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Bas›n Aç›klamas›

TMMOB Mimarlar Odas› 
Kentlerimizin Gelece¤i ‹çin Kent Suçlar›na Yönelik
Yürüttü¤ü Mücadeleyi Her Koflulda Sürdürecektir!...

30.11.2008 tarihinde parti toplant›s›nda konuflan Sa-
y›n Baflbakan Tayyip ERDO⁄AN, konuflmas›n›n bir bölü-
münde meslek odalar›n›n ve özellikle Odam›z›n ad›n› ve-
rerek, bizleri belediye uygulamalar›n›n önünde engel ya-
ratmakla ve ideolojik davranmakla suçlam›flt›r. 

Say›n Baflbakan öncelikle flunu iyi bilmelidir: TMMOB
Mimarlar Odas›, hükümetinin mimarl›ktan sorumlu dev-
let bakanl›¤› de¤ildir. Mimarlar Odas› siyasi bir yap›lan-
ma olmay›p gücünü Anayasadan alan, kamu yarar›na
hizmet eden bir mesleki uzmanl›k kurumudur. Kurulu-
flundan bu yana geçen 54 y›ld›r kente karfl› suç niteli¤i
tafl›yan düflünce ve uygulamalara hoflgörü göstermeyen
Odam›z, Türkiye’nin mimarl›k meslek kurulufludur. Ülke-
mizdeki yap›laflma ile ilgili tüm kentsel uygulama ve ka-
rarlar› yak›ndan takip etmek, incelemek, irdelemek ve
gerekirse hukuki yollara baflvurmak Odam›z›n temel yü-
kümlülü¤üdür. Bu görevimizi, elbette ‹dareye hofl görün-
mek veya z›tlaflmak için de¤il, toplumsal sorumlulu¤u-
muz gere¤i yapmaktay›z. 

Say›n Baflbakan belediye uygulamalar›n›n sürekli yarg›-
ya tafl›nmas›ndan flikâyetçi olmaktad›r. Ça¤dafl, de-
mokratik ülkelerde bir baflbakan›n, hukuk devletinde
yarg›ya gidilmesinden, yarg›n›n kararlar›ndan yola ç›ka-
rak bir meslek odas›n› halka flikâyet etmesi al›fl›k olun-
mayan bir yaklafl›md›r. Bizler bu davalar› sadece kendi-
sinin iktidar›nda oldu¤u belediyelere de¤il, mesle¤imiz-

TMMOB Mimarlar Odas›; Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n 30.11.2008 tarihinde
yapt›¤› konuflmada yer alan, Odalar› ve Mimarlar Odas›n› suçlayan ifadelerine yönelik
olarak afla¤›daki bas›n aç›klamas›n› yapm›flt›r: 

le ilgili hatal› uygulamalar içerisine giren tüm belediye-
lere açmaktay›z. E¤er bu davalar›n ço¤u kendi partisinin
belediye yönetimlerini kaps›yor ise bunu herkesten ön-
ce Baflbakan›n oturup ciddi olarak düflünmesi gerek-
mektedir. 

Belediyelerimizin ellerindeki çok ciddi olanaklar› kent
suçu niteli¤indeki gösteriflli yat›r›mlara yönlendirip top-
lumun aldat›lmaya çal›fl›ld›¤› günümüz uygulamalar›n›
onaylamam›z bizlerden beklenmemelidir. Kentlerimiz
yerel yöneticilerin her iste¤ini yapabilece¤i bofl arsalar
de¤ildir. Yerel yönetimler kat›l›mc›, fleffaf ve bilimselli¤i
öne ç›karan bir süreci izleyip uygulamalar›na yans›t›rlar-
sa, elbette bu sorunlar oldukça azalacakt›r. Bu bilinçle
kentlerimize yaklaflmal›, bu bilinçle hareket edilmelidir.

‹ktidar›n Odalar›n etkinli¤ini azaltacak yasal düzenleme
haz›rl›klar› içinde oldu¤unu bildi¤imiz bir süreçte, en yet-
kili a¤›zdan sunulan bu yaklafl›m›n; bu düzenleme için
bir gerekçe oluflturma gayreti oldu¤u da anlafl›lmakta-
d›r. TMMOB Mimarlar Odas›, tüm bu giriflimlere karfl›n,
kimseden talimat almadan; arsa ve arazi ya¤mas›na,
kentsel talana, kente karfl› ifllenen suçlara karfl›, ça¤-
dafll›ktan, bilimden, demokrasiden ve halktan yana tav-
r›n›, bu güne kadar sürdürdü¤ü gibi, bundan sonra da
hukuk çerçevesinde mücadelesini sürdürecektir.

TMMOB Mimarlar Odas›

01.12.2008
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Bas›n Aç›klamas›

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, AKP ‹stiflare ve De-
¤erlendirme Toplant›s›’n›n kapan›fl›nda yapt›¤› konufl-
mada, belediye çal›flmalar›n›n meslek odalar› taraf›n-
dan engelledi¤ini iddia etmifltir.

Bilinmelidir ki; TMMOB ve ba¤l› meslek odalar› çal›flma-
lar›n› ve de¤erlendirmelerini bilimin ve tekni¤in ›fl›¤›nda
sürdürmektedir ve bilimin ve tekni¤in ›fl›¤›nda do¤rular›
söylemekten, bu alanda hukuksal mücadelesini sürdür-
mekten vazgeçmeyecektir.

Siyasi iktidar, çal›flmalar›n› sürdürürken meslek odala-
r›n bilimsel görüfllerini almaya yatk›n olsa, meslek oda-
lar›n›n uyar›lar›na kulak verse Say›n Baflbakan’›n sözü-
nü etti¤i davalara da gerek kalmayacakt›r.

TMMOB kent yaflam›n› ilgilendiren imar, kültür ve tu-
rizm, çevre, kamu yönetimi ve yerel yönetim sistemini
düzenleyen yasalar›n eksiklik ve yetersizliklerinden bah-
sederken insan sa¤l›¤›, do¤al çevre, insan haklar›-kent-
li haklar›, kat›l›m, yaflanabilirlik gibi kavramlar› referans
almaktad›r.

TMMOB, kent sorunlar›na iliflkin olarak özellikle son yir-
mi y›ld›r yerel yönetimler, kamu kaynaklar›n›n da¤›l›m›,
afetler, çevre, altyap›, ulafl›m, konut, turizm, kentsel ko-
ruma ve kentsel dönüflüm temalar›nda sorun tespitleri-
ni ve çözüm önerilerini kamuoyuna sunmaktad›r. Kamu-

oyunun dikkatine sundu¤umuz önerilerimiz kimi zaman
gündemi oluflturmufl, kimi zamansa dönemin siyasetçi-
lerince görmezlikten gelinmifltir. Siyasal alan, bu öneri-
leri ço¤unlukla özünden ve amac›ndan uzaklaflt›r›p fark-
l› bir kurguda de¤erlendirmektedir.

TMMOB, özellikle son 2 y›ld›r kentlerde “kent sempoz-
yumlar›” düzenlemekte ve yerel yönetimlere iliflkin çö-
züm önerilerini, bilim adamlar› ve kentte yaflayanlarla
birlikte oluflturmaktad›r. Bugüne kadar, Bursa, ‹stanbul,
Ankara, Kocaeli, Eskiflehir, Bodrum, Denizli, Adana,
Mersin ve Samsun’da düzenlenen bu sempozyumlara
‹zmir, Diyarbak›r ve K›rklareli ile devam edece¤iz. Anka-
ra’da 20 fiubat’ta düzenleyece¤imiz Yerel Yönetimler
Sempozyumu ile de kentlerde gerçeklefltirdi¤imiz bu et-
kinliklerin sonuçlar›n› kamuoyu ile paylaflaca¤›z.

Say›n Baflbakan›, bu ülkenin mühendislerine, mimarla-
r›na, flehir planc›lar›na kulak vermeye ça¤›r›yoruz.

Say›n Baflbakan, bu ülkenin ayd›nl›k yüzlü insanlar›n›n
oluflturdu¤u meslek örgütleri ile u¤raflmak yerine, onla-
r›n bilim ve tekni¤in ›fl›¤›nda gelifltirdi¤i çal›flmalara ku-
lak verse, kentlerimiz de bu ülke de daha yaflanabilir
olur.

Mehmet So¤anc›

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

01.12.2008 

Baflbakan Meslek Örgütleri ‹le U¤raflmak Yerine,
TMMOB’nin Söylediklerine Kulak Verse Kentlerimiz de,
Bu Ülke de Daha Yaflanabilir Olur
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Bas›n Aç›klamas›

TC BAfiBAKANLIK TOPLU KONUT ‹DARES‹ 
BAfiKANLI⁄I’NA

‹lgi: 04.11.2008 gün ve 56230 say›l› yaz›n›z.

Odam›za göndermifl oldu¤unuz ilgi yaz›n›zdan, yerleflim
alanlar›n›n tasar›m kriterlerini nitelik olarak gelifltirmek,
bu çerçevede ülkemizin farkl› bölgesel özellikleri ve kül-
türel de¤erleri gözetilerek, konut yerleflimlerinin gerek
mekânsal, gerek sosyal anlamda farkl› tercih ve kulla-
n›m taleplerine cevap verecek nitelikte zenginlefltirilme-
sinin planland›¤› anlafl›lmaktad›r.

Baflkanl›¤›n›z ayr›ca, bu amaçla tip konut projelerinin
tasarlanmas›na yönelik Ulusal Fikir (Tasar›m) Yar›fl-
mas› düzenlemeyi planlad›¤›n›, ilgili yönetmelik uyar›n-
ca yar›flma jürisinde yer almak üzere Odam›zca aday
gösterilmesini talep etmektedir. 

Odam›z, ülkemizdeki toplu konut uygulamalar›n› tüm ör-
gütü ile birlikte yak›ndan izlemekte, bu konuda de¤iflik
ölçek ve nitelikte toplant›lar düzenlemekte ve ülkemizin
bu çok önemli sorununun yeryüzünün en zengin mimar-
l›klar›ndan birine sahip Türkiye’de, Anadolu uygarl›kla-
r›n›n bu eflsiz kimlik ve kültür kazan›mlar›na yak›fl›r ni-

telikteki bir mimarl›k ve flehircilik anlay›fl›n›n hakim
k›l›nmas›n› dilemektedir.

Mimarlar Odas›, son y›llarda giderek artt›¤› ve en az›n-
dan Baflkanl›¤›n›zca üretilen toplu konut say›s›n›n yak-
lafl›k 350.000’e ulaflt›¤› günümüzde bu uygulamalara
iliflkin flu saptamalar› yapmaktad›r:

• TOK‹, özellikle emlak pazarlamas›na öncelik veren ve
inflaat sektöründe adeta devlet destekli bir büyük tekel
oluflturmay› hedefleyen yeni yasal yetkileri ve bunlara
dayal› uygulamalar›yla, anayasadaki, toplu konut kanu-
nundaki ve kendi kurulufl mevzuat›ndaki temel ve ka-
musal amaç ve kimli¤inden h›zla uzaklaflmaktad›r. 

• Ülkemize egemen kimliksiz toplu konut yap›laflmas›
yeni de¤ildir. Bu olgu, yaklafl›k 50 y›ld›r izlenen ranta
dayal› ve “kat karfl›l›¤› yap satç›l›k”la bütünleflmifl
imar politikalar›n›n bir ürünüdür ve TOK‹ bu yanl›fl› gü-
nümüzde de sürdürmektedir. 

• TOK‹ projelerinde; yerel ve bölgesel sivil mimarinin
ça¤dafl tasar›mlara da esin kayna¤› olmas› yönünde he-
men hiçbir çaba, niyet ve örnek gözlenmemektedir. 

Mimarlar Odas› TOK‹’nin Tip Konut Projeleri
Yar›flmas› için Jüriye Aday Göstermeme Karar› Ald›
TC Baflbakanl›k Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤› (TOK‹), Mimarlar Odas›’na gönderdi¤i ya-
z› ile farkl› co¤rafi bölgelerde iklimsel, sosyal ve kültürel özellikler dikkate al›narak mi-
mari kriterlerin ve tasar›m ilkelerinin belirlenmesi ve TOK‹’nin yeni projelerine baz olufl-
turacak tip konut projelerinin tasarlanmas›na yönelik Ulusal Fikir (Tasar›m) Yar›flmas›
düzenlemeyi planlad›¤›n› bildirilmifl ve Oda’dan sözkonusu yar›flma için jüri üyesi iste-
mifltir.
Konuyu gündemine alan Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu yapt›¤› de¤erlendirme-
ler sonucu afla¤›da verilen yaz›y› TOK‹’ye iletmifltir:
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• Toplum ve kamuoyu “toplu konut” denince sadece
TOK‹’nin izledi¤i tip blok mimarisini kavramakta; bunlar
yerine sokak ve mahalle dokular› oluflturabilecek, yöre-
sel kültür, iklim, topografya, peyzaj vb. gibi yerel özelik-
leri gözeten yeni yerleflim alternatifleri akla gelmemek-
tedir. Bu husus ülke kent planc›l›¤›n› ve mimarl›¤›n›n k›-
s›rlaflmas›na yol açacak önemli bir handikap olarak de-
¤erlendirilmektedir. 

• TOK‹’ye devredilen yasal imar yetkileri, bulunulan
kent ve çevre ile uyumsuz; genel planlama ve flehircilik
ilkelerini gözetmeyen; imar hukuku, kültürü ve bilinci
aç›s›ndan kabul edilemez planlama ve yap›laflma karar-
lar› ile kullan›lmaktad›r. 

• Kamuya (hazineye) ait arazilerin, ülkenin sa¤l›kl› kent-
leflmesi, planl› yap›laflmas›, toplumsal amaçl› kullan›m-
lara alan yarat›lmas›; korunmas› gerekli do¤al ve kültü-
rel dokular›n yaflat›lmas› vb kamusal amaçlarla de¤er-
lendirilmesi gerekirken, bu arazilerin ranta dönük proje-
ler için TOK‹’ye devredilmesi, emlak pazar›na aç›lmalar
ve pazarlamaya dönük arsa yarat›lmas› sonucunu do-
¤urmaktad›r. 

•Do¤al, ekolojik ve kültürel de¤erleri aç›s›ndan yasalar-
la korunmalar› öngörülen bölgelerde uygulanmaya çal›-
fl›lan TOK‹ projelerinin bu de¤erleri yeterince gözetti¤i
söylenemez. 

•Kimi TOK‹ projelerinin aç›klamalar›nda yer alan “Os-
manl›-Selçuklu mimari tarz›” vb. yaklafl›mlar, tasar›m
kültürünü k›s›tlayan, Anadolu’ya yabanc› ve ça¤dafl mi-
marinin asla kabul edemeyece¤i “kifliliksiz taklitler” ola-
rak de¤erlendirilmektedir. 

Oysa TOK‹:

• Konut sorunuyla olan ilgisini, Anayasa’n›n 157. mad-
desindeki temel koflul olan “flehirlerin özelliklerini ve

çevre flartlar›n› gözeten bir planlama çerçevesinde”
kurmak ve sorumluluklar›n› da buna ba¤l› olarak “çev-
reye ve insan haklar›na sayg›l› bir mimarl›k kültürünü”
güçlendirecek yönde üstlenmek durumundad›r. 

• Y›llar›n imar duyars›zl›¤›n› simgelemek, hatta yap-sat-
ç›l›¤›n doru¤a ç›kan örneklerini yaratmak yerine, ulusal
de¤erlerle bütünleflmifl, toplumun gereksinmelerini üst
düzeyde karfl›layan, Anadolu sivil mimarl›k sanat›n›n
zenginli¤i ve çeflitlili¤inden yola ç›kan daha mimarca bir
durufl göstermeli ve ülkedeki tekdüze ve kimliksiz yap›-
laflmaya alternatif projelere önderlik etmelidir. 

• Cumhuriyet’in bafllang›ç dönemlerindeki kamu mimar-
l›¤›nda gözlenen ulusal kimlik ve bölgesel karakter ara-
y›fllar›n›n sonucunda, ayn› döneme ait yap›lar›n hemen
tümü bugün “kültürel miras” niteli¤i kazanmaktad›r. 

• Bu anlay›fl›n günümüzde de yeniden önemsenerek,
TOK‹ projelerinde Anadolu birikimlerinden esinlenilen
bir yerleflme dokusunun egemen k›l›nmas› uygun ola-
cakt›r. Bu yöndeki çal›flmalar öncelikle ilgili tüm kurum-
lar›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilmelidir. 

• Tarihten do¤ru ve düzeyli esinlenmeyi baflaracak, bi-
çimsel de¤il öz olarak geleneksel mimarinin ça¤dafl yo-
rumlar›n› gerçeklefltirebilecek mimari projelerin elde
edilmesi için “mimarl›k ve flehircilik yar›flmalar›” ola-
na¤›n› ve erdemini kullanmay› ilke edinmelidir. 

Bu saptama ve öneriler ›fl›¤›nda Mimarlar Odas› ilgi ya-
z›n›zda önerdi¤iniz “‹darenizin yeni projelerine baz olufl-
turacak tip konut projelerinin tasarlanmas›na yönelik
Ulusal Fikir (Tasar›m) Yar›flmas›”na iliflkin flu yakla-
fl›mlar›n› bilgi ve de¤erlendirmelerinize sunmaktad›r:

• Anadolu’nun farkl› co¤rafi bölgeleri ile, yüzy›llard›r üre-
tilen özellikle konut mimarl›¤› aras›nda bir çak›flmay›
beklemek olas› de¤ildir. Örne¤in, ilgi yaz›n›zda yer ald›-
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¤› gibi bir “Akdeniz Konut Tipi” ya da bir “Karadeniz Ko-
nut Tipi” tan›mlamak, ülkemizin mimari zenginli¤i ve çe-
flitlili¤inin yads›nmas› anlam›na gelmektedir. 

• Temel bir kabul olarak ülkemizin de¤iflik co¤rafyalar›n-
da de¤iflik konut türlerinin yer ald›¤› ve belli tipolojilerin
olufltu¤u bilinmektedir. Ancak bu türlerin tüm bölgede
geçerli olabilece¤i sav› yerel gerçeklerle uyuflmamakta-
d›r. Örne¤in Akdeniz Bölgesi’nin genifl s›n›rlar› içerisin-
de birçok de¤iflik konut türü bulunmakta, kimi hallerde
ayn› yerleflmede de¤iflik nedenlere ba¤l› olarak farkl› ti-
polojilerin kullan›labildi¤i bilinmektedir. Anadolu mimar-
l›¤› bilinen geçmifliyle 13 bin y›ld›r bu zenginli¤i ve çeflit-
lili¤i ile an›lmaktad›r. 

• Bu kabulden yola ç›karak ilgi yaz›n›zda belirtildi¤i gibi
“ülkemizdeki her co¤rafi bölge için, bölgesel, fiziksel,
iklimsel, kültürel ve sosyolojik verilere uygun öneri tip
proje gelifltirilmesi “ fikri, Ülkemizin yüzy›llar›n deneyi-
mine dayal› mimarl›k birikiminin Baflkanl›¤›n›zca yeterince
tan›mlanamad›¤› ve yorumlanamad›¤›n› göstermektedir. 

• Yeni yap› tasar›m›nda, yerleflmenin geleneksel nitelik-
lerini, korunmas› gerekli de¤erlerini, topografyas›n›, pey-
zaj de¤erlerini gözetmek do¤ru bir tasar›m yaklafl›m›
olarak görülebilir. Ancak beklenen bu verilerin ça¤dafl
tasar›m yaklafl›mlar›yla yorumlanmas› ve de¤iflik bir dil
oluflturulabilmesidir. Bu dilin oluflturulmas›n›, belli say›-
da tasar›mc›n›n çok genifl co¤rafyalara ba¤l› kalmak ko-
fluluyla kendini ifade edebildi¤i bir yar›flmadan bekleme-
nin ne kadar gerçekçi olaca¤› takdirlerinize b›rak›lm›flt›r. 

• Ülkemizin “tasar›mda tip proje” alan›nda olumsuz de-
neyimleri vard›r. Geçmifl y›llarda özellikle kamu yap›la-
r›nda uygulanan bu yöntem, yerel de¤erleri göz ard›
eden, birbirinin ayn› “kutular”›n ülkemizin her yerinde
yap›lmas›n› sadece “yap›mda düflük maliyet” gibi mi-
mari yarat›c›l›k karfl›t› bir gerekçe ile meflrulaflt›ran bir

anlay›fl›n ürünü olmufl ve Ülkemiz mimarl›¤›n› k›s›rlaflt›r-
m›flt›r. ‹lgi yaz›n›zda yap›lmas› düflünülen yar›flmada yerel
de¤erlere önem verilece¤i belirtilmiflse de, Mimarlar Oda-
s›’n›n tip projeler iliflkin hakl› kayg›s› devam etmektedir. 

• Mimarlar Odas›, ülkemizin konut mimarl›¤›n›n “yeni-
den tasarlanmas›” gibi yaflamsal önemi olan bir konu-
nun tüm boyutlar› ilgili tüm taraflarla paylafl›lmadan ve
“co¤rafi bölge esasl› bir tip konut tasar›m›”n›n olumlu
ve olumsuz yönleri yeterince tart›fl›lmadan yap›lan bu gi-
riflimin oluflum biçimini de benimsememektedir. 

Bu saptama ve de¤erlendirmelerimiz, ‹darenizin ilgi yaz›
ile tan›mlad›¤› bu yar›flman›n kavramsal yönünün, Ülke-
miz mimarl›¤›n›n geliflmesi, yerel de¤erlerin göz ard›
edilmemesi, olabildi¤ince çok say›da meslektafl›m›z›n
kendi kent ve kasabalar›nda konut tasar›m süreçlerine
sahip ç›kmalar›, yöresel kimliklerin savunucusu ve sür-
dürücüsü olmalar› gibi Odam›z›n “olmazsa olmaz” ilke-
leri ile uyuflmad›¤›n› göstermektedir.

Mimarlar Odas›, mimarl›k ürünlerini elde etme süreçle-
rinde yar›flmalar›n çok önemli bir yeri oldu¤unu birçok
kez dile getirmifl; yar›flmalar›n mimari kaliteyi artt›ran,
meslektafllar›m›z aras›nda rekabet ortam› yaratan; en
ak›lc›, uygulanabilir ve ekonomik çözümlerin elde edil-
mesine arac› olan bir süreç oldu¤unu sürekli olarak sa-
vunmufltur. Bu nedenle Odam›z›n yar›flma karfl›t› bir tu-
tum içinde olmas› gelenek ve ilkelerimizin do¤as›na ay-
k›r›d›r. Ancak yukar›da s›ralad›¤›m›z nedenlere ba¤l› ola-
rak, ‹darenizin açaca¤› yar›flman›n Jürisi için aday gös-
termeyece¤imizi, buna karfl›n ‹darenizin ülkemizdeki ko-
nut üretimi alan›nda sergileyece¤i daha de¤iflik yakla-
fl›mlar›n ilgili tüm taraflarla paylafl›lmas› ve belirli muta-
bakatlar sa¤lanmas› kofluluyla yeni süreçlere kat›lmay›
bir kamu görevi olarak gördü¤ümüzü bilgilerinize sunar›z.

TMMOB Mimarlar Odas›
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Toplumlarda baz› dönemeçler bilimsel/teknolojik/sos-
yal geliflmeleri tetikler. 21. yüzy›l›n efli¤inde dünyan›n
tek bir vücut olarak paylaflt›¤› mimarl›k ve çevre krizi
de, uluslararas› boyutlarda bafllayan ve UIA arac›l›¤›yla
oluflturulan bilinçlenme ve etkileflim sürecini tetikle-
mifltir. Mimarlar Odas› 2004 y›l›nda bünyesinde ve ken-
di yap›lanmas›na en uygun biçimde kurdu¤u Sürekli
Mesleki Geliflim Merkezi ile bu toplumsal krize anlaml›
bir yan›t vermifltir. 

Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi, mimarl›k mesle¤i ve
mesleki hizmetin etkinli¤ini, verimlili¤ini ve geliflimini
sürekli k›lmak amac›yla, meslek mensuplar›na de¤iflen
dünya koflullar›, bilimsel teknolojik geliflmeler ve top-
lumsal gereksinmeler çerçevesinde, mesleki formas-
yonlar›n›, sürekli geliflme ortamlar›n›, olanaklar›n› ve f›r-
satlar›n› sunmak, edindi¤i yeni bilgi ve becerilerini de-
¤erlendirmek ve referanslar› haline getirmek amac›yla
kurulmufltur. 

Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi, kendi dünyas›ndaki
örgütlenme baflar›s› ile UIA taraf›ndan takdir görmüfl;
dünyada ikinci bölge olarak adland›r›lan ve Türkiye çev-

resindeki, Do¤u Avrupa ve Ortado¤u ülkelerini kapsa-
yan 30 ülkenin sürekli mesleki geliflim etkinli¤i örgüt-
lenmesi yolundaki çabalar›na destek için öncü sorum-
lulu¤unu üstlenmifltir. Bu baflar› e¤itim bilinci yüksek
meslektafllar›m›z›n ve örgütlenme deneyimi kuvvetli
meslek Odam›z›n baflar›s›d›r. 

Avrupa ülkelerinin tümünde ve ABD, Kanada gibi gelifli-
min öncülü¤ünü yapan ülkeler bütünün sürekli mesleki
geliflim etkinlikleri, mesleki toplumsal sorumlulu¤un
ayr›lmaz bir parças›d›r. Uzun y›llard›r süregelen uygula-
ma deneyimleri bulunmaktad›r. Bu geliflimi destekle-
yen yasal altyap› zaman içinde mesleki sorumlulu¤u
destekleyici, olgun bir düzeye ulaflm›fl durumdad›r.
Toplumumuzda henüz yeni olan bu deneyim sizlerin
elefltirileri ile günden güne olgunlaflmakta, yasal altya-
p› da paralelinde kurulmaya çal›fl›lmaktad›r. 

Geldi¤imiz aflamada, Büro Tescil Belgesi’ni “yenile-
mek” isteyen meslektafllar›m›z için SMM Yönetmeli¤i
ile getirilen zorunluluk hukuksal süreçlerin aç›kl›k ka-
zanmamas› nedeniyle ask›ya al›nm›flt›r. Yarg› süreci ha-
len devam etmektedir. 

SMGM Yoluna Devam Ediyor
Mimarlar Odas› Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi (SMGM) Yürütme Kurulu, 3 Aral›k 2008
tarihinde toplanarak, Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu’nca al›nan “Mimarlar Odas›
Serbest Mimarl›k Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤i’nin 7.
maddesinin ikinci f›kras›n›n (i) bendinin yürütülmesinin durdurulmas›” karar› ve
Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu toplant›s›nda yap›lan de¤erlendirmeleri ele
alm›fl ve afla¤›daki bildirinin mimarl›k kamuoyuna duyurulmas›n› uygun görmüfltür.

Bas›n Aç›klamas› 04.12.2008
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SMGM hukuksal duraksaman›n yaratt›¤› bu yeni döne-
meci, kendi iç geliflimi ve yenilenmesi için bulunmaz bir
f›rsat olarak de¤erlendirmektedir. Tüm üyelerimize yay-
g›nlaflt›ramad›¤›m›z için endifle duymakta oldu¤umuz
mesleki geliflim etkinliklerinin daha da gelifltirilmesi,
sistemlefltirilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› için de¤erlendir-
me süreçlerimiz h›zla devam etmektedir. II. SMG Çal›fl-
tay› içeri¤i de bu yönde oluflturulmufltur. Sürekli mesle-
ki geliflimin toplumsal bir proje olarak tasar›m›n›n bafl›-
na dönülüp, mimarl›k bilgisinin felsefe temelleri, kura-
m›, güncel geliflim alanlar›n›n yeniden gözden geçiril-
mesi, yaflam boyu geliflme için önerilecek etkinlik ve
e¤itim alanlar›n›n çeflitlendirilmesi konu al›nacakt›r.
Bunun yan›nda, yetiflkin e¤itiminin gereklilikleri ve e¤i-
tim ve etkinlik tasar›mlar›nda ortaya konacak davran›fl
modelleri de konular aras›ndad›r. Bu alandaki yarat›c›,
k›flk›rt›c›, yenilikçi fikirlerin ortaya ç›kar›lmas› çal›fltay›n
amac› içindedir. 

Unutulmamal›d›r ki, hukuksal süreçler geçerli yasalar›n
tan›mlad›¤› mant›k içinde de¤erlendirmelerde bulunur.
Oysa, gelece¤i biçimlendirmeye soyunmufl mesle¤imi-
zin ve dolay›s›yla da sürekli geliflimin hedefleri, sürege-
lene elefltirel bakarak, daha ileriye dönük yasalar›n ç›k-
mas›nda öncü rol oynar. 

Mesle¤imizin sahip oldu¤u ilerici toplumsal konumun
fark›nda olarak, sürekli mesleki geliflim etkinliklerimizi
planlad›¤›m›z ve özlem duydu¤umuz düzeye tafl›ma ça-
balar›m›za inançla devam ediyoruz ve yasal süreçlerin
çözümünü ilgililere b›rak›yoruz. 

TMMOB Mimarlar Odas›

Mimarlar Odas› Sürekli Mesleki Geliflim Merkezinin 2007
y›l› Çal›flma Usul ve Esaslar›na iliflkin Yönergesinin yay›n-
lanmas›ndan itibaren Mimarlar Odas›’nda mesleki yetkinin
verilmesi ve mesleki yetkinin yenilenmesi koflullar› aras›n-
da meslektafllar›m›z›n sürekli mesleki geliflim kapsam›n-
daki performanslar›n›n bir kriter olarak de¤erlendirilmesi
uygulanmaktad›r. Bu konudaki uygulaman›n yasal daya-
naklar› aras›nda Serbest Mimarl›k Hizmetleri Uygulama,
Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤inin Serbest Mimar-
l›k Hizmetleri Büro Tescil Belgesi’nin tescil ve tescil yenile-
me flartlar› aras›nda belirtilen “Mimarlar Odas›n›n öngördü-
¤ü meslek içi e¤itimi alm›fl olmas›” ile ilgili maddesi bulun-
maktad›r. Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu Serbest Mi-
marl›k Hizmetleri Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim
Yönetmeli¤inin 7. maddesinin ikinci f›kras›n›n (i) bendinin
yürütmesinin durdurulmas›na karar vermifltir. Dava süreci
devam etmektedir.

Dan›fltay’›n bu karar›n› de¤erlendiren Merkez Yönetim Ku-
rulumuz Serbest Mimarl›k Hizmetleri Uygulama, Tescil ve
Mesleki Denetim Yönetmeli¤inin 7. maddesinin 1. f›kras›-
n›n (h) ve 2. f›kras›n›n (i) bendinin, 9. maddesinin 5. f›kra-
s›n›n (i) ve 6 f›kras›n›n (h) bendinin,   10. maddesinin 1. f›k-
ras›n›n (j) bendinin, 11. maddesinin 1. f›kras›n›n (d) bendi-
nin ve 12. maddesinin 1. f›kras›n›n (e) bendlerinin ask›ya
al›nmas›na, Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu’nun kara-
r› do¤rultusunda ifllem yap›lmas›na karar vermifltir. Bu ka-
rar do¤rultusunda üyelerimizin baflvurmalar› halinde Ser-
best Mimarl›k Hizmetleri Büro Tescil Belgelerinin verilmesi
ve yenilenmesinde sürekli mesleki geliflim kapsam›ndaki
performanslar› bir kriter olarak al›nmayacakt›r. Ancak;
2006 ve sonras›nda mezun olan üyelerimizin, Serbest Mi-
marl›k Hizmetleri Büro Tescil Belgesi ilk kay›t baflvurular›-
n›n de¤erlendirilmesinde, SMGM genelgeleri çerçevesinde
belirlenen yükümlülüklerin aranmas›na devam edilecektir. 

SMGM Kredilendirmesi
Hakk›nda Bilgilendirme
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Say›n Do¤an H›zlan,

‹zmir, Üçkuyular Eski troleybüs Deposu alan› üzerinde
inflaat› tamamlanarak aç›l›fl› yap›lan, ülkemizde bir ilk
olan ve ‹zmir’in önemli bir kültür mekan› eksikli¤ini gi-
deren Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin 1989 –
1994 dönemi yerel yönetimince tamamen yanl›fl bilgi
verilerek sahiplenilmeye çal›fl›lmas›na yönelik aç›klama
yapma ve do¤ru bilginin topluma yans›t›lmas› ihtiyac›n›
duyduk.

30.12.2008 tarihli yaz›da meclis üyelerince verilmifl
olan bilgiler tamamen yanl›flt›r. Güzelyal›’daki troleybüs
deposu alan› Sn. Çakmur zaman›nda, ilgili yaz› sahibi
meclis üyelerinin de oylar›yla, 23.11.1993 tarih,
05/243 say›l› Büyükflehir Belediye Meclis Karar› ile
1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan› de¤iflikli¤i yap›larak,
Ticaret, E¤lence Merkezi ve Konut karar› içeren Kentsel
Aktivite Merkezi olarak planlanm›flt›r.

Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi Ahmet
Pirifltina Döneminde Planlanm›flt›r. Al›flverifl-Ticaret
Merkezi-Konut Yerine Sanat Merkezi Yap›larak Kent
Arsas› Kentli Kullan›m›na Sunulmufltur
26 Aral›k 2009 tarihli Hürriyet Gazatesi’nde “‹zmir’de Adnan Saygun Sanat Merkezi aç›-
l›yor” bafll›¤›yla ‹zmir’de büyük bir eksikli¤i giderecek olan Adnan Saygun Kültür Mer-
kezi’ne yer veren Do¤an H›zlan,  30 Aral›k 2009 tarihinde “Saygun Projesi, Yüksel Çak-
mur zaman›nda bafllad›” bafll›¤›yla bu konuda kendisine ulaflan faks ve e-postalardaki
düflünceleri özetleyerek okurlar›yla paylaflt›. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Hasan Topal, konu ile ilgili bilgileri ve görüfllerini afla¤›daki metin ile Say›n
H›zlan’a iletti.

Yaz›da iddia edilenin aksine yap›lan plan de¤iflikli¤inde
Kültür ve Sanat merkezine dair bir karar yoktur.

O dönemin meclisi, bu alanda, ticaret – al›flverifl mer-
kezi ile konut bloklar› öngörmüfl ve bu amaçla ad› “Üç-
kuyular Plaza” olan bir de proje haz›rlanm›flt›r. Söz ko-
nusu proje Mimarl›k Dekorasyon Dergisinin 1993 y›l›
May›s say›s›nda yay›mlanm›flt›r. Arsan›n tamam›n› kap-
sayan 4 katl› al›flverifl merkezi, üzerinde 22 katl› 2 adet
konut blo¤u bulunmaktad›r. 

Özetle rafa kald›r›lm›flt› denen proje budur ve projenin
Sanat Merkezi ile hiçbir ilgisi yoktur. ‹ddia edilen proje
yaz›l› ifade ile hala tozlu raflarda duruyordur.

16.12.1993 tarih, 04/610 say›l› yaz› ile Mimarlar Oda-
s› ‹zmir fiubesi taraf›ndan ‹zmir Büyükflehir Belediye
Baflkanl›¤›’na “Üçkuyular Plaza” projesinin kente getire-
ce¤i olumsuzluklar ve yanl›fll›klar konusunda uyar› yap›l-
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m›fl, bu arsan›n, ticaret, konut fonksiyonlar› karar› getirile-
rek kamu elinden ç›kart›lmas›na elefltiride bulunulmufltur.

Bu alan üzerinde 27 Mart 1994 Yerel Seçimleri sonucu
göreve gelen Belediye yönetimi de ayn› anlay›fllar› sür-
dürmüfltür.

1999 yerel yönetim seçimlerinde göreve gelen Say›n
Ahmet Pirifltina döneminde, ortak ak›lla oluflturdu¤u ‹z-
mir kentinin planl›, sa¤l›kl› yaflam alanlar›na kavuflturul-
mas› ve kentin kültür – sanat mekanlar›n›n gelifltirilme-
si politikalar› kapsam›nda söz konusu eski troleybüs
deposu alan›nda, 04.11.1999 tarih, 05/227 say›l› Bü-
yükflehir Belediye Meclisi karar› ile 1/5000 ölçekli na-
z›m imar plan› de¤iflikli¤i yap›larak “Belediye Hizmet
Alan›  - Kültür Sanat Merkezi” plan karar› getirilmifltir.

Naz›m Plan Karar›na uygun olarak 1/1000 ölçekli uygu-
lama ‹mar Plan› Karar› 30.06.2000 tarih, 4403/4756
say› ile Konak Belediye Meclisinde karara ba¤lanm›fl ve
Büyükflehir Belediye Baflkan› (Ahmet Pirifltina) taraf›n-
dan onaylanm›flt›r.

Alan üzerinde tescilli yap›lar bulunmas› nedeniyle ‹zmir
1 Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu
13.10.2000 gün 8849 say›l› karar› ile Kültür Sanat
Merkezi imar plan› de¤iflikliklerini uygun bulmufltur.

“Kültür Sanat Merkezi” karar› içeren ‹mar Plan› süreci
tamamlan›nca 2000 y›l›nda ‹zmir Büyükflehir Belediye-
since Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi için S›n›rl›
Davetli Mimari Proje Yar›flmas› düzenlenmifltir.

Prof. Do¤an Kuban, Güngör Kaftanc›, Prof. Orcan Gün-
düz, Prof. Ahmet Eyüce, U¤ur Belger’in asli jüri, Hasan

Topal, Hikmet Gökmen’in Yedek Jüri, Murat Kato¤lu,
Mehmet Çal›flkan, Cengiz Onaran, Ergun Unaran, Tay-
fun Taner’in Dan›flman jüri olarak görev ald›¤› yar›flma
sonunda Mimar Tevfik Tozkoparan’›n projesi 1. olarak
seçilmifltir. (yar›flma sonuçlar› Ege Mimarl›k Dergisi’nin
2000 / 2 say›s›nda yay›mlanm›flt›r.)

Uygulama Projeleri de süreç içinde tamamlanan Ahmet
Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin temel atma törenin-
den birkaç gün önce Sn. Ahmet Pirifltina aram›zdan ay-
r›lm›flt›r. ‹nflaat, göreve gelen Sn. Aziz Kocao¤lu taraf›n-
dan tamamlanarak ‹zmir kentine kal›c› ve ça¤dafl bir mi-
mari eser, bir sanat merkezi kazand›r›lm›flt›r.

Projeyi sahiplenen ilgili Meclis üyelerinin görev yapt›-
¤› 1989 – 1994 döneminde Troleybüs deposu alan›
“Üçkuyular Plaza” ad› alt›nda Al›flverifl – Ticaret Mer-
kezi – Konut yap›larak, sat›lma karar› al›nm›fl, yetme-
mifl Konak Meydan›’nda Galleria projesi ile ticaret
merkezi yap›lmak istenmifl Mimarlar Odas› ‹zmir fiube-
si’nin açm›fl oldu¤u dava sonunda inflaat mahkeme
karar› ile durdurulabilmifltir.

Say›n H›zlan,

‹zmir Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin ‹zmir’e kazand›-
r›lmas› sürecinin ve Ahmet Pirifltina’n›n kente yönelik
politikalar›n›n kamuoyu taraf›ndan do¤ru olarak bilinme-
si amac›yla bu bilgileri de¤erlendirmenize sunuyorum.

Sayg›lar›mla

Hasan Topal
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› 
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Etkinlikler

Teknovak Bina Sistemleri’nden Diego Nicolini ve Metin
Yavuz’un konuflmac› olarak yer ald›¤› Merkezi Elektrikli
Süpürge Sistemleri semineri 6 Kas›m 2008 Perflembe
günü gerçekleflti.

Merkezi elektrikli süpürge sistemlerinin; evler, ifl yerle-
ri, oteller gibi elektrikli süpürgenin kullan›ld›¤› her yerde
kullan›lmakta oldu¤u aktar›lan seminerde sistemin mo-
dern ev konseptinde giderek yayg›nlaflt›¤› da izleyenlere
iletildi. Sistemin bina içerisinde bir yere sabit olarak
monte edilen merkezi süpürge ünitesi ve ankastre boru
hatlar› yard›m› ile bu cihaza ba¤lanan girifl soketlerin-
den olufltu¤unu aktaran yetkililer, sistem hakk›nda de-
tayl› bilgileri görsel sunumlarla destekli olarak izleyen-
lerle paylaflt›lar. Sistemin özellikle alerji ve ast›m has-
talar›na sa¤l›k yönünden faydalar› da aktar›lan seminer-
de, evlerde kullan›m aç›s›ndan sistemin avantajlar› yet-
kililer taraf›ndan iletildi. Sistemin binalara hangi aflama-
da uygulanaca¤›ndan söz eden yetkililer, cihaz ve akse-
suarlar›n tan›t›m›n› da yapt›lar. Teknik özelliklerin detay-
lar›yla aktar›ld›¤› seminerde, son olarak yaklafl›k mali-
yetler hakk›nda bilgi verildi. Firma taraf›ndan düzenle-
nen kokteylde izleyenler sistem hakk›nda sorular›n› yet-
kililere dan›flma imkan› buldular.

“Merkezi Elektrikli Süpürge
Sistemleri” Semineri Gerçekleflti

Velux Çat› Pencereleri taraf›ndan düzenlenen “Bina Ta-
sar›m›nda Gün Ifl›¤›n›n Önemi ve Yaratt›¤› Farklar” semi-
neri 18 Kas›m 2008 Sal› günü gerçekleflti.

Gün ›fl›¤›n›n yüzy›llard›r ayd›nlatmada kullan›lan en
önemli do¤al kaynak oldu¤u dile getirilerek gün ›fl›¤›n›n
önemine de¤inilen seminerde, firman›n optimum gün
›fl›¤›n› bir ayr›cal›k olarak de¤il, yaflam standard› olarak
gördü¤ü aktar›ld›. Firman›n 65 y›ld›r dünya çap›nda çat›
penceresi üretimi yapt›¤›n› aktaran Kutay Yalç›nda¤,
gün ›fl›¤›n›n mimaride her geçen gün daha da önem ka-
zand›¤›na de¤indi. Özellikle küresel ›s›nma gerçe¤i kar-
fl›s›nda enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n›n öneminin artt›-
¤› bu günlerde firman›n gün ›fl›¤› kullan›m›n› teflvik etti-
¤i ve tasar›mlarda bu konuya öncelik verilmesinin dün-
yam›z›n gelece¤i aç›s›ndan önemli oldu¤u vurguland›.
Do¤al ayd›nlatman›n insan psikolojisini iyi yönde etkile-
di¤i belirtilen seminerde, iç mekan›n alg›lan›fl kalitesini
ve atmosferini de olumlu yönde etkiledi¤i aktar›ld›. Ça-
t›dan ›fl›k alarak ve do¤al havaland›rma sa¤layarak da-
ha kaliteli yaflam alanlar› yaratan çözümlerin mimaride-
ki önemi ve tasar›m› olumlu yönde etkileyece¤i aktar›-
lan seminer sonras›nda firma taraf›ndan kokteyl düzen-
lendi. Firma ve ürünleri hakk›nda detayl› bilgi edinme
flans› yakalayan üyelerimiz, semineri ilgiyle izledi.

“Bina Tasar›m›nda Gün Ifl›¤›n›n
Önemi ve Yaratt›¤› Farklar”
Semineri Gerçekleflti

ocak.qxp  1/7/09  11:34 AM  Page 10



11Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Etkinlikler

Fatih Karaman’›n “Mimarl›k ve
Psikanalizin Kesiflim Noktas› Olarak
Ev ve Yer” Söyleflisi Gerçekleflti

Mimar Kemalettin için Haz›rlanan
“Tarihin Dönüm Noktalar›nda Bir
Mimar” Sergisi Aç›ld›

Fatih Karaman’›n
“Mimarl›k ve Psika-
nalizin Kesiflim
Noktas› Olarak Ev
ve Yer” söyleflisi 11
Kas›m 2008 Sal›
günü gerçekleflti.

Psikanalizin Freud
ile bafllayan yakla-
fl›k 120 y›ll›k bir

geçmifli oldu¤unu dile getiren Karaman, Türkiye’de ise
yaklafl›k 15 y›ll›k bir geçmifli oldu¤undan söz ederek ül-
kemiz için yeni olan bu alandan ve mimarl›kla kesiflim
noktas›ndaki çal›flmalardan söz etti. Bu alanda yap›lan
çal›flmalar›n daha çok Jung analizi üzerinden yap›ld›¤›
bilgisini veren Karaman, daha çok metafizik bir psika-
naliz olarak tan›mlad›¤› Jung’çu yaklafl›m yerine ‹lhan
Berk’in “fieyler Kitab›”ndan ‘Ev’ bafll›kl› konuyu karfl›l›k-
l› ifllemeyi tercih etti. ‹lk ‘ev’in ya da ‘yer’in anne oldu-
¤unu sözlerine ekleyen Karaman, evin bizi ve iliflkileri-
mizi yans›tt›¤›n› hatta ‘ev’in ben oldu¤unu aktard›. Ken-
dilik kavram›ndan ve bunun kendi olmayan ile ayr›m›n›n
yan› s›ra ayr›l›klar›n fark›ndal›¤›yla paralel geliflen bilinç-
lilik halinden de söz eden Karaman, kapal› bir kutu olan
özneden yola ç›kan evin de kapal› oldu¤una Berk’in ki-
tab›ndan bir bölümle yer verdi. Evi duvar, kap› ve pen-
cerenin toplam› olarak aktaran Berk’in bu söyleminden
yola ç›karak kap›, pencere ve duvarlara psikanalitik bir
bak›fl aç›s›yla sunuflunda yer veren Karaman, gelenek-
sel konuttan, modern konuta ve flimdilerde rezidans
olarak isimlendirilen ve kelime anlam›n›n çok daha öte-
sinde haflmetli yap›lara ve o yap›lar›n içerisinde yafla-

maya çal›flan bizlere yer verdi. Mimarl›¤›n baflka bir di-
siplinle kesifliminde neler olabilirin arand›¤› söylefli üye-
lerimiz taraf›ndan ilgiyle izlendi. 

Mimar Kemalettin’i anma etkinlikleri kapsam›nda geçti-
¤imiz dönem Mimarlar Odas› Genel Merkezi’nin haz›rla-
d›¤› “Mimar Kemalettin: Tarihin Dönüm Noktalar›nda Bir
Yaflam” Sergisi 13-26 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda ‹z-
mir Sanat / Kültürpark’ta üyelerimizle bulufltu. Aç›l›fl ko-
nuflmas›n› Mimarlar Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Ha-
san Topal’›n yapt›¤› sergi, ilgiyle izlendi.
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Etkinlikler

Ça¤atay Keskinok’un “Kent Plan-
lama, Tasar›m ve Kamu Yarar›”
söyleflisi 21 Kas›m Cuma günü
gerçekleflti. Son günlerde s›kça
karfl›lafl›lan “kamu yarar› kavra-
m›”, planlama ve tasar›mda “ka-
musal yarar” nedir konular›na de-
¤inece¤ini belirterek söyleflisine
bafllayan Keskinok, Ortado¤u
Teknik Üniversitesi fiehir ve Böl-
ge Planlama Bölümü’nde dersle-

re girmenin yan› s›ra pek çok dönemde bilirkifli olarak da
çal›flt›¤›n›, bilirkiflilik yapt›¤› davalar›n özellikle kamu ya-
rar› kavram›n› daha çok sorgulamas›na neden oldu¤unu
ifade etti. Planlama kavram›n› niceliksellefltirildi¤i, in-
sanlarla ve mekanla ba¤lant›s›z planlar›n ortaya ç›kt›¤›
ve planlaman›n ideolojik bir araç olarak kullan›larak içi-
nin boflalt›ld›¤› bir ortamda bulundu¤umuzu vurgulayan
Keskinok,  elbette “kahraman mimar, kahraman planc›”
olunamayaca¤›n› belirtti. Ekonomik sorunlar›n, siyasi ve
politik müdahalelerin, ideolojik amaçlar›n planlama sü-
recinden uzak tutulmas›n›n günümüzde imkans›z oldu¤u-
nu belirtti. Planlama ve kentleflme sürecinde oldukça
keyfi uygulamalar›n yafland›¤› günümüzde, mimarlar ve
flehir planc›lar›n›n “kamu yarar›” kavram›n›n nas›l geniflle-
tilip yeni aç›l›mlar yapabilece¤ine dair düflünmeleri gerek-
ti¤ini vurgulad›. Bu aç›l›mlar›n neler olabilece¤ini iki örnek
ile aç›klamaya çal›flan Keskinok, insanlar›n kazan›lm›fl
haklar›n› mümkün oldu¤unca koruyarak, tekdüze ve al›fl›l-
m›fl müdahaleler yerine mekan kalitesini art›rmaya yöne-
lik müdahalelerin planlama sürecinde esas olmas›n›n
kentlerimizi daha sa¤l›kl› ve yaflan›l›r k›laca¤›n› ifade etti.

Ça¤atay Keskinok’un “Kent
Planlama, Tasar›m ve Kamu
Yarar›” Söyleflisi Gerçekleflti

“‹stanbul Fener ve Balat
Semtleri’nde Kentsel Koru-
ma ve ‹yilefltirme Deneyimi”
bafll›kl› söylefli Burçin Alt›n-
say Özgüner taraf›ndan 25
Kas›m Sal› günü fiubemiz se-
miner salonunda gerçekleflti-
rildi. Tarihi Yar›mada içerisin-
de yer alan Fener ve Balat
semtlerinde belirlenen proje
alan›nda, Türkiye’de ilk defa

bu ölçekte bir iyilefltirme yap›ld›¤›n› belirten Özgüner,
Avrupa Birli¤i ve Fatih Belediyesi taraf›ndan ortak yürü-
tülmesi planlanan çal›flmada ana amac›n alanda yafla-
yan halk›n sosyal yap›s›n› de¤ifltirmeden ve restoras-
yon sonras› oluflacak rant nedeniyle yap›lar›n el de¤ifl-
tirmesini önleyerek halkla bütünleflecek bir iyilefltirme
gerçeklefltirilmesi oldu¤unu vurgulad›. Bu amaç do¤rul-
tusunda, alanda yaflayanlarla uzun süre görüflmeler ya-
p›ld›¤›n› ve onlar›n ikna edilmesinden sonra ifle bafllan-
d›¤›n› ancak buna ra¤men çal›flma süresince pek çok
zorlukla karfl›lafl›ld›¤›n› belirtti. Proje kapsam›nda yap›-
lan restorasyonlar hakk›nda bilgi veren Özgüner, alan›n
restorasyon öncesi ve sonras› görüntülerini izleyicilerle
paylaflt›. Alan›n günümüzdeki durumuna da de¤inen Öz-
güner, projeyi yeterince sahiplenmeyen ve çal›flma sü-
recine de yeterince katk› koymayan Fatih Belediye-
si’nin, çal›flma alan›n›n bir k›sm›n› içine alan bölgede
“kentsel yenileme alan›” ilan ederek bir tak›m çal›flma-
lar bafllatt›¤›n› aç›klad›. Özgüner son olarak  bölgede
yap›lmas› planlanan olumsuz uygulamalar› önlemeye
çal›flacaklar›n› vurgulad›.

Burçin Alt›nsay Özgüner’in 
“Fener ve Balat Semtleri’nde
Kentsel Koruma ve ‹yilefltirme
Deneyimi” Söyleflisi  Gerçekleflti
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Etkinlikler

Hurflit Günefl’in “Yap› Sektörü
ve Ekonomi” söyleflisi 03 Ara-
l›k 2008 Çarflamba günü ger-
çekleflti.

Yap› sektörünün ekonomistle-
rin ilgi alan›na pek girmedi¤i-
ne de¤inerek söyleflisine bafl-
layan Günefl, yap› sektörünün
özelliklerini Türkiye özelinde
irdeleyen sunuflunun ard›n-

dan yaflanan krizin etkileri üzerine de de¤indi. Günefl,
2007 y›l›nda Türkiye milli gelirinin %5’lik dilimine sahip
olan yap› sektörünün, pay›n› yavafl art›ran bir sektör ol-
du¤una dikkat çekti. Makinalaflman›n yo¤un olmas›na
karfl›n emek yo¤un bir sektör oldu¤unu aktaran Günefl,
sektörün ard›l ba¤lar›n›n çok güçlü oldu¤unu da belirt-
ti. Kurumsallaflman›n eksikli¤ine karfl›n yurtd›fl›nda
hatr› say›l›r ifller yapan Türk müteahhitler oldu¤unu da
dile getiren Günefl, sektörün genel olarak örgütlenme
ve ölçek sorununa de¤indi. Günefl, bu sorunun tek kifli
egemenli¤inden flirketlerin birleflmeleri ile afl›labilece-
¤ini ve sosyo kültürel aç›dan afl›lmas› gereken bir so-
run oldu¤unu sözlerine ekledi. Ülkemizde %4’lerde olan
teminat mektuplar›n›n oran›n›n %1’lere indirilmesi, de-
netim mekanizmalar›n›n iyi ifllemesi ve teknolojinin
do¤ru kullan›m› ile birçok soruna çare bulabilece¤imizi
dile getiren Günefl, sektörün parlak y›llar›ndan ve yap›
sektörünün alt sektörlerinden de söz etti. Son olarak
yaflanan ekonomik krize ve krizin sektöre etkilerine de-
¤inen Günefl, krizden ç›kman›n tek yolunun ihracat›n ar-
t›r›lmas› oldu¤unu izleyenlerle paylaflt›. 

Hurflit Günefl’in “Yap› Sektörü ve
Ekonomi” Söyleflisi Gerçekleflti

Enis Öncüo¤lu’nun
“Uluslararas› Mimarl›k
Organizasyonu” söyle-
flisi 17 Aral›k 2008
Çarflamba günü ger-
çekleflti.

Öncüo¤lu Mimarl›k’›n
genifl bir co¤rafyada
proje üretimi yapabildi-
¤ini izleyenlere akta-
ran Öncüo¤lu, Ankara,

‹stanbul, Moskova, Hamburg, Almat›’da yer alan ofisle-
ri ile Türkiye, Rusya, BDT Ülkeleri ve Do¤u Avrupa’da
proje hizmeti verdikleri bilgisini de verdi. Ekibin sürekli-
li¤inin önemine de de¤inen Öncüo¤lu, çok ofisli olmak,
uluslararas› proje üretimi ve kurumsal kimlik konular›n-
da ayr›nt›l› bilgi verdi. 

Öncüo¤lu ayr›ca mimari üretime farkl› bir aç›dan baka-
rak, kurumsal mimarl›¤a örnek olarak üretti¤i projeler
üzerinden ofisin geliflim sürecini aktard›. Uluslararas›
fuarlarda yer al›nmas›n›n önemine de de¤inen Öncüo¤-
lu, içinde bulundu¤umuz krizi aflman›n bir yolunun ulus-
lararas› projelerde yer almak oldu¤unu dile getirdi. 

A¤›rl›kl› olarak al›flverifl merkezleri üzerine üretilen pro-
jelerini paylaflan konuflmac›, ürettikleri proje tipolojileri-
nin da¤›l›m›n› da izleyenlerle paylaflt›. Al›flverifl merkezi
projelerinde birçok kullan›c› ve yat›r›mc› girdisinin oldu-
¤unu ve her birinin farkl› istekleri oldu¤unu dile getiren
Öncüo¤lu, dan›flman ile çal›flman›n önemine de de¤in-
di. Krizde küçülmek yerine birleflmenin gereklili¤i savu-
nulan söylefli soru yan›tlarla son buldu. 

Enis Öncüo¤lu’nun “Uluslararas›
Mimarl›k Organizasyonu”
Söyleflisi Gerçekleflti
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Etkinlikler

Ayflen Savafl’›n “Müze ve Mekan-
sal Esnekli¤in Mimari Araçlar›”
söyleflisi 23 Aral›k 2008 Sal› gü-
nü gerçekleflti.

Esneklik kavram›na ifllev ve me-
kansal alg›dan söz ederek de¤i-
nen Savafl, asl›nda yap›n›n büyü-
meye, esnemeye pek de yatk›n
olmad›¤›n› dile getirerek sonsuza
kadar büyüyebilen flekilde tasar-
lanan Le Corbusier’in Tokyo’daki

Ça¤dafl Bat› Sanatlar› Müzesi’nin amaçland›¤› flekilde
büyüyemedi¤ini aktard›. Müze mimarl›¤›nda promenat›n
önemine de¤inen Savafl, Corbusier’den Masion La Roc-
he ve Carpenter Center yap›lar›n› iç/d›fl, kiflisel/kamu-
sal, karanl›k/ayd›nl›k kavramlar›na yer vererek aktard›.
Nemo Centrum ve Museum of Contemporary Art yap›la-
r›na sunuflunda yer veren Savafl, promenat›n yap›ya dö-
nüfltü¤ü Kunsthal yap›s›n›n düflük maliyetli ve esnekli¤i
kolayca yakalayan yap›s› ile her an gidebilecek gibi du-
ran kurgusuna de¤indi. Bar›fl Ya¤c› ile birlikte tasarlad›k-
lar› ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin kurgusundan
söz eden Savafl, promenat›n haf›zay› silmek üzere kur-
guland›¤› Jo Coenen’in NAI yap›s›na da de¤indi.
Gehry’nin Guggenheim Museum yap›s›na bir imgeden
çok kentsel bir proje olarak yer veren Savafl, Musée des
art et métiers ve Joan Miro Foundation Museum yap›la-
r›n› da aktard›. Müze nesne iliflkisine de sunuflunda yer
veren Savafl, sergileme, ayd›nlatma, depolama ve iklim-
lendirme ile esneklik aras›ndaki kurgudan söz ederek
sunuflunu tamamlad›.

Ayflen Savafl’›n “Müze ve
Mekansal Esnekli¤in Mimari
Araçlar›” Söyleflisi Gerçekleflti

U¤ur Tanyeli taraf›ndan 27
Aral›k 2008 tarihinde Kuflada-
s› Carisma Otelde gerçekle-
flen “Türkiye’de Güncel Mi-
marl›k” söyleflisi ilgiyle izlen-
di. Günümüzde kentlerin geli-
flimini etkileyen faktörlerin ya-
n› s›ra bu etkilerin kentlerin
ve metropollerin geliflim sü-
reçlerine yans›malar›n›n akta-
r›ld›¤› söylefli yaklafl›k 100 ki-
flinin kat›l›m›yla gerçekleflti.

Her y›l oldu¤u gibi yo¤un bir kat›l›mla gerçekleflen
geleneksel y›lbafl› kokteylimiz, 26 Aral›k Cuma günü
fiubemizde gerçekleflti.

Geleneksel Y›lbafl› Kokteylimiz
Gerçekleflti

U¤ur Tanyeli
Kufladas›’ndayd›
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Etkinlikler

Mimarlar Odas›’n›n 18–19 Aral›k, Perflembe–Cuma
günlerinde düzenledi¤i “Bilirkiflilik Sempozyumu”, “Bilir-
kiflilik Uygulama Alanlar›, Sorunlar, Öneriler” bafll›¤› al-
t›nda Ça¤dafl Sanatlar Merkezi’nde gerçeklefltirildi.

Panel aç›l›fl konuflmalar›; TMMOB Mimarlar Odas› Bafl-
kan› Bülend Tuna, TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›
Mehmet So¤anc›, YARSAV Baflkan› Ömer Faruk Emina-
¤ao¤lu ve Yarg›tay I. Baflkan› Hasan Gerçeker taraf›n-
dan yap›ld›. Bilirkiflilik ve Gayrimenkul De¤erleme Komi-
tesi Baflkan› ve MYK Yedek Üyesi Ali Ekinci taraf›ndan
tematik sunumlarla devam etti.

Bas›nda yay›mlanan bilirkiflilik raporlar›ndan oluflan ha-
berlerle konuya aç›kl›k getiren sunum sonras› sempoz-
yumda Bilirkiflilik; Bilirkiflilik ve Etik; Bilirkiflili¤in Tarih-
çesi ve Dünya Ölçe¤inde Bilirkiflilik; Bilirkiflilik Uygula-
ma Alanlar›; Bilirkiflilik Sorunlar›; Bilirkiflilik Uzmanl›klar
ve Yasal Mevzuat; Afet Sonras› Davalarda Bilirkiflilik ve
Yap› Denetimi Uygulamalar›ndan Örnekler; Bilirkiflilik
Uygulamalar›ndan Örnekler konular›nda, iki gün boyun-
ca alt› oturumda Hukukçu - Akademisyen -Teknik Ele-
man gözüyle ele al›narak tart›fl›ld›.

TMMOB Mimarlar Odas› Baflkan› Bülend Tuna’n›n aç›l›fl
konuflmas›nda; Mimarlar Odas›’n›n siyasi bir yap›lanma
olmad›¤›, gücünü anayasadan alan, kamu yarar›na hiz-
met eden bir meslek kurumu oldu¤u, ülkemizdeki yap›-
laflma ile ilgili tüm kentsel uygulama ve kararlar› yak›n-
dan takip etmenin, incelemek, irdelemek ve gerekirse
hukuki yollara baflvurman›n Odam›z›n temel yükümlülü-
¤ü oldu¤unu ve bu toplumsal sorumlulu¤umuzu; kente
karfl› ifllenen suçlara karfl›, ça¤dafll›ktan, bilimden, de-
mokrasiden ve halktan yana tavr›n› hukuk çerçevesinde
Oda olarak bugüne kadar sürdürdü¤ünü ve bugünden
sonra da sürdürece¤ini dile getirdi.

Bir kamu hizmeti olan Bilirkiflilik alan›nda görev alan mi-
mar, mühendis ve flehir planc›lar›n›n üye oldu¤u
TMMOB’ye düflen görev ve sorumlulu¤un bilinciyle ha-
reket eden TMMOB Mimarlar Odas›’n›n düzenledi¤i
sempozyumda;

Bilirkiflilerin; baflvurulacak konuda uzman ya da teknik
bilgiye sahip, hakim ya da savc› taraf›ndan görevlendi-
rilmifl olmas›, tarafs›z olmas› ve göreve seçildi¤inde et-
ti¤i yeminin “Görevime adalete ba¤l› olarak, bilim ve
fenne uygun olarak tarafs›zl›kla yerine getirece¤ime na-
musum ve vicdan›m üzerine yemin ederim” gere¤ine uy-
gun hareket etmesinin hakime anlamad›¤› olay› anlafl›-
l›r k›lmay›, hüküm vermesi için ayd›nlatmay› sa¤lamas›
konusundaki önemine dikkat çekildi ve bu konuda ya-
flanan sorunlar dile getirildi.

Bu sempozyumla bilirkiflilik konusunda, hukuki mevzu-
at - mesle¤inde bilen kifli - sosyal iliflkilerinde dürüstlük
güven duygular›na önem veren - mesleki davran›fl ve
etik ilkelerinde kendini gelifltirmifl kiflilerin Bilirkiflilik
yapmas›n›n önemi bir kez daha vurgulanm›flt›r. 

Bilirkiflilik Sempozyumu Ankara’da Yap›ld›
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 16

Teknik Gezi Mine Tanaç

‹zmir kentinin günümüze tafl›d›¤› çok önemli kültür mi-
ras› olan, Sefarad Mimarisini incelemek üzere, Oda-
m›z; 19 Kas›m 2008 Çarflamba günü, Ö¤r. Gör. Dr. Mi-
ne Tanaç eflli¤inde, bir inceleme ve kültür gezisi düzen-
lemifltir. 

Gezi kapsam›nda, 1492 y›l›nda ‹spanya’dan sürüldük-
ten sonra Avrupa’da ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ye-
ni kurulan liman kentlerinde, kendilerine yeni yaflamlar
arayan Sefarad Yahudileri’nin 16. yüzy›ldan sonra ‹zmir
kentinde toplanmaya bafllamalar›n›n devam›nda, 1948
y›l›na kadar geçen süreçte, bu kentte önce Kemeralt›
bölgesinde daha sonra da modernleflme hareketlerinin
devam›nda hem Kemeralt› hem de Karatafl bölgelerin-
de ürettikleri, en önemli mimari ürünler olan sinagog

‹zmir Sefarad Mimarisi ve Sinagoglar› Teknik Gezisi Gerçekleflti

yap›lar› ziyaret edilmifl ve incelenmifltir. Gezi kapsam›n-
da, sinagog yap›lar›, Yahudi Cemaati’nin ‹zmir kentinde
yaflad›¤› süreçte geçirdi¤i dönüflümlerin mimariye yan-
s›malar› okutularak incelenmifltir. Bu ba¤lamda, Keme-
ralt› bölgesinde konumlanan Algaze, Bikur Holim, Sinyo-
ra Giveret, Shalom ve Karatafl bölgesinde konumlanan
Beit ‹srail sinagoglar› örnek olarak gezilmifltir.

Kemeralt› bölgesinde yer alan sinagog yap›lar› 16. yüz-
y›lda ilk örgütlenen sinagoglar olmalar›ndan ötürü, gele-
neksel plan kurgusu ve cephe karakterlerini bar›nd›r-
maktad›rlar. Yüksek avlu duvarlar› içinde konumlanan
sinagog yap›lar›n›n, sokaktan alg›lar› kapat›lm›flt›r. Bi-
kur Holim Sinagogu, 17. yüzy›la tarihlenen, Hollandal›
bir Yahudi taraf›ndan yapt›r›lan ve günümüze kadar sü-
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Teknik Gezi

reç içerisinde mekansal anlamda de¤iflim geçirmemifl
çok özgün bir Sefarad Sinagogu olarak örneklenmifltir.
Yap›, merkezde konumlanan “Bima”s› ile özgün plan
kurgusunu tafl›maktad›r. Shalom Sinagogu; Ayd›n’dan
‹zmir’e göç eden Sefarad Cemaati’nin örgütledi¤i sina-
gog olarak merkezi plan kurgusu ile infla edilmifl, 17.
yüzy›l›n ortas›nda ‹talyan etkisi ile merkezinde konumla-
nan “Bima”n›n Hekal duvar›n›n karfl›s›na tafl›nmas› ile
“Bipolar” plan flemas›na dönüfltürülmüfltür. “Bima”s›
Sefarad Yahudileri’nin ‹spanya’dan kovulmalar› s›ras›n-
da yolculuklar›n› tamamlad›klar› kad›rgalar›n›n formun-
da üretilmifl olup özgündür. Algaze Sinagogu, süreç içe-
risinde “Midrafl” mekan›n›n görsel olarak ana ibadet
mekan›na dahil edilmesi ve “Ezrat Nashim” mekan›n›n
kald›r›lmas› ile de¤iflimler geçirmifl bir sinagog yap›s› ol-
mas›na ra¤men, ana ibadet mekan›n›n merkezi plan
kurgusu ile özgünlü¤ünü tafl›yan bir yap› olarak incelen-
mifltir. Sinyora Giveret Sinagogu, Dona Garcia Mendes
adl› bir Portekiz’li Yahudi bayan taraf›ndan merkezi
planl› olarak örgütlenmifl bir sinagogdur. Yap›, 19. yüz-
y›lda bir yang›n geçirmifl olup, 1850 y›l›nda onar›m› s›-
ras›nda, o dönem kentte hakim olan modernleflme ha-
reketlerinin mekana yans›mas› olarak, plan kurgusu
“Bazilikal” plana dönüfltürülmüfltür, yap› merkezi planl›
sinagoglar›n bazilikal planl› sinagoglara dönüfltürüldü¤ü
etkileflim sinagoglar›ndand›r, gezi kapsam›nda da “etki-
leflim sinagog”lar›na örnek olarak incelenmifltir. 

Karatafl bölgesinde ziyaret edilen Beit ‹srail Sinagogu
ise, 20. yüzy›lda infla edilen, Fransa’dan gelen modern-
leflme hareketlerinin sinagog yap›lar›na yans›mas›n› ge-
rek plan kurgusu gerekse cephe karakterinde tam ola-
rak ifade edebilen bazilikal planl›, neo-klasik cephe ka-
rakterine sahip, avlusu ve avlu duvarlar› olmayan d›fla
dönük bir örnek olarak incelenmifltir.

Ö¤renci Üyelerimizin ‹stanbul
Gezisi Gerçekleflti
Ö¤renci üyelere yönelik olarak düzenlenen ‹stanbul ge-
zisi gerçekleflti. 19 - 21 Aral›k 2008 tarihlerinde Dokuz
Eylül Üniversitesi, ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ‹z-
mir Ekonomi Üniversitesi ve Yaflar Üniversitesi Mimar-
l›k Bölümü ö¤rencilerinin kat›l›m›yla; Sabanc› Müze-
si’nde 20. yüzy›l›n en önemli sanatç›lar›ndan, sürrea-
lizm ak›m›n›n temsilcisi Salvador Dali’nin sergisi, Su-
nay Ak›n’›n kurdu¤u ‹stanbul Oyuncak Müzesi koleksiyo-
nu ve ‹stanbul Modern’de “Modern Deneyimler”, “Su-
yun Bir Arada Tuttu¤u”, “‹nsan Halleri” adl› sergiler iz-
lendi.

Oda çal›flmalar›nda gönüllü görev alan ö¤renci üyeleri-
mizin oda-ö¤renci iliflkisini art›rmay› amaçlayan bu gezi
ayn› zamanda ‹zmir’de bulunan farkl› üniversitelerin mi-
marl›k bölümü ö¤rencilerinin de birbirleri ile iletiflim kur-
malar›n› sa¤lad›.
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Ö¤renci Üyelik

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi DEÜ’den 112, ‹YTE’den
76, ‹EÜ’den 33, YÜ’den 26 ve di¤er üniversitelerden 9
olmak üzere toplam ö¤renci üye say›s›n› 256’ya yük-
seltmifltir.

Ö¤renci üyelerimizin çal›flma alanlar› ise flu flekilde ta-
n›mlanm›flt›r:

• Oda - Ö¤renci ve ö¤renciler aras›nda iletiflim ve koor-
dinasyonu sa¤lamak,

• E¤itim üzerine çal›flma gruplar› oluflturmak, Oda’n›n
düzenledi¤i panel, sempozyum, kongre, kurultay organi-
zasyonlar›nda görev almak ve katk›da bulunmak,

• Ö¤rencilerin staj, temal› yaz okullar› organizasyonla-
r›nda, Odaca düzenlenen sosyal, kültürel etkinlikler ve
geleneksel mimarl›k ö¤rencileri buluflmas› konular›nda
iletiflim ve koordinasyonu sa¤lamak,

• Oda’n›n e¤itim sorunlar› ve mesleki alanlar›na yönelik
politikalar›na katk› sa¤lamak; mimarl›k e¤itimi ve mes-
lek düzenine iliflkin Oda’n›n oluflturdu¤u veya kat›ld›¤›
kurullarda çal›flma yapmak ve görev almak,

• TMMOB Ö¤renci Temsilcili¤inde Oda’y› temsil etmek.

Mimarlar Odas›, Mimarl›k Bölümü Ö¤rencilerini

ö¤renci üye olmaya ça¤›r›yor…

Oda ile iliflkilerinin ö¤rencilikleri s›ras›nda kurulmas›n› sa¤lamak, e¤itimin ve ö¤renci-
lerin sorunlar›n› araflt›r›p öneriler gelifltirmek, birlikte paylaflmak/üretmek, ö¤rencilerin
mesleki geliflmelerine yard›mc› olmak ve bilimsel çal›flmalar yapabilmeleri için uygun
koflullar›n yarat›lmas›na katk› sa¤lamak amac›yla;

2007 ve 2008 y›llar›nda gerçeklefltirdi¤imiz Mimarl›k
Haftas› Etkinliklerinde aktif olarak yer alan ö¤renci üye-
lerimize yönelik olarak onlar›n istekleri do¤rultusunda
çeflitli organizasyonlar düzenledik. 

Halen üye olmad›ysan›z, baflvuru için gerekenler;

• 4 adet vesikal›k foto¤raf,

• Nüfus Cüzdan› asl› ve fotokopisi,

• Baflvuru tarihi itibariyle ö¤renci oldu¤unu belirtir üni-
versiteden al›nm›fl belge,

• Oda’ya üye olma iste¤ini belirten, oda taraf›ndan ha-
z›rlanm›fl baflvuru formu.
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fiube Meclisi

fiube çal›flmalar› hakk›nda bilgilendirme ve Yap› Dene-
tim D›fl›nda Kalan Bölgelerde Uygulanan TUS S›n›rlama-
lar› Komisyonu çal›flmalar›n›n de¤erlendirilmesi günde-
mi ile 02.12.2008 tarihinde toplanan fiube Meclisi,
fiube çal›flmalar› ve ‹zmir’de toplanan Merkez Yönetim
Kurulu hakk›nda bilgi verilmesi ile bafllad›. 

Son günlerin önemli gündem maddelerinden birinin de
kent merkezinde yüksek yap› yapmak amaçl› olarak is-
tenen imar plan› de¤ifliklikleri oldu¤una de¤inilen top-
lant›da, konunun fiubemizin Kent ve Çevre Komisyonu
taraf›ndan de¤erlendirildi¤i dile getirildi. Ayr›ca “Proje
Hizmetlerinin Mesleki Denetimi Karfl›l›¤›nda Al›nacak
Olan Mesleki Denetim Bedelleri ve Bu Bedellerin Mak-
tu Olarak Al›nmas›” ile “Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönet-
meli¤i’ne dair yay›nlanan Bay›nd›rl›k Genelgesi” konula-
r›n›n sonraki toplant›lar›n gündemine al›nmas›n› önerildi.

“Yap› Denetim D›fl›nda Kalan Bölgelerde Uygulanan
TUS S›n›rlamalar›”na iliflkin sorunlar› ve çözüm önerile-
rini görüflmek üzere oluflturulmufl olan komisyon çal›fl-
malar› hakk›nda Sakine Öz bilgi verdi. Konu ile ilgili
temsilciliklerin de kat›l›m›yla “Yap› Denetim D›fl›nda Ka-
lan Bölgelerde Uygulanan TUS S›n›rlamalar›” ve sorun-
lara iliflkin kurulan komisyon çal›flmalar›n›n devam et-
mesine, çal›flma sonucunun fiube Yönetim Kurulu’na
ve gerekli görülen kurumlara iletilmesine karar verildi.

Aidatlar›n› zaman›nda
ödeyen üyelerimiz;

Ferdi Kaza
Sigortas›’ndan

yararlan›yor

Bu hizmetten 2009 y›l› aidat›n›z› öde-
di¤iniz tarihten 2009 y›l› sonuna kadar
yararlanabilirsiniz.

Teminat Limiti:
Vefat 30.000 TL
Kal›c› Sakatl›k 30.000 TL
Tedavi Masraflar› 3.000 TL

7. fiube Meclisi Toplant›s› Gerçekleflti
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Sempozyum - Sergi

Cumhuriyetin Mimari Miras› Sempozyum ve Sergisi
26-27 fiubat 2009 
Ça¤dafl Sanatlar Merkezi / Ankara

TMMOB Mimarlar
Odas›, Cumhuriyet’in
mimari miras›n›n ko-
runma ve de¤erlendi-
rilme olanaklar›n›
araflt›rmak ve yap›c›
öneriler gelifltirmek
üzere 26-27 fiubat
2009 tarihlerinde
Ankara Ça¤dafl Sa-

natlar Merkezi’nde “CUMHUR‹YET‹N M‹MAR‹ M‹RASI”
konulu bir sempozyum ve sergi düzenleyecektir.

Bu etkinli¤in önemli bir bölümü fiubelerimizin bulundu-
¤u yerlerdeki örnekler üzerine kurgulanm›flt›r. fiubeleri-
miz, bir olumlu, bir de olumsuz yap› örne¤i içerek flekil-
de toplam iki adet poster tasla¤› teslim edeceklerdir.
Olumsuz örnek, birimlerimizin bulunduklar› bölgede her-
hangi bir nedenle (imar hareketleri, do¤al afetler, yanl›fl
kullan›m, kullan›lmama, bak›m / onar›m eksikli¤i vb.)
sorunlar› bulunan bir yap› ya da yap› grubuna iliflkin ola-
cak; olumlu örnek ise onar›lm›fl, kullan›lan, kentle bü-
tünleflmifl bir ifllevi olan bir yap› ya da yap› grubunu ta-
n›t›c› flekilde olacakt›r.

Bu taslaklar, Mimarlar Odas› Genel Merkezi bünyesin-
deki Kültürel Miras Komitesi taraf›ndan de¤erlendirile-
cek, seçilecek 6 tanesi Ulusal Sempozyum’da bildiri
olarak da sunulacak, di¤er kat›l›mlar ise “POSTER SU-
NUfiU” format›nda sempozyum sürecinde sergilenecek-
tir.

Bu örnekler hem kültürel miras›m›za iliflkin bir arflivin
bafllang›c› olacak hem de bu miras›n güncel durumu-
nun tart›fl›lmas›na olanak sa¤layacakt›r. Ç›kan sonuç-
lar, yay›n yoluyla ilgili kurum ve kurulufllarla kamuoyuna
duyurulacakt›r. 

‹ki gün boyunca sürecek sempozyumda yer alacak ana
konular flöyledir:

• Cumhuriyet’e Genel Bak›fl, 

• Cumhuriyet Mimarl›¤›na Genel Bak›fl (1923-1950 Dö-
nemi Ve 1950 Sonras›), 

• “Yitirdi¤imiz Miras“ Konulu Görsel Sunufl, 

• Cumhuriyet’in Mimari Miras›n›n Kavramsal Aç›n›m›, 

• Cumhuriyet’in Mimari Miras›n›n Tafl›d›¤› De¤erler, 

• Cumhuriyet’in Mimari Miras›n›n Karfl› Karfl›ya Bulun-
du¤u Sorunlar, 

• Poster Sergisi, 

• Cumhuriyetin Miras›n›n Korunmas› (‹lkeler Ve Yön-
temler - Yasal, Parasal, Yönetsel Araçlar), 

• Cumhuriyetin Mimari Miras›’n›n Günümüz Yaflam›nda-
ki Yeri (Seçilmifl 6 Örnek), 

• Panel: Cumhuriyetin Mimari Miras› ve Yerel Yönetim-
ler, 

• Forum 
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Kurultay

Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çal›flan Mimarlar
Kurultay›-1’e Do¤ru Dan›flma Kurulu Toplant›s› Yap›ld›
Mimarlar Odas› 41. Dönem Genel Kurulu kararlar› çerçevesinde Merkez Yönetim Kurulu
taraf›ndan 7-8 Mart 2009 tarihleri aras›nda Ankara’da yap›lmas› planlanan “1. Kamuda
ve Özel Sektörde Ücretli Çal›flan Mimarlar Kurultay›” haz›rl›klar›, 1 Kas›m 2008 tarihinde
yap›lan Dan›flma Kurulu toplant›s›nda de¤erlendirildi.

TMMOB Mimarlar
Odas› 41. Genel
Kurulu, 40. Dö-
nemde ‹flyeri
Temsilcilikleri Efl-

güdüm Komitesi çal›flmalar› kapsam›nda gerçeklefltiri-
len ‹flyeri Temsilcileri Buluflmalar› 1 -2 -3 Raporu öneri-
leri ba¤lam›nda:

• Ola¤anüstü genel kurula kadar ücretli çal›flan mimar-
lara yönelik bir kurultay hedeflenmesi, 

• “‹flyeri Temsilcili¤i Yönetmeli¤i” de¤ifliklik önerilerinin
ola¤anüstü genel kurul gündemine al›nmas› konusunda
41. Dönem MYK’s›na görev verilmesi kararlar›n› alm›flt›.
Bu kararlara ba¤l› olarak daha sonra MYK’m›z “Kamu-
da ve Özel Sektörde Ücretli Çal›flan Mimarlar Kurultay›
-1” Düzenleme Kurulu oluflturdu ve Düzenleme Kurulu,
5 Eylül 2008 tarihinde toplanarak kurultay sürecine ilifl-
kin ilk kurguyu yapt›. Ba¤lant›l› olarak ‹TEK seçim top-
lant›s› 20 Eylül 2008 tarihinde gerçekleflti. “Kamuda ve
Özel Sektörde Ücretli Çal›flan Mimarlar Kurultay›-1’e
Do¤ru” sürecinin ikinci aflamas› da, 1 Kas›m 2008 ta-
rihinde Ankara’da 34 kat›l›mc›yla toplanan Dan›flma Ku-
rulu toplant›s›yd›. Ücretli çal›flanlar›n genel sorunlar›
tart›fl›larak bu kapsamda “Mimarl›¤›n Dönüflümü ve Üc-
retli Çal›flan Mimarlar” ana temas› ba¤lam›nda kurultay-
da gelifltirilmesi gereken alt bafll›klar›n:

Kapsam içi mimarlar›n mesleki profillerinin ortaya ko-
nulmas› (kim) ve de¤iflim, çal›flma konum ve özlük hak-
lar›n›n ortaya konulmas› (nerede) ve de¤iflim, mesleki
ve çal›flma yaflam›na yönelik sorunlar›n›n ortaya konul-
mas› (neden) ve de¤iflim, geleceklerine iliflkin mesleki-
örgütsel düflüncelerinin ortaya konulmas› (nas›l) ve de-
¤iflim olabilece¤i ve bu çerçevede “üye-mimar bilgi sis-
temi”ne yönelik araflt›rmalar›n (profil-istihdam-nitelik)
öneminin artt›¤›n› ortak bir saptama olarak belirtildi. 

Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çal›flan Mimarlar Ku-
rultay›-1’e Do¤ru sürecinin bundan sonraki ad›mlar›n›n; 

1. Bölge Toplant›lar› (Ocak ilk yar› 2009): Bal›kesir, Bur-
sa, Çanakkale, ‹stanbul ve Kocaeli fiubeleri kapsam›n-
da Kocaeli, Antalya, Denizli, ‹zmir ve Mu¤la fiubeleri
kapsam›nda ‹zmir, Ankara, Eskiflehir, Kayseri ve Konya
fiubeleri kapsam›nda Eskiflehir, Adana, Gaziantep, Ha-
tay ve Mersin fiubeleri kapsam›nda Adana, Diyarbak›r,
Elaz›¤, Malatya ve Van fiubeleri kapsam›nda Diyarbak›r,
Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon fiubeleri kapsam›n-
da Giresun’da, 

2. Tematik Toplant›lar (Ocak ikinci yar› 2009): Özel sek-
tör ücretlilerine yönelik olarak ‹stanbul’da yap›lacak ve
Düzenleme Kurulu’nca belirlenecek di¤er toplant›lar, 

3. 2. Dan›flma Kurulu (fiubat 2009) toplant›s› olmas›
planlan›yor. 
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Mevzuat

Proje ve Kontrollük ‹fllerinde Uygulanacak Fiyat Art›fl Oranlar› Hakk›nda Tebli¤
28/7/1988 tarihli ve 88/13181 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e giren “Kamu Sektörüne Dahil ‹darelerin ‹halesi Ya-
p›lm›fl ve Yap›lacak ‹fllerinde ‹hale Usul ve fiekillerine Göre Fiyat Fark› Hesab›nda Uygulayacaklar› Esaslar”›n 4 üncü maddesi-
nin (4.5) numaral›  bendi gere¤i, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanl›¤›m›z Yap› ‹flle-
ri Genel Müdürlü¤ü Mimari Proje Dairesi Baflkan›’n›n bütün ek ödentileri dahil net maafl›n›n sözleflmeye esas y›l dönemi (söz-
leflme birim fiyatlar›n›n ait oldu¤u y›l dönemi) ile uygulama y›l› dönemine ait miktarlar› aras›ndaki art›fl oranlar›;

15/8/2008 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk ifllerinde uygulanmak üzere;

1980
1981
1982
1983
1984
1984
1985
1985
1986
1986
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1990
1990
1991
1991
1991
1992
1992
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995

y›l›
y›l›
y›l›
y›l›
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

sözleflmeleri için
sözleflmeleri için
sözleflmeleri için
sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleflmeleri için
dönemi (15 Eylül - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ekim - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleflmeleri için
dönemi (1 Nisan - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ekim - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleflmeleri için
dönemi (1 Nisan - 14 Nisan) sözleflmeleri için
dönemi (15 Nisan - 14 Kas›m) sözleflmeleri için

92453,03
63650,14
42545,19
33843,39
27388,04
23394,40
17776,22
16083,44
12851,96
11573,54
9251,08
8019,34
6122,90
5043,23
3957,74
2054,73
1688,22
1340,02
1099,28
828,40
770,15
581,30
479,15
361,06
290,01
262,90
215,02
191,06
186,99
180,54
157,07
147,91
91,23
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1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008

4.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.

dönemi (15 Kas›m - 31 Aral›k) ve
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ekim-31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 31 May›s) sözleflmeleri için
dönemi (1 Haziran - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 14 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (15 Aral›k - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleflmeleri için
dönemi (15 Nisan - 14 May›s) sözleflmeleri için
dönemi (15 May›s - 14 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleflmeleri için
dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleflmeleri için
dönemi (15 Ekim - 14 Kas›m) sözleflmeleri için
dönemi (15 Kas›m - 14 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (15 Aral›k - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleflmeleri için
dönemi (15 Ocak - 14 May›s) sözleflmeleri için
dönemi (15 May›s - 14 Temmuz) sözleflmeleri için
dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ekim - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz -  31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz -  31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz -  31 Aral›k) sözleflmeleri için
dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleflmeleri için
dönemi (1 Temmuz -  14 A¤ustos) sözleflmeleri için
dönemi (15 A¤ustos - 31 Aral›k) sözleflmeleri için

61,97
41,94
23,82
17,75
13,41
11,15
10,07
7,76
6,51
5,69
5,23
4,88
4,60
4,19
4,11
3,69
3,54
3,39
3,22
3,07
2,89
2,76
2,53
2,05
1,98
1,87
1,81
1,65
1,63
1,52
1,46
1,41
1,32
1,29
1,24
1,18
1,14
1,11
1,05
1,00
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Mevzuat

12 Kas›m 2008 tarihli 27052 say›l› Resmi Gazete’de
Gecekondu Uygulama Yönetmeli¤i De¤ifliklikleri yay›m-
lanm›flt›r.

Yönetmeli¤in 4, 11, 21, 57, 58, 59, 65, 66, 69, 88,
91, 112 ve 117. maddelerinde de¤ifliklikler yap›lm›fl;
78, 79, 80, 81, 82 ve 83. maddeleri yürürlükten kald›-
r›lm›fl ve bir Ek Madde ilave edilmifltir.

Yönetmelikte; Bakanl›k ibarelerinin yerine Toplu Konut
‹daresi Baflkanl›¤› ibaresi konmufl, Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤›’n›n yetkileri Toplu Konut ‹daresi’ne devredil-
mifl; imar ve ›slah planlar› ile parselasyon planlar›na
iliflkin esaslar yeniden düzenlenmifltir.

Gecekondu Kanunu
Uygulama Yönetmeli¤inde
De¤ifliklik Yap›ld›

5 Aral›k 2008 tarihli 27075 say›l› Resmi Gazete’de Bi-
nalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i yay›mlanm›flt›r.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan yönet-
melik; d›fl iklim flartlar›n›, iç mekan gereksinimlerini, yö-
resel koflullar› ve maliyet etkinli¤ini de dikkate alarak,
bir binan›n bütün enerji kullan›mlar›n›n de¤erlendirilme-
sini sa¤layacak hesaplama kurallar›n›n belirlenmesini,
birincil enerji ve karbondioksit emisyonu aç›s›ndan s›n›f-
land›r›lmas›n›, yeni ve önemli oranda tadilat yap›lacak
mevcut binalar için minimum enerji performans gerekle-
rinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n uy-
gulanabilirli¤inin de¤erlendirilmesini, ›s›tma ve so¤utma
sistemlerinin kontrolünü, sera gaz› emisyonlar›n›n s›n›r-
land›r›lmas›n›, binalarda performans kriterlerinin ve uy-
gulama esaslar›n›n belirlenmesini ve çevrenin korunma-
s›n›n esaslar›n› düzenlemeyi amaçlamaktad›r. Binalar-
da Enerji Performans› Yönetmeli¤i’ne 
www.izmimod.org.tr adresinden ulafl›labilmektedir.

Binalarda Enerji
Performans› Yönetmeli¤i
Yay›mland›

5 Aral›k 2008 tarihli 27075 say›l› Resmi Gazete’de ‹s-
kan Kanunu’nda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun ya-
y›mlanm›flt›r.

19.09.2006 tarihli 5543 say›l› ‹skan Kanunu’nun geçi-
ci 1. maddesinin 5. f›kras› de¤ifltirilmifl ve 6. f›kra ilave
edilmifltir.

‹skan Kanunu’nun de¤iflikliklerden sonraki haline
www.izmimod.org.tr adresinden ulafl›labilmektedir.

‹skan Kanunu’nda De¤ifliklik
Yap›ld›

21 Kas›m 2008 tarihli 27061 say›l› Resmi Gazete’de
Çevre Denetimi Yönetmeli¤i yay›mlanm›flt›r.

Yönetmelikte; çevrenin korunmas› için tesis ve faaliye-
tin çal›flmaya bafllamas›ndan sona erdirilmesine kadar
olan süreçte çevre denetiminin usul ve esaslar›n›; de-
netim yapacak personelin, çevre yönetim birimi veya
çevre görevlisinin, çevre hizmeti konusunda yetkilendi-
rilmifl firmalar›n nitelikleri ile yükümlülüklerinin düzen-
lenmesi amaçlanmaktad›r.

Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan yönetme-
li¤e www.izmimod.org.tr adresinden ulafl›labilmektedir.

Çevre Denetimi Yönetmeli¤i
Yay›mland›
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5 Aral›k 2008 tarihli 27075 say›l› Resmi Gazete’de Ka-
mu ‹hale Kanunu ile Kamu ‹hale Sözleflmeleri Kanu-
nu’nda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun yay›mlanm›fl-
t›r.

04.01.2002 tarihli 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu’nun
3, 4, 10, 11, 13, 20, 21, 22, 26, 36, 37, 38, 40, 41,
42, 43, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 65, Ek 1, Ek
2. maddelerinde de¤ifliklik yap›lm›fl, Ek 4, Ek 5, Ek 6.
maddeleri ilave edilmifl, Geçici 4. Madde’ye bir f›kra ek-
lenmifl ve Geçici 8, Geçici 9 ve Geçici 10. maddeleri ila-
ve edilmifltir. 

05.01.2002 tarihli 4735 say›l› Kamu ‹hale Sözleflmele-
ri Kanunu’nun; 5, 6, 9, 20. maddeleri de¤iflmifl, 6.
maddeye bir bend ilave edilmifltir. 

Kamu ‹hale Mevzuat› ile ilgili her türlü bilgiye
www.kik.gov.tr adresinden ulafl›labilmektedir.

Kamu ‹hale Kanunu ve
Kamu ‹hale Sözleflmeleri
Kanunu’nda De¤ifliklikler
Yap›ld›

Merkez Yönetim Kurulu’nun 28-29 Kas›m 2008 tarihli ve
41/11-3 say›l› karar› ile 1 Ocak 2009–31 Aral›k 2009 tarihle-
ri aras›nda geçerli olacak ödenti ve belge harçlar› belirlendi.

‹lk kay›t ödentisi 30 TL

Y›ll›k üyelik ödentisi (11 -TL x 12) 132 TL

Yabanc› uyruklu geçici üye ilk kay›t ödentisi 500 TL

Yabanc› uyruklu geçici üye y›ll›k ödentisi 450 TL

SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) ilk baflvuru ücreti      100 TL

SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) y›ll›k yenileme ücreti    50 TL

Kimlik Kart› yenileme ücreti     15 TL

Ticari amaçl› üye tan›tma belgesi ücreti 20 TL

Di¤er üye tan›tma belgeleri 5 TL

SM/SMB Mühürü ücreti 50 TL

2008 y›l› ve geçmifl y›llara ait aidat borçlar›n›n 2008 y›l› aida-
t› olan 120 TL üzerinden ödenmesi için son tarih 31 Aral›k
2008 olarak belirlendi. 

1 Ocak 2009 gününden itibaren geçmifl y›llara ait aidat borç-
lar› 2009 y›l› aidat› olarak belirlenen 132 TL üzerinden hesap
edilerek tahsil edilecektir. 

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

SMH Büro Tescil Belgesi yenileme ücreti ve yenilendi¤i y›la ait
üye y›ll›k ödentisi yönetmeli¤ine uygun olarak Ocak 2009 ay›
içerisinde tahsil edilecektir. 1 fiubat 2009 tarihinden sonra
yap›lacak yenileme baflvurular›nda SMH Büro Tescil Belgesi
ilk baflvuru ücreti al›nacakt›r.

Ayr›ca,

Mimarlar Odas›’n›n, üyelerine herhangi bir bedel talep etme-
den sundu¤u “Ferdi Kaza Sigortas›”ndan 2009 y›l› bafl›ndan
itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlar›n› y›l›n bafl›nda yat›r-
malar› önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren,
aidat ödenen y›l için geçerli olacakt›r.

2009 Y›l› Ödentileri ve
Belge Harçlar› Belirlendi

2009 y›l› aidat›n›z›
(132 TL)

taksitlendirerek* ödeyebilirsiniz
*Taksitlendirme ‹fl Bankas›, Garanti Bankas› ve
Yap› Kredi bankas› kredi kartlar› için geçerlidir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Ödül

2008 AR Yeni Geliflen Tasar›m Ödülleri Sahipleri Belli Oldu

2008 AR Ödülleri 27 Kas›m 2008’de Londra’da yap›lan bir törenle sahipleri-
ni buldu. 90 ülkeden 430 kat›l›m›n gerçekleflti¤i ödüllerde 3 proje “Kazanan”
(Winners), 6 proje “Yüksek Övgüye De¤er” (Higly Commended), 4 proje “Öv-
güye De¤er” (Commended) ve 12 proje de “Mansiyon” (Honourable Menti-
ons) ödülüne lay›k görüldü. Türkiye’den Emre Arolat Architets de Antalya’da-
ki Minicity Model Park› projesiyle Övgüye De¤er Ödülüne lay›k görüldü. 

Ödül:
1. Evler / Rudrapur, Bangladefl / Anna
Heringer; Basehabitat, Brac University ve
Dipshikha ile birlikte
2. Ofis ve dükkan / Santiago, fiili / Alberto
Mozó Studio
3. Otel / Tudela, Navarre, ‹spanya /
Emiliano López & Mónica Rivera Arquitectos

Yüksek Övgüye De¤er:
4. Apartman / Tokyo, Japonya / Yuji Nakae
+ Akiyoshi Takagi + Hirofumi Ohno
5. Atölye / Kanagawa, Japonya / Junya
Ishigami + Associates
6. Gezgin ev / nr Snape, Suffolk / Sanei
Hopkins Architects
7. Ofis / Zürih, ‹sviçre / Camenzind
Evolution
8. Dinlenme mekan› / Torvdalshalsen,
Lofoten Islands, Norveç / 70on ARKITEK-
TUR
9. Konut / Copenhagen, Danimarka /
Bjarke Ingels Group

1

4 5 6

987

2 3
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Övgüye De¤er:
10. Ev / Nandgaon, Maharashtra, Hindistan / Studio Mumbai
11. Tema Park› / Antalya, Türkiye / Emre Arolat Architects
12. Aç›khava Banyosu / Stuttgart, Almanya / Smaq
13. Bar / Thu Dau Mot, Vietnam / Vo Trong Nghia

Mansiyonlar:
Ev / Tokyo, Japonya / Tna; Ev / Nanjing, Çin / Azl; Genel Tuvalet / Austin,
Texas, ABD / Miró Rivera Architects; Ev / Tokyo, Japonya / Makoto
Yamaguchi Design; Kar›fl›k ifllevli bina / Dublin, ‹rlanda / Bucholz Mcevoy
Architects; Ev / Tokyo, Japonya / Masahiro Harada + Mao / Mount Fuji
Architects Studio; Su Ar›tma Tesisi / Sant'Erasmo, Venice, ‹talya / C+S
Associati; Ev / Trondheim, Norveç / Brendeland & Kristoffersen; Bahçe
pavyonu / Potters' Fields, Londra / Dsdha; Kiosk / Madrid, ‹spanya /
Brut Deluxe; Genel Tuvalet / Jinhua City, Çin / DNA_Des›gn and Arch›tec-
ture; Orangutan için ev / Perth, Avustralya / Iredale Pedersen Hook
Architects

10 11

1312

2008 y›l› aidat›n›
ödeyen üyelerimiz;

2009 y›l›
ajandan›z›

fiubemizden alabilirsiniz
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Yar›flma

Dan›flman Jüri Üyeleri
Nihat Zeybekci, Denizli Belediye Baflkan›

Mustafa Ünal, Denizli Belediyesi Baflkan Yard›mc›s›

‹brahim fienel, Mimarlar Odas› Denizli fiubesi Baflkan›

Niyazi Dayan›r, Denizli Belediyesi ‹mar ve fiehircilik Müdürü

P›nar Gülmez A¤›rbafl, Denizli Belediyesi Etüd Proje Müdürü

Asli Jüri Üyeleri
Tamer Baflbu¤, Mimar, A.D.M.M.A.

Ziya Gençel, Prof. Dr. fiehir Planc›s›, ‹.T.Ü.

F. Gülflen Gülmez, Yrd. Doç. Dr. Y. Mimar, M.S.Ü.

C. Abdi Güzer, Doç. Dr. Y. Mimar, O.D.T.Ü.

Mehmet ‹nel, Doç. Dr. ‹nflaat Mühendisi, O.D.T.Ü.

Yasemen Say Özer, Yrd. Doç. Dr. Y. Mimar, M.S.Ü

Özcan Uygur, Y.Mimar, O.D.T.Ü.

Yedek Jüri Üyeleri
Adem K›vanç, ‹nflaat Mühendisi, Y.Ü.

A. R›dvan Kutlutan, d. Doç. Dr. Y. Mimar, M.S.Ü

Eda Ünlü Yücesoy, Dr. fiehir Planc›s›, O.D.T.Ü.

Raportörler
Hüseyin Türky›lmaz, Mimar, Y.T.Ü.,Denizli Belediyesi Etüd Proje Müd.

Asl› Ö¤ütcen, Mimar, O.G.Ü.,Denizli Belediyesi ‹mar ve fiehircilik Müd.

Ödüller: 

1.Ödül                                 40000 TL

2.Ödül                                 25000 TL

3.Ödül                                 15000 TL

Mansiyonlar (5 Adeti Her Birine): 7.500 TL

Sat›n almalar için jürinin kullan›m›na 10.000 TL
ayr›lm›flt›r.

Denizli Belediyesi Hizmet Binas› ve Çevresi Ulusal Mimari
Proje Yar›flmas› Teslim Tarihi: 17.03.2009

Yar›flman›n amac› "Denizli Belediyesi Hizmet Binas› ve
Çevresi " konulu tasar›m gerçeklefltirilirken, kültür, sa-
nat, bilim ve çevre de¤erlerinin rekabet yolu ile gelifltiril-
mesine, çok say›da seçenekten ekonomik, ifllevsel ve
yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptan-
mas›na ve güzel sanatlar›n teflvikine; ayr›ca, ilgili mes-
leklerin geliflmesine, etik de¤erlerin yerleflmesine, ulus-
lararas› rekabet gücü kazanmalar›na uygun ortam sa¤-
lamakt›r.

Yar›flma Takvimi

Yar›flman›n ‹lan› : 22 Aral›k 2008

Sorular için Son Gün : 16 Ocak 2009

Teslim Tarihi : 17 Mart 2009

Jüri de¤erlendirme tarihi : 20 Mart 2009

Sergi Tarihi : 26 Mart 2009

Kolokyum Tarihi : 11 Nisan 2009 ‹letiflim Adresi: http://www.denizli.bel.tr/
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Yar›flma

Seçici Kurul
Burak AS‹L‹SKENDER, Y. Mimar Dr. (YTU)  

Yeflim ALEMDAR, Y. Mimar (ODTU) 

Hakan MAH‹RO⁄LU, Mimar (ITU)

Murat GERMEN, Kent Planc›s› (ITU)

Alidost ERTU⁄RUL, Y. Mimar (YTU)

Pembegül SELMAN, Mimar (ITU)

Hakan ÖZKAN, Mimar (GU)

Yedek Seçici Kurul
Eda VEL‹BAfiO⁄LU, Y. Mimar (ITU)

R›za Gengeç, Mimar (KTU)

Raportörler
Güntülü GÜNDO⁄, Y. Mimar (EU)

Hikmet ELDEK, Y. Mimar (EU)

Seven YÜCEL, Y. Mimar (EU)

Ödüller: 

Birincilik Ödülü : 3,000 TL 

‹kincilik Ödülü : 2,000 TL 

Üçüncülük Ödülü : 1,500 TL

1.Mansiyon : 1,000 TL

2.Mansiyon : 1,000 TL

Sinan’›n Kentleri; Kentlerde Sinan ‹mgesi Afifl Yar›flmas›
Teslim Tarihi: 27.02.2009

“Cans›z tafl› diriltmek, uçurtmak, aflka getirmek, ger-
çek mimar denen adama vergi bir hüner. Cans›z tafl›,
canl› k›lmak iflte bütün marifet burda.” 

(Sinan, Abidin Dino, 2002)

Her y›l Nisan ay›n›n 9’u Mimar Sinan’› Anma Günü ola-
rak kutlanmakta ve izleyen hafta içerisinde çeflitli etkin-
likler düzenlenmektedir. Bu y›l büyük usta Sinan’›, ölü-
münün 421. y›l›nda anaca¤›z.

Sinan’›n elinden ç›kan her bir külliye, medrese, cami ya
da hamam, bulundu¤u kente sadece yeni de¤erler ka-
zand›rmakla kalmay›p, ço¤u zaman o kentlerle birlikte
an›lan imgelere dönüflmüfltür. Bu bak›flla, Mimarlar
Odas› Kayseri fiubesi, 6-9 Nisan 2009 tarihleri aras›n-
da, Sinan’›n Kentleri; Kentlerde Sinan ‹mgesi  temal› bir
etkinlik düzenleyecektir. Etkinlik kapsam›nda ayn› tema
ile bir afifl yar›flmas› aç›lm›flt›r. Seçici Kurul taraf›ndan
ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye de¤er bulu-
nan afifller, aç›lacak olan bir sergiyle tan›t›lacak ve Mi-
marlar Odas› taraf›ndan düzenlenecek etkinliklerde kul-
lan›lacakt›r.

Yar›flma Takvimi

Son Teslim Tarihi : 27 fiubat 2009

Seçici Kurul De¤erlendirmesi : 10 Mart 2009

Sonuçlar›n Aç›klanmas› : 13 Mart 2009

Ödül Töreni-Sergi Aç›l›fl› : 06 Nisan 2009

‹letiflim Adresi: www.kaymimod.org
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Yar›flma

Urla-Çeflme-Karaburun Yar›madas› Ulusal Fikir Yar›flmas›
Sonuçland›

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›'n›n düzenledi¤i Ur-
la-Çeflme-Karaburun Yar›madas› Ulusal Fikir Yar›flmas›
kapsam›nda Jüri de¤erlendirme çal›flmalar›
24.11.2008 - 26.11.2008 tarihleri aras›nda tamamlan-
d›. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard›m-
c›s› Ali R›za GÜLERMAN, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi
Baflkanl›k Dan›flman› Oktay EK‹NC‹, ‹zmir 1 Nolu Kültür
ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu Baflkan› Tan-
kut ÜNAL, TMMOB  fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi
Baflkan› Tolga Ç‹L‹NG‹R, TMMOB  Mimarlar Odas› ‹zmir
fiubesi Baflkan› Hasan TOPAL, TMMOB  Peyzaj   Mimar-
lar›   Odas›   ‹zmir  fiubesi Baflkan› Erhan Vecdi KÜÇÜ-
KERBAfi ve TMMOB  Ziraat   Mühendisleri   Odas›  ‹zmir
fiubesi Baflkan› Kamil Okyay SINDIR dan›flman jüri üye-
si olarak yer ald›.

fiehir ve Bölge Planc›s› Doç.Dr. Semahat ÖZDEM‹R (Jü-
ri Baflkan›), Ziraat Mühendisi Prof.Dr. Uygun AKSOY,
Ekonomist Doç.Dr. Renan Funda BARBAROS, Mimar
Prof.Dr.Orcan GÜNDÜZ, Su Ürünleri Uzman› Prof.Dr. Bel-
gin HOfiSU, Peyzaj Mimar› Prof.Dr. Mehmet Bülent ÖZ-

KAN ve Ekonomist, Turizm Uzman› Prof.Dr. Alp T‹-
MUR'dan oluflan jüri taraf›ndan, ödül ve mansiyon al-
maya hak kazanan projeler belirlendi. 

Sergi Aç›l›fl›, Kolokyum, Ödül Töreni, 20 Aral›k 2008 Cu-
martesi günü saat:14.00'da ‹zmir Enternasyonal Fuar›
1/ A HOL salonunda yap›ld›. Sergi, 31.12.2008 Çar-
flamba Günü, saat:17.30'a kadar ‹zmirliler taraf›ndan
izlendi.

1. Ödül

Koray VEL‹BEYO⁄LU, fiehir Planc›s› (ekip temsilcisi) 

Rabia BOLPOSTA, fiehir Planc›s›

Ahmet K›vanç KUTLUCA, fiehir Planc›s›

U¤ur BOZKURT, fiehir Planc›s›

Gülnur VURUfiKAN, fiehir Planc›s›

Murat ÇEV‹KAYAK, Mimar

Arzu Uçal fiENGEL, Peyzaj Mimar› 

Sema ERTU⁄RUL, Ziraat Mühendisi

Hasibe VEL‹BEYO⁄LU,dan›flman, fiehir Planc›s›

Gökhan ÇAM, dan›flman, ‹hracat Uzman›

Hamidreza YAZDAN‹, yard›mc›, fiehir Planlama Ö¤rencisi

2. Ödül

P›nar GÖKBAYRAK, Mimar (ekip temsilcisi)

Ali ERAY, Mimar

Burçin YILDIRIM, Mimar

Can OKMAN, fiehir Planc›s›

Mehmet Yunus RONA, Peyzaj Mimar›

Önder YILMAZ, Ziraat Mühendisi

N. Dilek Ayman RODR‹GUE, dan›flman, Mimar

Levent KOÇ, dan›flman, fiehir Planc›s›

Ömer KANIPAK, dan›flman Mimar
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3. Ödül

Öget Nevin CÖCEN, Mimar (ekip temsilcisi)

Burçak ‹fiÇ‹, Ziraat Mühendisi

Nida Kamil ÖZBOLAT, fiehir Planc›s›

Eti Benveniflte ATT‹AS, Peyzaj Mimar›

Mansiyon 

Mehmet Naz›m ÖZER, fiehir Planc›s›, (ekip temsilcisi)

Emrah SÖYLEMEZ, fiehir Planc›s›

Gökhan YUSUFBEYO⁄LU, Ziraat Mühendisi

Nihat EY‹CE, Mimar

M. Can SAYAN, Peyzaj Mimar›

Gamze ÖZER, dan›flman, fiehir Planc›s›

Özen ABANOZ, dan›flman, Mimar

fienol ALPASLAN, dan›flman, fiehir Planc›s›

Mansiyon 

Ömer GÜLKAL, Peyzaj Mimar›, (ekip temsilcisi)

Ergin BOZKURT, fiehir Planc›s›

Ümit Gökhan Ç‹ÇEK, Mimar

Mehmet TÜREMEN, Ziraat Mühendisi

Mansiyon

Rivka Geron SCHILD, Mimar (ekip temsilcisi)

Mustafa Batu KEPEKÇ‹O⁄LU, Mimar

Azime TEZER, fiehir Planc›s›

‹lke AKfiEH‹RL‹, Peyzaj Mimar›

Hakan Ozan ERZ‹NCANLI, Ziraat Mühendisi

Emre TEPE, fiehir Planc›s›

Mete Baflar BAYPINAR, fiehir Planc›s›

Mansiyon

Murat Z. MEMLÜK, Peyzaj Mimar› (ekip temsilcisi)

Murat BEKTAfi, Peyzaj Mimar›

N. Günizi MEMLÜK, Mimar

Özge ÖZDEM‹R, Peyzaj Mimar›

Burçak ÜZEL, fiehir planc›s›

Yener ATASEVEN, Ziraat Mühendisi

Yalç›n Demir MEMLÜK, dan›flman, Peyzaj Mimar›

Özlem BEKTAfi, dan›flman, Biyolog

Dudu Diflle MEMLÜK, yard›mc›, Peyzaj Mimar› 

Nihan YE⁄‹N, yard›mc›, Peyzaj Mimarl›¤› ö¤rencisi

Dila TABAN, yard›mc›, Peyzaj Mimarl›¤› ö¤rencisi

Oya MEMLÜK, yard›mc›, fiehir Planlama ö¤rencisi

Mansiyon

Veli E¤ri, fiehir Planc›s› (ekip temsilcisi)

Ahmet BENL‹AY, Peyzaj Mimar›

Metin BAfiAL, Ziraat Mühendisi

Sezin ARKIN, Mimar

fiükran fiAH‹N, dan›flman, Peyzaj Mimar›

Latif KURT, dan›flman, Biyolog

Ahmet Serkan GÜNER, dan›flman, Hidrojeolog

Faruk SARIHAN, yard›mc›, Peyzaj Mimarl›¤› ö¤rencisi
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Yar›flma

Sar›kam›fl Harekat› Anma Alanlar› Fikir Yar›flmas› Sonuçland›

1. Ödül
Mustafa Mürflit Günday, Mimar (Ekipbafl›)

Saffet Atik, fiehir Planc›s›

Eren Baflak, Mimar

Servet Gümüfl, Mimar

Mihriflah Bora Türkkan, Heykeltrafl

Ekrem Atik, Peyzaj Mimar› 

2. Ödül
Sertaç Erten, fiehir Planc›s› (Ekipbafl›)

Devrim Çimen, Mimar

H. Sinan Omacan, Mimar

Necmi Özgür, Heykeltrafl

Evrim Özlem Kavcar, Heykeltrafl

Sultan Gündüz, Peyzaj Mimar› 

3. Ödül
Sunay Erdem, Peyzaj Mimar› (Ekipbafl›)

Günay Erdem, Mimar

Mehmet Aksoy, Heykeltrafl

Emel Akdemir, fiehir Planc›s› 

1. Mansiyon
Aliflan Ç›rako¤lu, Mimar (Ekipbafl›)

Ilg›n Avc›, Mimar

Eda Ekim, Peyzaj Mimar›

Mustafa ‹hsan K›z›ltafl, fiehir Planc›s›

Zyatin Nuriev, Heykeltrafl 

2. Mansiyon
Coflkun Üreyen, Mimar (Ekipbafl›)

C. Kumru Alpayd›n, Mimar

Gülcan Kaya, Mimar

Mevlüde Gervan, Mimar

Rasih U¤ur Uyan›k, Mimar

Özcan Temurer, fiehir Planc›s›

Habibe Adufl, Peyzaj Mimar›

Osman Mete Demirbafl, Heykeltrafl 

3. Mansiyon
Nimet Ayd›n, Mimar (Ekipbafl›)

Rahmi Aksungur, Heykeltrafl

O¤uz Y›lmaz, Peyzaj Mimar›

Nalan Aygül, fiehir Planc›s› 

4. Mansiyon
‹brahim Albayrak, Mimar (Ekipbafl›)

Serhat Koça, Mimar

Ümit Kumafl, Mimar

Dursun Esen, Peyzaj Mimar›

Osman Dünger, Heykeltrafl 

Tu¤ba Çak›lc›, fiehir Planc›s› 

5. Mansiyon
Selami Demiralp, Peyzaj Mimar› (Ekipbafl›)

Burak Özdöver, Mimar

Davran Erday›, Heykeltrafl

Nihan Özyaflar, Peyzaj Mimar›

Orhan ‹lksoy Bostanc›o¤lu, Peyzaj Mimar›

Mehmet Naz›m Özer, fiehir Planc›s›

Sat›nalma 
Serdar Özbay, Y. fiehir Planc›s› (Ekipbafl›)

Erdem Sat›lm›fl, fiehir Planc›s›

Sinem Ç›nar, Mimar

‹zzet Temel, Heykeltrafl

Sibel Kaya, Peyzaj Mimar› 

Sat›nalma 
Do¤an Onur Araz, Mimar (Ekipbafl›)

Murat Yüksel, Mimar

Oknur Çal›flkan, Mimar

Gökhan Kulöz, Mimar

Mehmet Zeyat Hattapo¤lu, Peyzaj Mimar›

Jülide Alp, fiehir Planc›s›

Mehmet Ayd›n Aydemir, Heykeltrafl 

Sat›nalma 
R. K›v›lc›m Duruk, Mimar (Ekipbafl›)

Nilay Aydo¤mufl, Mimar

M. Tolga Kezer, Mimar

Ozan Soya, Mimar

Çi¤dem Durukan, fi. Planc›s›

Tülin Göçer Munzur, Peyzaj Mimar›

Volkan Kangal, Heykeltrafl 

Sat›nalma 
Feride Önal, Mimar (Ekipbafl›)

Zafer Akdemir, Mimar

Eren Kürkçüo¤lu, fiehir Planc›s›

Aksel Zeydan Göz, Heykeltrafl

Selen Adanur Gönenç, Peyzaj Mimar›

Nihan Gürel, Mimar

F. Eren Günal, Mimar

Erman Y›ld›r›m, Mimar 

Sat›nalma
Seden Cinasal Avc›, Mimar (Ekipbafl›)

Merih Feza Y›ld›r›m, Mimar

Serdar Uslubafl, Mimar

Ramazan Avc›, Mimar

Mesut Yüksel, fi. Planc›s›

Özgür Kamer Aksoy, Peyzaj Mimar›

Hanife Yüksel, Heykeltrafl

Sergi: 07.01.2009 tarihine kadar
Ankara, Milli Kütüphane Sergi
Salonu’nda düzenlenecektir.
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Haber

‹zmir Do¤al Yaflam Park› Aç›ld›

Çi¤li ilçesi Sasal› beldesi s›n›rlar› içinde, Gediz Nehri ile
Tuzla Caddesi aras›nda, 425.000 m2 alan üzerinde plan-
lanan Do¤al Yaflam Park› aç›ld›. Türkiye'nin ilk, Avru-
pa'n›n say›l› do¤al yaflam parklar›ndan biri olan park içe-
risinde içerisinde 120 türden hayvan do¤al yaflam ortam-
lar›na uygun koflullarda bar›nd›r›lmaktad›r. Prof. Dr. Nilü-
fer Aytu¤’un dan›flmanl›¤›nda ve Avrupa Hayvanat Bahçe-
leri Birli¤i bilgisi alt›nda yürütülen Do¤al Yaflam Park› pro-
jesi, 1937 y›l›ndan beri hizmet veren ‹zmir Fuar Hayvanat
Bahçesi’nin art›k yeterli olanaklara sahip olamamas› üze-
rine gündeme gelmifl ve park olman›n ötesinde ekolojik
dengenin önemini afl›lamaya çal›flan bir e¤itim çal›flmas›
olarak planlanm›flt›r. Projede; parkta yaflayacak hayvanla-
r›n kendi do¤al habitatlar›na uygun ortamlarda yaflamala-
r›n› sa¤layacak mekanlar oluflturulmas› ve ziyaretçilere
dinlenme, e¤lenme ve e¤itim imkanlar› sunulmas› amaç-
lanm›flt›r. Parkta, ziyaretçilerin gezi güzergah› içinde, su
kufllar›n›n yaflayaca¤› göletler, göletlerin çevresinde din-
lenme mekanlar› ve çocuk oyun alanlar› oluflturulmufltur.
Gözetleme kuleleri yap›larak, ziyaretçilerin bahçeyi ve
hayvanlar› daha iyi görebilmesi amaçlanm›flt›r. Proje kap-
sam›nda, alan içinde bulunan mevcut 4 adet bina, kafe-
terya, idari bina, sergi/konferans/e¤itim salonu ve girifl
binas› olarak ifllevlendirilmifltir. 
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fiube Kütüphanemize Yeni Gelen Yay›nlar

Gemi Mühendisleri Odas› 40. Dönem Çal›flma Raporu
TMMOB Gemi Mühendisleri Odas›

‹hracatç› Birliklerinin Kuruluflunun 70. Y›l›nda Ege
‹hracatç› Birlikleri Ege ‹hracatç› Birlikleri

News By Nurus issue 4: Explore The Perfect Balance
Between Design and Nature Ak›n Gökyay (Yay›nc›)

Bir Mimari Deneyim: Trabzon ve Sarajevo’da Mahalle
Nüans Limited

Mimarl›k Hizmetlerinde Tan›mlar Sorumluluklar ve
Yetkiler Paneli TMMOB Mimarlar Odas›

Do¤al Afetler ve Güvenli Çevrelerde Yaflamak Panel-
Forum TMMOB Mimarlar Odas›

2007 Deprem Yönetmeli¤i Paneli
TMMOB Mimarlar Odas›

Mimarl›k ve Toplum Forumu TMMOB Mimarlar Odas›

Deprem Sorumluluk Hukukunda Uygulama Sorunlar›
Paneli TMMOB Mimarlar Odas›

Kapsay›c› ve Kat›l›mc› Bir Tasar›m / Araflt›rma Projesi
Olarak De¤iflim Paneli TMMOB Mimarlar Odas›

TMMOB Örgütlülü¤ü Tart›flmalar› II TMMOB

Kufladas› Çal›fltay› De¤erlendirme Raporu: 24-25
Kas›m 2007 Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

2008 Yap› Katalo¤u Yap›-Endüstri Merkezi

Documentation of New Library Buildings in Europe 1-2
Universitatsverlag Göttingen

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’ne Göre Çevre ve
‹nsan Güney Dinç Türkiye Barolar Birli¤i

Mimar Kemaleddin Yap›lar› Rehberi
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Türkiye’de ve Avrupa Birli¤i’nde Bölgesel Kalk›nma
Ajanslar›        ‹ktisadi Kalk›nma ve Sosyal At›l›m Derne¤i

Rüzgar Enerjisi ve Bina Tasar›m›    
ODTÜ Mimarl›k Fakültesi

Mühendislik Mimarl›k Öyküleri-III TMMOB

Anayasa ve Sanat. Panel-Forum
TMMOB Mimarlar Odas›

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›-IV : Mimarl›k ve E¤itimi /
Süreklilik ve De¤iflim TMMOB Mimarlar Odas›

Mimarl›k ve Cam Tasar›m› : E¤itim Notlar›
Haz›rlayan: Yücel Akyürek

39. Dönem Resimlerle TMMOB 2006-2008 TMMOB

TMMOB 39. Dönem Çal›flma Raporu 2006-2008
TMMOB

‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin 235. Y›l›: ‹TÜ Günü 10
May›s 2008 TMMOB

Ayd›nlanma Sempozyumu 11-12 May›s 2007
Osmanl› Bankas› Arfliv ve Araflt›rma Merkezi

Tasar›m Kentleri: 1851-2008 ‹stanbul Modern

Abdurrahman Hanc›: Yap›lar/Projeler 1945-2000
Literatür

41. Dönem Ola¤an Genel Kurulu: 18-19 Nisan 2008
ODTÜ KKM, Ankara TMMOB Mimarlar Odas›

Sedad Hakk› Eldem 1: Gençlik Y›llar›
Osmanl› Bankas› Arfliv ve Araflt›rma Merkezi

Bankalar Caddesi: Osmanl›’dan Günümüze Voyvoda
Caddesi Osmanl› Bankas› Arfliv ve Araflt›rma Merkezi

Meclis Zab›t Defterleri I-II : 1926-1930
‹zmir Ticaret Odas›

‹dare Heyeti Defterleri I-II : 1926-1930
‹zmir Ticaret Odas›

Komisyon Defteri : 1925-1929 ‹zmir Ticaret Odas›
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Meclis Karar Defterleri I-II : 1922-1930
‹zmir Ticaret Odas›

Mimarca De¤inmeler - Gürhan Tümer YEM Yay›n

Mimar, Mimarl›k ve Planlama Konuflmalar›
Mimarlar Odas› Antalya fiubesi

Sevgiyi Paylaflal›m Cengiz Bektafl

Kentini Yaflamak Cengiz Bektafl

Gelecek Biziz Cengiz Bektafl

Kendini Tan› Cengiz Bektafl

Cumhuriyet Dönemi ‹stanbul Planlama Raporlar›:
1934-1995
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Yap›n›n Merkezinde 40 Y›l: 1968-2008 YEM

Küçük Oteller Kitab› Boyut Yay›nlar›

Torino 1984-2008 Architecture Atlas
Urban Center Metropolitano

Do¤al TaflDeyince…! Granitafl Tafl Kültürü Yay›n›

Kartpostallarla Balkan Savafl› (1912-1913)
Güney Dinç

Midilli, Rodos, Sak›z ve ‹stanköy’de Osmanl› Mimarisi
Neval Konuk

Sanayi’-i ‹nflaiye ve Mi’mariyeden Do¤ramac›l›k,
Marangoz ve Silicilik ‹’malat›na Aid Mebahis
Ali Tal’at ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi

Teoman Öztürk’ü An›yoruz: 2008 TMMOB

Osmanl› Mühendis ve Mimar Cemiyeti: Belgeleriyle
Cüneyd Okay TMMOB Mimarlar Odas› Ankara fiubesi

Endüstri Miras› TMMOB Mimarlar Odas›

Ankara Kent Sorunlar› Sempozyumu 29-30 Kas›m
2007 TMMOB

Hasan Ünal Nalbanto¤lu’na Arma¤an ‹letiflim 

Kentsel Geliflme ve Kültür De¤erleri - Enis Yeter  
Tarihi Kentler Birli¤i

Mimari Tasar›mda Deprem: E¤itim Notlar› SMGM

Afrodisyas - Cengiz Bektafl Arkeoloji ve Sanat Yay›nlar›

Ankara’n›n Türk-‹slam Dönemi. Panel
TMMOB Mimarlar Odas› Ankara fiubesi

Ankara’n›n Roma Dönemi
TMMOB Mimarlar Odas› Ankara fiubesi

2. Türkiye Mimarl›k Araflt›rmalar›: Özetler
Mimarl›k Vakf› ve ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Mimarlar Odas› 10.Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri
2006 Yap› Endüstri Merkezi

Korumada Yeni Tan›mlar Yeni Kavramlar: Alan
Yönetimi TMMOB Mimarlar Odas› Genel Merkezi ve
Ankara fiubesi

TMMOB’nin ‹lkeleri Çal›flma Anlay›fl› Yasas›
Yönetmelikleri TMMOB

Beton Kullan›c›lar› ‹çin Teknik Bilgiler K›lavuzu
Türkiye Haz›r Beton Birli¤i

XXVI. Mimarl›k Okullar› Bölüm Baflkanlar› ‹letiflim
Grubu (MOBB‹G) Toplant›s› TMMOB Mimarlar Odas›

Viyana Chicago: Metropol ve Mimarl›k
Editör: ‹hsan Bilgin

Ülkemizdeki Do¤al Kaynaklar›n Enerji Üretimindeki
Önemi ve Gelece¤i: Tebli¤ler

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas›

TMMOB Mimarlar Odas› 41.Dönem Merkez Yönetim
Kurulu Toplant›s› TMMOB Mimarlar Odas›

Children’s Etiquette Croation Union of Physically
Disabled Persons Association

ocak.qxp  1/7/09  11:35 AM  Page 35



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 36

Yitirdiklerimiz

HABERLER
Yerel Süreli Yay›n  •  Ayda Bir Yay›mlan›r
Yay›n Yeri: 1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R
Tel: (0.232) 463 66 25 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr • http://www.izmimod.org.tr
SAYI : 2009/1 Bask› Tarihi: 08.01.2009
Bask›: Doruk Grafik (0.212) 629 01 26

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

SAH‹B‹ : Hasan TOPAL 

SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU

BÜLTEN‹

Sydney Operas›’n›n Mimar› Jørn Utzon Vefat Etti

Sydney Opera binas›n›n mimar› Jørn Utzon, 90 yafl›nda,
geçirdi¤i kalp krizi sonucu 29 Kas›m 2008 günü vefat etti.
Mimar, Pritzker Mimarl›k Ödülü’nün 25. y›l›nda, 2003’de
bu ödüle lay›k görülmüfltü. Syndey Opera Binas›, mimar›n
ölümü üzerine Pazar günü ›fl›klar›n› söndürdü. 

Utzon’u Pritzker Mimarl›k Ödülü’yle ödüllendiren jüride yer
alan Harvard Tasar›m Okulu Mimarl›k Bölüm Baflkan› Jor-
ge Silvetti, flimdiye kadar Pritzker Ödülü alm›fl mimarlar
aras›nda Utzon’un yerini flu sözlerle aç›klam›flt›: 

“2003 Pritzker Ödülü’nün Jorn Utzon’a takdim edilmifl ol-
mas› her ne kadar gecikmifl bir hareket olarak alg›lansa
da, asl›nda mimarl›¤›n gelifliminde, çok yerinde ve örnek
teflkil edecek bir anda gerçekleflti. fiu anda içinde bulun-
du¤umuz s›n›rs›z kiflisel d›flavurumculuk ç›lg›nl›¤› ve dikkat
çekici üretim tekniklerine körü körüne ba¤l›l›k ortam›nda,
onun keflifleri bize ’d›flavurum ve tekni¤in’, daha derin ve
temel mimari fikirlerin ard›ndan gelen unsurlar oldu¤unu

hat›rlat›yor. Onun eserleri, bize, mimarl›kta muhteflem ve
neredeyse ‘imkans›z’ olan›n, hâlâ yetenekli beyinlere ve
güçlü ellere ba¤l› oldu¤unu gösteriyor”.

Utzon mimarl›¤›ndan bahsedildi¤inde en göze çarpan
noktalardan biri, öncelikli olarak Sydney Opera Binas›’na
de¤inilmesi ve özellikle bu yap›s›na referansla mimarl›k-
ta kiflisel d›flavurumun s›n›rlar›n›n sorgulanmas›. Mima-
r›n yap›lar›n› bütüncül bir yaklafl›mla ele ald›¤›m›zda, as-
l›nda böylesine d›flavurumcu bir yaklafl›m›n nas›l birtak›m
baflka hassasiyetlerle birleflti¤ini görmek daha mümkün
hale geliyor.

Utzon’un yarat›c›l›k ve teknik kullan›m›n›n s›n›rlar›n› arafl-
t›rma çabas›n›n, asl›nda gençli¤inin ilk y›llar›nda, tersane
müdürü olan babas›n›n yan›nda gemi üretimiyle ilgili plan-
lar çizerek ve maketler yaparak geçirdi¤i günlerde gelifl-
meye bafllad›¤› söylenebilir. Yaratt›¤› formlara hâkimiye-
tinde ise hiç kuflkusuz heykel sanat›na yine o y›llardan
beri duydu¤u ilginin pay› vard›. Fakat, Utzon’un bu nokta-
daki çabalar›n›n yans›mas›n› sadece Opera Binas› ile
aç›klamak, mimar›n di¤er eserlerinde ortaya koydu¤u du-
yarl›l›¤› yads›mak anlam›na gelebilir. Asl›nda Utzon’un
teknik ve yarat›c›l›k konusundaki deneyimlerinin yan›nda,
aralar›nda Fas, Meksika, Çin, Japonya ve Hindistan’›n bu-
lundu¤u birçok farkl› kültürle ilgili gözlemleri sonucunda
edindi¤i birikimi de belirtmek gerekir. 
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