevrimiçi canlı etkinlik 8 Haziran 2020 
tarihinde saat 20:00’da İzmir Mimarlık Merkezi youtube 
kanalından yayınlandı. Ülkü İnceköse’nin moderasyonu 
ile gerçekleştirilen etkinlikte atölyelerinin süreçlerinin 
yanı sıra çevrimiçi atölye yürütme sürecinin dinamikleri 
de konuşulan konular arasında yer aldı.

Etkinlikler 
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Enerji Etkin Yapılar Etkinlik Serisi: 
Tuğçe Kazansamaz ile “Doğal 
Aydınlatma Dedikleri”
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Enerji Etkin Yapılar ve 
Sürdürülebilir Mimarlık Komisyonu’nun düzenlediği 
çevrimiçi sunumların sekizincisi Prof. Dr. Tuğçe Kaza-
nasmaz tarafından 1 Haziran 2020 tarihinde gerçek-
leştirildi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümünde görevli Kazanasmaz’ın 
doğal aydınlatma yaklaşımları ve uygulamaları ile ilgili 
sunumu, İzmir Mimarlık Merkezi youtube kanalından 
canlı olarak yayınlandı.

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu 
(E-SMM) Uygulaması ve Elektronik 
Belge Uygulamalarının Mimarlık 
Mesleğine Etkileri 

Mali Müşavir M.Hüseyin Eniş ve Pelin Özpağaç’ın su-
numuyla gerçekleşen olan “Elektronik Serbest Meslek 
Makbuzu (E-SMM) Uygulaması ve Elektronik Belge 
Uygulamalarının Mimarlık Mesleğine Etkileri” söyleşisi 
youtube üzerinden yayınlanan canlı yayınla meslektaş-
larla buluştu. 11 Haziran 2020 tarihinde Uğur Yıldırım’ın 
moderasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte elektronik 
sistemle meslektaşların işlerini kolaylaştırılabileek bu 
önemli uygulamalarla ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı, 
sorular yanıtlandı.

Enerji Etkin Yapılar Etkinlik Serisi:  
Hasan Burak Çavak ile 
“Tesis İşletim ve Yönetimi İçin BIM”

Enerji Etkin Yapılar Komisyonu toplantıları kapsamın-
da gerçekleştirilen sunum serisi kapsamında 15 Haziran 
2020 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Hasan Burak Çavka’nın 
sunumuna yer verildi. Çavka ,sunumunda BİM’in neden 
tesis işletim ve yönetiminde kullanılması gerektiğini 
endüstriye genel bir bakış sunarak, BIM’i tanımlayarak 
ve özelliklerini sunarak ve tesis yönetimi ile BIM ilişkisi-
ni açıklayarak aktardı. 

Enerji Etkin Yapılar Etkinlik Serisi: 
Belgin Terim Cavka ile “İzmir 
Ekokent Örneği ve Dünyadaki 
Benzer Örnekler Arasında Yeri”
“Enerji Etkin Yapılar ve Sürdürülebilir Mimarlık Ener-
ji Etkin Yapılar Etkinlik Serisi kapsamında 6 Temmuz 
2020 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Belgin Terim Çavka, 
“İzmir Ekokent Örneği ve Dünyadaki Benzer Örnekler 
Arasında Yeri” başlıklı sunumunu gerçekleştirildi. Çav-
ka, uluslararası platformda “Eko Kent” kavramını ele 
alarak, ulaşım, kentsel doku ve yenilenebilir enerji baş-
lıkları çerçevesinde konunun İzmir ile ilişkisini aktardı. 
Belgin Terim Çavka, sunumunun ardından Komisyon 
üyelerinin ve meslektaşların sorularını yanıtladı.

Etkinlikler
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Yeni Mezun Mimarlar İçin Ücretsiz 
Çevrimiçi Eğitim: “Archicad ile BIM 
Süreçleri”

Ender Aydın (İki Kalem Mimarlık) tarafından düzen-
lenen “Archicad ile BIM Süreçleri” ücretsiz çevrimiçi 
eğitim semineri serisinin ilk grup çalışması 26-28 Ma-
yıs ve 2-4 Haziran 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi. Eğitim, Mimarlar Odası İzmir Şubesi’ne 
kayıtlı yeni mezun mimarların katılımına açık ve ücret-
siz olarak kurgulandı.

Ege Mimarlık’tan “Temas” Temalı “Bölünmüş Ekran” Söyleşisi

EGE MİMARLIK dergimizin “TEMAS” temalı 107. Sa-
yısının hazırlık aşamasında 22 Mayıs 2020 tarihinde 
mimarlar Esra Akcan, Korhan Gümüş, Yağmur Yıldırım 
ve Hakkı Yırtıcı’nın konuk olduğu “Bölünmüş Ekran” 
adlı çevrimiçi oturum gerçekleştirildi. İzleyicilere ka-
palı olarak yaoılan ve moderasyonunu Çiçek Ş. Tezer 

SMGM ile Ortak E-Seminer: 
“Sürdürülebilir Mimarlık” 

TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim 
Merkezi’nin kurguladığı, Şubemizle ortak olarak ge-
çekleştirilen e-seminer programında “Sürdürülebilir 
Mimarlık” başlığı altında bir dizi sunuma yer verildi. 
Dizinin ilk etkinliği, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Dr. Öğretim Üyesi İlker Kahra-
man katılımı ile 11 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşti-
rildi. Kahraman sunumunda, sera gazı salınımında öncü 
sektör olan yapı üretiminde yapılabilecek ufak değişik-
liklerle, küresel iklim krizini geriletmeye ciddi katkı sağ-
lanabileceğine vurgu yaparak, bu yönde yapılabilecek 
çalışmaları aktardı. Etkinlik kaydına erişmek için: you-
tube.com/watch?v=nCQ-vHeqdyw&feature=youtu.be 

Yıldız’ın üstlendiği söyleşide pandeminin mekanlar 
üzerindeki etkileri, kamusal alanın yeniden sorgulan-
ması, mekânsal eşitlik gibi konular tartışıldı. 
Oturumun yazılı dökümüne EGE MİMARLIK’ın 107. Sa-
yısından erişilebilinir: egemimarlik.org/107/10.pdf

Etkinlikler 
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SMGM ile Ortak E-Seminer: “Doğal 
Aydınlatma” 

TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim 
Merkezi’nin kurguladığı, Şubemizle ortak olarak ge-
çekleştirilen e-seminer programında ikinci etkinlik 18 
Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Tuğ-
çe Kazanasmaz’ın “Doğal Aydınlatma” başlıklı, canlı 
yolarak yayınlanan e-seminerinde, doğal aydınlatma 
yöntemleri, teknikleri ve uygulama alanları ile mekan 
kurguları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı
. Etkinlik kaydına erişmek için: youtu.be/pu1MGGCRJvw

SMGM ile Ortak E-Seminer: “Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar nZEB Projesi”

TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim 
Merkezi’nin kurguladığı, Şubemizle ortak olarak ge-
çekleştirilen e-seminer programında üçüncü etkinlik 
olan “Bina Enerji Simülasyonu” konulu seminer, Kimya 
Mühendisi Dr. Öğr Üyesi Emin Selahattin Umdu’nun 

SMGM ile Ortak E-Seminer: “Bina 
Enerji Simülasyonu”

TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim 
Merkezi’nin kurguladığı, Şubemizle ortak olarak ge-
çekleştirilen e-seminer programında üçüncü etkinlik 
olan “Bina Enerji Simülasyonu” konulu seminer, Doç. 
Dr. Zeynep Durmuş Arsan katılımı ve Dr. Öğretim Üye-
si İlker Kahraman moderatörlüğü ile 25 Haziran 2020 
tarihinde gerçekleştirildi. Arsan sunumuna bina perfor-
masyonu kavramını açıklayarak başladı ve sonrasında 
performans simülasyonundan ve modellerinden bah-
setti. Bina enerji simülasyonunun kullanım alanlarını, 
yöntemlerini ve avantajlarını aktaran Arsan, son olarak 
bu alandaki çalışmalar çerçevesinde Türkiye’deki du-
rumu tartıştı. Etkinlik kaydına erişmek için: youtube.
com/watch?v=9Brwy1-_sIE&feature=youtu.be

katılımı ve Dr. Öğretim Üyesi İlker Kahraman modera-
törlüğü ile 2 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
. Etkinlik kaydına erişmek için: 
youtube.com/watch?v=ghDiohEEzuU

Etkinlikler
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30 Ağustos’ta Mimarlar Odası İzmir 
Şubesi Bisiklet Topluluğu 
“Zafer Turu”

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Cumhuriyet tarihimiz için 
en önemli günlerden biri olarak kutldığımız 30 Ağustos 
Zafer Bayramımız kapsamında, Mimarlar Odası İzmir 
Şubesi Bisiklet Topluluğu ile bir Zafer Turu düzenledi

9 Eylül Bisiklet Turu

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Bisiklet Topluluğumuz, 
pandemi günlerinde meslektaşların açık havada bir 
araya gelip birliği hissedebilecekleri bir etkinlik olarak; 
9 Eylül 2020 tarihinde İzmir ‘in Kuruluşu’nu Körfez’de 
turlayıp Günbatımı Terası’na kadar kurgulanan bir ro-
tada pedallayarak kutladı.

Mimarlar Odası 47. Genel 
Kurul Öncesi Delege ve Temsilcilik 
Toplantısı

Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak, Mimarlar Odası 
47. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımımız ön-
cesinde sanal ortamda yapılan arama yoklama top-
lantılarının devamı olarak, 9 Eylül 2020 tarihinde İzmir
Mimarlık Merkezi’nde Delege ve Temsilcilik Toplantısı
gerçekleştirildi.

Etkinlikler 
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Mimarlık Haftası Çevrimiçi Etkinliklerle Kutlandı

Mimarlık Haftası, Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafın-
dan her yıl geleneksel olarak üyelerle bir araya geline-
rek çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Şube, bu sene içinde 
olduğumuz pandemi günlerinde birlik olmanın önemi-
ni bir kez daha derinden kavrayarak ve bunun sorum-
luluğunu taşıyarak üyeleriyle buluşacağı dolu dolu bir 
çevrimiçi program hazırladı. 
Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA)’nin bu yıl için belir-
lediği “Daha İyi Bir Kentsel Geleceğe Doğru” teması 
etrafında çeşitli etkinliklerle şekillendirilen Mimarlık 
Haftası 2020 programında söyleşiler, tartışmalar, su-
numlar, röportajlar ve bir bisiklet gezisi yer aldı. Etkin-
likler, Cosentino ve Massive Parke Sistemleri’nin spon-
sorluğunda gerçekleştirildi.
Mimarlık Haftası kutlamalarında açılış konuşmalarını 5 
Ekim tarihinde çevrimiçi olarak Mimarlar Odası İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Kahraman, 
Aydın Temsilciliğimizin Başkanı Cemre Şahin Kazıcı ve 
İzmir’de önemli üretimlerde bulunmuş olan Y. Mühen-
dis Mimar Güngör Kaftancı gerçekleştirdiler. 
Hafta kapsamında7 Ekim Çarşamba günü İzmir Büyük-

şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Mimarlar Odası İz-
mir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Kahraman’ın 
konuk olduğu “Kent Hakkı: İzmir Projeleri Üzerine” söy-
leşisi gerçekleştirildi. Doç Dr. Zehra Akdemir Veryeri ve 
Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu’nun moderasyonuyla ger-
çekleştirilen söyleşide Soyer ve Kahraman’a yöneltilen 
sorular, sosyal medyadan yapılan çağrıya cevaben mes-
lektaşlardan ve kentlilerden gelen sorulardan derlendi. 
Kahraman ve Soyer İzmir projeleri üzerinden tarihsel 
miras, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yürütülen projeler, 
TARKEM’in yaklaşım biçimi, Alsancak Nazım İmar Pla-
nı çalışmaları, Liman Arkası Bölgesi ve Ege Mahallesi ile 
ilgili çalışmalar, Belediye’nin yeşil altyapı stratejisi gibi 
konularda görüşlerini belirterek ve çalışmalardan bah-
settiler.
8 Ekim Perşembe günü Mimarlık Hafta kutlamalarında 
Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin 3. kez gerçekleştirdiği 
Mimarlık Maratonu’nın ilk oturumu yer aldı. Mimarlar 
Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Yelda Tuna’nın 
yürütücülüğünde gerçekleşen etkinlikte Atölye Sim’den 
Gözde Susam İnanç, Emre Kolçak Mimarlık’tan Emre 

Etkinlikler
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Kolçak, Mert Uslu Mimarlık’tan Merve Çelik ve maes-
hup.com ile Nusret Uşun çalışmalarını aktardılar. 
Kutlamaların 4. gününde Helsinki Tampere Üniversi-
tesi’ nde çalışan değerli Dr. Mimar Hüseyin Yanar’ın, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde görev-
li Doç. Dr. Deniz Dokgöz ve aynı üniversitede Araş-
tırma Görevlisi olan Mimar Rafet Utku, “Eskiz Haller: 
Salgının Ortasında” başlıklı bir çevrimiçi oturumda bir 
araya geldiler. Etkinlik, bir sonraki günde Dokgöz ve 
Utku’nun yine eskiz çalışmaları üzerine kurguladıkları 
çevrimiçi atölyelerle devam etti. 
Mimarlık Haftası kutlamaları, üyeleri fiziksel fakat me-
safeli olarak bir araya getiren “Rota–Kıyı” bisiklet gezi-
si ile tamamlandı. Gezi kapsamında İzmir Körfezi etra-
fında yer alan bir dizi yapı, mimarları ile birlikte ziyaret 
edildi. Mimarlar Odası İzmir Şubesi, üyeleri ile yüz yüze 
gelerek Mimarlık Haftası’nı kutlayabileceği günleri has-
retle beklerken, bu özlemi hafifleteceğini umduğu bir 
Mimarlık Haftası programında, mesleki birliği güçlen-
direcek ve geleceğe birlikte düşünerek bakmayı sağla-
yacak çevrimiçi etkinliklerle üyeleriyle buluştu.

Mimarlık Haftası Açılışı 
Atatürk Anıtı’na Çelenk Koyularak 
Gerçekleştirildi

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA)’nin Dünya Mimarlık 
günü olarak belirlediği, her yıl Ekim ayının ilk pazar-
tesi gününü takip eden hafta, Mimarlık Haftası olarak 
kutlanıyor. 
Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak her yıl coşkuy-
la kutladığımız Mimarlık Haftası’nın 2020 yılında da 
açılışımızı Şube Yönetim Kurulu Üyeleri olarak İzmir 
Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
birlikte Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk 
koyarak gerçekleştirdik.

Etkinlikler 
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İzmir Mimarlığına Katkı Koyanlar Vefa Programı

“İzmir Mimarlığına Katkı Koyanlar Vefa Programı”, 
İzmir mimarlığına katkı vermiş kişilere şükran sun-
mak, düşüncelerini ve çalışmalarını hatırlatmak, 
kendilerini ve yaptıklarını yeniden gündeme getir-
mek amacıyla Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafın-
dan kurgulandı.  Programın ilk oturumu Mimarlık 
Haftası etkinlikleri kapsamında 6 Ekim Salı günü de-
ğerli mimar Fahri Nişli üzerine çevrimiçi bir panel-
le gerçekleştirildi. Moderasyonunu Prof. Dr. Deniz 
Güner’in gerçekleştirdiği ve üç bölümde kurgulan-
mış olan panelin ilk oturumunda Fahri Nişli’nin mes-
lektaşı ve damadı Yüksek Mühendis Mimar Ersin 
Pöğün yer aldı. Pöğün, Nişli’nin herkesin bildiği, ta-
nıdığı kamusal kimliğinin ötesinde pek bilinmeyen 
özel dünyasına, karakterine, mizacına, jest ve ref-
lekslerine kısaca değindiği bir sunum gerçekleştirdi. 
İkinci oturumda ise Prof. Dr. Özen Eyüce, Nişli’nin 
İzmir mimarlığındaki yerini ve çalışmalarının özgün 
yanlarını ele aldığı sunumu ile yer aldı. Panelin son 
bölümünde ise “1950-1980 Yılları Arasında İzmir Mi-
marlığında Fahri Nişli” başlıklı yüksek lisans tezini 
yeni tamamlamış olan Y. Mimar Berrak Suluova ve 
Suluova’nın tez danışmanı Prof. Dr. Didem Akyol 
Altun; Nişli’nin 1944 yılında başlayan mimarlık serü-
venini, ürettiği tüm işleri ve yapılarını gözler önüne 
seren bir sunum gerçekleştirdiler. Panelin sonunda 
İzmir mimarlığına çok önemli katkılar sunmuş Mi-

mar Fahri Nişli’ye iletilmek üzere bir teşekkür pla-
keti Mimarlar Odası İzmir Şubesi adında Yüksek 
Mühendis Mimar Ersin Pöğün’e sunuldu. 

Etkinlikler
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Mimarlık Haftası “Kent Hakkı” 
Program Serisi’nde Konuklar 
Tunç Soyer ve İlker Kahraman

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin kurguladığı, İzmir’in 
geleceğini şekillendirecek kent stratejilerinin ve 
projelerinin konuşulacağı “Kent Hakkı” program se-
risi Ekim ayından itibaren başladı.
Programın ilk oturumu, Mimarlık Haftası kapsamın-
da 7 Ekim 2020 tarihinde İzmir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tunç Soyer ve Mimarlar Odası İzmir Şu-
besi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Kahraman’ın 
konuk olduğu “Kent Hakkı: İzmir Projeleri Üzeri-
ne” söyleşisi gerçekleştirildi. Doç Dr. Zehra Ak-
demir Veryeri ve Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu’nun 
moderasyonuyla gerçekleştirilen söyleşide Soyer 
ve Kahraman’a yöneltilen sorular, sosyal medya-
dan yapılan çağrıya cevaben meslektaşlardan ve 
kentlilerden gelen sorulardan derlendi. Kahraman 
ve Soyer İzmir projeleri üzerinden tarihsel miras, 
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yürütülen projeler, 
TARKEM’in yaklaşım biçimi, Alsancak Nazım İmar 
Planı çalışmaları, Liman Arkası Bölgesi ve Ege Ma-
hallesi ile ilgili çalışmalar, Belediye’nin yeşil altyapı 
stratejisi gibi konularda görüşlerini belirterek ve ça-
lışmalardan bahsettiler.

Mimarlık Maratonu-3 Serisinin 
İlk Oturumu Mimarlık Haftası’nda

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin gelenekselleşen 
“Mimarlık Maratonu-Sunumlar Serisi” etkinliği; ka-
muoyunda mimarlık bilincinin yaratılması ve nitelikli 
projelerin halka ulaştırılması, mimarın ve nitelikli mi-
marinin ulaşılabilir olduğunun halka aşılanması he-
defi ile meslektaşlarımızın 10 dakikalık sunumlarıyla 
gerçekleşmektedir.
Bu yıl, üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Mimarlık 
Maratonu etkinliği, ayda bir kere tekrarlanan bir et-
kinlik serisi olarak kurgulandı.
Mimarlık Maratonu 3’ün ilk serisinde yer alan 
üyelerimiz Atölye SİM’den Gözde Susam İnanç, 
Emre Kolçak Mimarlık’tan Emre Kolçak, Mert Uslu 
Mimarlık’tan Merve Çelik ve meashup.com’un kuru-
cusu ve yürütücüsü Nusret İrfan Uşun oldu.
Etkinlik, 8 Ekim Perşembe Günü İzmir Mimarlık Mer-
kezi youtube kanalında meslektaşlarla paylaşıldı.
. Mimarlık Maratonu 3, Massive Parke Sistemleri 
sponsorluğunda gerçekleşmektedir.

Etkinlikler 



103

HABERLER BÜLTENİ 2020-2021

Mimarlık Haftası Etkinliği: 
“Eskiz Haller: Salgının Ortasında”

Mimarlık Haftası etkinlikleri kutlamalarının 4. gü-
nünde Helsinki Tampere Üniversitesi’nde çalışan 
değerli Dr. Mimar Hüseyin Yanar’ın, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde görevli Doç. Dr. 
Deniz Dokgöz ve aynı üniversitede Araştırma Gö-
revlisi olan Mimar Rafet Utku, “Eskiz Haller: Salgının 
Ortasında” başlıklı bir çevrimiçi oturumda bir araya 
geldiler. 

Mimarlık Haftası Kutlamaları 
Kapsamında Eskiz Atölyesi

Mimarlık Haftası etkinlikleri kapsamında, 10 Ekim 
2020 tarihinde Doç. Dr. Deniz Dokgöz ve Araş. Gör. 
Rafet Utku’nun yürütücülüğünde iki atölye gerçek-
leştirildi. Eskiz çalışmaları üzerine kurgulanan otu-
rumlarda; Rafet Utku “Salgının Ortasında ‘Pencere-
den Bakmak’” ve Deniz Dokgöz ise “Daha İyi (!) Bir 
Kentsel Geleceğe Doğru… ‘Yıkımlar’” başlıklı atölye-
lerde mimarlar ve mimarlık öğrencileriyle çevrimiçi 
olarak buluştular.

Etkinlikler
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Mimarlık Haftası’nda Mimar Ressam 
Nuray Tanrıverdi Resim Sergisi

Mimarlık Haftası kutlamaları kapsamında İzmir 
Mimarlık Merkezi üyemiz Mimar-Ressam Nuran 
Tanrıverdi’nin Resim Sergisi’ne ev sahipliği yap-
tı. 5 Ekim 2020 tarihinde açılışı yapılan sergide, 
Tanrıverdi’nin çalışmalarından seçkiler yer aldı. 
Sergi, Merkezi ziyaret eden konuklar tarafından 5 
Ekim-22 Ekim tarihleri arasında görülebildi.

Mimarlık Haftası “Rota-Kıyı” 
Bisiklet Etkinliği

Mimarlık Haftası etkinlikleri, üyelerimizi fiziksel fa-
kat mesafeli olarak bir araya getiren “Rota-Kıyı” bi-
siklet gezisi ile tamamlandı. Gezi kapsamında İzmir 
Körfezi etrafında yer alan bir dizi yapı, mimarları ile 
birlikte ziyaret edildi. Bisiklet Rotası üzerinde yer 
alan; Tramvay İzmir Karantina Durağı Üst Örtüle-
ri (İKİARTIBİR Mimarlık), Konak Saçakları (İKİAR-
TIBİR Mimarlı), Tırtıl (İKİARTIBİR Mimarlık), İzmir 
Mimarlık Merkezi, Bayraklı Sahili ve Yaya Köprüsü 
(Not Mimarlık), Alaybey Bahçe (Studio Evren Baş-
buğ), Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası 
(Studio Evren Başbuğ) ve Pavilion by the Sea (Stu-
dio Evren Başbuğ) ziyaret edildi.

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi Gerçekleştirildi
Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi 
(SMGM)’nin ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin or-
ganizasyonuyla, eğitmenler Mimar Özgür Güller ve 
H. Sibel Tümdağ’ın yürütücülüğünde Enerji Kimlik
Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi 23-25 Ekim tarih-
leri arasında İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi. Katılımın yoğun olduğu eğitim, pandemi ko-
şullarına uygun olarak uygulandı.

Etkinlikler 
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Mimarlık Maratonu 3’ün Çevrimiçi 
2. Oturumu

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin gelenekselleşen 
“Mimarlık Maratonu” etkinliğinin bu yıl 3.’sü gerçek-
leştirilen serisinin 2. oturumu, 5 Kasım 2020 tarihin-
de çevrimiçi olarak yayınlandı.
Maraton’un konukları Eskiz Mimarlık’tan Jülide Tu-
tan Hergül, Tarkan Oktay Mimarlık’tan Tarkan Ok-
tay ve Günsor Mimarlık’tan Korhan Günsor oldu.
. Etkinlik, Massive Parke Sistemleri sponsorluğunda 
gerçekleştirilmiştir.

Mimarlık Maratonu 3’ün 
Çevrimiçi 3. Oturumu

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin gelenekselleşen 
“Mimarlık Maratonu” etkinliğinin bu yıl 3.’sü gerçek-
leştirilen serisinin 2. oturumu, 3 Aralık 2020 tarihin-
de çevrimiçi olarak yayınlandı.
Maraton’un konukları Cemre Şahin Mimarlık’tan 
Cemre Şahin Kazıcı, Eke Mimarlık’tan Öznur Turan 
Eke ve Seçil Şavklı İgot, Ekip Mimarlık’tan Mihriban 
Artıktay ve Ocado Mimarlık Öznur Çakır oldu.
. Etkinlik, Reynaers Aluminium sponsorluğunda 
gerçekleştirilmiştir.

Yarışmalar Söyleşi Dizisi: İzmir Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin yarışma projele-
ri ve deneyimlerinin aktarıldığı youtube canlı ya-
yın serisinin dokuzuncusu 6 Aralık 2020 tarihinde 
youtube’da izleyicilerle buluştu. Uğur Yıldırım’ın 
moderasyonuyla gerçekleştirilen söyleşide, İzmir 
Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması’nda 
ödüle layık görülen proje ekipleri sürece ait dene-
yimlerini paylaştı, yarışma için geliştirdikleri yakla-
şımlara ve projelere yönelik soruları yanıtladılar. 

Etkinlikler
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Emre Arolat ile 
“Konak Meydanı Üzerine”

18.yüzyıldan günümüze kadar İzmir kentinin merke-
zi olan ve farklı zamanlarda çok çeşitli dönüşümler
yaşamış olan İzmir Konak Atatürk Meydanı ve çev-
resi 2003 yılında Sayın Ersen Gürsel’in tasarımı ile
son halini almıştır.
Meydanı oluşturan yapılar bulundukları dönemler-
de pek çok olaya şahitlik etmişlerdir ancak bir kısmı
büyük yangın ile bir kısmı ise yerel yönetimin verdi-
ği kararlar ile günümüze ulaşmamışlardır.
18 Aralık 2020 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezi
youtube kanalı üzerinden Prof. Dr. Deniz Güner’in
moderatörlüğü ile gerçekleştirilen söyleşide Emre
Arolat, İzmir Atatürk Meydanı’ı ve meydanı oluş-
turan yapıların öneminden bahsetti. Mimar, İzmir
Depremi’nin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından, Meydan’da bulunan yapıların yıkılması
ile ilgili olarak yapılan açıklamalar ile ilgili görüşle-
rini paylaştı.

Ersen Gürsel ile 
“Konak Meydanı Üzerine”

İzmir’in tarihi ve ssyal belleğinin önemli mekanla-
rından olan ve farklı zamanlarda çeşitli dönüşümler 
yaşamış olan ve 2003 yılında Haluk Erar ile Ersen 
Gürsel’in tasarımı ile son halini almış olan İzmir Ata-
türk Meydanı’nın değerini, geçmişini, bugününü ve 
geleceğini değerli mimarlarla konuştuk.
Bu kapsamda, önemli söyleşilerden biri 19 Aralık 
2020 tarihinde Mimar Ersen Gürel ile gerçekleştiril-
di. Gürsel, değerli paylaşımlarında tarihsel bilginin 
mekân aracılığı ile iletilmesinde Sarıkışla’dan başla-
yarak günümüze kadar meydanın öyküsünü aktar-
dı, aynı zamanda meydan için tasarım yaklaşımla-
rını ve süreçte yaşadıkları deneyimleri izleyicilerle 
canlı olarak paylaştı.

Etkinlikler 
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Yitirdiklerimiz

Sicil No Vefat tarihi

4724 19.02.2020

9709 28.02.2020

12333 11.03.2020

8286 13.03.2020

2270 26.04.2020

10011 25.05.2020

3452 17.06.2020

2645 10.07.2020

19134 27.09.2020

3239 11.10.2020

9161 13.10.2020

425 14.11.2020

39328 16.11.2020

3316 18.11.2020

19378 07.12.2020

4081 10.12.2020 

13205 16.12.2020

İsim 

Ali Erim Köstepen (Ege MMYO, 1969)  

Ekmel Eryılmaz (Ege Üni, 1978) 

İsa Mintaş (ANKARA DMMA, 1981) 

Ahmet Cenkut Kıranoğlu (Konya DMMA, 1976) 

Kayhan İşeren (İst. Teknik Ok, 1963)  

Cem Cemil Öztürk (Ege Üni, 1978) 

R. C. Metin Aydoğan (KTÜ, 1969)

Emre Karcıoğlu (İTÜ, 1966)

Yıldıray Rakıcıoğlu (KTÜ, 1990)

Ziyaeddin Bilgin (THS-Karlsruhe, 1963)

İsmail Erol Gümrükçü (Devlet GSA, 1977)

Fahrettin Nişli (Devlet GSA, 1944)

Serpil Aytek (Floransa Üni, 2008)

Mümtaz Eren (İTÜ Teknik Ok, 1966)

Hikmet Şen (Gazi Üni, 1986)

Tanju Öncel (ODTÜ, 1971)

Yeşil Filiz Toker (Ege Üni, 1978)

Aramızdan Ayrılan Meslektaşlarımız




