
1Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Taraf›ndan Düzenlenen
Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Yo¤un Kat›l›mla Gerçekleflti

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan her y›l düzenle-
nen Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri 13 Ekim 2008 Pazarte-
si günü yap›lan tören ile bafllad›. Mimarlar Odas› ‹zmir
fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal, yaflanan
finansal krize ve bu krizden ilk olarak etkilenecek sek-
törün mimarl›k ve inflaat sektörü oldu¤una de¤inerek
bafllad›¤› konuflmas›nda mimarl›k haftas› için belirle-
nen "kentle karfl›laflma-lar" temas›n›n kente ve mimar-
l›¤a dair yeni sorular sorabilmek ve fark›ndal›¤› art›rmak
amac› tafl›d›¤›n› dile getirdi. Hafta etkinlikleri hakk›nda
k›saca bilgi veren Topal, düzenleme komitesine ve
sponsor firmaya teflekkür ederek konuflmas›n› bitirdi.
‹zmir Vali Yard›mc›s› fiükrü Kara tüm mimarlar›n mimar-
l›k gününü kutlayarak ve kente katk›lar›ndan dolay› te-
flekkür ederek bafllad›¤› konuflmas›nda kültürel ve yerel
girdilerin mimarl›kla bütünleflerek kentlerin biçimlendi-
rilmesi sonucu daha yaflan›l›r çevrelerin ortaya ç›kabile-
ce¤ine de¤indi.

Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 2

Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Ödül Töreni

Meslekte 50. Y›l›n›
Dolduran Üyeler

Sicil No
1119
1121
1160

Ad› Soyad›
Alaeddin Özalt›n           
S.Y›lmaz Atabarut         
Ekrem Gönül

Meslekte 30. Y›l›n›
Dolduran Üyeler

Sicil No
9218
9221
9222
9224
9226
9230
9233
9235
9236
9239
9240
9247
9249
9250
9301
9303
9452
9481
9491
9511
9553

Ad› Soyad›
‹brahim Durmufl               
Sevim Özüncer                
Sibel Hekimo¤lu              
Semih Sülofl                   
Özkan Gönen                  
Bülent Becerik                
‹smail Demira¤                
Ahmet Orhan                   
Samet Örs                     
Zuhal Yazar                   
Süleyman Yeniflehirli        
Suat Çak›r                    
H.Ak›n Toygarlar              
fienol Ç›nar                   
U¤ur Unan                     
E. Figen Leblebicio¤lu     
Bülent Kuzubafl›o¤lu         
Fahri Genç                    
Baflak Acar ‹peko¤lu         
‹lker ‹zgi                    
Sevgi K›ldifl                  

9556
9570
9591
9596
9597
9702
9703
9707
9709
9710
9711
9713
9715
9717
9719
9721
9722
9723
9724
9725
9727
9728
9729
9731
9732
9733
9734
9735
9736
9738
9739
9740

Belgin Y›ld›r›m              
Suzan Erinanç              
U¤ur Kayaalp               
Metiner Yaflar              
Nebiye Çetin                
Mehmet Kad›o¤lu         
Kamil Üre                    
Alaaddin Kökdemir        
Ekmel Ery›lmaz             
Kadir Çak›r                  
Ergun Yulu                  
Meral Sa¤lamer            
Gürkan Gülkaynak         
M.Faik Civan                
Hülya Koç                   
Mehmet Kuflakç›          
Muzaffer Gülsuyu          
M.Ali Ifl›k                    
Halil Fikret Okutucu       
fienay Akyavafl             
Muzaffer Alt›nbilek        
Ulutan Oral                  
Kibare Kat›han             
Ayten Y›lmaz                
Yavuz F›rat                  
Nurettin Arl›                 
Salih Dikmen               
Serdar Y›lmaz              
Bülent Rüfltü Yavuz       
Ali Hidayeto¤lu             
Nurdan Ermin              
Mehmet Ali Kasal›        

9741
9742
9743
9747
9748
9751
9815
9838
9842
9900
9922
9924
9939
9948
9949
9960
9976
9984
10007
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10018
10019
10021
10023
10024

Ayhan Alper                   
Hüseyin Hepflengünler      
Ali Özkol                     
Bahar Elmasl›                 
M.Kemal Bahfliflo¤lu        
Levent Yoncac›lar            
Emine Zander                 
Osman Nuray                  
Nefle Çintay                   
Selçuk Ergen                  
Metin Fitoz                   
Hasan Kahraman             
Sevgi Molva                   
Mehmet Akbulut              
Akif Levent Baykal           
Bedia Do¤an Koltuksuz     
fi.Murat Yumurtac›           
Yusuf Ahmet Fitolo¤lu       
Sedat Dilek                   
‹lker Bilgilio¤lu             
Bahad›r ‹çten                 
Cem Cemil Öztürk            
Ali Köko¤uz                   
Levent Cengiz                 
Ayla Çelik                    
Hikmet Aç›kgöz               
Mustafa Turan                
Tayfun Emre                   
R›dvan Baflo¤lu               
Erol Keskin                   
Nefle Ocansu                  
Sedat Biçer                   

10025
10026
10028
10029
10032
10033
10038
10041
10055
10159
10169
10201
10216
10321
10407
10414
10425
10427
10432
10595
10616
11066
12592
13203
13205
13732
14062
14983
15549
15604
20507
20642

‹clal Koç                     
Do¤an Baran                   
Zahide Övez                   
Nilüfer Öztürk                
Gülen Savafl                   
Bergin Ünal                   
Gürtel K›rlay                 
Mehmet Serhat Akbay         
Emin Yeflilmen                 
Nejat Sayg›ner                
V.Semra Müftüo¤lu            
Ali Duyal                     
M.fiefik Bahad›ro¤lu           
Erdal Baylan                  
Mehmet Tekin Güzel           
Mehmet Giriflen                
Vildan Çakmak                 
Haluk Niflli                   
Osman Y›lmaz                  
Alev A¤r›                     
Fahir Köksel                  
Fazilet Gülüm                 
Hilmi Açan                    
Hüseyin fiekercio¤lu           
Filiz Toker                   
Nihal Çobano¤lu               
Ali R›za Çaml›                
Ahmet Mübahat Kuday        
Sedat Emir                    
Mine Ayfle fiavkay              
Nuran Tanr›verdi              
Nermin Neriman Köro¤lu     
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3Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Mimarl›k Haftas› EtkinlikleriKokteyl

Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan meslekte
30. ve 50. y›l›n› geride b›rakan üyelerimiz
için plaket töreni gerçeklefltirildi. Meslek-
tafllar›m›z plaketlerini ‹zmir Vali Yard›mc›s›
fiükrü Kara, CHP ‹zmir Milletvekili Bülent
Baratal›, Konak Belediye Baflkan› Muzaf-
fer Tunça¤, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal, ES-
HOT Genel Müdürü Gül fiener, Mimarlar
Odas› Genel Sekreteri Necip Mutlu,  Mi-
marlar Odas› Genel Sayman› Aysel Çetin-
soy ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yöne-
tim Kurulu Sayman Üyesi Hikmet Gök-
men’den ald›lar. "kentle karfl›laflma-lar"
temas›yla düzenlenen foto¤raf yar›flmas›n-
da dereceye giren ve sergilemeye hak ka-
zanan yar›flmac›lara Mimarlar Odas› ‹zmir
fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Alev A¤r› taraf›ndan ödülleri verildi.

Plaket ve ödül töreninin ard›ndan Mimarl›k
Haftas›n›n tematik sunuflu Yrd. Doç. Dr.
Zehra Ersoy taraf›ndan gerçeklefltirildi.

Karfl›laflma kavram›na ve bu kavram›n kent ile insan iliflkilerine
yans›malar›na de¤inen Ersoy, gündelik yaflam›n önemine dikkat
çekerek, kente dair fark›ndal›klar›n art›r›lmas›n›n amaçland›¤›n›
belirtti. Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da mimarl›k günü kokteyline yo-
¤un bir ilgi vard›. Hafta boyunca düzenlenen etkinliklere toplam
1978 kat›l›m oldu.
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 4

Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Söylefli

“Mimarl›¤›n Metropol Karfl›s›ndaki
Hamleleri” ‹hsan Bilgin

“Viyana-Chicago: Metropol ve Mimarl›k
Paneli” Günkut Ak›n, ‹hsan Bilgin,
Nevzat Say›n, Tansel Korkmaz

‹hsan Bilgin’in "Mimarl›¤›n Metropol Karfl›s›ndaki Hamlele-
ri" tematik sunuflu 14 Ekim 2008 Sal› günü gerçekleflti.
Bilgin, yeni mimarl›k söyleminde dikkat çeken metropol
kavram›na ve bu gerçek üzerine art›k mimarlar›n daha çok
düflündüklerine de¤inerek bafllad›¤› söyleflide, ilk kez
70’lerde Rem Koolhaas taraf›ndan yaz›lan "Delirious New
York/Ç›lg›n New York" kitab› ile dile getirilen metropol kav-
ram›n›n günümüzde oldukça yo¤un kullan›ld›¤›na, bienaller-
de karfl›laflt›rmal› olarak yer verildi¤ine de¤indi. 

Rem Koolhaas’›n Chicago’daki Student Center IIT binas›na
yeni fonksiyonalizme örnek göstererek sunuflunda yer ve-
ren Bilgin, Frank Gehry’nin Chicago’daki Jay Pritzker Pavilli-
on ve Zaha Hadid’in Viyana’daki Spittelu Yerleflimi ile ‹stan-
bul Kartal Projesinin yeni ekspresyonizm (yeni d›flavurumcu-
luk) içerisinde yer ald›¤›na de¤indi. Herzog+de Meuron’un
Barselona’daki Forum yap›s›n›n içeal›m üzerine bir kurgusu
oldu¤una de¤inen Bilgin, yine Herzog+de Meuron’un yeni
fenomonolojiyi temsil eden Hoster Lentos Museum’unda
estetik bir hamle yerine, duyusal bir çekim alan› yarat›ld›¤›-
na dikkat çekti. Bunlar›n yan› s›ra yeni rasyonalizme örnek
veren Bilgin, metropol karfl›s›ndaki mimari tutumu bir para-
laks olarak nitelendirebilece¤imizi de sözlerine ekledi. 

Günkut Ak›n, ‹hsan Bilgin, Nevzat Say›n ve Tansel Kork-
maz’›n kat›l›m›yla gerçekleflen "Viyana – Chicago: Metro-
pol ve Mimarl›k" Paneli 14 Ekim 2008 Sal› günü gerçeklefl-
ti. ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasar›m Yüksek Li-
sans Program›’nda geçen dönem Viyana ve Chicago kent-
leri üzerinden tart›fl›lan metropol ve mimarl›k iliflkisi ayn›
bafll›kla bir sergi ve panel olarak sunuldu. Panel kat›l›mc›-
lar› tarihselli¤in ve kasvetin kenti Viyana ile h›z›n ve
dinamizmin kenti Chicago’yu iki farkl› k›tan›n iki met-
ropolünü de¤erlendirdiler. 
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5Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Mimarl›k Haftas› EtkinlikleriSöylefli

“Bir Mimar ve Uygulamalar›”
Ahmet Tercan

Bir Mimar ve Uygulamalar› ana bafll›¤›nda yer alan Ahmet
Tercan söyleflisi 15 Ekim Çarflamba günü gerçekleflti. Ya-
parken tereddütlü oldu¤u veya flimdilerde bak›p tekrar sor-
gulad›¤› projeleri paylaflmak istedi¤ini dile getiren Tercan,
böyle bir sunuflun kendisi için de faydal› bir sürece dönü-
flece¤ini sözlerine ekledi. ‹lk olarak iki y›l önce gerçeklefl-
tirdikleri bir klinik projesini izleyenlerle paylaflan Tercan, bu
proje ile sa¤l›k sektöründeki verilerin büyük bir k›sm›n›n
tart›fl›lmaz veriler oldu¤unu keflfettiklerini iletti. Projelerini
aktar›rken izleyenlere güzel imajlar sunman›n ard›nda bir
fleyler arad›¤›n› ve bu ba¤lamda o gün neler düflündü¤ünü
ve bugün nelerin de¤iflti¤ini aktarmak isteyen Tercan, mi-
marl›k olgusunun bu gibi de¤erlendirmelerden meydana
geldi¤ini, bir mimar›n kendisini var etmesinin ancak bu yol-
la olabilece¤ini düflündü¤ünü aktard›. ‹zmir Çeflmealt›’nda
bir yan›yla sosyal bir yan›yla özel kullan›mlar bar›nd›ran rek-
reasyon alan› tasar›m›n› aktaran Tercan, ard›ndan ‹stanbul
Bo¤az›’nda mevcut yap›n›n güçlendirilmesi ve cephe tasa-
r›m›n› bar›nd›ran projeyi izleyenlerle paylaflt›. Ac›badem
Hastanesi projesinin tasar›m kriterlerini ve tart›fl›lan nokta-
lar›n› aktaran Tercan, son olarak Urla’da gerçeklefltirdi¤i
bir villa projesini izleyenlerle paylaflt›.

“Thermodynamic Landscapes”
Philippe Rahm

Philippe Rahm’›n "Thermodynamic Lanscapes" temal› söy-
leflisi 15 Ekim Çarflamba günü gerçekleflti. Mimarl›¤›n sa-
dece duvar, kolon, çat› gibi görünen ö¤elerle ilgilenmedi¤i-
ni, hatta bofllu¤un mimaride çok daha önemli oldu¤unu ak-
taran Rahm, kendi mimari yaklafl›m›n› bu ba¤lamda izle-
yenlerle paylaflt›. Mimarinin ana hedefinin konfor koflullar›
yaratmak ba¤lam›nda iklimi yönetmek oldu¤una de¤inerek,
1990’lardan itibaren bu konuda çal›flmaya bafllad›¤›n› ile-
ten Rahm, ›fl›k, hava, koku, nem gibi mekana, uzama ilifl-
kin görünmeyen parametreler üzerinde araflt›rmalar yapt›-
¤›n› sözlerine ekledi. Küresel ›s›nma problemine yaln›zca
teknik aç›dan bakman›n do¤ru olmad›¤›n› ileten Rahm, ye-
ni bir yaflam tarz›, yeni bir dizayn flekli yarat›lmas› gerekli-
li¤ini aktard›. Rahm, s›cakl›¤›n ana girdi olarak ele al›nd›¤›
ve çift cam ilkesinin befl katman olarak projenin tamam›na
yans›yarak farkl› s›cakl›k de¤erlerinin elde edildi¤i Polon-
ya’daki müze projesinin ard›ndan ayn› ilkenin uyguland›¤›
‹sviçre’deki okul projesini izleyenlerle paylaflt›. Ana girdinin
hava oldu¤u ve ard›ndan ba¤›l nemin projeyi flekillendirdi¤i
tasar›mlar›n› aktaran Rahm, s›cak ve so¤uk radyatörün
oluflturdu¤u hava ak›m› üzerinden gelifltirdi¤i ve Venedik
Bienali’nde yer alan projesini de izleyenlerle paylaflt›.
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 6

Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Söylefli

“Bir Mimar ve Uygulamalar›”
Tamer Baflbu¤ & Hasan Özbay

Bir Mimar ve Uygulamalar› ana bafll›¤›nda yer alan Tamer
Baflbu¤ ve Hasan Özbay söyleflisi 16 Ekim Perflembe gü-
nü gerçekleflti. Ö¤rencilik y›llar›ndan ve bu y›llarda yar›flma-
larla tan›flmalar›n›n ard›ndan günümüze kadar adeta has-
tal›¤a dönüflen yar›flmalar sürecini aktaran Özbay, bugüne
kadar 166 yar›flmaya kat›ld›klar›n› iletti. Mimarl›¤› kent ile
iliflkilendirmenin bir al›flkanl›¤a dönüfltü¤ünü ve her daim
tasar›ma kentin içerisinden bakt›klar›n› ileten Özbay, bu
geliflime Baran ‹dil’in katk›s›n›n oldu¤unu da aktard›. 

AKM’de Mimarl›k Haftas› boyunca izlenen “TH&‹dil Mimar-
l›k Sergisi” hakk›nda bilgi veren Baflbu¤, dijital ortam›n ge-
liflimi ve gerçekçi görüntünün yakalanmas› ile bina infla et-
menin de eski önemini yitirmeye bafllad›¤›n› ve ayn› flekil-
de yar›flmalar›n da önemini yitirdi¤ini sözlerine ekledi. Ser-
gideki maketlerin çal›flma maketleri oldu¤u bilgisini veren
Baflbu¤, maketi karfl› tarafa aktar›m arac› olarak de¤il, biz-
zat tasar›m arac› olarak kendileri için yapt›klar›n› da iletti.
Baflbu¤ ve Özbay çeflitli uygulamalar›n›n ard›ndan uluslara-
ras› ve ulusal çeflitli yar›flma projelerini izleyenlerle paylafl-
t›lar. Son dönem çal›flmalar›n› da izleyenlere aktaran
konuflmac›lar, Ankara, ‹zmir ve ‹stanbul’da tasarlad›klar›
konut yerleflkeleri projelerini ve Maviflehir’de uygulad›klar›
konut yerleflkesini sundular. 

“Architecture and Gardening”
Ted Cullinan

Ted Cullinan’›n "Architecture and Gardening" temal› söyle-
flisi 16 Ekim Perflembe günü gerçekleflti. Cullinan projele-
rin tasar›m girdilerini oluflturan kullan›c› profili ve çevre ve-
rilerini sunuflunda hem efl zamanl› çizerek hem de önce-
den haz›rlad›¤› eskizleriyle aktard›. Projenin geliflimini de
ayn› yöntemle izleyenlerle paylaflan Cullinan’›n al›fl›lmad›k
sunumu, izleyenleri tasar›m sürecinin içine katarak, yap›-
lan ifllerin daha iyi kavranmas›n› sa¤lad›. ‹lk olarak 1958-
59 y›llar›nda zaman›n›n büyük bölümünü piyano çalarak ge-
çiren amcas› için tasarlad›¤› bir konut yap›s›n› aktaran Cul-
linan, sonras›nda 1962-63 y›llar›nda efli ve arkadafllar›yla
birlikte bizzat infla ettikleri kendi konutunu izleyenlerle pay-
laflt›. ‹nfla etmeye yukar›dan, çat›dan bafllad›klar› bilgisi ve-
rilen projenin katlarla ayr›lan kullan›m alanlar›nda yaflanan
ilginç olaylar da aktar›ld›. Tarihi doku içerisinde gerçeklefl-
tirdi¤i uygulamalardan örnekler de gösteren Cullinan’›n ta-
rihi dokuya yaklafl›m›n› sunuflunda izlemek mümkündü. Ta-
rihi dokuya gösterdi¤i duyarl›l›¤› do¤al çevreye de gösteren
Cullinan, Ürdün Petra Ziyaretçi(Turist) Merkezini, Cambrid-
ge Üniversitesi’nde uygulad›¤› baz› binalar›, Singapur’da
park alan› içerisine tasarlanan rekreasyon alan›n› ve ö¤ren-
ci yurdu projelerini bu ba¤lamda ele ald›. Son olarak Down-
land Gridshell Müzesi’ni izleyenlerle paylaflan Cullinan’›n
sunumu yo¤un bir ilgiyle izlendi.
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Mimarl›k Haftas› EtkinlikleriSöylefli - Atölye

“‹zmir Projelerim”
Emre Arolat

Emre Arolat’›n "‹zmir Projelerim" söyleflisi 17 Ekim 2008
Cuma günü gerçekleflti. Geçti¤imiz sene de Mimarl›k Haf-
tas› bünyesinde konu¤umuz olan Arolat öncelikle mimarl›k-
tan ne anlad›klar›na dair bir fleyler söyledikleri "…nazaran"
sergisi ve sergide yer alan yap›lara sunuflunda k›saca yer
verdi. 

‹zmir’de yapt›¤› projeler aras›ndan ilk olarak ‹fiGYO Resi-
dans ve Çarfl› Yap›lar› projesini izleyenlerle paylaflan Aro-
lat, ‹zmir’deki imar koflullar›n› zorlaflt›r›c› buldu¤unu söyle-
di. Projenin bulundu¤u yerin önemine de¤inen Arolat,
"Yer"in F›s›lt›s› ismini verdikleri Residans ve Çarfl› Yap›la-
r›n› ba¤lam›n önemine de de¤inerek aktard›. ‹zmir’deki bir
di¤er projesi olan Yeni Fuar Alan› Projesini de izleyenlerle
paylaflan Arolat, sonras›nda Barselona’da düzenlenen
Wold Architectural Festival’e ‹pekyol Projesi ile kat›ld›klar›
bilgisini de verdi. Nisan 2008’de Meksika’da düzenlenen
Progressive Architecture Sempozyumu’nda yapt›¤› sunuflu
aktaran Arolat, Arkiparc 2008’de kentsel segregasyon üze-
rine yapt›¤› konuflmadan da bahsetti. Dubai City Scape Fu-
ar›’ndan izlenimlerini paylaflan Arolat son olarak Zorlu Hol-
ding Davetli Yar›flma Projesi’nden söz etti.

Geçti¤imiz y›l büyük ilgiyle izlenen Emre Arolat söyleflisi bu
y›l da yaklafl›k 500 kifli taraf›ndan izlendi.

“Kentte Mekan Bulmacas›”
Okan Y›lmaz
Okan Y›lmaz’›n yürütücülü¤ünde düzenlenen "Kentte Me-
kan Bulmacas›" Atölye Çal›flmas› 18 Ekim 2008 Cumarte-
si günü gerçekleflti. Geçti¤imiz sene de düzenlenen bulma-
ca, ‹zmir Kent Merkezi’nde çeflitli mekanlar ve binalar›n iz-
leri sürülerek gerçekleflti. Atatürk Kültür Merkezi’nden ilk
ipuçlar›n› alan ekipler, bir sonraki ipucuna ulaflmak üzere
bulmacaya dahil oldular. Hedef noktaya ilk ulaflan ekip
olan; Merve Çal›flkan, Selin Tüfek ve Murat Gazanhan üç-
lüsü birincilik ödülüne sahip olarak her biri MTN Dijital’den
200YTL’lik dijital bask› hediye çeki almaya hak kazand›lar.
Kenti ve kenti oluflturan mekanlar›, binalar› baflka bir yön-
den okumalar› beklenen yar›flmac›lardan Salih Özkan Dur-
sun, Onur Çak›ro¤lu ve Dide Dinç 150 YTL’lik dijital bask›
hediye çeki olan ikincilik ödülünü ald›. 100 YTL’lik dijital
bask› hediye çeki olan üçüncülük ödülüne ise; Özenç Özde-
re, Ezgi ‹flbilen ve Selçuk Balkan ekibi hak kazand›.
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Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Atölye

“Tasar›m Yöntemleri Atölyesi”
Reflit Soley

Reflit Soley yürütücülü¤ünde 14 Ekim Sal› günü gerçekle-
flen Tasar›m Yöntemleri Atölyesi, ö¤rencilerin kendilerine
ait bir fley olup olmad›¤› sorunsal› üzerinden ben kavram›-
na ve bu kavramdan tasar›ma uzanan bir sürece evrildi. 

Befl y›ld›r mimarl›k yapmad›¤›n› dile getiren Soley, bu ba¤-
lamda yapt›klar›n› de¤il, düflündüklerini aktarmay› ye¤leyen
bir sunufl gerçeklefltirdi. Etraf›m›zda güçler dengesi siste-
mi oldu¤undan ve bu denge içerisinde ona uyumlu hareket
edilmesi gerekti¤inden bahseden Soley, bu sistemden
kopmalar yafland›¤›nda kimlikle ilgili boflluklar oluflmaya
bafllayaca¤›na de¤indi. 

Ben kavram›n›n tasar›mc› aç›s›ndan önemi aktar›lan çal›fl-
tayda, çizimden ziyade düflünmenin, düflünürken yüre¤i-
mizle düflünmenin ve bu sayede ortaya ç›kan fikri savuna-
bilmenin önemine de¤inildi. Ö¤rencilerden kendi seçtikleri
bir varl›k için yine kendi seçtikleri bir mekan tasar›m›n› al›-
fl›lmad›k bir yöntemle gerçeklefltirmeleri ve bunu di¤er ka-
t›l›mc›larla paylaflmalar› istendi. Çal›fltay bu sunufllar üze-
rinden gerçekleflen tart›flmalarla son buldu.

Burkay Pasin ve Ruken Güleryüz yürütücülü¤ünde 14 Ekim
Sal› günü gerçekleflen Müzik-Mimarl›k: Ses-Mekan Atölye-
sinde; müzik mimarl›k iliflkisinin dolayl› oldu¤u ancak bu
çal›flmada müzikal formun görsele, mimari formun da iflit-
sele uyarlanma süreci ve alternatiflerinin de¤erlendirilece-
¤i, bu iki farkl› alg›n›n etkileflimi ve yarat›c› sürece katk›s›-
n›n irdelenece¤i belirtildi. 

Özellikle 20 yy. itibariyle görsel alg›n›n önem kazand›¤› an-
cak insan›n sadece görsel alg›yla de¤il, iflitsel, dokunsal
vb. alg›larla yaflam›n› sürdürdü¤ü vurguland›. ‹flitsel alg›n›n
mekan tasar›m›na aktar›m› konusunda her mekanda ses
oldu¤unun, sessiz bir mekan olamayaca¤›n›n fark ettirile-
rek, mimaride kullan›lan tüm malzemelerin birer enstrü-
man olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤i aktar›lan çalifltayda,
örnek çal›flmalar üzerinden bir müzik parças›n›n yap›sal for-
mu çözülmeye çal›fl›ld›. AKM’den sesler toplanarak her gru-
bun kendi parças›n› oluflturmas› ve oluflturulan parçan›n
ritmine uygun görsellerin eklenmesiyle oluflturulan sonuç
ürünler de¤erlendirilerek çal›fltay sonland›r›ld›. Atölyede elde
edilen ürünler; www.izmimod.org.tr/mimarlikhaftasi adre-
sinden izlenebilir.

“Müzik-Mimarl›k: Ses - Mekan Atölyesi”
Burkay Pasin&Ruken Güleryüz
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Mimarl›k Haftas› EtkinlikleriAtölye

Ahmet ‹¤dirligil yürütücülü¤ünde 15 Ekim Çarflamba günü
gerçekleflen “Eski ve Yeni – Kentteki De¤iflimler ve ‹nsan-
lar Atölyesi”, ‹¤dirligil’in Akdenizlilik örne¤i üzerinden kim-
lik, yerellik ve o yere özgü olma durumlar›n›n irdelendi¤i
sorular üzerinden ö¤rencilerin konuya dahil edilmeye çal›fl-
mas›yla bafllad›. Gerçeklefltirdi¤i Bodrum ve Akdeniz sunu-
flu ile bu sorgulamay› güçlendiren ‹¤dirligil, Bodrum’un
kimli¤inde önemli bir yeri olan mandalinan›n yaln›zca 70
y›ll›k bir geçmifle sahip oldu¤unu, öncesinde incirliklerin
ve daha da öncesinde üzümün yer ald›¤› bilgisini verdi. 

‹nsan›n önemine yer verilen ve yap›lan her fleyde insan›n
ana girdi oldu¤u gerçe¤inin unutulmamas› gereklili¤i savu-
nulan çal›fltayda, yap›lan Kemeralt› ve Konak Meydan› ge-
zisi ile bu yerlerde ‹zmir’e ait bir fleylerin olup olmad›¤› ve
gezilen alanlar›n sorunlar› gözlemlendi. Gezi sonras› Ko-
nak Meydan› ve K›zlara¤as› Han› Avlusu üzerine gözlemle-
nen sorunlar, insan ve kentteki de¤iflimler ba¤lam›nda iki
grup olarak irdelendi ve projeler üretildi. Üretilen ürünler
çal›fltay›n son aflamas›nda tüm kat›l›mc›larla birlikte de-
¤erlendirildi.

“Eski ve Yeni - Kentteki De¤iflimler ve
‹nsanlar Atölyesi” Ahmet ‹¤dirligil

Zehra Ersoy ve Görkem Dizdar yürütücülü¤ünde 15 Ekim
Çarflamba günü gerçekleflen “Karfl›laflmalar: Mimarl›k ve
Dans Atölyesi”, ikilinin daha önce gerçeklefltirdikleri "Dans
Eden Bedenler" atölyesinde yaflad›klar› deneyimi kat›l›mc›-
larla paylaflmalar› ile bafllad›. Ö¤rencilerin kendini tan›tma-
lar› ile devam eden atölyede yürütücüler önemli olan etke-
nin hareket olaca¤›n› vurgulad›lar. Hareketin ortaya ç›kma-
s›n›n d›flar›dan bir etki olmas› ve a¤›rl›k merkezinin yer de-
¤ifltirmesi oldu¤unu belirten Ersoy, hareketlerin formlar
oluflturdu¤unu ve son mimarl›k ak›mlar›n›n bu formlar üze-
rinden yap›lar tasarlamaya yöneldi¤ini dile getirdi.

Karfl›laflma kavram› üzerinde yap›lan tart›flman›n ard›ndan
Alsancak K›br›s fiehitleri Caddesi örne¤i üzerinden bir so-
ka¤›n sabah, ö¤le, akflam ve gece vakitlerindeki ak›flkanl›-
¤›, bu ak›fl›n meydana getirdi¤i ruh hali ve sokak üzerinde
meydana gelen formlar bedensel dille ortaya konmaya ça-
l›fl›ld›. Mimarl›k ö¤rencileri; mimarinin insan hareketlerini
do¤ru biçimlendirdi¤i ölçüde baflar› kazanaca¤›n› örnekler-
le ortaya koyarak, bundan sonra hareketi de bir tasar›m
girdisi olarak de¤erlendireceklerini belirttiler. 

“Karfl›laflmalar: Mimarl›k ve Dans”
Zehra Ersoy&Görkem Dizdar
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“Beklenti, Geçifl ve Toplanma ‹çin Bir
Yer Yapmak Atölyesi” Ahmet Tercan

Ahmet Tercan yürütücülü¤ünde 16 Ekim Perflembe günü
gerçekleflen “Beklenti, Geçifl ve Toplanma ‹çin Bir Yer Yap-
mak Atölyesi”, ö¤rencilerin tarihi kent alan› içerisinde
15x20 metre boyutlar›nda köflebafl› bir yer için beklenti,
geçifl ve toplanma soyutlamalar› ba¤lam›nda tasarlayacak-
lar› mekan›n altl›¤›n› oluflturan maket çal›flmalar› ile bafllad›. 

Esas olarak yapman›n önceli¤i ve anlam›na yo¤unlaflan
atölye çal›flmas› bu ba¤lamda gerçe¤in en iyi temsili olan
maket üzerinden gerçeklefltirildi. Düflünmenin bir kenara
b›rak›ld›¤› ve düflünmeden yapman›n keyfine ulafl›lmas› he-
deflenen çal›fltay, maket üzerinden birçok alternatifin de-
nenmesi ile projenin hem kent hem de kendi içerisindeki
problemlerinin arayüz ve gerilim aray›fllar› içerisinde irde-
lendi¤i bir sürece evrildi. 

Maketin zaten kafam›zda olan›n bir görüntüsü olmamas›,
yap›ld›ktan sonra bir fleyleri fark etti¤imiz bir süreci yarat-
mas›na izin vermesi gerekti¤i yürütücü taraf›ndan s›k s›k
vurguland›. Çal›fltay›n son aflamas›nda ise jüri üyeleri tak-
viyesi ile maketler üzerinden kavramlar ve yaklafl›mlar tar-
t›fl›l›p, tan›mland›.

“Çocuk ve Mimarl›k Atölyesi”
Hikmet Gökmen

“Çocuk ve Mimarl›k Atölyesi” Hikmet Gökmen yürütücülü-
¤ünde 16 Ekim 2008 tarihinde Resim Heykel Müzesi’nde
gerçekleflti. Salih ‹flgören ‹lkö¤retim Okulu ikinci s›n›f ö¤-
rencileriyle gerçeklefltirilen atölyede öncelikle çocuklara
mimarl›k nedir ve nas›l ortaya ç›km›flt›r sorusu üzerinden
mimarl›k tan›t›ld›. Mimarl›k kavram›n›n ard›ndan mimar
kimdir sorusu sorularak örneklerle mesle¤e iliflkin ön fikir
edinmeleri sa¤lanmaya çal›fl›ld›. 

Gökmen’in sunumu sonras›nda çocuklara yaflad›klar› so-
kaklar› resmetmeleri istenerek çevrelerine iliflkin fark›nda-
l›klar›n› art›rma amac›yla al›flt›rma yap›ld›. Çok küçük yafl
grubu ile çal›fl›lmas› nedeniyle ilginin sürekli tutulmas›nda
yaflanan güçlü¤ü gidermek amac›yla aralarda küçük bul-
macalar verilerek çocuklar›n ilgisinin da¤›lmamas› sa¤lan-
d›. Atölye çal›flmas› bünyesinde Resim Heykel Müzesi’nde
sergilenen “Viyana – Chicago: Metropol ve Mimarl›k Sergi-
si”nin gezilmesinin ard›ndan ö¤rencilerden sergide yer
alan binalardan en çok be¤endiklerini resmetmeleri isten-
di. Çal›fltay›n sonunda yap›lan çal›flmalar üzerinden bir de-
¤erlendirme tüm kat›l›mc›larla birlikte gerçeklefltirildi.

Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Atölye
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“Merhaba Atölye Çal›flmas›”
Ahmet Özgüner

Ahmet Özgüner’in yürütücülü¤ünde düzenlenen "Merhaba
Atölye Çal›flmas›” 17 Ekim 2008 Cuma günü gerçekleflti. 

Kent ile bir kerede karfl›laflman›n zor oldu¤una ve tan›fl›k-
l›¤a dönüflme sürecinin kente yaklafl›m ile ilintili oldu¤una
de¤inilen çal›fltayda, bir kent ile tan›flt›r›lma flekline göre o
kent hakk›ndaki fikrimizin de¤iflebilece¤ine de¤inildi. Kent
ile tan›flman›n bütün duyular›m›zla oldu¤unu aktaran Özgü-
ner, mimarlar olarak tan›flma sürecini flekillendiren aktör-
lerin en bafl›nda geldi¤imize dikkat çekti. Özgüner ayr›ca
günümüz mimarl›k ortam›nda karfl›laflmadan tan›flmak bo-
yutunun eklendi¤ine de de¤indi. Multimedya iletiflim a¤la-
r›yla dünyan›n herhangi bir yerindeki yap› aktörleri ile tan›fl-
t›r›ld›¤›m›z› aktaran Özgüner, duyular›m›zdan yoksun olan
bu tan›flman›n eksik kald›¤›na ancak entelektüelleflmifl mi-
marl›k ortam›nda etkisinin çok oldu¤una de¤indi. Bu çelifl-
kiyi vurgulamak için ö¤rencilerden Eiffel Kulesi, Ayasofya
ve Bilbao Guggenheim Müzesi’ni ‹zmir’de Basmane, Mont-
rö, Lozan ve Cumhuriyet Meydanlar›’n› kapsayan kent par-
ças› içerisine yerlefltirmeleri ve bu yeni karfl›laflman›n se-
naryosunu yazmalar› istendi ve ö¤rencilerin sunumlar› atöl-
ye kat›l›mc›lar› ile birlikte de¤erlendirildi.

Emel Kay›n yürütücülü¤ünde 17 Ekim 2008 Cuma günü
"Kenti Kavramak: K›y›dan ve ‹çerden Okumalar Atölyesi”
gerçekleflti. Kat›l›mc›larla tan›flman›n ard›ndan, kente da-
ha farkl› bir bak›fl ve yeni sorular sordurtarak fark›ndal›k ya-
ratmay› amaçlad›¤›n› dile getiren Kay›n, atölyenin nas›l ifl-
leyece¤ine iliflkin bilgi verdi. Birbiri ard›na verilen soru ka-
¤›tlar›na kat›l›mc›lar›n, düflünmeye vakit kalmayacak flekil-
de cevap vermeleri istendi. Kiflisel bilgilerinin ard›ndan ka-
t›l›mc›lar›n "içeri" ve "k›y›" kavramlar›n›n neler ifade etti¤i-
ni ortaya koymalar›n› amaçlayan sorular› yan›tlamalar› is-
tendi. Kat›l›mc›lar›n kente dair alg›lar› ölçülmeye çal›fl›lan
çal›fltayda, kat›l›mc›lar›n verdikleri yan›tlar hep birlikte de-
¤erlendirildi. Kat›l›mc›lar›n "k›y›" kavram›n› ‹zmir’in deniz
kenti olmas› sebebiyle sürekli deniz ile iliflkilendirdikleri,
sürekli kulland›klar› yap›lara dair haf›zalar›n›n geçici oldu¤u
ve bofl vakitlerini geçirmeleri sebebiyle k›y›n›n daha ziyade
rahatl›k, tatil gibi kavramlar› hat›rlat›rken, içeri kavram›n›n
daha ziyade çal›flma, yo¤unluk gibi kavramlarla iliflkilendi-
rildi¤i atölyenin de¤erlendirilmesi s›ras›nda dile getirildi.
Atatürk Kültür Merkezi’nden k›y›ya ulaflmay› amaçlayan k›-
sa bir gezi ile atölye çal›flmas› sonland›.

“Kenti Kavramak:K›y›dan ve ‹çeri-
den Okumalar” Emel Kay›n

Mimarl›k Haftas› EtkinlikleriAtölye
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Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Teknik Gezi

“Ahmet Adnan Saygun Kültür ve Sanat
Merkezi Gezisi” Tevfik Tozkoparan

"Mimarlar Yap›lar›n› Gezdiriyor" bafll›¤› alt›nda mimar› Tev-
fik Tozkoparan eflli¤inde Adnan Saygun Kültür Merkezi 14
Ekim 2008 tarihinde gezildi. ‹ki grup halinde gerçekleflen
gezide öncelikle Tevfik Tozkoparan ve Emre Ulafl taraf›n-
dan kat›l›mc›lara yap› hakk›nda bilgi verildi. 

Ahmet Adnan Saygun Kültür ve Sanat Merkezi Projesini
davetli bir yar›flma sonucu kazand›klar›n› belirten Tozkopa-
ran, yar›flman›n kazan›lmas›ndan sonra yap›ma baflland›-
¤›n› ancak kendileri ile befl ay sonra irtibata geçildi¤ini be-
lirtti. Kültür merkezine ilk giriflte bir meydan yer ald›¤›n› ve
bu meydana bakan tescilli yap›lar›n müzik kütüphanesi ve
kitap sat›fl› ile ifllevlendirilece¤ini aktaran Tozkoparan,
aç›k sergi alanlar›, çocuk tiyatrosu ile aç›k hava sinemas›-
n›n yer alaca¤› kültür platformundan söz etti. Merkezin gi-
riflinde yer alan sanat galerisi ve kafeteryalar hakk›ndaki
bilgi aktar›m›ndan sonra 250 kiflilik küçük salon ve 1100
kiflilik büyük salon gezildi. Emre Ulafl’›n salonlar›n teknik
donam›na ve tesisat›na iliflkin bilgilendirmesinin ard›ndan,
salonlar›n sahne arkas›nda yer alan sanatç› soyunma oda-
lar› vb. mekanlar gezildi. Gezinin ard›ndan Tozkoparan Mi-
marl›k taraf›ndan kat›l›mc›lara yap›y› an›msatacak an› pa-
ketleri da¤›t›larak etkinlik sona erdi.

“The Port Residence Gezisi”
Emre Karc›o¤lu

"Mimarlar Yap›lar›n› Gezdiriyor" bafll›¤› alt›nda mimar› Em-
re Karc›o¤lu eflli¤inde The Port Residence 16 Ekim 2008
tarihinde gezildi. 

‹ki grup halinde gerçekleflen gezide öncelikle Emre Karc›-
o¤lu taraf›ndan kat›l›mc›lara yap› hakk›nda bilgi verildi ve
bir sunufl gerçeklefltirildi. Yaklafl›k 65’er metre cephesi
olan yap›n›n mimari yaklafl›m› ve tasar›m aflamalar› akta-
r›lan sunuflta, 3500m2’lik bir parsel üzerinde yer alan iki-
si bodrum kat olmak üzere toplam 26 katl› olan binan›n in-
flaat süreçleri ve uygulama detaylar› hakk›nda da bilgi ve-
rildi. Tasar›m›ndan kaynakl› olarak çeflitli plan tiplerine sa-
hip olan yap›n›n farkl› kat planlar›n›n tümü gezildi.

Zemin ve birinci katlar›n çarfl› olarak planland›¤› yap›n›n
konutlar›n kullan›m›na özel sosyal tesislere sahip oldu¤u
da aktar›ld›. Bina teknik donan›m›nda en yeni teknolojile-
rin kullan›ld›¤› bilgisi verilen gezide, özel so¤utma, ›s›tma,
havaland›rma, s›cak su sistemi, yerden ›s›tma, springler
yang›n söndürme sistemleri hakk›nda detayl› bilgi verildi.   

bulten.qxp  11/19/08  12:23 PM  Page 12



13Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 
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“Eski Merkez Bankas› Binas›
Restorasyonu Butik Otel ‹nflaat› Gezisi”
Derya Akdurak

Eski Merkez Bankas› Binas› Restorasyonu Butik Otel ‹nfla-
at› gezisi mimar Derya Akdurak eflli¤inde 17 Ekim 2008
Cuma günü gerçekleflti. Geziye bafllamadan önce yap› hak-
k›nda k›saca bilgi veren Akdurak, T.C. Merkez Bankas› ‹z-
mir fiube Binas›’n›n, Do¤an Tekeli, Ergun Onaran ve Orhan
Bolak’›n 1950 y›l›nda kat›ld›klar› proje yar›flmas› sonucun-
da elde edildi¤ini belirtti. Bu özelli¤i nedeniyle tescillene-
rek koruma alt›na al›nan yap›n›n, günümüzde butik otel ola-
rak kullan›lmak üzere restore edildi¤ini aç›klad›. 

Öncelikle gerekli izinlerin al›nmas› sürecine iliflkin bilgi ve-
ren Akdurak, otelde 36 odan›n bulunaca¤›n› ve ilk amac›n
ifl adamlar›na yönelik olarak maksimum konforun sa¤lan-
mas› oldu¤unu belirtti. Yeni iflleve uyum için yap›n›n plan
flemas›nda baz› de¤ifliklikler yap›ld›¤›n›, ancak ortadaki av-
lunun korundu¤unu aç›klayan Akdurak, bu avlunun zemin
katta üstünü örten cam tu¤la ile örülmüfl olan tonozun as-
l›na uygun olarak yenilenece¤i bilgisini verdi. Restorasyon
projesinde, yol kotunun yükselmesi nedeniyle bir k›sm›
toprak alt›nda olan zemin katta bulunan kasa dairesinin,
toplant› salonu olarak de¤erlendirilece¤ini aktaran Akdu-
rak, üst katlardaki odalar›n gezilmesinin ard›ndan teras ka-
t›nda kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlad›.

“Afrodisyas Antik Kenti ve
Afrodisyas Müzesi Gezisi”
Cengiz Bektafl
Cengiz Bektafl’›n eflli¤inde düzenlenen Afrodisyas Antik
Kenti ve Afrodisyas Müzesi gezisi 19 Ekim 2008 Pazar gü-
nü gerçekleflti. 

‹zmir’den 90 kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflen gezi Cengiz
Bektafl’›n Afrodisyas Antik Kenti ile ilgili detayl› bilgi akta-
r›m›yla bafllad›. Afrodisyas Antik Kenti’nin gezilmesiyle
bafllayan tur, Müze ve Cengiz Bektafl’›n müellifli¤ini üstlen-
di¤i Afrodisyas Ek Müzesi’nin kat›l›mc›lara gezdirilmesiyle
devam etti. Müze tasar›m›nda önemli girdileri oluflturan ta-
rihi kal›nt›lar›n yerinde zarar görmeden sergilenmesi ve ›fl›k
tasar›m› üzerine ayr›nt›l› bilgi aktaran Bektafl, Müze ve ken-
disinin tasarlad›¤› Ek Müzeyi farkl›l›klar›n› vurgulayarak ta-
n›tt›. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Nazilli Temsilcili¤i tara-
f›ndan Karacasu Kahvederesi’nde organize edilen ö¤le ye-
me¤inin ard›ndan Karacasu Belediye Baflkan› Emin Mete
eflli¤inde Çömlekçiler Arastas› gezildi. Yo¤un bir kat›l›mla
gerçekleflen gezi, geç saatlerde ‹zmir’e dönüfl ile son buldu. 
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Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Gezi

“Agora Kaz› Alan› Gezisi”
Ak›n Ersoy

Agora Kaz› Baflkan› Yrd. Doç Dr. Ak›n Ersoy eflli¤inde kent
halk› için düzenlenen Agora Kaz› Alan› Gezisi 14 Ekim
2008 tarihinde gerçekleflti. 

Öncelikle agora yap›lar› ve ifllevlerinden bahseden Ersoy,
Agora Kaz›s›’n›n geçmifli hakk›nda k›saca bilgi verdi. Yap›-
lan kaz› çal›flmalar›nda ele geçen buluntular›n MÖ. 4. yüz-
y›l›n sonu ile 3. yüzy›l›n bafllar›na tarihlendi¤ini belirten Er-
soy, Agora’n›n bat› ve kuzey yönlerde stoalarla s›n›rland›-
¤›n›, her bir kolun yaklafl›k 100 metre uzunlu¤unda oldu-
¤unu aç›klad›. Olas›l›kla zemin ve bodrum kattan oluflan
bu stoalar›n günümüze gelene de¤in pek çok de¤iflim ge-
çirdi¤i, özellikle Agora’n›n yak›n›nda bulunan bir kayna¤›n
ya¤murlarla taflmas› sonucu pek çok kez su bask›n›na u¤-
rad›¤›, antik dönemde bu bask›nlar›n önlenmesi için zemi-
nin yükseltilmesi gibi pek çok düzenleme yap›ld›¤› vurgu-
lanm›flt›r. Kaz› alan›nda gerçeklefltirilen restorasyon ve ko-
ruma çal›flmalar› hakk›nda da bilgi veren Ersoy, kaz› alan›
ve buluntular›n›n iklimsel olaylardan etkilenmemesi için Ti-
caret Odas›’n›n deste¤iyle koruma çat›s› yap›ld›¤›n› belirte-
rek, agora duvarlar› üzerinde çok nadir olarak rastlanan
grafitilere ve bunlar›n nas›l korunaca¤›na iliflkin bilgi verdi.
Agora’n›n kaz›lmayan bölümlerinin bulundu¤unu ve kaz›la-
r›n devam etmesi için yan parsellerde kamulaflt›rma çal›fl-
malar›n›n devam etti¤ini belirten Ersoy, kaz› çal›flmalar›n›n
devam edece¤ini bildirdi.

“Kent Mimarl›k Haritas›’n›n Rotas›nda
‘Alsancak’ Gezisi” Emel Kay›n

Kent Mimarl›k Haritas›’n›n Rotas›nda "Alsancak" Gezisi
Yrd. Doç. Dr. Emel Kay›n’›n eflli¤inde 15 Ekim Çarflamba
günü gerçekleflti. Alsancak Bölgesi’ni ve orada yer alan
mimarl›¤›, tarihsel ve mekansal aç›l›mlar›yla kavratmaya
çal›flman›n ötesine geçen gezi, mimarl›¤a özel bir bak›fl
aç›s›n›n, kayg›lar›n, sorgulamalar›n ve bu meslek alan›n›n
kulland›¤› dilin kentlilerle paylafl›laca¤› bir etkinlik olarak
da düflünülmüfltür. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi bünyesin-
de örgütlenen bir çal›flma grubu taraf›ndan haz›rlanan
"Kent Mimarl›k Haritas›"nda refere edilen binalar›n rota-
s›nda sürdürülen gezi, Alsancak Gar – Pasaport – Kültür-
park aras›nda konumlanan alan içerisinde gerçeklefltirildi.
Alsancak Bölgesi’nin kentin hem tarihsel hem de modern
yüzünü oluflturmas›, gezi sürecinde ‹zmir mimarl›¤›n›n fark-
l› evrelerinin izlenmesine olanak sa¤lam›flt›r.
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Mimarl›k Haftas› EtkinlikleriSergi

Hafta boyunca izlenebilen sergilerden VitrA sponsorlu¤un-
da düzenlenen Viyana-Chicago Metropol ve Mimarl›k Ser-
gisi, küratörlerden ‹hsan Bilgin, Tansel Korkmaz , Nevzat
Say›n ve sergi foto¤raflar›n› çeken Cemal Emden’in kat›l›-
m›yla Resim Heykel Müzesi’nde aç›ld›. Ulusal Mimarl›k
Sergisi ve TH&‹dil Mimarl›k Sergisi Atatürk Kültür Merke-
zi’nde, Foto¤raf Yar›flmas› Sergisi de hem Gündo¤du Mey-
dan›’nda hem de Konak Metro ‹stasyonu’nda hafta bo-
yunca sergilendi. Sergilerimiz, mimar üyelerimiz ve halk›-
m›z›n yo¤un ilgisinin yan› s›ra ilkö¤retim okullar› taraf›n-
dan da ilgiyle izlendi.

Ulusal Mimarl›k Sergisi

VitrA ile Mimari Keflif Viyana-Chicago Metropol ve Mimarl›k Sergisi Foto¤raf Yar›flmas› Sergisi / 1. Kordon Gündo¤du Meydan›

Foto¤raf Yar›flmas› Sergisi / Metro / Konak ‹stasyonu

TH&‹dil Mimarl›k Sergisi
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Ödül

Mimarl›k Haftas› 2008
Foto¤raf Yar›flmas›:
"Kentle Karfl›laflma-lar"
Sonuçland›

fiubemiz taraf›ndan üçüncüsü düzenlenen
"kentle karfl›laflma-lar" temal› Mimarl›k Hafta-
s› 2008 Foto¤raf Yar›flmas› sonuçland›. Seçici
Kurulda yer alan Güven ‹ncirlio¤lu, Nazl› San-
berk, Emre Tuncer ve Erdem Y›ld›r›m’›n kat›l›-
m›yla 21 Ekim 2008 tarinde gerçekleflen de-
¤erlendirme sonras›nda, üç ödül ve 20 sergile-
me foto¤raf› belirlendi. 

Seçilen foto¤raflar›n ödül töreni Mimarl›k Haf-
tas› bünyesinde 13 Ekim Pazartesi günü Ata-
türk Kültür Merkezi’nde gerçekleflti. Ayr›ca fo-
to¤raflar 13-19 Ekim 2008 tarihleri aras›nda
Konak Metro ‹stasyonu ve 1. Kordon Gündo¤-
du Meydan›’nda sergilendi.

Mesude Bülbül

Birol Üzmez
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Erol Özday›
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Sergileme Ödülleri

Caner Tekin Ebru Ç›nar

Mehmet DemirBerker Dalm›fl

Mesude Bülbül

Baran Özdemir

M. Serdar Özbay F. Füsun Tülüce Zeka Sa¤lam Özge Ya¤c›

Hüseyin Y›lmazA. Remzi Tülüce

Ayd›n Berk Bilgin

B. Salih Dafltan Tülün fiaflmaz

Tolga Taçmahal

Mert Uslu

Tolga Taçmahal

Kemal Aslan

Fevzi Ajlan Dürüs
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Dan›flma Kurulu

G E R Ç E K L E fi T ‹ R ‹ L D ‹
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin düzenledi¤i, 2008
y›l›nda büro tescil belgelerini yenileyen üyelerin kat›ld›¤›
"Serbest Çal›flan Mimarlar Dan›flma Kurulu 2" 08-09
Kas›m Cumartesi-Pazar günleri Murat Günayd›n ve
Bedrettin Subafl›lar’›n yürütücülü¤ünde Kufladas› Pine
Bay Otel’de gerçeklefltirildi. 237 mimar›n kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen çal›fltay, ilk gün yap›lan üç ana oturum
ile bafllayarak, son gün yap›lan bir oturum ve genel
de¤erlendirme toplant›s› ile son buldu.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
Hasan Topal’›n aç›l›fl konuflmas›yla bafllayan çal›fltay›n
birinci oturumu Vizyon temas›yla Murat Günayd›n ve
Bedrettin Subafl›lar’›n yürütücülü¤ünde gerçekleflti.
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Serbest meslek uygulamas› sürecinde kurumlar ve
yap›laflma ile ilgili mevzuata dair çözüm önerilerinin
konufluldu¤u ikinci oturum sonras›nda mimarl›k hizmet-
lerinin bedellendirilmesi ve bedellerin denetlenmesine
yönelik çözüm önerileri arand›. ‹lk günün son oturumu
stratejik ikna teknikleri üzerineydi. 

Kurulun ikinci günü kriz stratejisi üzerine bir sunufl
gerçeklefltiren Günayd›n ve Subafl›lar’›n ard›ndan
"Sürekli Mesleki Geliflim" temal› son oturum Günayd›n
taraf›ndan yürütüldü. Genel de¤erlendirmenin ard›ndan
son bulan çal›fltay, geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da yo¤un
bir kat›l›m ve ilgiyle gerçeklefltirildi.
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Etkinlikler

Do¤an H›zlan’›n "Mimarl›¤a
Bak›fl" Söyleflisi Gerçekleflti

Altherma Daikin Is› Pompas› ile
Toplam Konfor Çözümü
Semineri Gerçekleflti

Do¤an H›zlan’›n "Mimarl›¤a Bak›fl" söyleflisi 10 Eylül 2008
Çarflamba günü ‹zmir Sanat Büyük Salon’da gerçekleflti.

Yaflad›¤› kentlere binalardan bakt›¤›n› ve bir kentin alg›s›n›n
tan›nm›fl binalarla güçlenece¤ini aktaran H›zlan, Moskova ve
Frankfurt örnekleri üzerinden kent kimli¤ine ve Türkiye’de bu-
nun sa¤lanamay›fl›na de¤indi. Ayr›ca yurtd›fl›ndaki birçok bü-
yükkente ayak bast›¤›m›zda o kenti tan›yabilece¤imizi lakin
‹stanbul’da çok yo¤un flekilde yap›lan konut sitelerinde, bu-
lundu¤umuz yerin ‹stanbul olup olmad›¤›n› sorgulad›¤›n› dile
getirdi. Küreselleflme sürecine ra¤men birçok korunan kent
örne¤inin yan›nda ülkemizin bu derece yoksun kal›fl›na, ken-
di ilgi alan› edebiyat kitaplar› üzerinden örnekler vererek de
de¤indi. Koruman›n mimari aç›dan öneminin yan› s›ra edebi
bir romanda geçen soka¤›n günümüze tafl›nmay›fl›n› kültürel
bir kay›p olarak gören H›zlan, ülkemizin bu probleminin para-
y› kazananlar›n kültürü kazanlar ile ayn› kifliler olmad›¤›ndan
kaynakland›¤›n› iletti. H›zlan, Frans›z Soka¤›’n›n canland›r›l-
mas› projesinde de yeni yeni aç›lan lokantalar d›fl›nda mimar-
l›¤›n yaflat›l›p yaflat›lmad›¤›n› sorgulad›¤›n› sözlerine ekledi.

Mimar olarak bizlerin de s›k›nt›s›n› çekti¤imiz mimarl›¤›n top-
lumla buluflmas› konusunda da; Davos’ta yap›lan "bilim ki-
taplar› neden az okunuyor" tart›flmas› örne¤i üzerinden, bu
tip yay›nlar›n uzman bir gazeteci veya yazar ile birlikte yaz›l-
mas› sayesinde daha anlafl›labilir ve okunabilir k›l›naca¤›na
de¤indi.

Daikin taraf›ndan düzenlenen "Altherma Daikin Is› Pompa-
s› ile Toplam Konfor Çözümü" semineri 16 Eylül 2008 Sa-
l› günü gerçekleflti.

Firma hakk›nda bilgi verilerek bafllayan seminer, ›s›tma
sektöründeki yeni sistemin tan›t›m›yla devam etti. Düflük
s›cakl›ktaki enerjiyi çevreden al›p s›cakl›¤›n› yükselterek
›s›tma ihtiyac›n› karfl›layan ›s› pompas›n›n, çok so¤uk ha-
valarda dahi bir evi ›s›tabilme kapasitesine sahip oldu¤u
bilgisi verilen seminerde yüksek verimlilikte ›s› üreten sis-
temin, çevreye duyarl›l›¤› yetkililer taraf›ndan aktar›ld›. 

Ayr›ca yerden ›s›tma sistemi veya düflük s›cakl›k radyatör-
leri ile ›s›tma, fan coil ile hem ›s›tma hem so¤utma, s›cak
su boyleri ile y›l boyunca s›cak su ihtiyac›n›n karfl›lanabile-
ce¤i aktar›lan seminerde sitemin montaj kolayl›¤› sa¤lad›-
¤› da izleyenlerle paylafl›ld›.

Seminer sonras›nda firma taraf›ndan düzenlenen kokteyl-
de izleyiciler ›s› pompas› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi edinme
imkan›na sahip oldular.
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Etkinlikler

Agora Gezisi Gerçekleflti

Agora Kaz› Baflkan› Yrd. Doç Dr. Ak›n Ersoy eflli¤inde mi-
marlar ve mimarl›k ö¤rencileri için düzenlenen Agora Kaz›
Alan› Gezisi 19 Eylül 2008 tarihinde gerçekleflti. 

Agora yap›lar› ve ifllevlerinden bahseden Ersoy, Agora Kaz›-
s›n›n geçmifli hakk›nda k›saca bilgi verdi.  Stoalar›n günü-
müze gelene de¤in pek çok de¤iflim geçirdi¤i, özellikle Ago-
ra’n›n yak›n›nda bulunan bir kayna¤›n ya¤murlarla taflmas›
sonucu pek çok kez su bask›n›na u¤rad›¤›, antik dönemde
bu bask›nlar›n önlenmesi için zeminin yükseltilmesi gibi
pek çok düzenleme yap›ld›¤› vurgulanm›flt›r. Kaz› alan›nda
gerçeklefltirilen restorasyon ve koruma çal›flmalar› hakk›n-
da da bilgi veren Ersoy, kaz› alan› ve buluntular›n›n iklimsel
olaylardan etkilenmemesi için Ticaret Odas›’n›n deste¤iyle
koruma çat›s› yap›ld›¤›n› belirterek, agora duvarlar› üzerinde
çok nadir olarak rastlanan grafitilere ve bunlar›n nas›l koru-
naca¤›na iliflkin bilgi verdi. Agora’n›n kaz›lmayan bölümleri-
nin bulundu¤unu ve kaz›lar›n devam etmesi için yan parsel-
lerde kamulaflt›rma çal›flmalar›n›n devam etti¤ini belirten
Ersoy, kaz› çal›flmalar›n›n devam edece¤ini bildirdi.

Aydan Volkan taraf›ndan haz›rlanan "Bir Mimar ve Uygula-
malar›" söyleflisi 24 Eylül 2008 Çarflamba günü gerçeklefl-
ti. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'n›n ‹zmir Eski Tekel Binalar›-
n› 'Yeniden ‹fllevlendirme' dönüflüm projesi kapsam›nda ‹z-
mir Ticaret Odas›, Arkas Holding ve ‹zmir Ekonomi Üniver-
sitesi birlikteli¤inde kültür merkezine dönüfltürülecek yap›-
lar›n tasar›m grubunda yer ald›klar›n› dile getiren Volkan,
projeyle ilgili s›k s›k ‹zmir’de bulunaca¤›n› da sözlerine ek-
ledi. Kreatif Mimarl›k ekibinden ve ekip iflinin günümüzde-
ki öneminden bahseden Volkan, ilk olarak tasarlad›klar›
ofis yap›lar›ndan TEB Bölge Müdürlü¤ü, Petrol Ofisi Genel
Müdürlü¤ü, ARKAS Ofis Binas› ve ARKAS Holding ‹fl Merke-
zi&Konser Salonu’nu izleyenlerle paylaflt›. Konut projeleri
ba¤lam›nda Sahra Apartman›, Era ve Ataköy Residence
projelerini gösteren Volkan, hastane projelerinden Anadolu
Sa¤l›k, Memorial Hastanesi Renovasyonu ve Kavac›k Me-
dikal Hastanesi projelerini görselleriyle aktard›. E¤itim ya-
p›lar›ndan ise Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Yüksekokulu-
nu sunan Volkan, son olarak otel yap›lar›ndan Adana Oteli
ve Ataköy Sheraton Oteli’ni izleyenlerle paylaflt›.

“Bir Mimar ve Uygulamalar›”
Kapsam›nda Aydan Volkan
Konu¤umuzdu
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Etkinlikler

Fibercement Ürünler Semineri
Gerçekleflti

Alfi Yap› Malzemeleri Ltd. fiti. Hekim Yap› A.fi. taraf›ndan dü-
zenlenen "Fibercement Ürünler" semineri 22 Ekim 2008
Çarflamba günü gerçekleflti.

Firman›n genel koordinatörü Fatih Ulusoy taraf›ndan 1990’l›
y›llar›n bafl›na kadar tüm dünyada yayg›n olarak üretilen as-
bestli çimento levhalara alternatif olarak gelifltirilen selüloz
elyaf takviyeli ürünler ve bu ürünlerin kullan›m alanlar› hak-
k›nda bilgilendirme yap›ld›. Fibercement olarak bilinen ürün-
lerin, temel olarak selüloz elyaf›, portland çimentosu ve ö¤ü-
tülmüfl silis kumunun kar›fl›m›yla elde edildi¤ini aktaran Ulu-
soy, malzemenin her türlü binada iç ve d›fl cephe kaplama
eleman› olarak kullan›labilece¤ini de sözlerine ekledi. De¤i-
flik kal›nl›klarda, düz ve ahflap desenli olarak üretilmekte
olan fibercement levhalar›n uygulama kolayl›¤› ve ekonomi
sa¤lamalar› gerekçeleriyle günümüzde tercih edildi¤ini ileten
Ulusoy, bu ilginin artarak devam etti¤i bilgisini de verdi. Yan-
mazl›k özelli¤i, her türlü atmosfer flart›na uygunlu¤u, sudan
etkilenmemesi, yap›s›nda çevre ve insan sa¤l›¤›na zararl›
hiçbir madde içermemesi gibi özellikleri bar›nd›ran malzeme-
nin homojen bir yap›ya sahip oldu¤u da izleyenlere aktar›ld›.
Her türlü flekillendirme ifllemine tabi tutulabilen fibercement
ürünlerin bilinen su bazl› iç ve d›fl cephe boyalar›yla da rahat-
l›kla boyanabildi¤i bilgisi verildi. ‹lgiyle izlenen seminerin
sonunda firma taraf›ndan kokteyl düzenlendi. 

Yakup Hazan’›n "Bir Mimar ve
Uygulamalar›" Söyleflisi Gerçekleflti

Yakup Hazan’›n Bir Mimar ve Uygulamalar› söyleflisi 5 Kas›m
2008 Çarflamba günü ‹zmir Sanat Büyük Salon’da gerçek-
leflti. K›sa özgeçmifliyle izleyenleri kendisi ve flirketi hakk›n-
da bilgilendiren Hazan, 8 birincilik, 40 derece ve mansiyona
de¤er görüldü¤ü yar›flma projelerinin önemine de¤inerek çe-
flitli yar›flmalarda jüri üyeli¤i yapt›¤›n› da sözlerine ekledi. Da-
ha çok konut, askeri, ulafl›m, kültür ve idari yap›larda ürün-
ler verdi¤ini aktaran Hazan, restorasyon bölümü mezunu ol-
du¤unu ve bu ba¤lamda çal›flt›¤›n› da iletti.

Sunuflunda ilk olarak yar›flma projelerine yer veren Hazan,
bu ba¤lamda; Adnan Menderes Havaliman›, Sabiha Gökçen
Havaliman›, Antalya Do¤u Garaj› ve Halk Pazar›, Çevre Ba-
kanl›¤› Hizmet Binas›, Çorum Belediyesi Kültür Park, Çorum
‹l Özel ‹dare Çarfl› ve Kültür Merkezi, Fethiye Kültür Merkezi,
GAP Kültür Merkezi, Marmaris Kültür Merkezi, Mevlana Kül-
tür Merkezi, Noterler Birli¤i Binas›, TBMM Kütüphane, Ofis
ve Ziyaretçi Kabul Binas› ile Manavgat Belediye Binas›’n› iz-
leyenlerle paylaflt›. Teklif projelerinden Konya Semazen To-
wer, Antalya Stayday Oteli ve fianl›urfa Mimarlar Odas› – fiur-
kav Çarfl›s› projelerini ileten Hazan, restorasyon projelerin-
den, Van Akdamar Kilisesi, ‹zmir Agora Rölöve Projesi ile
fianl›urfa Koruma Plan›n› sundu. Üzerinde çal›flt›¤› projeleri
yaln›zca görselleriyle sunan Hazan, son olarak uluslararas›
yar›flmalar ba¤lam›nda M›s›r Müzesi ve Berlin Türk Büyükel-
çili¤i projelerini izleyenlerle paylaflt›. 
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Duyuru

Yap› Fuar›’na Kat›ld›k
Yap› Endüstri merkezi ta-
raf›ndan her y›l düzenle-
nen Yap› Fuar› bu y›l 23-
26 Ekim 2008 tarihleri
aras›nda Kültürpark Fuar
Alan›’nda gerçekleflti. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi stand›m›zda halk›m›-
za mimarl›k nedir, mimar
kimdir sorular›na yan›t ve-
ren tan›t›m filminin yan›
s›ra Mimarl›k Haftas› Et-
kinliklerinden oluflturulan
film de gösterildi. 

IAPS-CSBE Yap›l› Çevrenin
Yeniden Canland›r›lmas›
12-16 Ekim 2009, ‹stanbul
IAPS-CSBE Çal›flma A¤› 1997 y›l›nda bafllatt›¤› ve dört y›l
arayla düzenledi¤i uluslararas› "Kültür ve Mekan Sempoz-
yum Dizisi"nin dördüncüsünü IAPS-Konut Çal›flma A¤› ile bir-
likte 12-16 Ekim 2009 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da gerçek-
lefltirecektir. "Yap›sal Çevrenin Yeniden Canland›r›lmas›: Ye-
ni Kullan›mlar için Eski Mekanlara Yeniden Nitelik Kazand›r-
mak" bafll›kl› sempozyum, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, Mi-
marl›k Fakültesi; Bahçeflehir Üniversitesi, Tasar›m ve Mimar-
l›k Fakültesi; Mimarlar Odas› ve Yap› Endüstri Merkezi iflbir-
li¤i ile düzenlenmektedir. Toplant›ya özet gönderimi için son
tarih 9 Ocak 2009’dur. Detayl› bilgi sempozyum sekreterya-
s›ndan ya da web sitesinden elde edilebilir.

‹letiflim Adresi: www.culturespace2009.org

DUYURU

‹letiflim:Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Tel: 0 232 463 66 25 - Özgür Bey

Gayrimenkul De¤erleme
Uzmanl›¤› E¤itimi 

De¤erli Üyemiz;
Aral›k 2008 ‹le Ocak 2009 Döneminde Gayrimenkul
De¤erleme Uzmanl›¤› E¤itimi Aç›lacakt›r, Kay›tlar›-
m›z Bafllam›flt›r.
17-18 Ocak tarihlerinde SPK lisanslama s›navlar› ya-
p›lacakt›r. Bu s›navlara yönelik olarak fiubemiz tara-
f›ndan, Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤› E¤itimi dü-
zenlenecektir. ‹stanbul Üniversitesi ile birlikte yürü-
tülmekte olan e¤itim Aral›k-Ocak aylar›nda düzenle-
necek olup, program afla¤›daki modüllerden olufl-
maktad›r:

‹nflaat ve Gayrimenkul Muhasebesi (21 saat)

‹lgili Vergi Mevzuat› (14 saat)

Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar (14 saat)

Temel Finans Matemati¤i (21 saat)

Gayrimenkul De¤erleme Esaslar› (35 saat)

E¤itimin Tümü: 105 saat / 15 kredi 

Ücret: 105 saat için 1.000 YTL , modüllerin ayr› ay-
r› al›nmas› durumunda saat ücreti 10 YTL'dir.

E¤itimin aç›labilmesi için; her modüle en az 30 kifli-
nin kay›t yapt›rmas› gerekmektedir.

Not: "Gayrimenkul De¤erleme" uzmanl›¤› tüm alan-
larda (iflyeri konut, arsa, okul, hastane vb.) de¤erlen-
dirme yapmaya yönelik bir sertifika program›d›r.
"Gayrimenkul De¤erleme" uzmanl›¤› için SPK taraf›n-
dan üç y›l deneyim aranmaktad›r. E¤itim sonunda her
modül için s›nav yap›lmaktad›r ve s›navda baflar›l›
olanlara SMGM taraf›ndan sertifika verilmektedir.
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ÇED Raporu

‹zmir Alia¤a Enka Enerji Üretim Santrali Yer Seçimi Hakk›nda Rapor
‹zmir ‹li, Alia¤a ‹lçesi, Çakmakl› köyü, De¤irmen Y›k›¤›
mevkii ve Hac› Mehmet Çiftli¤i mevkilerinde yer alan
parseller üzerinde Enka Enerji Üretim A.fi. taraf›ndan
yap›lmas› planlanan ithal kömüre dayal›, 800 mw kuru-
lu gücündeki termik elektrik santralinin yer seçimi ve
ÇED konular› de¤erlendirilmifltir.

Yap›lmak istenen ithal kömüre dayal› termik elektrik
santral›n›n öneri naz›m plan› ve plan raporu, di¤er ku-
rum ve kurulufllar›n konu hakk›ndaki görüflleri hakk›nda
s›n›rl› bir zaman dilimi içinde ve sunulan belgeler üzerin-
den inceleme yap›lm›fl olup yer seçimine yönelik görüfl-
lerimiz afla¤›dad›r:

1- Yürürlükte bulunan planlar aç›s›ndan

• ‹zmir Büyükflehir Belediyesince 2008 y›l›nda onanan
1/25000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›n-
da santral yap›lmas› istenen bölge Tar›msal Niteli¤i Ko-
runacak Alan (mutlak tar›m alan›), özel mahsul alan›,(di-
kili tar›m alan› zeytinlik) ve MKE Kurumu alan›n› içeren
sanayi alan› plan kararlar›na sahiptir.

• Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Çevresel Etki De¤erlendir-
mesi ve Planlama Genel Müdürlü¤ü’nce onanan Mani-
sa- Kütahya ‹zmir planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli
Çevre Düzeni Plan›nda da bölge için genel olarak
1/25.000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›-
n›n öngördü¤ü arazi kullan›fl kararlar› yer almaktad›r.

Her iki plan kademesi de Alia¤a bölgesinde yeni bir ter-
mik santral alan› öngörmemifltir. Yine her iki plan, böl-
gede yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan rüzgar enerjisi-
nin gelifltirilmesine yönelik önermelerde bulunmaktad›r.

‹zmir kentinin kuzey aks›nda, Alia¤a ve çevresinde ha-
len iflletmede bulunan ve çevreye zararl› etkileri olan te-
sisler bölgenin kapasitesini fazlas›yla doldurmufltur.

Çevreye olumsuz etkileri olacak sanayi türleri için Ali-
a¤a’da yeni plan kararlar› oluflturulmas›, üst ölçek plan-
lar›n hedef ve stratejilerine ayk›r›d›r.

2- Ekosistemlerin Sürdürülebilirli¤i ve Yaflam Destek
Sistemleri Aç›s›ndan:

‹thal kömüre dayal› Elektrik Termik Santral› yap›lmak is-
tenen bölge ve yak›n çevresinde kuzeyinde Bak›rçay
Havzas›, güney ve do¤usunda Gediz Havzas› gibi ülke-
mizin en önemli ekosistemlerine sahip havzalar yer al-
maktad›r. 

Alia¤a bölgesinde ve termik santral önerileri alan›n çev-
resinde hava, toprak, su ve di¤er ekolojik sistemleri
olumsuz etkileyen, Demir Çelik Tesisleri, Gübre Tesisle-
ri, Gemi Söküm Tesisleri, Petrol Rafinerisi, Petrol Kim-
ya Tesisleri ve Do¤algaz Çevrim Santral› yer almaktad›r.

S›ralanan bu tesislerin yaratt›¤› çevresel sorunlar ve ha-
va, su, toprak, orman vb. yaflam destek sistemlerine
verdi¤i zarar ortadad›r. Çevresel sorunlar ve toplum sa¤-
l›¤› aç›s›ndan henüz var olan tesislerin sorunlar› gideri-
lememiflken ithal kömüre dayal› termik santral içinde
bu bölgenin seçilmek istenmesi, dikkatle irdelenmesi
gereken bir konudur.

Alia¤a’da faaliyette bulunan ve kirletici özellikleri bilinen
yukar›da say›lan tesislerin özellikle bölgenin hava kirlili¤i-
ne neden olduklar› bilimsel raporlarla ortaya konmufltur.

Bölgedeki mevcut tesislerin neden oldu¤u ve insan sa¤-
l›¤›na zararl› kirli havan›n hakim rüzgarlarla ‹zmir metro-
pol kentini de etkiledi¤i ve bu geliflmenin gelecekte da-
ha büyük halk sa¤l›¤› sorunlar›na yol açaca¤› yine bilim-
sel raporlarda tespit edilmifltir.

Di¤er yandan Mu¤la – Yata¤an Termik santralinin, yarat-

5 Kas›m 2008
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t›¤› çevre felaketlerinin yan› s›ra, önlenemeyen hava kir-
lili¤i nedeniyle, Yata¤anl›lara zaman zaman soka¤a ç›k-
mama uyar›lar›n›n yap›ld›¤› unutulmamal›d›r.

Yeni teknolojiler kullanarak,  yeni üretim biçimleri ve
tedbirler al›narak hava kirlili¤ine neden olunmayaca¤›
aç›klamalar›,  yaflanan pratik ve ülke gerçekleri karfl›-
s›nda do¤ru aç›klamalar de¤ildir.

3- Kurum Görüflleri Aç›s›ndan:

‹nceleme olana¤› buldu¤umuz, di¤er kurumlar›n termik
santral alan›na yönelik görüfllerinde de çeliflkiler yer al-
maktad›r.

‹zmir Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’nün 4 Ocak 2008 tarih 35601
say›l› yaz›s›nda 3.64 ha (36400m2) alan›n kuru dikili
tar›m zeytin arazisi (KDTZ) oldu¤u ve tar›m d›fl› amaçla
kullan›lmas›n›n uygun görülmedi¤i belirtilmifl olup, yaz›-
ya ekli haritada s›n›rlar› belirtilen bu alanlar, santral için
önerilen alan›n merkezinde yer almaktad›r.

Alia¤a Kaymakaml›¤› ‹lçe Tar›m Müdürlü¤ü’nün
17.04.2008 tarih, 462 say›l› yaz›s› eki raporda, ise;
zeytin a¤açlar›n›n tafl›nmas›nda veya kesilmesinde sa-
k›nca bulunmad›¤› belirtilmektedir.

Tar›m alanlar› ve tar›msal kaynaklar›n, bilimsel etüdler
yerine yüzeysel yorumlarla yok edilmesinin bir belgesi
olarak yorumlanabilir bu bulgular.

Di¤er yandan Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ‹zmir II. Numa-
ral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu-
nun 08-05-2008 tarih 35.21/507 say›l› karar›nda konu
"Do¤algaz Çevrim Santral›" olarak geçmektedir. ‹thal
kömürle termik santral ile do¤algaz çevrim santrali ayr›
ayr› teknolojiler olup, çevreye ve kültür varl›klar›na olum-
suz etkileri de çok farkl›d›r. ‹lgili kurulun konuyu kömü-
re dayal› termik santral olarak de¤erlendirmesi ile do-
¤algaz çevrim santral› olarak de¤erlendirmesi farkl› so-
nuçlar ve kararlar içerir, içermesi gerekir ya da konu ile

kurul karar› fakl› içeriklerdedir.

Örneklenen üç kurum görüflü, termik santral için yer se-
çimi gibi önemli bir konuda tafl›nan sorumluluk ve du-
yarl›l›¤›n ilginç yans›malar›d›r.

Sonuç:

Alia¤a ‹lçesi, Çakmakl› köyünde kurulmas› amaçlanan
ithal kömüre dayal› termik santralin naz›m plan raporun-
da; ülkemiz ve bölgenin elektrik enerjisi ihtiyac›na kat-
k›da bulunaca¤› bu nedenle kamu yarar›na oldu¤u iddia
edilmektedir.

Ancak, santral önerilen bölgenin yak›n çevresinde 2,5
milyona yak›n nüfus bar›nd›ran baflta ‹zmir Metropol
kenti olmak üzere çok say›da yerleflme ve Bak›rçay, Ge-
diz gibi çok önemli tar›m havzalar›, Uluslararas› öneme
sahip sulak alanlardan Gediz Deltas› Kufl Cenneti, or-
man alanlar› ve di¤er ekosistemler yer almaktad›r. 

Enerji ihtiyac›n›n karfl›lanmas›n›n kamu yarar›na kar-
fl›n, sürdürülebilir bir gelecek için yukar›da say›lan ya-
flam destek sistemlerinin ve ekosistemlerin korunma-
s›nda üstün kamu yarar› vard›r. Bir baflka ifadeyle, it-
hal kömüre dayal› termik santral için Alia¤a’da yer se-
çimi ve planlamas› planlama ilkelerine ve kamu yarar›-
na ayk›r›d›r.

S›ralanan nedenlerle Çevre Etki De¤erlendirmesi kap-
sam›nda da, bölgede ithal kömüre dayal› termik sant-
ral için seçilmesi kamu yarar›na uygun de¤ildir.

Ayr›ca, ülkemiz enerji politikalar› aç›s›ndan, do¤algaz it-
halinde yaflanan sorunlar ve t›kan›kl›klar sonunda d›fla
ba¤›ml›l›¤›n yaratt›¤› s›k›nt›lar (zamlar, kesintiler vb) or-
tada iken, ithal kömüre dayal› termik santrallerin, ülke
enerji ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda uzun vadede yararl›
olup olmayaca¤› da sorgulanmal›d›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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Bas›n Aç›klamas› 12 Eylül 2008

12 Eylül’ün Sorgulanmas›
Günümüzün ve Gelece¤imizin Ayd›nlat›lmas› Demektir

Ülke tarihimizde çok iyi duygularla anmad›¤›m›z bir gü-
nün y›ldönümünde, 12 Eylül’ün getirdiklerini, götürdük-
lerini de¤erlendirmek gere¤ini duyuyoruz. 

12 Eylül’de demokrasinin, insan haklar›n›n ayaklar alt›-
na al›nd›¤›n›, iflkencelerin s›radan uygulamalar oldu¤u-
nu, toplumun politikadan, kendi kendisini yönetebilme
duygusundan nas›l uzaklaflt›r›ld›¤›n› hat›rlatmak gere¤i-
ni duyuyoruz. 

Bunlar›n yan› s›ra planlama düflüncesinin, kentleflme-
nin 12 Eylül’den sonra nas›l farkl›laflt›¤›n›, yaflad›¤›m›z
ortamlar›n bu yöntemlerle nas›l biçimlendi¤ini kent ya¤-
mas›n›n nas›l artt›¤›n› da hat›rlatmak gere¤ini duyuyo-
ruz. 

12 Eylül’e gelirken Türkiye’nin yaflad›¤› kargafla ve
dehflet ortam›n›, sonras›na yönelik bir senaryo olarak
hat›rlamam›z gerekiyor. Bu korku filmi ortam› toplumun
belle¤inde öyle bir yer edindi, böylesi günlerin yaflanma-
mas› için öyle güçlü bir istek duyuldu ki, yap›lan her dü-
zenleme, getirilen hukuk d›fl› düzen tart›fl›lmadan kabul
edilir oldu. Yap›lanlara karfl› ç›k›lmas› yasakt›, örne¤in
flimdi de¤ifltirilmek istenen Anayasa’ya hay›r oyu veril-
mesi için propaganda yap›lmas› da yasakt›. Her fleye
ra¤men sesini ç›karanlara ise ayn› fley söyleniyordu:
"Siz 12 Eylül öncesine mi dönmek istiyorsunuz?" fiüp-
hesiz ki hay›r!

11 Eylül’ün kaosunu da, 13 Eylül’ün zorunu da benim-
semiyoruz, böyle bir tercihi reddediyoruz. Sonuçta her
iki dönemin ma¤durlar› da ayn› insanlar olmufltur.

12 Eylül demokrasi düflmanl›¤›n›n, farkl› olana taham-
mülsüzlü¤ün ad›d›r, toplumun apolitiklefltirilmesi de-
mektir. Her fleyden önce kamu ve toplum yarar›na çal›-
flan, toplumsal muhalefetin öncülü¤ünü yapan sendika-
lar›n, derneklerin, meslek kurulufllar›n›n etkisizlefltiril-
mesi, toplumun apolitiklefltirilmesi stratejik bir hedef
olarak belirlenmifl ve uygulanm›flt›r. Her fleye ra¤men
demokratik mücadelenin bayra¤›n› tafl›yanlar 12 Eylül’e
yönelik muhalefeti sürdüren güçlerle birlikte bir karfl›
durufl sergileyebilmifller, umudu diri tutmay› baflarabil-
mifllerdir. 

12 Eylül plans›zl›¤›n, kent topraklar›n›n ya¤mas›n›n en
yo¤un yafland›¤› bir dönem demektir. 12 Eylül getirdi¤i
pek çok olumsuzlu¤un yan› s›ra kentleflme alan›nda ya-
rat›lan bafl›bofllu¤un, planlama hiyerarflisi içerisinde
yerleflik plan yapma ve karar üretme mekanizmalar›n›n
la¤vedilmesi veya etkisizlefltirilmesinin, kentlerin yat›-
r›mc›yla arazi sahibi aras›ndaki pazarl›klar sonucu belir-
lenmesi sürecinin bafllat›lmas›n›n; s›k›flt›¤›nda her özel
durumla ilgili kanun ç›kar›lmas›, ya da mevcut kanunla-
r›n bizzat hükümetler eliyle geçersiz k›l›nmas›n›n görül-
dü¤ü bir dönem olmufltur. Bu al›flkanl›k katlanarak gü-
nümüze kadar gelmifltir. 
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Merkezî olarak haz›rlanan ve onaylanan imar planlar›n›n
yerel yönetimlerce haz›rlanmas› uygulamas›na geçilmifl
ve y›llardan beri demokratikleflme ad›na savunulan bu
görüfl ne yaz›k ki, yetersiz düzenleme ve kadro eksikli¤i
nedeniyle kentlerin yo¤un bir flekilde ya¤malanmas›na
neden olmufltur. Kentlerin en gözde yerleri turizm alan›
ilan edilmifl ve yerel yönetimler buralarda devre d›fl› b›-
rak›lm›flt›r. Bu kez mal sahibi olarak hazine arazilerinin,
yeflil alanlar›n korunmas›ndan sorumlu kurulufllar, bu
alanlar› ayr›cal›kl› imar haklar›yla birlikte yat›r›mc›lara
pazarlam›fllard›r. Kaçak yap›lara tapu tahsis belgesi ve-
rilmifl, yeni kaçak yap›laflma imar aflar›yla adeta teflvik
edilmifltir. Bu e¤ilim bugün adeta gelenekselleflmifltir.
Her fleyin paraya çevrilerek aklanabilmesinin yolu aç›l-
m›flt›r. 

Bugün gelinen noktada özellikle büyük kentlerimizde
gördü¤ümüz büyük imar etkinlikleri, önemli rant aktar›-
m› sa¤layan devasa projeler, kent plan›na uygun olup ol-
mad›¤›na bak›lmaks›z›n yap›labilmekte, bu yat›r›mlar›
yapan büyük holdingler sadece yap›lar›n›n prestijiyle de-
¤il ayn› zamanda bu yat›r›mlar›n kararlar›n› hukuk labi-
rentlerinden geçirebilmekle de övünmektedirler. Bugün
kent topraklar›n›n ya¤malanmas›, gelece¤imizi kararta-
cak boyutlara ulaflm›flt›r; kentlerimizi yaflanmaz k›lacak
kertede ölçüsüz bir yap›laflma h›rs›yla karfl› karfl›yay›z.
Geçen 28 y›l içerisinde hukukun çi¤nenmesi, plans›zl›-
¤›n egemen olmas› konusunda pervas›zl›k artm›flt›r, kor-
kar›z daha da artacakt›r. 12 Eylül rejiminin tortular› te-
mizlenmeden, yarat›lan hukuk düzeni ve bunun zihin-
lerdeki izleri silinmeden, kentlerimizin gelece¤iyle ilgi-
li umutlu olmam›z mümkün de¤ildir. 

Ancak demokratik toplum güçlerinin de muhalefet etme
becerileri artm›fl, kentlerini, yaflam çevrelerini koruma
istekleri bilenmifltir. Bugün kentlerimizde planlamayla il-
gili kararlar›n dikkatlice izlendi¤i, irdelendi¤i, karfl› duru-

flun sergilendi¤i yap›lanmalar vard›r. Meslek odalar›,
sendikalar, yerel demokratik dernekler böylesi mücade-
lenin ana aktörleri olarak y›llard›r çaba göstermektedir.
Mimarlar Odas› da gerek yerel yönetimlerin, gerekse
merkezî yönetimin icraatlar›n›, demokratik güçlerin göl-
ge kabinesi gibi takip etme görevini üstlenmektedir. Mi-
marlar Odas›, kent suçunun karfl›s›nda, yaflan›l›r kent
özleminin güvencesi oldu¤unun bilinciyle görevinin ba-
fl›ndad›r. 

Unutmayal›m ki;

12 Eylül, yoksullu¤un ve yolsuzlu¤un artmas›, ya¤ma-
n›n meflru say›lmas› demektir. Zenginin daha zengin
fakirin daha fakir olmas› demektir.

12 Eylül, insanlar›n görüfllerinden, etnik kökeninden,
dini inan›fllar›ndan, cinsiyetlerinden dolay› ayr›mc›l›¤a
u¤ramas› demektir.

12 Eylül, din istismar› demektir. 12 Eylül dini temele
dayal› partilerin palazland›¤›, AKP’nin yaflam alan›n›n
olufltu¤u bir dönem demektir.

12 Eylül, hukuksuzlu¤un hukuk say›ld›¤›, toplumda
adalet duygusunun zedelendi¤i bir dönem demektir. 

12 Eylül, artan yoksulluk edebiyat›yla kazan›lan rant-
lar, kentsel rantlar ba¤lam›nda bugün gündeme otu-
ran, bize "art›k bu kadar› da olmaz dedirten" ifl dünya-
s›-medya-iktidar aras›ndaki hukuk d›fl› iliflkilere daha
da al›flmak demektir. 

‹flte bu yüzden, gelin bugünün sorunlar›n›n sorgulan-
mas›na 12 Eylül’le bafllayal›m. Günümüzün ve gelece-
¤imizin ayd›nlat›lmas› böyle bafllayacakt›r. 

TMMOB Mimarlar Odas›
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21 A¤ustos 2008 

Ülkemizde yer zaman gözetmeyen ve neredeyse s›ra-
danlaflan terör sald›r›lar›ndan sonuncusu bugün (21
A¤ustos 2008) saat 07:30 s›ralar›nda ‹zmir’imizde Ko-
nak ve Buca ilçelerimizi birbirine ba¤layan Yeflillik cad-
desi üzerinde patlayan bomba ile kendisini bir kez daha
gösterdi.

‹lk gelen haberlere göre olayda can kayb› olmamas› te-
selli verici. Çevredeki binalarda büyük hasar yaratan
patlamada yaralanan kamu görevlileri ve yurttafllar›m›za
acil flifalar diliyor ailelerine ve tüm halk›m›za geçmifl ol-
sun diyoruz.

Savunmas›z insanlara karfl› gerçeklefltirilen bu insanl›k
d›fl› sald›r›lar, en temel hak olan yaflam hakk›m›z› eli-
mizden almay› ve ülke bar›fl›nda derin yaralar açmay›
amaçlamaktad›r. 

Ülkemizde ne yaz›k ki s›kl›kla yaflad›¤›m›z bu tür fliddet
eylemleri; kaos ortam›ndan rant uman, demokratik ya-
flam› zedeleyerek, her türlü diyalogu yok etmek isteyen
karanl›k güçlerin eylemleridir. 

Daha öncede söyledik bir kez daha söylüyoruz nereden
gelirse gelsin, yaflam hakk›m›za kast eden, korkudan
nemalanan, halk›m›z› korku içinde düflünemez, tart›fla-

maz hale getirme amac›n› güden her türlü fliddet eyle-
mine karfl›y›z. 

fiiddete ve yarat›lmaya çal›fl›lan kaos ortam›na karfl› de-
mokratik haklar›n geniflletilmesi, özgür, eflit bir toplu-
mun ve bir arada bar›fl içinde yaflam›n savunulmas› he-
pimizin görevi olmaya devam etmektedir. 

Son karanl›k eylemlerin ivedilikle ayd›nlat›lmas› ve suç-
lular›n bir an önce bulunarak cezaland›r›lmas› için Bafl-
bakan›, ‹çiflleri Bakan›n› ve ‹zmir Valisini göreve davet
ediyoruz. Bu ayn› zamanda halk›m›z›n demokrasiye, hu-
kuk devletine ve bir arada yaflamaya olan inanc›n›n güç-
lendirilmesi aç›s›ndan da çok önemlidir.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu olarak bu eylem-
leri gerçeklefltirenleri k›n›yor ve ARTIK YETER diyoruz. 

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu her türlü fliddetin,
terörün karfl›s›nda olmaya, bar›fl›, insan haklar›n› ve
demokrasiyi savunmaya devam edecektir.   

Kamuoyuna sayg› ile duyurulur.

TMMOB

‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

Bar›fla ve Yaflam Hakk›na Bir Bomba Daha

Art›k Yeter!

Bas›n Aç›klamas›
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Bas›n Aç›klamas›17 Eylül 2008 

‹mar Aff› Kent Suçudur

Ruhsats›z ya da ruhsata ayk›r› yap›lara elektrik-su ba¤lanmas›yla ilgili düzenleme gizli
bir ‹mar Aff›d›r. ‹mar aff› ise kente karfl› suçtur.

Ekim 2004 tarihinden önce yasa d›fl› olarak yap›lm›fl yap›-
lar ile bu tarihten sonra ruhsatl› ancak ruhsata ayk›r› yap›l-
m›fl yap›lara elektrik ve su ba¤lanmas› ile ilgili düzenleme
ve uygulamalar yaklaflan yerel seçimler öncesi popülist po-
litikalar›n uzant›s› olarak gündeme getirilmektedir.

Su havzalar›nda, tar›m ve orman alanlar›nda, kamunun ar-
sa ve arazileri üzerinde, do¤al ve arkeolojik sit alanlar›nda
2004 y›l› öncesi yasad›fl› olarak yap›lm›fl olan yap›lar›n
elektrik ve su ba¤lanarak affedilmesi, yaflam kaynaklar›m›-
z›n tahrip edilmesine, yok edilmesine, tüketilmesine ne-
den olacakt›r.

Ülkemiz ve kentlerimiz, baflta deprem olmak üzere bütün
do¤al afetlere karfl› büyük risk alt›nda iken, yasa d›fl› yap›-
lar için örtülü olarak imar aff› uygulamas› bu anlamda da-
ha büyük sorunlara ve gelecekte çok büyük yaflamsal ka-
y›plara ve ekonomik kay›plar›na neden olacakt›r.

Kentlerimizde mevcut yap›lar›n yaklafl›k %55-60 oran›nda,
geçmiflte imar aflar›yla yasallaflt›r›lm›fl güvensiz, sa¤l›ks›z,
her türlü sosyal ve teknik alt yap›dan ve ça¤dafl kent stan-
dartlar›ndan yoksun yap›lar oldu¤u bilinmektedir.

Tan›mlanan nedenle günümüzde bütün kentlerimizde,
mevcut yap› ve konut sto¤unun güvenli, sa¤l›kl›, standart-
lar› yüksek ve yeterli yaflam alanlar›na dönüfltürülmesi en
öncelikli kentsel sorundur.

Böylesi büyük bir sorun kentlerin ve ülkemizin gündeminde
dururken yap›lan gizli imar aff› uygulamas› bu sorunu daha
da büyütecek, çözümsüz hale getirecektir, plans›z kentlefl-
meyi ve  yasad›fl› yap›laflmay› özendirecektir.

Geçmiflte do¤rudan ya da dolayl› olarak 11 kez imar aff› ç›-
kar›lm›fl ve uygulanm›flt›r. Ancak bütün imar aflar› kentleri-
mizin ve yaflam alanlar›m›z›n içinden ç›k›lamaz boyutlarda
sorunlarla karfl› karfl›ya b›rak›lmas›n›n d›fl›nda hiçbir yarar
getirmemifltir, getirememifltir.

Bilimsellikten uzak, kamu ve toplum yarar›n› gözetmeyen,
kentlerimizi ve yaflam çevrelerimizi do¤al ve kültürel zen-
ginliklerimizi tahrip eden, tüketen imar aff› uygulamalar›
kente karfl› suçtur, kent suçudur.

‹mar aff›, sonuçlar›yla en temel insan hakk› olan herkesin,
sa¤l›kl›, güvenli bir çevrede yaflama hakk›na ayk›r›, uygar
toplumlarda gündeme dahi getirilmeyen yanl›fl bir politika-
d›r.

Demokratik ve ça¤dafl bir toplumda, planl›, güvenli, sa¤l›k-
l› kentler ve standartlar› yeterli yaflam alanlar› için imar af-
f› gibi yanl›fl politikalar terk edilmeli, akl› ve bilimi esas
alan yasalar gündeme getirilmelidir.

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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Bas›n Aç›klamas›

Mühendislik Mimarl›k Haftas› Bas›n Aç›klamas›

Aç›klamada flunlar dile getirildi: 

"Mühendisler, mimarlar, flehir planc›lar› Mühendislik Mi-
marl›k Haftas›‘nda Dünyay›, ülkeyi ve yaflam› tan›yan, an-
layan ve ona göre politikalar üreterek yaflama geçiren, bir
çal›flma anlay›fl› ile dünyam›z ve ülkemize iliflkin tespit ve
önerilerini kamuoyuyla paylaflmaktad›r. 

Her geçen gün dünya geneline yay›lmas›n› dehfletle izledi-
¤imiz küresel mali kriz tüm müdahalelere ra¤men önü al›-
namaz bir flekilde derinlefliyor. Kapitalist küreselleflme sü-
recinin sonunu iflaret eden bu krizle birlikte, kapitalizmin
gelece¤i de tart›flmal› hale geliyor. Neo liberalizmi tart›fl›l-
maz ve geri döndürülemez kaç›n›lmaz bir süreç olarak gös-

terenler dahi, neo liberalizme karfl› alternatif aray›fllar›na
girmektedirler. 

Önümüzdeki dönem tüm dünyada krizin derinleflerek de-
vam edece¤i, bunun sonucu olarak da yoksullu¤un, iflsizli-
¤in büyüyece¤i bir dönem olacak. Böylesi bir dönem kapi-
talizmin iç çeliflkilerini artt›raca¤› gibi ayn› zamanda s›n›f
mücadelesine de ivme kazand›racakt›r.

Son y›llarda Türkiye‘de istihdam yaratmayan ve gerçekte
s›cak para destekli olarak "büyüyen"‘ ekonominin dünya fi-
nans sektöründe yaflanan bu krizden etkilenmemesi müm-
kün görünmemektedir. Daha önceki örneklerinde görüldü-
¤ü gibi yaflanan krizin faturas› emekçi ve yoksul halka ç›-
kar›lacakt›r. 

Bu durumda ço¤u küçük ölçekli olmak üzere birçok ifl yeri-
nin kapanaca¤›n›, ayakta kalanlar›n üretimlerinin ise çok
ucuza kapat›laca¤›n›, ekonomideki genel daralman›n ima-
lat sanayine, vergi gelirlerine, istihdama, enflasyona, tüke-
tim ve yat›r›m harcamalar›na yans›mas›n›n ise devasa bo-
yutlarda olaca¤›n› söylemek kehanet de¤ildir.

Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar› uygulanan neoliberal
politikalar sonucunda Dünyan›n yeni ve büyük bir krize sü-
rüklenmesine neden oldu¤u bu günlerde üretimden ve sa-
nayileflmeden h›zla uzaklaflan ülkemizde, bilim ve teknolo-
ji politikalar› temelinde ulusal kalk›nma stratejilerinin uygu-
lanmas›n›n ve yeniden üretim, yat›r›m, istihdam ve hakça

17 Ekim 2008 

TMMOB ‹zmir ‹KK 17 Ekim 2008 tarihinde TMMOB Birlik Park›'nda bas›n aç›klamas› gerçek-
lefltirdi. Aç›klamaya ‹zmir’de TMMOB’ne ba¤l› Odalar›n yöneticileri ve üyeleri kat›ld›lar. ‹l
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Çiftçi’nin okudu¤u aç›klamada, "Mühendisler, mi-
marlar ve flehir planc›lar›, kamu ç›karlar›n› korumaya, mesle¤in ve meslektafllar›n hakla-
r›n› savunmaya, emekten emekçiden yana politikalar üretmeye, eflit özgür ve demokratik
bir Türkiye’de bar›fl içinde bir arada yaflam› savunmaya devam edecektir" denildi.
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bölüflüm temelinde politikalara dönülmesi gerekti¤ini bir
kez daha dile getiriyorlar.

Ülkemizin özellikle Do¤u ve Güney Do¤u Bölgeleri 25 y›ld›r
terör ve fliddetli çat›flma ortam›nda yafl›yor. Böylesi bir or-
tam›n ekonomik, sosyal ve siyasal bilançosu bugün art›k
Türkiye‘nin kald›ram›yaca¤› boyutlara ulaflm›flt›r. Son ola-
rak s›n›r karakollar›na yap›lan bask›nlar ve ülkenin birçok
bölgesinde yaflanan linç gösterileri bizlere bu akan kan
durmad›¤› sürece toplumsal bar›fl›n geri dönülmez tehlike-
li bir sürece girmekte oldu¤unu göstermektedir. 

Bilinmesini istiyoruz ki bu ülkede s›k›lan her kurflun, at›lan
her bomba, patlayan her may›n, yap›lan her türlü terör sal-
d›r›s›, gerçekleflen her türlü silahl› çat›flma ülkemizde ba-
r›fl içinde bir arada yaflama umuduna vurulan bir darbe olu-
yor. Y›llard›r devam eden silahl› çat›flmalar›n kimseye fay-
da getirmedi¤i ortada, silahlar›n konufltu¤u yerde bar›fl›n
sesi duyulam›yor ne yaz›k ki. fiimdi bu çat›flma ortam›na;
bask›c›, otoriter yönetim anlay›fl›na karfl›, özgürlük ve de-
mokrasiyi; her türlü ›rkç›l›¤a ve linç kültürüne karfl›, bir ara-
da kardeflçe ve bar›fl içinde yaflamay› savunma zaman›d›r.

TMMOB bu hafta dolay›s›yla dünyam›za ve Ülkemize dair
tespit etti¤i bu iki can al›c› konunun gelecek dönemde ül-
kemiz ve dünya halklar› aç›s›ndan önemli travmalar yarat-
maya aday oldu¤unu alt›n› çizerek dile getirmektedir. 

Di¤er yandan, bilindi¤i üzere, yaklafl›k 5 ay sonra 2009 y›-
l› Mart ay›nda yerel seçimler gerçeklefltirilecektir. Bu ba¤-
lamda, öncelikle ‹zmir‘imize yaraflan ça¤dafl, demokratik,
laik, sürdürülebilir yaflam› savunan, kat›l›mc› ve fleffaf yö-
netim anlay›fl›n›n ve hukukun egemen oldu¤u yerel yöne-
timlerin iflbafl›na getirilmesini istiyoruz. Yerel yönetimlerde
do¤rudan demokrasinin iflletilmesi gere¤ine inan›yor, hal-
k›n kendi sorunlar›yla ilgili karar alma süreçlerine kat›l›m›-
n› mutlak zorunluluk olarak görüyoruz. Çünkü ancak halkla

beraber üretilen çözümlerin kal›c› olaca¤›na inan›yoruz.

Mühendislik ve Mimarl›k Haftas› vesilesiyle bir kez daha
tüm kamuoyuna duyurmak isteriz ki;

TMMOB mesleki demokratik kitle örgütüdür. Demokrat ve
yurtsever karakterdedir. Emekten ve halktan yanad›r. Anti-
emperyalisttir. Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ›rkç›l›¤›n ve
gericili¤in karfl›s›ndad›r. Siyasetin dar anlam›n› aflar, yafla-
m›n her olay›n› siyasetle iliflkili görür. Bar›fltan yanad›r. ‹n-
san haklar› ihlallerine karfl›d›r. ‹nsanl›k onurunun dokunul-
mazl›¤›n› savunur. Örgütsel ba¤›ms›zl›¤›n› her koflulda ko-
rur. Gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çal›flmalardan
al›r. Meslek ve meslektafl sorunlar›n›n, ülkenin ve halk›n
sorunlar›ndan ayr›lamayaca¤›n› kabul eder. Politikan›n
oluflturulmas›nda ve uygulanmas›nda demokratik merkezi-
yetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde demok-
ratik ve kat›l›mc›d›r. Ba¤l› Odalar› ile birlikte mühendis, mi-
mar ve flehir planc›lar›n›n meslek alanlar›n› düzenler, üye-
sinin ve halk›n ç›karlar›n› korur. Sanayileflme ve demokra-
tikleflme alanlar›nda durum tespitleri yapar, politikalar ve
çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleflmesi için ça-
ba sarf eder. Kamuoyu oluflturmaya yönelik çal›flmalar
içinde tart›flmas›z yer al›r. Demokratik kitle örgütleri ve si-
vil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik iflbirli¤i içerisin-
dedir. 

TMMOB 54 y›ll›k flanl› geçmiflinden dam›tarak oluflturdu¤u
bu durufluyla kamu ç›karlar›n› korumaya, mesle¤in ve mes-
lektafl›n haklar›n› savunmaya, emekten ve emekçiden ya-
na politikalar üretmeye, eflit özgür ve demokratik bir Türki-
ye‘de bar›fl içinde bir arada yaflam› savunmaya devam
edecektir."

Yaflas›n Mühendis-Mimar-fiehir Planc›s› Örgütlülü¤ü!-
Yaflas›n TMMOB!

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
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Bas›n Bildirisi 27 Ekim 2008 

TMMOB Mimarlar Odas› 41. Dönem 1. Merkez Dan›flma
Kurulu Sonuç Bildirisi
Küresel kapitalizmin ciddi bir mali krizle sars›ld›¤› bir süreçte, 24-25 Ekim 2008 tarihleri ara-
s›nda Mersin’de "örgütlenme" temal› olarak yap›lan TMMOB Mimarlar Odas› Merkez Dan›flma Ku-
rulu kat›l›mc›lar›, yaflad›¤›m›z gündemle ba¤lant›l› olarak afla¤›daki sonuç bildirisini kamuoyu-
na sunmay› kararlaflt›rm›fllard›r. 

Küresel kapitalizmin derin bir mali kriz içinde oldu¤u bir sü-
reçteyiz. Ne gariptir ki, y›llard›r "B›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z
geçsinler" diyerek baflkalar›na ak›l veren neo-liberal ekono-
minin sözcüleri, flimdi ak›l almaz fonlar ay›rarak kendi ülke-
lerinde batan bankalar›, yat›r›m kurulufllar›n› kurtar›yorlar.
Yani batmalar›na izin verilmeyen kurulufllar›n riskli sermaye
yap›lar›n› kamu bütçesinden ayr›lan kaynaklarla güçlendiri-
yorlar ve bir anlamda devletlefltiriyorlar. Bu süreçte her za-
man oldu¤u gibi temel yönelim "kârlar›n özellefltirilmesi, za-
rar›n halka paylaflt›r›lmas›" fleklinde gerçeklefliyor. 

Mali krizin ç›k›fl nedenlerinden biri olarak mortgage sistemiy-
le ev sahibi olmaya çal›flanlar›n kredilerini ödeyememeleri
gösteriliyor. Oysa, bu sonucu yaratan, en temel insan hakla-
r›ndan birisi olmas› gereken bar›nma hakk›n›n göz ard› edil-
mesi, gayrimenkulün mali sermayenin elinde bir borsa yat›r›-
m› arac›na dönüfltürülmesi anlay›fl›d›r.

Ülkemizin dünya piyasalar›ndaki bu krizden yat›r›mlar›n erte-
lenmesi, inflaatlar›n yavafllamas›yla do¤rudan etkilenmesi
kaç›n›lmazd›r ve bunun belirtileri görülmeye bafllam›flt›r. 

Uzun bir süre gündemdeki yerini koruyaca¤› belli olan krizin,
önümüzdeki süreçte yarataca¤› insani, ekonomik, toplum-
sal, bölgesel sorunlar ba¤lam›nda ciddi politik sonuçlar› da
olaca¤› aç›kt›r. Dünyada ve ülkemizde uygulana gelen politi-
kalar, inand›r›c›l›¤›n› yitirmekte ve geliflmeler yeni politik ara-
y›fllar› h›zland›rmaktad›r. 

‹flte bu ortamda bir araya gelen ve 1990’larda egemenleflen
politikalar›ndan en çok etkilenen bir mesle¤in ve meslek ku-
ruluflunun mensuplar› olarak, mesleki ve toplumsal ortak ge-

lece¤imizle ilgili afla¤›daki görüfllerimizi kamuoyuyla paylafl-
mak istiyoruz: 

• Krizle ba¤lant›l› olarak oluflan ekonomik durgunluk, ulusla-
raras› ekonomik örgütlenmelerin (Avrupa Birli¤i, DTÖ, IMF,
Dünya Bankas›) kendilerini yeniden gözden geçirmelerine ne-
den olacak ve büyük bir olas›l›kla hedefler (geniflleme vb.)
yenilenecektir. Bu kapsamda "kurals›zlaflt›rma" politikalar›-
n›n da inand›r›c›l›¤›n›n tart›flmal› hale gelece¤ini, 2000’ler-
den beri ele ald›¤›m›z küresel hizmet ticaretinin, mesle¤imi-
zi, örgütümüzü nas›l etkiledi¤ine iliflkin tart›flmalar›n yeni bir
boyut kazanaca¤›n› söyleyebiliriz. Bu anlamda "eflitlik" ve
"karfl›l›kl› tan›ma" ilkelerini daha güçlü bir biçimde öne ç›kar-
mal›y›z. 

• Küresel sermayenin yaln›zca ranta dayal› kentsel dönü-
flüm ve yenilenme projeleri ile kentlerimizin gelece¤ini karar-
tan, yaflam alanlar›m›za, kentlerimize, tar›m alanlar›m›za, ta-
rihî, kültürel ve do¤al varl›klar›m›za el koyma giriflimlerine
karfl› yürüttü¤ümüz ›srarl› politikalar, bu süreçte daha da an-
laml› ve anlafl›labilir hale gelecektir. 

• Küresel sermaye ile iflbirli¤i içindeki iktidarlar tüm dünya-
da yasal düzenlemelerle, ulusal ve uluslararas› ayg›tlarla
ekonomik, siyasal, mesleki tüm toplumsal yaflant›m›za küre-
sel denetim mekanizmalar› getirmektedir. Sosyal devletin
yok edildi¤i bir ortamda genifl halk kitleleri yoksullu¤a ve ifl-
sizli¤e mahkum edilmektedir. Krizle birlikte artacak olan yok-
sulluk ve iflsizlilikle mücadelede sorunun kayna¤›n› do¤ru
saptayarak sosyal politikalar›n savunulaca¤› bir örgütlenme
zemini oluflturmak için h›zl› ad›mlar at›lmal›d›r. 
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• Gelifltirilmesi gereken sosyal politikalarla ba¤lant›l› olarak,
"konut ve bar›nma hakk›n›n" temel bir hak olarak tan›nmas›
ve kamu eliyle üretilen toplu konut uygulamalar›n›n bu temel-
de ele al›nmas› gerekmektedir. Ancak TOK‹ eliyle üretilen uy-
gulamalar bu gereksinime karfl›l›k gelmemekte; tersine yap›-
lan düzenlemelerle sektörel olarak tek hakim kurulufl haline
gelen ve ancak faflizm uygulamalar›nda görülebilecek bu ya-
p›yla, rant›n yeniden üretilme politikalar› h›z kazanmaktad›r.
Ba¤lant›l› olarak yap›lan kentsel dönüflüm uygulamalar› da
sosyal ayr›mc›l›¤› art›rmaktad›r. Bu kayg› verici durum kentle-
rimizin gelece¤ine iliflkin sorunlar›n da artaca¤› ve çözüle-
mez hale gelece¤i anlam›na gelmektedir. 

• Cumhuriyet dönemi mimarl›k miras›m›za yönelik tehdit ve
duyars›zl›klara karfl› tarihî ve kültürel miras›m›za, Cumhuriye-
timizin birikim ve kazan›mlara sahip ç›kmak, ça¤dafl anlam-
da mimarl›k örgütlenmelerinin kuruluflunun 100. y›l›n› yafla-
d›¤›m›z bir dönemde örgütlenmemize daha ciddi bir sorumlu-
luk yüklemektedir. 

• Kapitalizmin dünyan›n ekonomik, kültürel, do¤al ve insan
gücü varl›klar›na el koymak amac›yla yaratt›¤› etnik, bölgesel
ve ço¤u zaman tüm dünyan›n gelece¤ini tehdit eden buna-
l›mlar ve savafllar›n daha da yayg›nlaflabilece¤i, bar›fla gerek-
sinimimizin daha da artaca¤› bir döneme giriyoruz. Bu konu-
da insani ve toplumsal yükümlülü¤ümüz daha da artacakt›r.

• On y›llard›r yak›c› bir flekilde süren, yaflan›lan son provo-
kasyonlarla yeni ac›lar yaflanmas›na neden olan ve ülkemi-
zin ekonomik, toplumsal, siyasal dengelerini olumsuz yönde
etkilemeye devam eden Kürt sorunu ba¤lam›nda egemen
güçlerin Ortado¤u’daki kardefl halklar› birbirine düflüren poli-
tikalar›na karfl› uyan›k olmak, etnik ayr›mc›l›¤a karfl› durmak
bir insanl›k görevidir. Gelece¤in bugünün bütün renkleriyle
kurulaca¤›, etnik kimliklerin bar›fl içinde tan›nd›¤›, bir arada
yaflad›¤›, ekonomik ve toplumsal haklardan eflit olarak yarar-
land›klar›, kültürel zenginliklerin gelifltirilmesinin amaç edildi-
¤i demokratik bir "Türkiye" dile¤imizi bir kez daha iletiyoruz. 

Yeni Anayasa tart›flmalar› ile ba¤lant›l› olarak siyasal iktida-
r›n meslek odalar›n› ifllevsiz k›lmaya dönük haz›rl›klar› art-

m›fl, TMMOB Yasas›’n›n da de¤ifltirilmesi gündeme gelmifl-
tir. Cumhurbaflkanl›¤› DDK’n›n, Odalardan istedi¤i doküman-
lar›n niteli¤i, TURMOB Yasas› s›ras›nda ertelenen düzenleme
sürecinin devam ettirildi¤ini göstermektedir.

Bilindi¤i üzere 1980 darbesi ile birlikte ülkemizdeki bütün
demokratik yap›larla birlikte, Mimarlar Odas› kadrolar› da
tasfiye edilmeye çal›fl›lm›flt›. Ancak 1980’li y›llarda Mimarlar
Odas›’nda sorumluluk alan kadrolar, dönemin genç unsurla-
r›yla birlikte "12 Eylül Faflizmi"ne ve "gerici Anayasa"ya kar-
fl› mücadelelerini sürdürerek Mimarlar Odas›’n› ayakta tut-
man›n, varetmenin öncülü¤ünü yapt›lar, daha sonra Odan›n
varl›k savafl›m› yeni biçimler ald› ve bugünlere ulaflt›k.

Mimarlar Odas› tarihiyle simgeleflen "Mimarlar Odas› Top-
lum Hizmetinde" slogan›nda somutlaflan çal›flma anlay›fl›
bugün de bize yön gösteriyor. Yoketme giriflimlerine karfl› ay-
n› duyarl›l›kla, "örgütlenmemizi, örgütsel donan›m›z› ve örgüt-
sel dayan›flmam›z›" güçlendirerek bu savafl›m› sürdürece¤iz. 

Bu politik yaklafl›ma ba¤l› olarak Dan›flma Kurulumuz,
Mimarlar Odas›’n›n demokratik, kat›l›mc›, kapsay›c› ve pay-
lafl›mc› (kolektif) örgütlenme niteli¤inin gelifltirilmesi ve ör-
gütsel geliflimin, araflt›rma-bilgi a¤›rl›kl› yap›sal nitelik kazan-
mas› için 2009 y›l›nda yap›lacak olan "Örgütsel Geliflim"
odakl› olarak Ola¤anüstü Genel Kurul sürecine yönelik de¤er-
lendirme sürecini bafllatm›flt›r. Bu süreç bir yandan bölgesel
ve tematik toplant›larla oluflturaca¤›m›z üyelere dönük pay-
lafl›m ortamlar›n›n ço¤almas›na, di¤er yandan yap›l› çevre
üretiminin asli unsurlar› ve toplumla birlikte gelifltirece¤imiz
dayan›flma ba¤lar›n›n güçlenmesine yönelik çabalarla daha
da zenginlefltirilmelidir.

Küresel sermayenin yaratt›¤› krizlerle, yaln›zca bizi de¤il, tüm
dünyay› saran yoketmeye varan giriflimlerine karfl›, kendi
mimarl›k de¤erlerimizi kendi gerçeklerimizle buluflturarak,
"mimarl›¤›n toplum hizmetinde olaca¤›" bir gelece¤i, meslek-
tafllar›m›zla birlikte oluflturma iradesi ve kararl›l›¤› içinde,
"ortak gelece¤imiz için örgütlenme ve dayan›flma ça¤r›m›z›"
kamuoyuna sunuyoruz.

TMMOB Mimarlar Odas›
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Bas›n Bildirisi

Anadolu’da Konut ve TOK‹ Mimarl›¤› Paneli Sonuç
Bildirgesi: Mimarlardan TOK‹’ye Ça¤r› 

Mimarlar Odas› Konya  fiubesi ile Mimarlar Odas› Antalya
fiubesi’nin Konya Ticaret Odas› Salonunda 8 – 9 A¤ustos
2008 günlerinde düzenledi¤i; "ANADOLU’DA KONUT VE
TOK‹ M‹MARLI⁄I" panel ve forumunda dile getirilen tespit
ve de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda; afla¤›daki sonuç, öneri ve di-
leklerin öncelikle Baflbakanl›k TOK‹ Baflkanl›¤› olmak üze-
re ilgili tüm kurumlara iletilerek, kamuoyuyla da paylafl›l-
mas› benimsenmifltir. Bu panelin sunumlar› daha sonra ki-
tap olarak haz›rlanarak ilgililerine ayr›ca iletilecektir.

Amaç 

Etkinli¤in temel amac›, yeryüzünün en zengin tarihsel sivil
mimari zenginli¤ine sahip Türkiye’de, Anadolu Uygarl›klar›-
n›n bu eflsiz kimlik ve kültür kazan›mlar›na yak›fl›r nitelik-
teki bir mimarl›k ve flehircilik anlay›fl›n›n TOK‹ uygulamala-
r›nda gözetilmesinin sa¤lanmas›d›r. 

Kat›l›mc›lar, ülkeye egemen kimliksiz apartman yap›laflma-

s›n›n yeni olmad›¤›n›; yaklafl›k 50 y›ld›r izlenen ranta daya-
l› ve "kat karfl›l›¤› yap satç›l›k"la bütünleflmifl imar politika-
lar›n›n bir ürünü oldu¤unu saptamakla birlikte, TOK‹’nin bu
yanl›fl› daha da abartarak sürdürmesini kamu kurumu nite-
li¤i ile ba¤daflmayan bir tutum olarak saptamaktad›rlar. 

TOK‹, 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, farkl› seçenek oluflturacak daha mi-
marca bir durufl göstermeli ve ülkedeki yeknesak yap›lafl-
maya alternatif projelere önderlik etmelidir.  

Bu nedenle süregelen toplu konut projelerindeki, tüm ülke-
de tek tip ve karaktersiz bir mimariyi egemen k›lan tasar›m
ve yerleflme tarz› çizgisinin gözden geçirilerek; bir Kamu
kurumu olan TOK‹ eliyle Türkiye’nin tek düze yap›laflmas›-
na art›k son verecek; yöresel ve ulusal de¤erlerle birlikte
çevreye sayg›l›, kentsel dengelere ve özelliklere ba¤l› ve
sayg›l› bir geliflmenin ülkeye kazand›r›lmas› kat›l›mc›lar›n
ortak dile¤idir.

Saptamalar

Panel ve forum kat›l›mc›lar›, yukar›daki amaç ba¤lam›nda ele
al›nmas› gereken sorun ve yanl›fllar› flöyle saptam›fllard›r.

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

Bu nedenle toplum ve kamuoyu "toplu konut" denince sa-
dece TOK‹’nin izledi¤i tip blok mimarisini kavramakta; bun-
lar yerine sokak ve mahalle dokular› oluflturabilecek, yöre-
sel kültür, iklim, topo¤rafya, peyzaj vb. gibi yerel özelikleri
gözeten yeni yerleflim alternatifleri akla gelmemekte, böy-
lece tek tip yap›laflmaya sadece konut üretimi aç›s›ndan
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bak›larak bilinçsizce bir "memnuniyet" duyulmaktad›r.

TOK‹’nin bu durumu, "yanl›fla halk deste¤i" olarak kullan-
mas› ise üstlendi¤i kamusal misyonla ba¤daflmayan bir
popülist tav›r olarak gözlenmektedir. Oysa TOK‹, konut so-
runuyla olan ilgisini, Anayasa’n›n 157. maddesindeki te-
mel koflul olan "flehirlerin özelliklerini ve çevre flartlar›n›
gözeten bir planlama çerçevesinde" kurmak ve sorumlu-
luklar›n› da buna ba¤l› olarak "çevreye ve insan haklar›na
sayg›l› bir mimarl›k kültürünü" güçlendirecek yönde üstlen-
mek durumundad›r.  

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

Belediyelerin, asl›nda yerel halk›n demokratik hak ve top-
lumsal beklentilerinin karfl›l›¤› olan demokratik imar yetki-
lerini TOK‹’ye ba¤layan yeni yasalara sessiz ve tepkisiz
kalmalar› da panel ve forum kat›l›mc›lar›nca sorgulanmas›
gereken bir "zaaf"iyet olarak saptanmaktad›r. 

‹mar yetkileri genelde belediyelerde olmal›, bu yetkilerin
flehircilik ilkeleri ve toplum yarar›na uygun kullan›m›n›n bi-
limsel ve demokratik denetim organlar› yarat›lmal›; bunun
yerine son yasalarla getirilen TOK‹ projelerine ayr›cal›kl›
imar olana¤› sa¤lanmas› uygulamas› daha fazla yayg›n za-
rarlara meydan verilmeden durdurulmal›; yerel yönetimler
yerel toplumun kent, imar ve yap›laflma haklar› üzerindeki
yetki ve temsiliyetlerine sahip ç›kmal›d›rlar. 

3- Kamuya (hazineye) ait arazilerin, ülkenin sa¤l›kl› kent-
leflmesi, planl› yap›laflmas›, toplumsal amaçl› kullan›mla-
ra alan yarat›lmas›; korunmas› gerekli do¤al ve kültürel do-
kular›n yaflat›lmas› vb kamusal amaçlarla de¤erlendirilme-
si gerekirken, bu arazilerin ranta dönük projeler için TO-
K‹’ye devredilmesi, emlak pazar›na aç›lmalar ve pazarla-
maya dönük arsa yarat›lmas› sonucunu do¤urmaktad›r. 

TOK‹’nin bu misyonu gözden geçirilmeli  ve kamu arazileri-

nin toplumsal ç›karlar ile gelecek kuflaklara daha yaflan›l›r
çevreler b›rakma amac›ndan h›zla uzaklafl›lan spekülatif
uygulamalar önlenmelidir. 

‹stanbul’daki Sulukule, Kayabafl›, Kartal örneklerinde göz-
lendi¤i gibi, giderek "kentsel sürgün" uygulamalar›na dö-
nüflen ve TOK‹’ye lüks konut pazarlamas› arsalar› yaratma
ad›na insan haklar› ihlalleri yarat›lmas› fleklinde gerçekle-
flen sözde kentsel dönüflüm uygulamalar› durdurulmal›d›r. 

4- Cumhuriyet’in bafllang›ç dönemlerindeki kamu mimarl›-
¤›nda gözlenen ulusal kimlik ve bölgesel karakter aray›flla-
r›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, özellik-
le kamu projeleri niteliklerinden ötürü TOK‹ projelerinde
Anadolu birikimlerinden esinlenilen bir yerleflme dokusu-
nun egemen k›l›nmas› yönünde ivedilikle çal›flmalar baflla-
t›lmal›d›r. Bu çal›flmalar›n öncelikle akademik nitelikli, ka-
t›l›mc› ve ilgili meslek kurumlar›yla iflbirli¤i içinde gerçek-
lefltirilmesi, kat›l›mc›lar›n ortak dile¤idir.

5- Yeni yasalarla TOK‹’ye verilen ve yukarda vurguland›¤›
flekilde mimarl›k ve flehircilik ilkelerine ayk›r› keyfi yap›lafl-
ma kararlar›na olanak sa¤layan yetkiler yeniden gözden
geçirilmeli, kentsel bütünlük çevresel uyum ve planlama
hiyerarflisini mutlaka gözeten bir imar düzeninin egemen
k›l›nmas› için ivedilikle düzenlemeler yap›lmal›d›r. 

Özellikle do¤al, ekolojik ve kültürel de¤erleri aç›s›ndan ya-
salarla korunmalar› öngörülen bölgelerdeki, bütün bu özel-
likleri gözard› eden TOK‹ projeleri yer seçimleri, gelecek
kuflaklara karfl› sorumluklar aç›s›ndan da kabul edilemez
uygulamalar olarak, ayn› keyfi ve denetimsiz imar yetkileri-
nin sonucu olarak yaflanmaktad›r.

6- Kimi TOK‹ projelerinin aç›klamalar›nda yer alan "Osman-
l›-Selçuklu Mimari tarz›" vb. yaklafl›mlar, yer seçimlerinden
komfluluk iliflkilerine, yerleflme karakterinden sosyal ve
kültürel hizmet alanlar›na kadar tümüyle Anadolu’ya ya-
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banc› ve tekdüze yinelenmifl bloklardan oluflan projelerde,
ça¤dafl mimarinin asla kabul edemeyece¤i "kifliliksiz taklit-
ler" olarak tasarlanmaktad›r. 

Kültürel derinliklerin göz ard› edildi¤i sadece "simgesel"
yaklafl›mlarla dekoratif s›¤l›kta gözlenen bu uygarl›k ve sa-
nat yoksunu tasar›mlar "kimlikli ça¤dafll›k" de¤ildir...

Panel ve forum kat›l›mc›lar›, tarihten do¤ru ve düzeyli esin-
lenmeyi baflaracak, biçimsel de¤il öz olarak gelenekel mi-
marinin ça¤dafl yorumlar›n› gerçeklefltirebilecek mimari
projelerin elde edilmesi için TOK‹ yönetimine "mimarl›k ve
flehircilik yar›flmalar›" olana¤›n› ve erdemini an›msatmakta
ve  tavsiye etmektedirler. 

7- TOK‹, özellikle emlak pazarlamas›na öncelik veren ve in-
flaat sektöründe adeta devlet destekli bir büyük tekel olufl-
turmay› hedefleyen yeni yasal yetkileri ve bunlara dayal› uy-
gulamalar›yla, anayasadaki, toplu konut kanunundaki ve
kendi kurulufl mevzuat›ndaki temel ve kamusal amaç ve
kimli¤inden h›zla uzaklaflmaktad›r. 

Panel ve forum kat›l›mc›lar›, özellikle Baflbakanl›k’tan ve
genelde hükümetten, bu sapmaya müdahale edilmesini ve
TOK‹’nin konut sektörüne "devlet olanaklar›n› diledi¤i gibi
kullanan bir ayr›cal›kl› patron" olarak de¤il, kamusal önder-
liklerle katk›da bulunmas›n›n sa¤lanmas›n› önemle dile-
mektedirler. 

Toplumun gerçek ihtiyaç sahiplerine asgari ça¤dafl yaflama
ve uygarca bar›nma koflullar›n› sa¤layan konut üretimi ve
halka sunumu politikalar›nda, sadece mülk konut anlay›fl›-
n›n temel al›nmas› yerine, kamu olanaklar› ve projeleriyle
"kiral›k konut" kavram›n›n da yeniden an›msanmas› ve ya-
flama geçirilmesi, kat›l›mc›lar›n ortak dilekleri aras›ndad›r. 

8- Kat›l›mc›lar; ayr›ca 08.08.2008 günü Konya’da yap›lan
teknik inceleme gezisinde gözlenen ve Vak›flar Genel Mü-
dürlü¤ü’nün uygulamalar› olarak gerçekleflen onar›mlarda,
özgünlü¤e ayk›r› imalatlar›n giderek yayg›nlaflmakta ol-
du¤unu saptam›fllard›r. Tarihsel yap›tlar›n gerçek mimari

ve sanatsal özelliklerini yitirerek sözde restore edil-
melerine karfl›, bu uygulamalar›n dayana¤› olan niteliksiz
proje elde etme ve tarihi eserin önemini gözetmeyen yap›m
ihaleleri yöntemlerinin ivedilikle gözden geçirilerek gereken
önlemlerin al›nmas›n› talep etmektedir.    

Sonuç

Panel ve forum kat›l›mc›lar›, TOK‹ taraf›ndan üretilen konut-
lar›n ve di¤er yap›lar›n sadece ‘nicelik’ olarak çoklu¤undan
ötürü ortaya ç›kan göreceli ‘olumlu’ durumun, yukarda
özetlenen olumsuzluklar›n sürdürülmesine dayanak ol-
mamas› gerekti¤ini önemle an›msatmaktad›rlar. 

Ayn› nicelik de¤erlendirmesi ve ayn› düzeydeki konut üreti-
minin, ülkemizin mimarl›k ve kent kültürü birikimleriyle
bütünleflen kimlikli bir tasar›m ve planlamayla da mümkün
oldu¤unu; ucuz konutun kiflilik yoksunu ve insani de¤erleri
göz ard› eden bar›nak silolar› anlam›na gelmedi¤ini; nitelik-
li konutun da yine toplumsal ve kentsel de¤erler ile
çeliflen, gösteriflli ama karaktersiz projelerle üretilmemesi
gerekti¤ini an›msatan kat›l›mc›lar, TOK‹ ve ilgili kurumlara
flu ça¤r›y› yapmaktad›r. 

Anadolu bir uygarl›k, kültür ve sivil mimarl›k tarihi hazine-
sidir. Bu eflsiz ayr›cal›¤›m›z› sahiplenen, ça¤dafl bir konut
üretimi ile yeni kent dokusu tasar›mlar›nda ülkemiz mimar-
l›¤›, mimarl›¤›n birikim ve heyecanlar› yeterlidir.

Baflbakanl›k ve TOK‹, bu ulusal de¤eri göz ard› etmekten,
ülkeyi kendine yabanc›laflt›rmaktan vazgeçmelidir.

Bu önemli ad›m›n ilk örnek göstergesi olarak da 19 A¤us-
tos 2008’de ihale edilece¤i ö¤renilen ve Karabük’ün Cum-
huriyet dönemi an›lar› ile do¤al miras›n› bar›nd›ran Orman
‹flletme Müdürlü¤ü arazisindeki, çevreye yabanc›, dokuyu
hiçe sayan ve çok özel bitki - a¤aç zenginli¤ini olumsuz et-
kileyecek konut projesi durdurulmal›d›r. 

Panel ve Forum Kat›l›mc›lar›
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Çevre Düzeni Planlar›na
Dair Yönetmelik Yay›mland›
11 Kas›m 2008 tarihinde 27051 say›l› Resmi Gaze-
te’de Çevre Düzeni Planlar›na Dair Yönetmelik yay›m-
lanm›flt›r.

1/50.000 ve 1/100.000 ölçekteki çevre düzeni plan-
lama revizyonu, ilave ve de¤iflikliklerinin haz›rlanmas›,
haz›rlat›lmas›, onaylanmas›, uygulanmas›n›n izlenmesi
ve denetlenmesine iliflkin usül ve esaslar›n düzenlen-
mesi yönetmelikte tan›mlanmal›d›r.

Yönetmelik; 

Ülkemizin sahip oldu¤u do¤al, tarihi ve kültürel zengin-
li¤inin korunarak kalk›nma planlar› ve varsa bölge plan-
lar› temel al›narak ekonomik kararlarla ekolojik kararla-
r›n, bir arada düflünülmesine imkan veren, genel arazi
kullan›m kararlar› ile bunlara iliflkin strateji ve politika-
lar› oluflturmak ve çavre kirlili¤ini önlemek amac›yla na-
z›m ve uygulanan imar planlar›naesas teflkil etmek üze-
re bölge havza baz›nda 1/50.000 - 1/100.000 ölçek-
teki çevre düzeni planlar›n›n haz›rlanmas›, haz›rlat›lma-
s›, onaylanmas›, izlenmesi, denetlenmesi ve bu alanlar
üzerinde yap›lacak de¤ifliklikler usüllerini düzenlemesi
amaçlanmaktad›r. Yönetmeli¤e www.izmimod.org.tr
adresinden ulaflabilirsiniz.

Fikir ve Sanat Eserlerinin
Kay›t ve Tescili Hakk›nda
Yönetmelikte De¤ifliklik
Yap›ld›
28 Ekim 2008 tarihinde 27038 say›l› Resmi Gazete’de
Fikir ve Sanat Eserlerinin Kay›t ve Tescili Hakk›nda Yö-
netmelik’te de¤ifliklik yap›lmas›na dair yönetmelik ya-
y›mlanm›flt›r. 

Yönetmeli¤in 5. ve 13. maddelerini de¤ifltiren yeni dü-
zenleme sinema ve müzik eserlerini ve bil¤isayar oyun-
lar›na kay›t tescil edilmesi konular›n› a¤›rl›kl› olarak ilgi-
lendirmektedir. Yönetmeli¤in son flekline; 
www.izmimod.org.tr adresinden ulaflabilirsiniz.

Zorlu’ya Yüksek Yap› ‹zni
Konak ‹lçesi, Akdeniz Mahallesi’nde yer alan 1716 Ada
1, 2, 3, 4, parseller ile 999 ada 81 parseli kapsayan
bölümünde “Ticaret Seçenekli Konut Alan›” ve “Yeflil
Alan ve Otopark Alan›” olarak de¤ifliklik yap›lm›fl ve
1/1000 ölçekli uygulama ‹mar Plan› Konak Belediyesi
ve ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Meclis’lerinden geçmifl-
tir.

Böyle bir düzenlemenin belirli bir bölgede, yaln›zca bir
grubun ya da kiflinin mülkiyetinde ayr›cal›kl› imar hakla-
r› yarat›larak planlaman›n eflitlik ilkesine, planlama il-
kelerine, flehircilik kurallar›na ve kamu yarar›na uygun
olunmayaca¤› düflünülmekte süreç Odam›z taraf›ndan
izlenmektedir.

Alia¤a’ya Yeni Oda
Temsilcisi Atand›
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Alia¤a Oda Temsilcisi de¤ifl-
mifl, bugüne kadar Emre Erdem’in yürüttü¤ü görevi Ebru
Bozdemir devralm›flt›r. Erdem’e yapt›¤› çal›flmalardan
ötürü teflekkür eder, Bozdemir’e de baflar›lar dileriz.
Ebru Bozdemir Tel: 616 20 21 / 0505 523 58 37
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Yar›flma

Kayseri ‹ç Kalesi’nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortam›na
Dönüfltürülmesi ‹çin ‹ki Kademeli Ulusal Mimarl›k Yar›flmas› Sonuçland› 
1. Ödül
Ekip Temsilcisi Do¤an Zafer ERTÜRK, ‹TÜ., Y. Müh. Mimar

Ekip Üyeleri Emel B‹RER, YTÜ., Y. Mimar

Kadir UYANIK, KTÜ., Mimar

Dan›flmanlar Nur Asan AKIN, Zafer M.M.Ö.Y.O, Restorasyon 

Uzman› Y. Mimar

Cemal KOÇLUSOY, YÜ., Elektrik Mühendisi

Sinan YÜCESAN, ‹TÜ., Makina Mühendisi

Ak›n ÖNALP, ODTÜ., ‹nflaat Mühendisi

Mehmet fiener KÜÇÜKDO⁄U, ‹TÜ., Y. Müh. Mimar

Yard›mc› Ekip Mustafa ERMAN TERCAN, ‹.K.Ü., Mimar

2. Ödül
Ekip Temsilcisi Sevince BAYRAK, ‹TÜ., Mimar

Ekip Üyeleri Oral GÖKTAfi, ‹TÜ., Mimar

Dan›flmanlar Selin KARSAN, ‹TÜ., Restorasyon Uzm. Y.Mimar

Cafer AKTÜRK, YTÜ., Makina Mühendisi

Gülsun PARLAR, YTÜ., ‹nflaat Mühendisi

Mehmet KARADURAK, ‹TÜ., Elek. Mühendisi

Ceyda ÖZB‹LEN, Peyzaj Y. Mimar›

‹lker AKSOY, Y. Mimar

Ali fian ÇIRAKO⁄LU, Y. Mimar

Yard›mc› Ekip Emine Derya ERTAN, ‹TÜ., Ö¤renci

3. Ödül
Ekip Temsilcisi Ayhan USTA, KTÜ., Y. Mimar

Ekip Üyeleri Gülay USTA, KTÜ, Y. Mimar

Ali Kemal fiEREMET, KTÜ., Mimar

O. Günefl ERDEN, KTÜ., Mimar

Dan›flmanlar Umut B‹LG‹Ç, ODTÜ., Restorasyon Uzm. Y. Mimar

Metin BAfiARAN, Gazi Ü., ‹nflaat Mühendisi

Bahri TÜRKMEN, ODTÜ., Makina Mühendisi

Yaflar Arzu ‹fiER‹, ADMMA., Elektrik Mühendisi

Engin AKTAfi, KTÜ., Peyzaj Y. Mimar›

Yard›mc› Ekip Osman KARATEPE (maket)

Umut CANTÜRK (maket)

Mansiyon
Ekip Temsilcisi Lütfü ÜNVER, ‹TÜ., Y. Mimar

Ekip Üyeleri Hasan fiENER, ‹TÜ., Y. Mimar

Can fi. B‹NAN, ‹DMMA., Rest. Uzm. Y. Mimar

Dan›flmanlar Rengin ÜNVER, YTÜ. Y. Mimar

Hüseyin KAYA, Gazi Ü. Makina Mühendisi

Ahmet Cengiz YILDIZCI, ‹Ü. (Orman Fak.)

Yard›mc› Ekip Müjgan PEHL‹VAN, Aylin ÇORAKÇI
Ebru ÜNVER, Dilek ÇANKIR
Naz›m ÇET‹, ‹lknur KARLI, fiafak DEL‹C‹

Mansiyon
Ekip Temsilcisi Murat DÜNDAR, YTÜ., Y. Mimar

Ekip Üyeleri Cengiz BAYÜLGEN, ‹TO (‹TÜ), Y. Mimar

Nihal ULUENG‹N, DGSA., Rest. Uzm. Y. Mimar

Sinem KÜLTÜR, BfiÜ., Mimar

Hasan Can KAMBURO⁄LU, BfiÜ., Mimar

Dan›flmanlar ‹rfan BALIO⁄LU, ‹TÜ., Y. ‹nflaat Mühendisi

Serhat Savafl BALIK, Kocaeli Ü., Mak. Müh.

Alpay ADALI, YTÜ., Elektrik Mühendisi

Yard›mc› Ekip P›nar SUNAR, BfiÜ., ‹ç Mimar

Efsun EKENYAZICI, YTÜ., Y. Mimar

Mansiyon
Ekip Temsilcisi H. Sinan OMACAN, ‹TÜ., Y. Mimar 

Ekip Üyeleri Didem TEKSÖZ, ‹TÜ., Y. Mimar

S. Y›ld›z SALMAN, ‹TÜ., Rest. Uzm. Y. Mimar

Dan›flmanlar Orhan ‹lkay ERGÜNEfi, YTÜ., ‹nflaat Mühendisi

S. Cevat TANRIÖVER, ‹TÜ., Makina Mühendisi

‹smet DEFNE, YTÜ., Elektrik Mühendisi

Meltem ERDEM, ‹Ü., Peyzaj Mimar›

Erdinç KOLCU, OGÜ., Mimar

Yard›mc› Ekip Merve ‹NCE, ‹TÜ., Mimar

‹rfan ERT‹fi, ‹TÜ., Mimar

Yavuz Selim YILMAZ, Erciyes Ü., mim. ö¤rencisi

‹letiflim Adresi: www.kayseri.bel.tr
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‹zmir Kent Sempozyumu
kapsam›nda, ‹zmir kentini
belgelemek, kenti görmeye
ve göstermeye teflvik etmek,
‹zmir kentinin görsel belle¤i-
ni oluflturmak, kente iliflkin
sorun alanlar›n› göstermek,
kentin sorunlar› üzerine dü-
flünmeye teflvik etmek, kent
kültürü ve bilinci oluflturmak
amac›yla bir foto¤raf yar›fl-
mas› yap›lacakt›r.
Selim Uçar Çam, Ali ‹hsan
Gökçen, Ahmet Gürel, Sabit
Kalfagil ve Yusuf Tuvi’den
oluflan Seçici Kurul, tarihi,
do¤al kültürel ö¤eleri yan›nda sorun alanlar› ile birlikte ge-
len ‹zmir foto¤raflar›n› de¤erlendirecekler.
Yar›flma Takvimi:
Son kat›l›m tarihi 18.12.2008
Seçici kurul de¤erlendirmesi 20.12.2008
Sonuç bildirim tarihi 22.12.2008
Sergi ve/veya gösteri ve ödül tarihi 08.01.2009
Ödüller:
Birinci 2000 YTL
‹kinci 1500 YTL
Üçüncü 1000 YTL
Jüri Özel Ödülü 1000 YTL
Mansiyon 250 YTL
Destekleme 200 YTL
Sat›nalma 50 YTL
Jüri özel Ödülü bir adet mühendis ya da mimar kökenli fo-
to¤raf sanatç›s›na verilecektir.
Destekleme mühendislik – mimarl›k fakültesi ö¤rencilerine
verilecektir.
‹letiflim Adresi: ikss2008@imoizmir.org.tr

“Foto¤raflarda ‹zmir”
Foto¤raf Yar›flmas›
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Bitlis Merkez Hükümet Kona¤›
Mimari Proje Yar›flmas› Sonuçland› 

1. Ödül
Abdullah Erdo¤anMimar (GÜMMF), Evrim ‹fllek Mimar (GÜMMF)

Halil ‹brahim Çelik Mimar (‹YTE)

2. Ödül
Eren Baflak Mimar (ODTÜ), Meral Özdeniz Baflak Mimar (ODTÜ)

3. Ödül
Fatih Erduman Mimar (ODTÜ)

1. Mansiyon
Kaan Özer Mimar (GÜMMF), Ümit Anamurluo¤lu Mimar (GÜMMF)

Yard›mc›lar: Dilek Giray, Emine Özcan Akarsu, Ayd›n Ali
Kayakafl
2. Mansiyon
Coflkun Üreyen Mimar (AÜ), Cahit Kumru Alpayd›n Mimar (AÜ)

Gülcan Kaya Mimar (GÜMMF), Mevlide Gervan Mimar (KTÜ)

Yard›mc›: P›nar Kumandan
3. Mansiyon
Burçin Cem Arabac›o¤lu Y. Mimar (MSÜ), Feride P›nar Arabac›-
o¤lu Y. Mimar (MSÜ)

Dan›flmanlar: Emre Pusat, Necati Öcal Ça¤l›n, Emre Akay
4. Mansiyon
Hayri Anamurluo¤lu Mimar (GÜMMF), Hatice Üsküdar Özer Y. Mi-

mar (GÜMMF), Eyüp Kendirci Mimar (OÜ)

Dan›flmanlar: Kaan Özer, Ümit Anamurluo¤lu
Yard›mc›lar: fierif Ö¤dü, Bar›fl Demir, Ömer Ayd›n, Yase-
min Koç, Gül Y›ld›r›m
5. Mansiyon
Servet Gümüfl Mimar (AÜ)

Yard›mc›: fienay Gümüfl
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Yar›flma

Sar›kam›fl Harekat›-
n› ve flehitlerini
an›msama ve an-
maya yönelik me-
kansal düzenleme
önerilerini elde et-
mek, kentin mekan-
sal yap›s›n›n zen-
ginlefltirilmesi ve
bar›fl temas›n›n vur-
gulanmas› amac›yla
Sar›kam›fl Harekat›
Anma Alanlar› Fikir
Yar›flmas› düzen-
lenmektedir. 

Yar›flma Takvimi
Yar›flman›n ‹lan› : 23/09/2008
Son Baflvuru Tarihi : 28/11/2008, 17.00
Son Yer Görme Tarihi : 15/12/2008
Son Soru Sorma Tarihi : 24/10/2008, 17.00
Sorular›n Cevaplanmas›: 30/10/2008
Projelerin Teslimi : 16/12/2008, 9.00-17.00 aras›
Jüri De¤erlendirme Bafllang›c›:  19/12/2008
Sonuçlar›n Aç›klanmas› : 26/12/2008
Kolokyum ve sergi tarihleri ve yerleri Bakanl›k elektronik say-
fas›ndan (www.kulturturizm.gov.tr) ayr›ca ilan edilecektir.

Dan›flman Jüri Üyeleri:
Ahmet ÇALIfiKAN Genelkurmay Baflkanl›¤› Temsilcisi

Nisa YILMAZ Milli Savunma Bakanl›¤› Temsilcisi

Ökkafl DA⁄LIO⁄LU Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Temsilcisi

Ahmet ALTUNBAfi Sar›kam›fl Kaymakam›

Prof. Dr. Esin DAY Türk Tarih Kurumu Tem. - Atatürk Ü., 

Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lap Tarihi Enstitüsü

Prof. Dr. Zeynep Yasa Yaman Hacettepe Ü., Ed. Fak, Sanat Tarihi Böl.

Ö¤r. Gör. Nurhan AYDIN  Kafkas Ü., Fen Ed. Fak, Tarih Bölümü

Asli Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Ferit ÖZfiE Heykeltrafl (Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Ü., Güzel Sanatlar Fak, Heykel Bölümü)

Prof. Dr. Alper ÜNLÜ Mimar (‹TÜ) Mimarl›k Fak, Mimarl›k Böl.

Doç. Dr. Baykan GÜNAY fiehir Planc›s› (ODTÜ),Mimarl›k Fak.,

fiehir ve Bölge Pl. Bölümü

Yrd. Doç. Dr. N. O¤uz ÖZER Mimar (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni.,

Mimarl›k Fakültesi,Bina Bilgisi Bilim Dal›

Dr. Oktan NALBANTO⁄LU Peyzaj Mimar›(Bilkent Ü., Güzel Sanatlar,

Tasar›m ve Mimarl›k Fak., Kentsel 

Tasar›m ve Peyzaj Mimarl›¤› Bölümü)

Y. Mimar R. Güven B‹RKAN
Y. fiehir Planc›s› Ömer KIRAL

Yedek Jüri Üyeleri:
Doç. Fatma AKYÜREK Heykelt›rafl (Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Ü., Güzel Sanatlar Fak., Heykel Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Adnan BARLAS fiehir Planc›s› (ODTÜ) Mim. Fak.,fiehir ve

Böl. Pl. Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Ayflen Ciravo¤lu Mimar (Y›ld›z Teknik Ü., Mimarl›k Fak., 

Tas. Kuram ve Yöntem. Ana Bilim Dal›)

Doç. Dr. fiükran fiAH‹N Peyzaj Mimar› (Ankara Ü., Ziraat Fak., 

Peyzaj Mimarl›¤› Bölümü)

Raportörler:
Zahide OLfiEN Y. Mimar (Kültür Varl›klar› ve Müzeler 

Genel Müdürlü¤ü)

Ümran KESK‹N Kültür ve Turizm Uzman›, Mimar Kültür 

Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü)  

Ödüller

1. Ödül :  100.000 YTL

2. Ödül :  75.000 YTL

3. Ödül :  50.000 YTL

5 adet Mansiyon :  25.000 YTL

Sat›nalmalar      :  50.000 YTL (Toplam)

‹letiflim Adresi: sarikamisyarisma@kultur.gov.tr

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

2007/08 Dünya Habitat Ödülleri’nin kazananlar› aç›klan-
d›. Belirlenen 12 finalist proje aras›ndan ABD’deki bir ko-
nut edindirme fonu (Community Land Trust Innovation,
Champlain Housing Trust) ve Vietnam’da düzenlenen tay-
fun yüzünden zarar görmüfl konutlara yönelik atölye birin-
cilik ödülüne lay›k görüldü. Ödüller 6 Ekim 2008 tarihin-
de Luanda, Angola’da düzenlenecek Dünya Habitat Günü
etkinlikleri kapsam›nda sahiplerine verilecek.  Dünya Ha-
bitat Ödülleri, 1985’te Yap› ve Sosyal Konut Vakf› (Buil-
ding and Social Housing Fund - BSHF)’nin konut üretimi-
nin iyi örneklerini belirlemek ve tan›tmak amac›yla faali-
yete geçirdi¤i bir organizasyon. Ayn› zamanda BSHF’nin,
1987’deki Birleflmifl Milletler Uluslararas› Yurtsuzlar Ba-
r›na¤› Y›l› kapsam›nda üstlendi¤i rolün de bir parças› olan
ödüller, y›llar boyunca, dünyan›n hemen her yerinden ge-
nifl bir yelpazede son derece yetkin projeleri onurland›rd›.

Dünya Habitat Ödülleri
Kazananlar› Aç›kland›

Community Land Trust Innovation Champlain Housing Trust, ABD

Preventing Typhoon Damage to Housing Development Workshop, VIETNAM

11’inci Venedik Mimarl›k
Sergisi’nin geleneksel
ödül program›nda kaza-
nanlar belli oldu. Ödüller,
uluslararas› serginin aç›l›fl
günü olan 13 Eylül’de ger-
çeklefltirilen tören ile sa-

hiplerini buldu. Ohio Üniversitesi’nde görevli elefltirmen
ve e¤itmen Jeffrey Kipnis’in baflkanl›¤›ndaki jüri; New
York MoMA küratörü Paola Antonelli, Städelsches Kuns-
tinstitut direktörü Max Hollein, FOA’n›n kurucular›ndan
Farshid Moussavi ve Università di Roma La Sapienza ö¤-
retim görevlisi tarihçi ve elefltirmen Luigi Prestinenza
Puglisi’den olufluyordu. Sergi direktörü Aaron Betsky’nin
önerileri do¤rultusunda prestijli jüri taraf›ndan belirlenen
Venedik Bienali ve Venedik Mimarl›k Sergisi’nin resmi
ödülleri, s›ras›yla flu isimlere lay›k görüldü:

Alt›n Aslan (En ‹yi Ulusal Kat›l›m Ödülü): Polonya (Giardini
Pavyonu) / Hotel Polonia. The afterlife of buildings / Nicolas
Grospierre, Kobas Laksa / Temsilci: Agnieszka Morawinska.
Küratörler: Grzegorz Piatek, Jaroslaw Trybus. / Temsilci Asis-
tan›: Zofia Machnicka.

Alt›n Aslan (Uluslararas› Sergi – En ‹yi Yerlefltirme Projesi
Ödülü): Greg Lynn Form (ABD, Corderie dell’Arsenale, Installa-
tions) / Recycled Toys Furniture

Gümüfl Aslan (Uluslararas› Sergi – Gelecek Vaadeden Genç
Mimar Ödülü): fiilili grup Elemental (Giardini Pavyonu) / Expe-
rimental Architecture

Alt›n Aslan (Yaflam Boyu Baflar› Ödülü): Frank O. Gehry

Özel Alt›n Aslan (Mimarl›k Tarihinde Yaflam Boyu Baflar›
Ödülü): James S. Ackerman / Fifth Centennial of the birth of
Andrea Palladio

11. Venedik Bienali Ödülleri
Aç›kland›; Büyük Ödül
Polonya Pavyonu'na
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Ödül

Barselona Dünya Mimarl›k Festivali Ödülleri’ni Kazananlar Belli Oldu
Barselona’da, bu y›l ilki gerçeklefltirilen Dünya Mimarl›k
Festivali kapsam›nda düzenlenen ödüllerde Grafton Archi-
tects’in Luigi Bocconi Üniversitesi’nde tasarlad›klar› yeni
fakülte binas› "Y›l›n Binas›" seçildi. 17 adet kategori birin-
cisi aras›ndan, jüri baflkan› Robert Stern, Cecil Balmond,
Ricky Burdett, Charles Jencks ve Süha Özkan’dan oluflan
"süper jüri" taraf›ndan seçilen projeyi festival direktörü Pa-

ul Finch "tümüyle üçboyutlu bir tasar›m parças›" olarak ni-
telendirdi ve flehirle kurdu¤u iliflkilerin övgüye de¤er oldu-
¤unu belirtti. "Y›l›n Binas›" olmaya aday di¤er iki proje ise
Sou Fujimoto Architects´in "Final Wood House"u ve Coop
Himmelb(l)au’nun "BMW World" binas›yd›.  Dünya Mimar-
l›k Festivali Ödüllerine kat›lan 63 ülkeden 722 proje ara-
s›ndan seçilen kategori birincileri flöyle:

Kamu GZBICC, Guangzhou Baiyun
Uluslararas› Kongre Merkezi, Çin -
Buro II

Kültür
Oslo Operahouse, Norveç - SNØHETTA 

Enerji, At›klar ve Geri Dönüflüm
"La Vall d'en Joan" Kontrollü Çöplü¤ünün Peyzaj Yenileme-
si, ‹spanya – Batlle & Roig Architects, Landscape Architect 

Sa¤l›k
'G.Kambou' Kad›n Sa¤l›¤› ve Kad›nlara Yönelik Cinsel ‹stismar›
Önleme Merkezi, Burkina Faso - FAREstudio 

Tatil
Nk'Mip Desert Kültür Merkezi, Kana-
da - Hotson Bakker Boniface Haden
Architects 

Konut
Mountain Dwellings, Danimarka - BIG -
Bjarke Ingels Group 

E¤itim
Universita Luigi Bocconi, Italya - Grafton Architects 

Do¤a
Olimpic Heykel Park›, Seattle Sanat müzesi, ABD -
Weiss/Manfredi Architecture/Landscape/Urbanism

Ofis
Duoc Corporate Building, fiili - Sabbagh Arquitectos 
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Haber

Rekreasyon
Sheep Stable, Hollanda - 70F
Architecture 

Üretim
BMW Welt – Etkinlik, Sergi, Otomobil Sergi
Merkezi, Almanya - Coop Himmelb(l)au

Din
Dornbusch Kilisesi, Almanya - Me-
ixner Schlüter Wendt Architekten 

Spor
Sports Hall Bale, H›rvatistan - 3LHD Architects

Yeni ve Eski 
Robert and Arlene Kogod Courtyard,
Smithsonian Institution, ABD - Foster
+ Partners

Ulafl›m
Nordpark Cable Railway,
Avusturya - Zaha Hadid
Architects

Al›flverifl
K:fem, ‹sveç - Wingårdh
Arkitektkontor AB

Özel Konut
Final Wood House, Japonya - Sou
Fujimoto Architects 

Konut Sempozyumu

‹zmir Serbest Mimarlar derne¤i taraf›ndan 29 - 30 Kas›m
2008 tarihlerinde düzenlenen "‹zmir'de 80'li Y›llardan Gü-
nümüze, Konut ve Mimarl›k Kültürü" bafll›kl› sempozyum,
DESEM Bordo Salon'da gerçeklefltirilecektir.

Konut Tasar›m› ile Planlama ‹liflkileri, Konut Tasar›m› ve Üre-
tim ‹liflkileri, Konut Finansman› ve Yat›r›mc› Modeli, Konut Ta-
sar›m› ve ‹nsan ‹liflkileri çerçevesinde gerçekleflen panellerde
‹lhan Tekeli, Sezai Göksu, Do¤an Hasol, Yi¤it Gülöksüz ve Ali
Cengizkan konuflmac› olarak yer alacakt›r.

"‹zmir'de 80'li Y›llardan Günümüze, Konut
ve Mimarl›k Kültürü" 

Yaflar Kemal, Turgut Cansever
ve Alaeddin Yavaflça’ya
Cumhurbaflkanl›¤› Büyük Ödülü 
2005’ten bu yana verilen Cumhurbaflkanl›¤› Kültür ve Sa-
nat Büyük Ödülü’ne bu y›l üç ayr› dalda üç büyük isim de-
¤er görüldü.

Edebiyat alan›nda Yaflar Kemal, mimari sahas›nda Turgut
Cansever ve müzik dal›nda da Türk müzi¤inin ünlü bestekâ-
r› ve solisti Dr. Alaeddin Yavaflça de¤er görüldü. 

Ödül, Türk kültür ve sanat yaflam›na önemli katk›larda bu-
lunan, ülkemiz kültür ve sanat›n›n yücelmesine çal›flan
Türk vatandafl› ve yabanc› uyruklu kifliler ile kurumlara,
devlet ad›na, onurland›rmak ve özendirmek amac›yla 2005
y›l›ndan bu yana veriliyor. 

Bu y›l Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün talimat›yla sanat›n
farkl› dallar›nda verilen ödül, Do¤an H›zlan, Beflir Ayvazo¤-
lu, Prof. Dr. Mustafa ‹sen, M. Emin Kuz, H. Gürcan Türko¤-
lu, H. Ahmet Sever, Zeynep Damla Gürel’den oluflan De¤er-
lendirme Kurulu’nun önerisiyle verildi. Kaynak: Hürriyet
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Mevzuat

1) ‹lave Proje mesleki denetiminde ilave proje alan› baz
al›narak mesleki denetim bedeli al›n›r.

2) Tadilat Projelerinde Mesleki Denetim Bedeli:

a) Basit tadilatlarda bedelin %25'i;

b) Kapsaml› Tadilatlarda bedelin %50'si;

c) Fonksiyon de¤iflikli¤i, tasar›m de¤iflikli¤i vb. ta-
dilatlarda %100’ü oran›nda mesleki denetim bedeli al›n›r.

d) ‹flverenin iste¤i d›fl›nda, idarelerin zorunlu tut-
mas› ya da uygulama sorunlar› nedeniyle yap›lan  zorun-
lu tadilatlarda bedel al›nmaz.

3) Tekrar eden tip projelerin mesleki denetiminde, Mi-
marl›k Hizmetleri fiartnamesindeki oranlar baz al›narak
tablo de¤erinin; 

a) 1. Tekrarda %100’ü,

b) 2. Tekrarda %50’si,

c) 3. Tekrarda %25’i,

d) 4. ve devam eden her tekrarda %15’i;

4) Farkl› fonksiyonlara sahip, birden fazla bloktan olu-
flan proje mesleki denetim bedeli her blok için ayr› ayr›
kendi alan› ve s›n›f› üzerinden al›n›r.

5) Ruhsat Yenileme, TUS Yenileme, ‹skân Baflvurusu,
Kat mülkiyeti, Kat irtifak› vb. nedenlerle yap›lan nüsha
onaylar›nda, daha önce mesleki denetim görmüfl olmak
ve kay›tlar›m›zda yer almak kofluluyla 50.00 YTL mesle-
ki denetim bedeli al›n›r.

6) KGKTV olarak tescil edilmemifl yap›lar›n rölöve proje-
lerinin mesleki denetiminde tablo de¤erinin %10'u al›n›r.

7) Korunmas› gerekli kültür ve tabiat varl›¤› olarak tes-
cilli yap›lar›n mesleki denetim bedelleri tabloda ayr›ca
belirtilmifltir.

8) ‹ç Mekan Düzenleme projelerinde tablo de¤erinin
(1,5) katsay›s› ile çarp›m›ndan bulunan bedel al›n›r.

9) 5. S›n›fta yer alan, üst donan›ml› kompleks yap›lara
ait mimari projeler ile farkl› fonksiyonlar›n bir arada bu-
lundu¤u, karmafl›k veya teknolojik çözümlemeleri ge-
rektiren yap›lar ve turizm tesislerine ait mimari projele-
rin mesleki denetimi karfl›l›¤›nda, tablo-1’deki de¤erle-
rin (2) katsay›s›yla çarp›m›ndan bulunan bedel al›n›r.

10) Çevre Düzenleme Projelerinin Mesleki Denetim Be-
deli 1. S›n›f'tan al›n›r.

11) TUS Mesleki Denetim Bedeli: 50,00 YTL’dir.

12) fiantiye fiefli¤i Mesleki Denetim Bedeli: 50,00 YTL’dir.

13) Telif Kayd› Bedeli: 50,00 YTL’dir. 

14) Daha önce Oda kay›tlar›nda yer alan ve mesleki de-
netim görmüfl mimarl›k hizmetlerine iliflkin yeni sicil du-
rum belgesi düzenlenmesi amac›yla yap›lan baflvuru so-
nucu düzenlenen güncel sicil durum belgesi karfl›l›¤›n-
da 50.00 YTL maktu olarak al›n›r.

15) Mesleki denetim görmeksizin ilk defa sicil durum
belgesi talep edilmesi halinde tablo de¤erler üzerinden
belge bedeli al›n›r.

TMMOB Mimarlar Odas› Genel Merkezi taraf›ndan yay›mlanan 15.08.2008 tarih ve
04/2319 nolu genelge ile, proje hizmetlerinin mesleki denetimi karfl›l›¤›nda al›nacak
olan mesleki denetim bedelinin ekte yer alan (Tablo-1) e (TMMOB Mimarlar Odas›
Mimari Proje Hizmetleri 2008 y›l› mesleki denetim bedelleri tablosu) göre maktu olarak
al›nmas›na karar verilmifltir.

Proje Hizmetlerinin Mesleki Denetimi Karfl›l›¤›nda Al›nacak Olan
Mesleki Denetim Bedelleri
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Yap› S›n›f›
Brüt Proje Alan›
0-200m2

201-500m2

501-750m2

751-1.000m2

1.001-1.250m2

1.251-1.500m2

1.501-1.750m2

1.751-2.000m2

2.001-2.500m2

2.501-3.000m2

3.001-3.500m2

3.501-4.000m2

4.001-4.500m2

4.501-5.000m2

5.001-6.000m2

6.001-7.000m2

7.001-8.000m2

8.001-9.000m2

9.001-10.000m2

10.001-11.000m2

11.001-12.000m2

12.001-13.000m2

13.001-14.000m2

14.001-15.000m2

15.001-20.000m2

20.001-25.000m2

25.001-30.000m2

30.001-40.000m2

40.001-50.000m2

50.001-60.000m2

60.001-70.000m2

70.001-80.000m2

80.001-90.000m2

90.001-100.000m2

100.001-125.000m2

125.001-150.000m2

150.001-175.000m2

175.001-200.000m2

200.001m2 ve üzeri

1.S›n›f

20,00
50,00
75,00
90,00
100,00
110,00
125,00
150,00
175,00
200,00
225,00
250,00
275,00
300,00
325,00
350,00
375,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
900,00
1.000,00
1.250,00
1.500,00
1.750,00
2.000,00
2.250,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00

2.S›n›f

25,00
75,00
112,50
135,00
150,00
165,00
187,50
225,00
262,50
300,00
337,50
375,00
412,50
450,00
487,50
525,00
562,50
600,00
675,00
750,00
825,00
900,00
975,00
1.050,00
1.125,00
1.200,00
1.350,00
1.500,00
1.875,00
2.250,00
2.625,00
3.000,00
3.375,00
3.750,00
4.500,00
5.250,00
6.000,00
6.750,00
7.500,00

3.S›n›f

50,00
150,00
225,00
270,00
300,00
330,00
375,00
450,00
525,00
600,00
675,00
750,00
825,00
900,00
975,00
1.050,00
1.125,00
1.200,00
1.350,00
1.500,00
1.650,00
1.800,00
1.950,00
2.100,00
2.250,00
2.400,00
2.700,00
3.000,00
3.750,00
4.500,00
5.250,00
6.000,00
6.750,00
7.500,00
9.000,00
10.500,00
12.000,00
13.500,00
15.000,00

4.S›n›f

70,00
175,00
262,50
315,00
350,00
385,00
437,50
525,00
612,50
700,00
787,50
875,00
962,50
1.050,00
1.137,50
1.225,00
1.312,50
1.400,00
1.575,00
1.750,00
1.925,00
2.100,00
2.275,00
2.450,00
2.625,00
2.800,00
3.150,00
3.500,00
4.375,00
5.250,00
6.125,00
7.000,00
7.875,00
8.750,00
10.500,00
12.250,00
14.000,00
15.750,00
17.500,00

5.S›n›f

140,00
350,00
525,00
630,00
700,00
770,00
875,00
1.050,00
1.225,00
1.400,00
1.575,00
1.750,00
1.925,00
2.100,00
2.275,00
2.450,00
2.625,00
2.800,00
3.150,00
3.500,00
3.850,00
4.200,00
4.550,00
4.900,00
5.250,00
5.600,00
6.300,00
7.000,00
8.750,00
10.500,00
12.250,00
14.000,00
15.750,00
17.500,00
21.000,00
24.500,00
28.000,00
31.500,00
35.000,00

5. S›n›f KGKTV
Restitüsyon
28,00
70,00
105,00
126,00
140,00
154,00
175,00
210,00
245,00
280,00
315,00
350,00
385,00
420,00
455,00
490,00
525,00
560,00
630,00
700,00
770,00
840,00
910,00
980,00
1.050,00
1.120,00
1.260,00
1.400,00
1.750,00
2.100,00
2.450,00
2.800,00
3.150,00
3.500,00
4.200,00
4.900,00
5.600,00
6.300,00
7.000,00

Rölöve
42,00
105,00
157,50
189,00
210,00
231,00
262,50
315,00
367,50
420,00
472,50
525,00
577,50
630,00
682,50
735,00
787,50
840,00
945,00
1.050,00
1.155,00
1.260,00
1.365,00
1.470,00
1.575,00
1.680,00
1.890,00
2.100,00
2.625,00
3.150,00
3.675,00
4.200,00
4.725,00
5.250,00
6.300,00
7.350,00
8.400,00
9.450,00
10.500,00

Restorasyon
70,00
175,00
262,50
315,00
350,00
385,00
437,50
525,00
612,50
700,00
787,50
875,00
962,50
1.050,00
1.137,50
1.225,00
1.312,50
1.400,00
1.575,00
1.750,00
1.925,00
2.100,00
2.275,00
2.450,00
2.625,00
2.800,00
3.150,00
3.500,00
4.375,00
5.250,00
6.125,00
7.000,00
7.875,00
8.750,00
10.500,00
12.250,00
14.000,00
15.750,00
17.500,00

TMMOB Mimarlar Odas› Mimari  Proje Hizmetleri  2008 Y›l› Mesleki Denetim Bedeli Tablosu
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Proje Alan› / S›n›f›
5.000 m2

10.000 m2

25.000 m2

50.000 m2

75.000 m2

100.000 m2

125.000 m2

150.000 m2

175.000 m2

200.000 m2

225.000 m2

250.000 m2

275.000 m2

300.000 m2

325.000 m2

350.000 m2

375.000 m2

400.000 m2

425.000 m2

450.000 m2

475.000 m2

500.000 m2

525.000 m2

550.000 m2

575.000 m2

600.000 m2

625.000 m2

650.000 m2

675.000 m2

700.000 m2

725.000 m2

750.000 m2

775.000 m2

800.000 m2

900.000 m2

1.000.000 m2

1.250.000 m2

1.500.000 m2

1.750.000 m2

2.000.000 m2

TMMOB Mimarlar Odas› Kentsel Tasar›m Ve Planlama Hizmetleri 2008 Y›l› Mesleki Denetim Bedelleri Tablosu

1.s›n›f
50,00
75,00
100,00
125,00
150,00
175,00
200,00
225,00
250,00
275,00
300,00
325,00
350,00
375,00
400,00
425,00
450,00
475,00
500,00
525,00
550,00
575,00
600,00
625,00
650,00
675,00
700,00
725,00
750,00
775,00
800,00
825,00
850,00
875,00
900,00
1.000,00
1.250,00
1.500,00
1.750,00
2.000,00

2.s›n›f
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950,00
1.000,00
1.050,00
1.100,00
1.150,00
1.200,00
1.250,00
1.300,00
1.350,00
1.400,00
1.450,00
1.500,00
1.550,00
1.600,00
1.650,00
1.700,00
1.750,00
1.800,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00

3.s›n›f
150,00
225,00
300,00
375,00
450,00
525,00
600,00
675,00
750,00
825,00
900,00
975,00
1.050,00
1.125,00
1.200,00
1.275,00
1.350,00
1.425,00
1.500,00
1.575,00
1.650,00
1.725,00
1.800,00
1.875,00
1.950,00
2.025,00
2.100,00
2.175,00
2.250,00
2.325,00
2.400,00
2.475,00
2.550,00
2.625,00
2.700,00
3.000,00
3.750,00
4.500,00
5.250,00
6.000,00

4.s›n›f
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
1.800,00
1.900,00
2.000,00
2.100,00
2.200,00
2.300,00
2.400,00
2.500,00
2.600,00
2.700,00
2.800,00
2.900,00
3.000,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
3.400,00
3.500,00
3.600,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00

5.s›n›f
250,00
375,00
500,00
625,00
750,00
875,00
1.000,00
1.125,00
1.250,00
1.375,00
1.500,00
1.625,00
1.750,00
1.875,00
2.000,00
2.125,00
2.250,00
2.375,00
2.500,00
2.625,00
2.750,00
2.875,00
3.000,00
3.125,00
3.250,00
3.375,00
3.500,00
3.625,00
3.750,00
3.875,00
4.000,00
4.125,00
4.250,00
4.375,00
4.500,00
5.000,00
6.250,00
7.500,00
8.750,00
10.000,00

Mevzuat
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Ünye Cumhuriyet Meydan›
Yar›flmas›’nda Jüri Karar›n›
Gözden Geçirdi: Üç Projeye
Mansiyon Ödülü Verildi

Ünye Belediyesi taraf›ndan Ocak 2006’da aç›lan Ünye
Cumhuriyet Meydan› Yunus Emre Park› Kentsel Tasa-
r›m Proje Yar›flmas› sonuçlanm›fl, ancak jüri yar›flma
flartnamesinde belirtilen ödül ve mansiyonlar› verme-
miflti. Kamuoyunda uzun süre tart›flma yaratan bu ka-
rardan sonra, Mimar Kaan Özer, Demet Badem ve Cem
Aç›kkol taraf›ndan Ünye Belediyesi Baflkanl›¤›’na, yar›fl-
man›n sonuçland›r›lmas› ve ödüllerin belirlenmesi iste-
miyle Ordu ‹dare Mahkemesi’nde açt›klar› dava sonuç-
land›. Jürinin ald›¤› karar›n hukuka uygun olmad›¤›na
karar verildi. Bunun üzerine jüri 25 A¤ustos 2008 tari-
hinde yeniden topland› ve Ordu ‹dare Mahkemesi’nin
15.04.2008 gün ve E: 2008/356 ve K: 2008/464 ka-
rar› do¤rultusunda görüfllerini gözden geçirerek üçüncü
elemeye kalan 5, 12 ve 17 s›ra nolu projeleri, s›rala-
maya tabi tutmadan Mansiyon olarak de¤erlendirerek
Ordu ‹dare Mahkemesi’nin karar›n›n gere¤ini yerine ge-
tirdi. Afla¤›daki üç proje mansiyonla ödüllendirildi.

Ayhan Usta (Y.Mimar, Ekip bafl›), Necmettin Selimo¤lu (Mimar),

Mahmut Kad›o¤lu (Mimar)

fiakir Babacan (Mimar, Ekip bafl›), Hümeyra P›nar Dinçer (Mi-

mar), Özgür Çetin (Mimar), Burak Peri (Y.Mimar), Özlem Dengiz
U¤ur (Mimar), Özge Erpolat (‹ç Mimar), Ekrem Kurum (Peyzaj Mi-

mar›, Dan›flman), Cem Cüneyt U¤ur (‹nflaat Mühendisi, Dan›flman)

Kaan Özer (Mimar, Ekip bafl›), Cem Aç›kkol (Y.Mimar), Demet
Küçük (Mimar), Hatice Üsküdar Özer (Y. Mimar, Dan›flman), Ay-
d›n Alikayahan (Yard›mc›), ‹ren Elçisoy (Yard›mc›), Mithat Te-
kin (Grafik Tasar›m, Yard›mc›)

"Bir Kumbara Öyküsü"
‹fl Bankas› taraf›ndan aç›lan sergi 14 Aral›k tarihine ka-
dar gezilebilecek

Türkiye ‹fl Bankas›, kumbaray› ülkemizle tan›flt›rman›n
80.y›l›n› ‹stanbul'un ard›ndan ‹zmir'de açt›¤› sergiyle
kutlad›. "Bir Kumbara Öyküsü" adl› sergiye Emekli Or-
general Hilmi Özkök, ‹fl Bankas› Yönetim Kurulu Baflka-
n› Caner Çimenbiçer, ‹fl Bankas› Genel Müdürü Ersin
Özince, ‹zmir Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Ek-
rem Demirtafl, Konak Kaymakam› Ali Muhsin Nakipo¤-
lu ve çok say›da davetli kat›ld›. Haz›rl›klar› bir y›l süren;
konsept ve metin yazarl›¤›n› Gökhan Akçura'n›n üstlen-
di¤i, tasar›m›n› ise Emre Senan'›n gerçeklefltirdi¤i 'Bir
Kumbara Öyküsü'nde ‹fl Bankas› ile özdeflleflen çelik
kumbaralar›n yan› s›ra kumbaran›n Türkiye'deki serüve-
nine iliflkin tarihi belge, obje ve foto¤raflara yer verildi.
Sergide ayr›ca kumbarayla ilgili afifller, ilanlar ve rek-
lam filmleri de yer al›yor. ‹fl Sanat ‹zmir Galerisi'ndeki
sergisi 14 Aral›k 2008 tarihine kadar sanatseverler
taraf›ndan gezilebilecek. Haber: Baflak Atilla

Haber

2008 y›l› aidat›n›z›

taksitlendirerek* ödeyebilirsiniz
*
Taksitlendirme ‹fl Bankas›, Garanti Bankas› ve Yap›

Kredi Bankas› kredi kartlar› için geçerlidir

(120 YTL)
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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 : 2008/7 Bask› Tarihi: 20/11/2008
Bask›: DORUK GRAF‹K (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‹

Yitirdiklerimiz

Türk bilim adam›, yazar, performans, tiyatro ve sanat tarihi araflt›rmac›s› ve hukukçu Metin
And’› 30 Eylül 2008 tarihinde kaybettik. 17 Haziran 1927’de ‹stanbul’da do¤an And, Galata-
saray Lisesi ve ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yüksek li-
sans yapmak için önce Londra’ya, daha sonra bale, opera ve tiyatro e¤itimi için Rockefeller
Vakf› bursuyla New York’a gitti. Yaz› hayat›na 1954 y›l›nda edebiyat, opera ve bale elefltirmen-
li¤i ile bafllayan And, Ulus gazetesinde 15 y›l boyunca tiyatro elefltirileri yazd›. Ayr›ca Forum,
De¤iflim, Dost, Türk Dili dergisi dergilerinde yaz›lar› yay›mland›. Kuruluflundan itibaren Anka-
ra Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde (DTCF Tiyatro Bölümü) otuz
y›l› aflk›n süre ile ö¤retim üyeli¤i yapt›ktan sonra 1994’te emekli oldu. Sonras›nda Bo¤aziçi
Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde üçer y›l "Kültür Tarihi" dersleri verdi. Milliyet ve Vatan
gazetelerinde yaz›lar› yay›mland›.

And, baz›lar› yabanc› dillerde olmak üzere 50 kadar kitap, 1500 kadar bilimsel inceleme, ta-
n›tma-elefltiri yaz›s› ve ansiklopedi maddesi kaleme ald›. Metin And, Türk Dil Kurumu Bilim
Ödülü (1970), Türkiye ‹fl Bankas› Bilimsel Araflt›rma Ödülü (1980), Sedat Simavi Sosyal Bi-
limler Ödülü (1983), Fransa Hükümeti’nin "Officier de l’ordre des Arts et des Letres" niflan›
(1985), ‹talya Cumhurbaflkan›’n›n fiövalyelik niflan› (1991), Türkiye Bilimler Akademisi Hizmet
Ödülü (1998) gibi ödül ve niflanlar ald›.

Metin And’› Kaybettik

Mehmet Bedrettin Kökten’i Kaybettik
13.09.2008 günü kaybetti¤imiz de¤erli meslektafl›m›z Mehmet Bedrettin Kökten (Güzel
Sanatlar Akademisi 1945) 580 sicil numaras› ile Odam›za kay›tl› idi. 

Üyemizin ailesine, dostlar›na ve meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› diliyoruz.
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