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Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri

Ekim ay›n›n ilk pazartesi günü, Uluslararas› Mi-
marlar Birli¤i (UIA) taraf›ndan al›nan kararla Bir-
leflmifl Milletler "Dünya Habitat Günü" ile birlik-
te "Dünya Mimarl›k Günü" olarak kutlanmakta-
d›r. Bu y›l Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA) ve
Birleflmifl Milletler taraf›ndan s›f›r karbondioksit
emisyonlu mimarl›¤a, var olan sorunlar›m›za du-
yarl› olmaya ça¤r› yap›lan "Dünya Mimarl›k Gü-
nü" ülkemizde de çeflitli etkinliklerle bir hafta
boyunca kutland›. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan "K›y›n›n
Mimarl›¤›/Mimarl›¤›n K›y›s›" olarak belirlenen
tema kapsam›nda foto¤raf yar›flmas›, atölye ça-
l›flmalar› ve söylefliler gerçeklefltirilirken, tema-
dan ba¤›ms›z olarak da teknik geziler, paneller
ve mimarlar›n yap›lar›n› aktard›¤› söylefliler ger-
çeklefltirildi. 

Ayr›ca hafta boyunca Emre Arolat "Nazaran"
Sergisi, Ulusal Mimarl›k Sergisi (Retrospektif),
"Kent ve Mimarl›k: ‹zmir" Sergisi, Foto¤raf Ya-
r›flmas› Sergisi ve Behiç Ak Karikatür Sergisi
farkl› noktalarda aç›larak, kentliyle bulufltu.

Mimarl›k günü kokteyli ile bafllayan etkinlikler,
Kerem Görsev Trio Konseri ile son buldu.

Hafta boyunca devam eden etkinliklere 1000
mimar ve mimarl›k ö¤rencisi kat›ld›. Bu etkinli¤i-
mize katk› koyan Çimentafl, Kale ve Çimstone
grubuna teflekkür ederiz.M
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Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri

Dünya Mimarl›k Günü’nde, fiube Yönetim Kurulu
Baflkan› Tamer Baflbu¤’un aç›l›fl konuflmas›n›n ar-
d›ndan meslekte 30. ve 50. y›l›n› tamamlayan mi-
marlar için düzenlenen plaket töreni ve Muzaffer
Tunça¤’›n kat›l›m›yla foto¤raf yar›flmas› ödül töreni
gerçeklefltirildi. 

fiebnem Yücel Young’›n "Mimarl›¤›n K›y›s›/K›y›n›n
Mimarl›¤›" bafll›kl› tematik sunuflunun ard›ndan Mi-
marlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan düzenlenen
Mimarl›k Günü Kokteyli gerçekleflti.

Mimarl›k Günü Kokteyli

Kokteyl
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Mimarl›k Haftas› EtkinlikleriÖdül Töreni

Meslekte 50. Y›l›n› Dolduran Üyeler
Sicil Numaras› Ad› Soyad›

1031 Mustafa Su                 

1039 Ziya Gürler                  

1059 Ahmet Alo¤lu               

1232 Nuri Demirayak       

Meslekte 30. Y›l›n› Dolduran Üyeler
8441 Nihat Kavalc›lar            

8447 Zeki Yüksel                 

8448 Kamil Demirarslan        

8731 Memduh Yalç›n ‹çgüdel  

8830 Ali Ifl›kda¤                   

8861 Hüsamettin Alt›nkaya

8902 M.Tevfik Bayram           

8904 Osman Biricik

8905 Serdar Uzer                 

8906 A.Do¤an Hüner             

8911 Adil Ceylaner                

8913 ‹lker Katiç                   

8914 Selim Avc›                   

8915 Ayfle Derya Altay           

8916 Sedat Baylan

8920 F. Nuray Düzen

8922 Bengi Yorganc›             

8927 Mehmet Ali Ulucan        

8929 Ahmet Sar›                  

8931 Mustafa fienel             

8933 Cumhur Cengizalp         

8940 Engin Arca                   

8941 Hasan Üstünes            

8942 Ali ‹hsan Tertemizhava   

8943 Nuran Bayraktar           

8944 U.Do¤an Günefl            

8946 Erol Mahmutçao¤lu

8947 Melek Cengiz               

8948 Remzi ‹ntepe               

8949 H.Alp Aksencer             

8950 Ertan Perinçek              

9030 M.‹lker Ulukaya            

9055 Birol Barlas                 

9082 Muammer Tamer          

9096 Faz›l Çamyeliler            

9137 fieref Yalç›n                 

9161 ‹smail Erol Gümrükçü    

9201 Emine Diflli                  

9204 Nadir Büyüktunal›o¤lu    

9205 Ayten Yalç›nkaya           

9206 Nusret Tarcan              

9207 Mahmut Cansun           

9209 Jale Gener                   

9210 Semiha Günefl             

9213 Eser Öztaflç› Gültekin    

9215 Nuri Çetin Özertem        

9217 Bülent S›na                 

9219 Korhan Kocademir        

9227 Ahmet Özerk 

9229 Feyziye ‹nal

9232 Vedat Özen 

9238 Sabri Tolunay

9245 H.C.Alp Yaz›c›o¤lu         

9246 Cüneyt Tan›k  

9368 Çetin Tavman               

9375 Salih Se¤men              

9453 Mustafa Dal                

9705 Mehmet Suat Y›lmaz     

9708 Ercüment Düzen           

11060 ‹lkim Kaya

15528 Mine Gürbüzbalaban      

15895 Serhad Buz¤an             
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Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Söylefli

Mimarl›k Haftas› etkinlikleri için belirlenen tema kapsa-
m›nda; U¤ur Tanyeli’nin “Mimarl›kta S›n›rlar› Belirsizlefl-
tirmek: Yarat›c› Üretkenlik” sunuflu 2 Ekim Sal› günü
Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleflti. 

Üç ana bafll›k alt›nda konuyu irdeleyen Tanyeli, disiplin
s›n›rlar›n›n belirsizleflti¤ine; özellikle resim heykel ve
mimarl›k disiplinlerinin süreç içerisinde hangi örnekler-
de birbirlerinin içerisine girdi¤ine de¤indi. 

Özcü kayg›lar afl›l›r bafll›¤› alt›nda ulusalc›, yerelci ze-
minlerin art›k yok oldu¤una de¤inen Tanyeli, bu ba¤lam-
da Steven Holl – Kiasma, Han Tümertekin – SM Evi ve
Emre Arolat – Minicity örneklerini gösterdi. Tanyeli son
olarak elitist kavray›fllar›n afl›nd›¤›na de¤inirken, Ventu-
ri’nin bizi bu gerçeklikle 1960’larda buluflturdu¤una
dikkat çekerek Rem Koolhaas’›n popüler kültür ile yük-
sek kültürü bir araya getirmek çabas›n› ve bu ba¤lam-
da melezlenmeyi verilen örnekler üzerinden sundu.

Mimarl›kta S›n›rlar›
Belirsizlefltirmek: Yarat›c›
Üretkenlik - U¤ur Tanyeli

Bir mimar ve uygulamalar› etkinlikleri, 2 Ekim Sal› günü
Murat Tabanl›o¤lu’nun sunuflu ile Atatürk Kültür Merke-
zi’nde bafllad›. 

Levent – Befliktafl ve E5 Karayolu aks› üzerinde yer
alan yap›lardan söz eden Tabanl›o¤lu, bu aks üzerinde
yer alan projelerinden 2001 y›l›nda bafllanan Kanyon’u
projelendirme ve uygulama sürecinin yan› s›ra sonras›n-
da yap›lan sanatsal çal›flmalardan örneklerle beraber
sundu. 

Ayn› aks üzerinde yer alan Levent Loft uygulamas›n› ve
Sapphire projesini izleyenlerle paylaflan Tabanl›o¤lu,
Beylikdüzü’nde bu sene bafllayan projesinden de ör-
nekler sundu. 

Tabanl›o¤lu ayr›ca DMC Ankara, DPC ‹zmir, Stadyum
Astana, Abay Business Center Almaty, Crystal Bakü
projelerini izleyenlerle paylaflt›.

Bir Mimar ve Uygulamalar›

Murat Tabanl›o¤lu
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Mimarl›k Haftas› EtkinlikleriSöylefli

Hüseyin Bütüner – Hilmi Güner’in Ankara Mogan Gölü
K›y›s› Kentsel Tasar›m Projesi ve Mogan Camii sunuflu
3 Ekim Çarflamba günü gerçekleflti. 

Mogan Gölü k›y›s›nda uygulanan düzenleme projelerini
sunan Bütüner, bu projenin uygulanmaya bafllamas›n-
dan sonraki bir süreçte park içerisinde bir camii ihtiya-
c›n›n ortaya ç›kt›¤›n› dile getirdi. 

Camii projesinin her mimar için heyecan verici olabilece-
¤ine de¤inen Bütüner, asl›nda bir camii de¤il, namaz-
gah tasarlad›klar›n› aktard›.

Mimarl›k ortam›nda tart›flma konusu olan Mogan Ca-
mii’nin; yapt›klar› düzenlemenin bir parças› olmas› itiba-
riyle park düzenlemesinde benimsenen dilin korundu¤u
bilgisini veren Güner, ›fl›¤›n tasarlad›klar› mekandaki
önemine de de¤indi.

Bir Mimar ve Uygulamalar›

Hüseyin Bütüner - Hilmi Güner

Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsam›nda ‹zmir’de yer alan
Emre Arolat, 3 Ekim Çarflamba günü konu¤umuz oldu. 

“Bir mimarl›k ofisinin tasar›m yönelimleri ‘…nazaran,’"
ile söze bafllayan Arolat, çeflitli renovasyon projelerinin
yan› s›ra son y›llarda projelendirdikleri ofis ve konut yer-
leflimlerine de anlat›m›nda yer verdi. Yap› Endüstri Mer-
kezi taraf›ndan haz›rlanan bina monografileri serisinin il-
ki olarak Dalaman Havaliman›’n›n yay›mlanaca¤› bilgisi-
ni veren Arolat, Sabiha Gökçen Havaliman› için haz›rla-
d›klar› projeyi yerle olan ba¤lam› üzerinden bir kez daha
izleyenlerle paylaflt›. 

Arolat, Yalova Kültür Merkezi projesinde, kültür merkez-
lerinin  elitist tavr›n› sorgulad›klar›n› ve yolun kenar›ndan
geçerken girilebilir hale getirmeye çal›flt›klar›n› aktard›.
Ayr›ca Etiler Turizm Merkezi, Tekfen Ka¤›thane Tesisleri pro-
jelerini paylaflan Arolat’›n sunuflunu 500 kifli izledi. 

Bir Mimar ve Uygulamalar›

Emre Arolat
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Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Söylefli

Semra Teber’in 4 Ekim Perflembe günü gerçeklefltirdi¤i
sunuflu Tesco – Kipa Balçova Al›flverifl Merkezi ve OD-
TÜ Kuzey K›br›s Kampüsü Yurt Binalar›n› içermekteydi.  

Balçova Kipa Al›flverifl Merkezini özellikle sonradan ek-
lemlenen sinemalar ve iç bahçesiyle beraber aktaran
Teber, infla aflamas› görselleri üzerinden bina hakk›nda
detayl› bilgi verdi. 

Projelerinde ›fl›k ve gölgenin öneminden söz eden Te-
ber, ODTÜ Kuzey K›br›s Kampüsü Yurt Binalar›nda öl-
çek konusundaki hassasiyetini ve kulland›¤› malzeme-
leri izleyicilerle paylaflt›.

Bayan bir mimar olarak, mimarl›¤›n k›y›s›nda durmad›¤›-
na, içerisinde bulundu¤una de¤inen Teber, kat›l›mc›lar
taraf›ndan ilgiyle izlendi.

Bir Mimar ve Uygulamalar›

Semra Teber

Han Tümertekin’in yap›lar›ndan Santralistanbul’a yer

verdi¤i söyleflisi 4 Ekim Perflembe günü gerçekleflti. 

Mimar›n egosunun tasar›ma yans›mas› ve/veya yans›-

mamas›na de¤inen Tümertekin, mimarl›¤›n günümüzde

3D gece görünümleriyle, biçimden hareketle sunulur

hale geldi¤ini dile getirdi. 

Sori Yanagi örne¤i üzerinden kendi tasar›m›n› tan›ya-

mayacak bir düzeye eriflilip eriflilemeyece¤ini sorgula-

yan Tümertekin, son olarak Santralistanbul projesi içe-

risinde tribünlerin enerji müzesine dönüfltürüldü¤ü ta-

sar›m›n› aktard›. 

Binan›n kendisinin sergilenmesini önemsedi¤ini dile

getiren Tümertekin’in, mimari yetkinli¤ini, varolan güçlü

bina içerisinde kaybolmakta arad›¤› gözlendi.

Bir Mimar ve Uygulamalar›

Han Tümertekin
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Mimarl›k Haftas› EtkinlikleriSöylefli

MVRDV’den Jacob van Rijs’in konuflmac› olarak kat›ld›-
¤› bir mimar ve uygulamalar› söyleflisi 5 Ekim Cuma gü-
nü gerçekleflti. 

"Piece by Piece" isimli sergiden söz ederek konuflma-
s›na bafllayan Rijs, Hollanda’n›n yüzölçümünün s›n›rl›
olmas› sebebiyle yo¤unlu¤un önemli bir girdi olarak pro-
jelerine yans›d›¤›n› aktard›. 

Konut metrekarelerindeki art›fla karfl›n ayn› mekan›
paylaflan insan say›s›n›n düfltü¤üne de¤inen Rijs, gele-
cek nas›l olacak sorusuna cevaplar arad›klar›n› dile ge-
tirdi. 

Hollanda’n›n co¤rafi verileri sebebiyle aç›k alan yarat-
man›n önemli rolü olan projelerinden WOZOCO ve EXPO
2000 Hannover Pavyonunu izleyenlerle paylaflan Rijs,
son dönem projelerinden gösterdi¤i örnekler üzerinden
kendileflme, kifliselleflme, kimlik kavramlar›na de¤indi.

Bir Mimar ve Uygulamalar›

Jacob van Rijs – MVRDV 

Brisac Gonzalez Architects’ten Edgar Gonzalez’in ko-
nuflmac› olarak kat›ld›¤› söylefli 6 Ekim Cumartesi gü-
nü gerçekleflti. 

Gonzalez, ‹sveç Gothenburg’ta birincilik ödülüne de¤er
bulunan yar›flma projesi ile bafllad›¤› sunuflunda, Nor-
veç’teki Bergen Sanat Akademisi projesine de yer ver-
di. ‹skoçya Aberdeen’de gerçeklefltirecekleri görsel sa-
natlar merkezi projesinde cadde kotuna ba¤lad›klar› bir
tasar›mda; varolan park alan›n› yaflatmaya devam ettir-
diklerini dile getiren Gonzalez, Paris’teki spor merkezi
projelerinde de di¤er projelerinde oldu¤u gibi kamusal
kullan›m›n önemli bir girdi oldu¤unu aktard›. Paris için
tasarlad›klar› bir di¤er spor ve kültür merkezi projesine
de yer veren Gonzalez, Fransa’da uygulanan çok amaç-
l› salon projesini, Saint-Maxime için önerdikleri kültür
merkezini ve Moskova için tasarlanan konut blo¤unu iz-
leyenlerle paylaflt›.

Bir Mimar ve Uygulamalar›

Edgar Gonzalez – Brisac
Gonzalez Architects
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2007 Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsam›nda 5
Ekim Cuma günü Emre Ergül yürütücülü¤ünde
"Genç Yar›flmac› Mimarlar" paneli gerçeklefltirildi. 

Yar›flmaya haz›rlanma süreci ile ilgili ilk sözü
alan Evren Baflbu¤, ekip arkadafllar›n›n farkl› yer-
lerde olmalar›ndan dolay› yaflad›klar› olumlu ve
olumsuz yönleri anlatt›. Deniz Dokgöz ise y›llard›r
ayn› ekip arkadafllar›yla, ayn› ortamda yaflad›kla-
r› yar›flma sürecinden söz etti. 

Emre Ergül’ün yar›flma sonras› süreci tart›flmaya
açt›¤› bölümde; Seçkin Kutucu, girdi¤i yar›flma
projelerinden  ve uygulama aflamas›nda olan pro-
jesinden örneklerin oldu¤u sunumunu yaparken,
bürokratik iflleyiflle ilgili de memnuniyetinden
bahsetti. Bunun yan› s›ra projedeki fonksiyonla-
r›n yar›flma döneminde çok fazla belirlenmedi¤in-
den, yeni fonksiyon eklemek ya da ç›karmak ko-
nusunda zorluklar yafland›¤›ndan söz etti. 

Deniz Dokgöz ise, sunumunda ekibiyle yar›flmala-
ra girmeye bafllad›klar› dönemden bugünlere gel-
dikleri süreci aktard›. Ödül ald›klar› ve alamad›k-
lar› projelerden örnekler göstererek yar›flmalar›n
birçok fley kazand›rd›¤›n› vurgulad›. Ayr›ca Kutu-
cu’dan farkl› olarak bürokratik iflleyiflteki memnu-
niyetsizli¤inden bahsederek, iki senedir uygula-
ma projelerini çizdikleri projenin hala uygulamaya

Genç Yar›flmac› Mimarlar

Seçkin Kutucu, 
Deniz Dokgöz, 
Evren Baflbu¤

Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Panel

geçememesinden dolay› yaflad›klar› zorluklar› izleyenlerle pay-
laflt›. 

Evren Baflbu¤ sunumunda; bürokratik olarak yaflad›¤› iki ayr›
tecrübeden söz etti: Biri kendini flansl› sayd›¤› ve baz› aksama-
lar d›fl›nda sürecin iyi gitti¤i, uygulama projelerinin haz›rland›¤›
yar›flma projesi, di¤eri ise  yar›flmada birinci oldu¤u ve uzlafl-
ma yap›lmaya çal›fl›lmadan uygulaman›n baflka bir projeye sa-
hibine verildi¤i ve mahkeme sürecine girdikleri proje. 

Üç konuflmac›n›n sunumlar›n›n ard›ndan panel, soru-yan›tlarla
son buldu.
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6 Ekim Cumartesi günü  Gürhan Tümer yürütücülü¤ün-
de "‹ki Nesil Mimarl›¤› Tart›fl›yor" paneli gerçeklefltirildi. 

Tümer’in kuflak sözcü¤ünün "de¤iflim" ile birlikte ele
al›nmas› gerekti¤i aç›l›m› ile bafllayan panel, Orhan Öz-
güner’in anne/baban›n mimar olmas› ve/veya olmama-
s› durumunu irdelemesi ile devam etti. Özgüner as›l ko-
puklu¤un bilgisayar ile yafland›¤›n›, bir neslin bilgisayar
konusundaki ustal›¤›n›n yan› s›ra di¤er neslin bilgisayar-
dan korkar olmas›na de¤indi. Ahmet Özgüner ise evrim
teorisi gere¤i kaç›n›lmaz olan baba-o¤ul çat›flmas›n›n
kendilerinde mimarl›k d›fl›nda, yaflamla ilgili oldu¤unu
dile getirdi. 

Mine ‹nceo¤lu ifllevi önemseyen kendi kufla¤›n›n aksine
formu önemseyen, an›tsal olabilen bir kufla¤›n yetiflti¤i-
ne dikkat çekerken; Necati ‹nceo¤lu kendi kufla¤›n›n
sosyo-ekonomik durumundan ve kendisinden bir önceki
kufla¤›n temsilcilerinden Kemali Söylemezo¤lu’ndan
bahsetti. Arda ‹nceo¤lu ise, evde yaflad›¤› yar›flma ma-
ratonunun yan› s›ra kendisinden bir sonraki kuflakta
as›l de¤iflikliklerin yaflanaca¤›na dikkat çekti. 

‹ki Nesil Mimarl›¤› Tart›fl›yor

Sevinç – Tülin Hadi, Orhan – Ahmet Özgüner, 
Mine – Necati – Arda ‹nceo¤lu

Mimarl›k Haftas› EtkinlikleriPanel

Sevinç Hadi, fiandor Hadi’yi anarak, emek yo¤un bir ça-
l›flma ortam›nda olduklar›n› dile getirirken; Tülin Hadi,
aileden devral›nm›fl bir düzenekleri olmad›¤›na, panel-
deki genç kuflak temsilcilerinin her birinin kendi düze-
neklerini ailelerinden ba¤›ms›z olarak kurduklar›na dik-
kat çekerek, bu yüzden çat›flma ortamlar›n›n asl›nda ol-
mad›¤›n› dile getirdi. 

Konuflmac›lar›n sunumlar›n›n ard›ndan Gürhan Tü-
mer’in yürüttü¤ü panel, soru-yan›tlarla son buldu.

Arda - Mine - Necati ‹nceo¤luTülin - Sevinç Hadi Orhan - Ahmet Özgüner
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Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Atölye

2007 Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsam›nda 2 Ekim

Sal› günü Hikmet Gökmen’in haz›rlad›¤› "Çocuk ve Mi-

marl›k" atölye çal›flmas› gerçeklefltirildi. 

‹lkö¤retim ö¤rencileriyle gerçekleflen atölye çal›flmas›n-

da, Hikmet Gökmen’in sunuflunun ard›ndan ö¤renciler

konut projesi haz›rlad›lar. 

Bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya koyarak projeler ha-

z›rlayan ö¤renciler, küçük yaflta mimarl›¤›n ne oldu¤u

hakk›nda bilgi sahibi oldular.

Çocuk ve Mimarl›k Atölyesi
Hikmet Gökmen

Ç›nar Bilgin ve Serhat Akbay’›n yürütücülü¤ünde 3 Ekim
Çarflamba günü  2007 Mimarl›k Haftas› temas› “k›y›”
kapsam›nda mimarl›k ö¤rencileriyle bir atölye çal›flmas›
gerçeklefltirildi. 

Serhat Akbay’›n haz›rlad›¤› sunumla bafllayan atölye ça-
l›flmas›, Ç›nar Bilgin’in "k›y›" temas› üzerine çeflitli ba-
k›fl aç›lar› getirdi¤i bir tart›flma ortam›na dönüfltü. Ser-
hat Akbay ve Ç›nar Bilgin’in kendi deneyimlerinden ver-
di¤i örneklerle, ö¤rencilere keyifli bir atölye ortam› sa¤-
land›.

Ç›nar Bilgin ve Serhat
Akbay Atölyesi
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Mimarl›k Haftas› EtkinlikleriAtölye

4 Ekim Perflembe günü Boran Ekinci’nin haz›rlad›¤› atöl-

ye çal›flmas› mimarl›k ö¤rencileriyle gerçeklefltirildi. 

Ö¤rencilerin beraber yaflayacaklar› bir adadaki yaflam

kurgusunun gerçeklefltirildi¤i atölyede her bir ö¤renci

kendilerine yaflam ve çal›flma mekanlar› tasarlad›. 

Her an› tempolu ve keyifle geçen atölye çal›flmas› so-

nunda ö¤renciler ürünlerini Boran Ekinci ile beraber tar-

t›flt›lar.

Gerçek Bir Hayal 
Boran Ekinci

Ahmet Özgüner’in yürütücülü¤ündeki atölye çal›flmas› 5
Ekim Cuma günü mimarl›k ö¤rencileriyle gerçeklefltirildi. 

Günümüz mimarl›¤›n›n; Modernizm, Post Modernizm ve
Neo Modernizm tart›flmalar› aras›na s›k›flt›¤›ndan, glo-
bal dünyada jenerikleflmifl, her yerde uygulanabilir hale
gelmesinden söz eden Özgüner, medyan›n, günümüz
mimarl›¤›n›n geçirdi¤i serüvenin ve birikimlerin önemi-
ne de¤indi. 

K›y› temas› ba¤lam›nda yap›lan çal›flmada; Ege k›y›s›n-
da bir yere karadan ve denizden göç eden iki ayr› mo-
dern toplumun yerleflim kararlar› sorguland›.

Jenerik Mimarl›k 
Mimarl›¤›n Temel Kurallar›na Dönüfl

Ahmet Özgüner
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Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Atölye

Mehmet Kütükçüo¤lu
Atölyesi

5 Ekim Cuma günü Mehmet Kütükçüo¤lu’nun haz›rlad›-
¤› atölye çal›flmas› mimarl›k ö¤rencileriyle gerçekleflti-
rildi. 

Atölye çal›flmas› Mehmet Kütükçüo¤lu’nun Fener Balat
üzerine yapt›¤› sunumla bafllad›. Ö¤rencilerin bu bölge-
de bir otel cephesi tasarlad›klar› atölye çal›flmas›, yo-
¤un ve keyifli bir çal›flma temposunun ard›ndan ürünle-
rin tart›fl›lmas›yla son buldu.

Emel Kay›n Atölyesi
Geçmiflle Yüzleflmek:
Kemeralt› - Basmane

6 Ekim Cumartesi günü Emel Kay›n’›n haz›rlad›¤› atölye
çal›flmas› mimarl›k ö¤rencileri ve mimarlar›n kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi. 

Geçmiflle yüzleflmek ad›na Kemeralt› ve Basmane’yle
ilgili de¤iflik sorular›n yan›tland›¤› atölye çal›flmas›,
yan›tlar› de¤erlendirmek ve geçmiflle çok yönlü bir yüz-
leflmeyi sa¤lamak amac›yla, Kemeralt› ve Basmane ge-
zileriyle son buldu.
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Mimarl›k Haftas› EtkinlikleriAtölye

Kentte Mekan Bulmacas›

Okan Y›lmaz

Okan Y›lmaz taraf›ndan koordine edilen, ‹zmir Kent Mer-
kezi’nde çeflitli mekanlar ve binalar›n izleri sürülerek
gerçekleflen oyun, 5 Ekim Cuma günü gerçekleflti. 

Atatürk Kültür Merkezi’nden ilk ipuçlar›n› alan ekipler,
bir sonraki ipucuna ulaflmak üzere bulmacaya dahil ol-
dular. Üçer kiflilik 14 ekibin kat›l›m›yla gerçekleflen ya-
r›flta, A3 püskürtmeli yaz›c›, 6MP dijital foto¤raf makina-
s›, mimarl›k kitaplar› seti ve dergi aboneli¤i ödülleri da-
¤›t›ld›.

Kent Merkezinde belirlenen 10 hedef noktay› en k›sa
sürede tamamlayan; Murat Çevikayak, Gülnur Vuruflkan
ve Burak Sar› üçlüsü birincilik ödülünün sahibi oldular.
Kenti ve kenti oluflturan mekanlar› okumalar› beklenen
yar›flmac›lardan Nilay Özcan, Sema U¤urlu, Deniz ‹nal
ikincilik ödülünü ald›. Üçüncülü¤ü ise; Asl› Ça¤l›yurt, ‹s-
kender Gümüfl, Fatih Gülp›nar ekibi, Egemen Temizka-
lay, Emine Akbulut, Kaan Maral ekibi ve Duygu Bülbül,
Setenay Kontbay ve Tu¤ba Durmaz ekibi paylaflt›.
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Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Teknik Gezi

Mimarlar yap›lar›n› gezdiriyor etkinliklerinin ilki 2 Ekim
Sal› günü Efes Oteli gezisi ile gerçekleflti. 

Projesi Paul Bonatz, uygulamas› Fatin Uran taraf›ndan
gerçeklefltirilen otelin yenileme proje ve uygulamas›
Has Mimarl›k Ltd. taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir.
Kurucu ortaklardan Ayfle Hasol Erktin taraf›ndan proje
ve uygulama süreci, geziye kat›lan mimar ve mimarl›k
ö¤rencilerine aktar›ld›.

Mimarlar Yap›lar›n› Gezdiriyor
Efes Oteli – Ayfle Hasol Erktin

1978 y›l›nda infla edilen 3. Onur Çarfl› – ‹flhan› binas›-

n›n mevcut tafl›y›c› strüktüründen yararlan›larak, otele

dönüfltürülen yap›, 3 Ekim Çarflamba günü gezildi. 

Proje müellifi mimar Umut ‹nan’›n gezide bulunamama-

s› sebebiyle mimar Yasemin Marla taraf›ndan tan›t›lan

otel, üyelerimiz taraf›ndan be¤eni ile izlendi.

Mimarlar Yap›lar›n› Gezdiriyor
Ontur Otel – Umut ‹nan
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Mimarl›k Haftas› EtkinlikleriTeknik Gezi

Bir banka yap›s›n›n otele dönüfltürüldü¤ü yap›, 3 Ekim

Çarflamba günü gezildi. 

Proje müellifi mimar Yalç›n Kezer taraf›ndan üyelerimize

aktar›lan yap›da,  körfezin güzelli¤inin mümkün oldu¤un-

ca kesintisiz olarak alg›lanmas› amac›yla fleffafl›¤›n ter-

cih edildi¤i bilgisi de verildi.

Dikili’nin iki köyünde yer alan Yahfli Bey Köyü Evleri ve
fievki Pekin Evi gezisi 7 Ekim 2007 Cumartesi günü ger-
çeklefltirildi. 
Aga Han Mimarl›k Ödülleri’ne aday gösterilen Yahfli Bey
Köyü Evleri’ni tasar›m ve uygulama sürecinde bulunan
‹brahim Eyüp anlatt›. Daha sonra fievki Pekin’in tafl, çe-
lik ve ahflab› tafl›y›c› sistem olarak deneyimledi¤i üç ay-
r› evi gezildi. 

Mimarlar Yap›lar›n› Gezdiriyor
Kordon Otel – Yalç›n Kezer

Dikili Gezisi
Yahfli Bey Köyü Evleri - Nevzat Say›n
Dikili’de Yazl›k Konut - fievki Pekin
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Aç›k Ev – Aç›k Ofis
Melih Pekel Apartman› – Demir Pekel, Zuhal Ulusoy, Sinan Tantürk

Akad Apartman› – Sedef Akad, Hande Mete, Esen Ziya Öndero¤lu

Tikveflli Apartman› – Yeflim Afl›ko¤lu

Odam›z taraf›ndan bu y›l ilki gerçeklefltirilen Aç›k Ev – Aç›k
Ofis etkinli¤i 4 Ekim Perflembe günü gerçeklefltirildi.

1956 y›l›nda mimar Melih Pekel taraf›ndan tasarlanan
Pekel Melih Apartman›nda; mimar›n o¤lu ‹nfl. Müh. De-
mir Pekel taraf›ndan bilglendirme yap›larak mimar Zuhal
Ulusoy’un evi ve mimar Sinan Tantürk’ün ofisi gezildi. 

Sedef Akad rehberli¤inde Akad Apartman›na geçildi ve
Hande Mete'nin evinde bina hakk›nda bilgilendirme ya-
p›ld›. Ayn› apartman›n ilk kat›n› ofis olarak kullanan
Esen Ziya Öndero¤lu da ofisini üyelerimize açt›. Son
olarak Tikveflli Apartman›nda mimar Yeflim Afl›ko¤-
lu’nun ofisi ziyaret edildi. Apartmanlar ile ilgili detayl›
bilgilerin verildi¤i gezi, üyelerimiz taraf›ndan büyük ilgi
gördü.

Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Teknik Gezi

Melih Pekel Apartman› Akad Apartman›

Tikveflli Apartman›
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Sergiler Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri

Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsam›nda kentin çeflitli
yerlerinde aç›lan sergiler, 1-7 Ekim Mimarl›k Haftas› bo-
yunca kentliyle bulufltu. Atatürk Kültür Merkezi’nde aç›-
lan EAA "…nazaran," sergisi ve Resim Heykel Müze-
si’nde aç›lan Ulusal Mimarl›k Sergisi izleyenlere yap›lar
ve projeler sundu. 
Gündo¤du Meydan›’nda küratörlü¤ünü Emel Kay›n’›n
üstlendi¤i "Kent ve Mimarl›k: ‹zmir", Konak Metro ‹stas-
yonu’nda "k›y›" temal› Foto¤raf Yar›flmas› ve Agora Al›fl-
verifl Merkezi’nde Behiç Ak Karikatür Sergisi ise; mimar-
l›¤›n tarih, foto¤raf ve karikatürle olan s›n›r›nda yer ald›.

EAA "…nazaran," Sergisi Ulusal Mimarl›k Sergisi (Retrospektif)

"Kent ve Mimarl›k: ‹zmir" Sergisi

Foto¤raf Yar›flmas› SergisiBehiç Ak Karikatür Sergisi
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Ifl›n Ören

O¤ulcan Çakran

Mustafa Bilge Satk›n

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi'nin ger-
çeklefltirdi¤i Dünya Mimarl›k Günü
2007 Foto¤raf Yar›flmas› sonuçlan-
d›. K›y› temal› yar›flmaya, 336 foto¤-
raf kat›lm›fl ve Güven ‹ncirlio¤lu, Mu-
rat Germen, Orhan Cem Çetin, Erdal
Onur Diktafl ve Cemal Emden'den
oluflan seçici kurul taraf›ndan yap›-
lan de¤erlendirme sonucunda 24
adet foto¤raf ödül ve sergilemeye
de¤er bulunmufltur.

Seçilen foto¤raflar›n ödül töreni 1
Ekim 2007 Pazartesi günü saat
17.00'de, Konak Atatürk Kültür
Merkezi'nde gerçeklefltirilmifl ve fo-
to¤raflar Konak Metro ‹stasyonunda
1-7 Ekim 2007 tarihleri aras›nda
aç›lan sergide izlenmifltir.

Dünya Mimarl›k
Günü 2007 Foto¤raf
Yar›flmas›: "k›y›"
Sonuçland›



19Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Sergileme Ödülleri

Gülden Özçakmak Özenli Özkal Özkalafat Sezgin Güvel

Sezgin Güvel

Alahattin Kanl›o¤luMustafa Bilge Satk›n Mustafa Bilge Satk›n

Ümit Varl›

Tolga TaçmahalSaruhan Güven

Ahmetcan Alpan

Ali ‹nceo¤lu

Kemal Aslan

Kadir U¤ur Varl› Servet Özdemir

Kemal Aslan‹brahim fiahin

Tolga Taçmahal‹nce Sarke

‹brahim fiahin Can Çetin
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Bas›n Aç›klamas›

Dünya Mimarlar› Uyar›yor:
Küresel ‹klim De¤iflikli¤i Olgusunu Belirleyen Gaz
Emisyonlar›n›n Azalt›lmas› Konusunda Küresel Seferberlik
Gerekiyor!...
Ekim ay›n›n ilk pazartesi günü Dünya Mimarl›k ve Habi-
tat Günü birlikte kutlanmaktad›r. Uluslararas› Mimarlar
Birli¤i (UIA) ve Birleflmifl Milletler ‹nsan Yerleflimleri Ör-
gütü taraf›ndan bu y›l için aç›klanan temalar günümüzün
yak›c› sorunlar›n› dile getirmemizi, irdelememizi öneri-
yor. Bu ba¤lamda Uluslararas› Mimarlar Birli¤i, mimarla-
r›n, ekolojik planlama-tasar›m-yap›m anlay›fl›n›n yap› ve
kentlerin sa¤l›klaflt›r›lmas› için araç olarak kullan›lmas›,
bu yolla karbondioksit emisyonunun indirilmesi için da-
yarl›l›¤› art›rmaya (S›f›r Emisyonlu Mimarl›¤a) ça¤›r›yor.

‹nsanlar›n refah içerisinde, do¤al çevreyle bar›fl›k, onu
tüketmeyi de¤il, birlikte yaflayabilmeyi hedefleyen, sö-
mürünün olmad›¤› bir toplum hedefinin zihinlerde silik-
leflmesi; onun yerine giderek bir tüketim h›rs›n›n, yok
ederek sahiplenme güdüsünün önlenemez yükseliflinin
yerleflmesi gözlenmektedir. Küresel politikalar, tüm in-
san yerleflimlerini, do¤al çevreyi, yaflam› tehdit eder bo-
yutlara varan tamahkâr kullan›mlar, önümüze çözülme-
si zor sorunlar getirmifl, gelece¤imiz için karamsar ol-
mam›za neden olmufltur. 

Sera etkisi yaratan zararl› gaz emisyonlar›n›n % 50’si,
inflaat ve ulafl›m sektörleri taraf›ndan oluflturulmas› ka-
ramsarl›¤a düflmemizin hakl› nedenleri aras›ndad›r.
Uluslararas› Mimarlar Birli¤i, bu y›lki Mimarl›k Günü et-
kinliklerinde, mimarlar›n, ekolojik tehlike yaratan konu-
lara e¤ilmelerini ve bu alandaki yaklafl›m ve de¤erlendir-
melerin giderek ön plana ç›kart›lmas›n› dilemektedir.

Mimarl›k, yaflan›l›r kentler ve sa¤l›kl› yaflam çevreleri ya-
ratan bir meslek olarak, bu sorunlar› dikkate almakta,
endifle duymakta ve çözüm üretmeye çal›flmaktad›r.
Bizden sonraki nesillere gezegenimizin gelece¤i ve ikli-
mini tehlikeye atmayacak ve dönüflü olmayan noktalara
getirmeyecek yap›laflm›fl ve kentsel çevrelerin b›rak›l-
mas›, mesle¤imizin kaç›namayaca¤› bir sorumluluktur.

Dünya Mimarl›k Günü’nde ülkemiz mimarl›k gündemine
bakt›¤›m›zda neler görüyor, nelerle u¤rafl›yoruz:

Türkiye, 2007 Dünya Mimarl›k gününün ana temas›
olan ve inflaat sektörünün de neden oldu¤u gaz emisyo-
nu olgusunun yan›s›ra, baflka olumsuzluklarla da karfl›-
karfl›yad›r. Bugün kent topraklar›n›n ya¤malanmas›, ge-
lece¤imizi karartacak boyutlara ulaflm›flt›r; kentlerimizi
yaflanmaz k›lacak kertede ölçüsüz bir yap›laflma h›rs›y-
la karfl› karfl›yay›z. Metropol kentlerimizde gördü¤ümüz
büyük imar etkinlikleri, önemli rant aktar›m› sa¤layan,
kent plan›na uygun olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n yap›-
labilen devasa projeler; hukukun zorland›¤›, adalet duy-
gusunun zedelendi¤i keyfi uygulamalar görüyoruz. 

Bu ba¤lamda Ülkemizin bir afet ülkesi oldu¤unun unu-
tulmamas› ve yap›laflma kararlar›n›n bu gerçek göz önü-
ne al›narak oluflturulmas›; sa¤l›ks›z yap› stokumuzun
yenilenmesi ve yeni yap›lacak yap›lar›n ülkemizin dep-
rem flartlar› gözetilerek programlanmas› gerekirken;
baflta e¤itim ve sa¤l›k yap›lar›n›n, ulafl›m arterlerinin hâ-
lâ daha depreme haz›r ve güvenli hale getirilmedi¤ini görüyoruz.

1 Ekim 2007
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Benzeri nice sorunun ele al›nmas›, her birinin üzerinde
titizlikle durulmas›, kamu ve toplum yarar›na gerekli ir-
delemelerin yap›lmas›, halk›n ve yöneticilerin uyar›lma-
s›, s›kl›kla da hukuk yoluna baflvurulmas› gündeme ge-
liyor. Mimarlar Odas›, bu ba¤lamda 2007 Mimarlar gü-
nünün temas›n› yaflan›l›r kentler yaratma sürecinin
önemli bir parças› olarak görmekte, di¤er meslek odala-
r› ve demokratik kentli kurulufllarla birlikte bu ve benze-
ri kent suçlar›n›n karfl›s›nda, yaflan›l›r kent özleminin te-
minat› oldu¤unun bilinciyle böylesi zorlu bir çabay› y›llar-
d›r sürdürmektedir. Önemli olan halk›n bu çabay› anla-
mas›, benimsemesi, desteklemesi ve her geçen gün
kentine daha da sahip ç›kar hale gelmesidir. 

Toplum ve mimarl›k iliflkisinin de¤erlendirilmesi ve mi-
marl›k kültürü, yap› kültürü, kentleflme kültürü konula-
r›nda toplumla daha dolays›z ve somut iliflkiler kurulma-
s›n›n önemli buluyoruz. Bizlerden iyiyi güzeli arayan,
ay›pl› hizmeti reddeden, mimarla ortak bir dili paylaflabi-
len, sorgulay›c› bilinçli tüketici olarak toplumun rolünün
büyük oldu¤unu vurgulamak isterim. Ayn› tüketicinin, so-
ludu¤u havaya, yaflad›¤› çevreye sayg›l› kaliteli yap› ta-
sar›m› ve üretimi konusunda mimardan önemli beklenti-
leri oldu¤unu biliyorum. Bu ve benzeri beklentiler bizi da-
ha nitelikli bir mimarl›k ortam› aray›fl›na yönlendirmifltir.
Bu çerçevede haz›rlad›¤›m›z Türkiye Mimarl›k Politikas›
ile mimarl›k hizmetinin ve mimar›n, toplum ve kamu ya-
rar›na güvenceye al›nmas›; mimarl›k hizmet standartlar›-
n›n yükseltilmesi, kalitenin her düzeyde aran›r hale geti-
rilmesi; bu kapsamda yap›lmak istenen düzenlemelerin
irdelenmesi, gelifltirilmesi hedeflenmektedir. 

Yoksulluk, göçler, çevrenin Dünya Mimarl›k Günü tema-
s›nda da vurguland›¤› gibi neredeyse geri dönülemeye-
cek bir biçimde kirletilmesi gibi olumsuzluklar karfl›s›n-
da bunalan kentlerimizde mimarl›k yapabilmek; siyasi,
ekonomik veya iklimsel nedenlerle do¤abilecek toplum-

sal hareketlili¤e karfl› mimarl›¤›n bir cevab›n› olufltura-
bilmek; yarat›c›l›¤›n toplumsal boyutunu gösterebilmek;
toplumla mimarl›k iliflkisini irdeleyerek, belki de yeniden
kurgulayarak, gelifltirmek hedeflenmektedir.

Gerek 2007 ve daha önceki y›llardaki Dünya Mimarl›k
Günü temalar›n› , gerekse önümüzdeki y›llarda oluflturu-
lacak temalar› mimarlar olarak konuflaca¤›z, bunlar ba-
zen gündemimizde, bazen de gündemin konuflulan mad-
desinde yer alacaklar. Odam›z da, imar ve kentleflme
sorunlar›n› dikkatli bir flekilde izleyen ana aktörlerden
birisi olarak, gerek yerel yönetimlerin, gerekse merkezî
yönetimin icraatlar›n›, demokratik güçlerin gölge kabine-
si gibi takip etme görevini üstlenmeye devam edecektir.

Bu nedenle; uzun süredir gündemde olmas›na karfl›n
yaz aylar›nda etkisini do¤rudan hissetti¤imiz kurakl›k ve
susuzlu¤un ciddiye al›nmamas›n› elefltiriyor; büyük bir
aymazl›kla, tar›m topraklar›-orman-su havzalar›n› yap›-
laflmaya aç›p, çevrelerindeki su kaynaklar›n› kurutmaya
yönelen merkezi-yerel yönetim anlay›fl›yla nereye gidile-
bilece¤ini de bir kez daha sormak istiyoruz. 

Ülkemiz do¤al kaynaklar ve kentleflme aras›ndaki ba¤›
ve küresel iklim de¤iflikli¤i olgusunu ciddiye alan bir an-
lay›flla yönetilmelidir. Halen Kyoto’yu imzalamayan ülke-
ler aras›nda olma ay›b›m›z› ortadan kald›rman›n yan›nda
ülkemiz; kaynaklar-üretim ve kentleflme politikas›n›,
emisyonu bir an önce azaltmaya (S›f›r Emisyonlu Politi-
kaya) yönelik bir programa kavuflturmak durumundad›r.

Gelece¤in dünyas›na iliflkin bu ortak sorumlulu¤umuzu
yerine getirmek için toplumsal dayan›flmay› sa¤lamaya
ve bu politik hedefe yönlenmek zorunday›z. TMMOB Mi-
marlar Odas›, Dünya Mimarlar›n›n bu ça¤r›s›n›, ülkemiz-
deki kent ve mimarl›k politikalar› üzerine edindi¤i biriki-
miyle örtüfltürerek kamuoyuna sayg›yla sunmaktad›r. 

TMMOB Mimarlar Odas›
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Bas›n Aç›klamas›

Kültür Miras›m›z›n çeflitli nedenlerle tahrip ve yok olma
süreci, baflta yasal düzenlemeler olmak üzere al›nan
tüm önlemlere karfl›n devam etmektedir. Bu tahrip ve
yok olma süreçlerinin nedenleri ve al›nmas› gereken ön-
lemler uzun y›llard›r de¤iflik platformlarda tart›fl›lm›fl,
ancak doyurucu ve etkin sonuçlar al›namam›flt›r. 

Bu miras›n en kolay ve kayg›s›zca tahrip ve hatta yok
edilen bölümünün, Cumhuriyet Dönemi yap›lar› oldu¤u
rahatça söylenebilir. Bu k›y›m›n önemli bir bölümü, ne
yaz›k ki, merkezî ve yerel yönetimler eliyle gerçeklefltiril-
mektedir. Bir di¤er deyiflle Cumhuriyet, Cumhuriyeti
yok etmektedir. 

Bu olumsuzluklar, Cumhuriyet Dönemi Mimarl›¤›n›n en

özgün yap›tlar›n› bünyesinde bar›nd›ran Baflkent Ankara
ve ‹stanbul baflta olmak üzere, ülkemizin birçok kent ve
kasabas›nda kayg›yla gözlenmekte ve izlenmektedir.
Mimarl›k yap›tlar› bir ülkenin belle¤inin en önemli ö¤e-
leri aras›ndad›r ve kay›plar›n devam etmesi halinde ülke
halk› bir süre sonra belle¤ini yitirecektir. Bu yitirilecek
olan bellek asl›nda, halen içinde yaflad›¤›m›z, vatandafl›
olmakla övündü¤ümüz Cumhuriyet’in belle¤idir. 

Son olarak AKM y›k›m›n›n, üstelik ‹stanbul 2010 Avrupa
Kültür Baflkenti Projesi ba¤lam›nda oluflturulan yasa ta-
sar›s›n›n içerisine ironik bir biçimde sokularak, TBMM
Komisyonlar›ndan geçmesi gerçekten içinde bulundu¤u-
muz kayg› verici koflullar› apaç›k ortaya koymaktad›r.

Bilindi¤i üzere Mimarlar Odas›, 21 fiubat 2007 tarihin-
de yapt›¤› bir bas›n aç›klamas› ile, Atatürk Kültür Mer-
kezi binas›yla ilgili tescilin kald›r›lmas› baflvurusunu en-
difle ile karfl›lad›¤›n› belirterek; dönemin önemli simge-
sel yap›lar›ndan birisi olan AKM’nin y›k›lmas›na yol aça-
bilecek geliflmeleri de¤erlendiren raporunu kamuoyu-
nun ve ilgili kurulufllar›n dikkatine sunmufltu. 

Bu aç›klamam›zda da belirti¤imiz gibi her dönemde in-
sanl›¤›n de¤iflik gereksinmelerini karfl›lamak üzere üre-
tilen alan ve yap›lar›n, günümüzde "korunmas› gerekli
kültürel miras" say›labilmesi için baz› de¤erleri tafl›ma-
lar› gerekmektedir. AKM dahil Cumhuriyet Dönemi yap›-
lar› bu yönde incelendi¤inde; 

• Tasarland›klar› dönemin ve onu tasarlayan mimar›n
içinde yaflad›¤› toplumun anlay›fl, gereksinme ve iliflki-

Mimarlar Odas›’n›n Bir Cumhuriyet Projesi
(Cumhuriyet Dönemi Mimari Miras›n›n Belgelenmesi,
Korunmas› ve De¤erlendirilmesi Çal›flmalar›) ve 
AKM’ye Yönelik Y›k›m Giriflimi
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lerinin somut göstergeleri olarak belge de¤eri; 

• Kentsel belle¤in bir parças› olarak kimlik de¤eri; 

• Tasarland›klar› ve infla edildikleri dönemin tasar›m ve
mimari anlay›fl›n› yans›tmas› aç›s›ndan mimari de¤er; 

• Toplumun gereksinmesinin halen karfl›layabilmesi aç›-
s›ndan ifllevsel ve ekonomik de¤er; 

• Belle¤imizdeki bir olayla iliflkisi bak›m›ndan an› de¤e-
ri tafl›maktad›rlar.

Bu nedenle, ‹stanbul Atatürk Kültür Merkezi, Cumhuri-
yet dönemi mimari miras› kapsam›nda döneminin sim-
gesel bir yap›s›d›r ve y›k›lmamal›d›r.

Mimarlar Odas› ayr›ca, y›llard›r düzenledi¤i "Ulusal Mi-
marl›k Ödülleri" program›nda ödül alan yap›lar›n da, ül-
kemiz mimarl›¤›n›n ça¤dafl göstergeleri oldu¤u ve bir dö-
nemin tasar›m ve uygulama anlay›fl›n› yans›tt›¤› için kül-
tür varl›¤› olarak nitelendirilmesi gerekti¤ini düflünmek-
tedir.  Bu düflüncesini somutlaflt›rmak üzere gerekli gi-
riflimleri yapma karar› alm›fl ve bu giriflimlere bafllam›fl-
t›r.

Mimarlar Odas›, Cumhuriyet’in bir kurumu olarak,
Cumhuriyet Dönemi Mimari Miras›n› öncelik ve ivedi-
likle ele alman›n misyonunun önemli bir parças› oldu-
¤unun bilincindedir. Amac›m›z, Türkiye’de 1920’lerden
bu yana üretilen mimarl›k yap›tlar›na ve çevrelerine, ko-
ruma ve de¤erlendirme ba¤lam›nda tekrar bakmak, ge-
lece¤in mimarl›k miras›n›n ö¤eleri ve mimarl›k kültürü-
nün bir dönemi olan bu miras› her yönüyle ele almak ve
bu emaneti bizden sonraki nesillere koruyarak ve de¤er-
lendirerek iletmektir.

Mimarlar Odas›, bu amaca yönelik olarak "Cumhuriyet
Dönemi Mimari Miras›n›n Belgelenmesi, Korunmas› ve
De¤erlendirilmesi"ni kapsaml› ve aflamal› bir proje ola-
rak ele almay› kararlaflt›rm›flt›r.

‹lk aflamada "Cumhuriyet Dönemi Miras›n›n Bugünkü
Durumu" ele al›nacak, daha önce de¤iflik kurum ve ku-
rulufllarca yap›lan mevcut envanterler kullan›larak, teh-
dit alt›nda bulunan ve giderek yok olan Cumhuriyet Dö-
nemi mimarl›k yap›tlar›n›n halen içinde bulundu¤u du-
rum tespit edilecektir. Bu aflaman›n sonuçlar› ilgili ku-
rum ve kurulufllara gönderilerek, gerekli önlemlerin al›n-
mas› istenecektir.

‹kinci aflamada ise mevcut envanterlerde bulunmayan
yap›lar saptanarak "korunmas› gerekli kültür varl›¤›
olarak" tescil edilmeleri sa¤lanacakt›r.

Projenin üçüncü ve son aflamas›n› ise, ilk aflamadan el-
de edilen verilerle, Mimarlar Odas›’n›n Cumhuriyet Dö-
nemi Mimari Miras›na iliflkin politikas›n›n belirlenmesi
oluflturmaktad›r. Bu kapsamda Mimarlar Odas› fiubele-
ri ve Birimleri bulunduklar› kentlerde Cumhuriyet döne-
mi miras›n› kapsayan çal›flmalar›n› halen sürdürmekte-
dir, Baz› çal›flmalar ise tamamlanm›flt›r.

Sonuç olarak Mimarlar Odas›, 

• Cumhuriyetin kimi de¤erlerine karfl› ç›k›fllar›n giderek
artt›¤›n› bilerek,

• Bu karfl› ç›k›fllara baflka nedenlerin de eklenmesiyle,
Cumhuriyetin mekâna yans›malar› olan alan ve yap›lar›n
giderek nitelik yitirdi¤ini ve hatta yok oldu¤unu görerek,

• Her dönemde kültürel ve do¤al miras›n korunmas› ve
kamu yarar›na de¤erlendirilmesine yönelik olarak, bir
meslek odas›ndan beklenen her türlü çabay› gösteren
ve göstermeye devam edecek bir Cumhuriyet kurumu
olarak ilgili kurum, kurulufl ve kamuoyuna ça¤r› yapmakta,

Cumhuriyetin mekân ve yap›lar›n› korumaya ve günü-
müz yaflam›n›n ayr›lmaz parçalar› olarak de¤erlendir-
meye ve ba¤lant›l› olarak AKM y›k›m›n› durdurmak için
somut giriflimlerde bulunmaya davet etmektedir. 

TMMOB Mimarlar Odas›
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Bas›n Aç›klamas›

TMMOB Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu geniflletilmifl toplant›s› flube yöneticilerinin kat›l›m›yla 7 Eylül
2007 tarihinde Trabzon’da yap›ld›. Toplant›da Oda’n›n gündemindeki konular›n yan› s›ra, hepimizin yak›ndan iz-
ledi¤i önemli bir konu olarak Anayasa tart›flmalar› da de¤erlendirilmifltir. Haz›rlanan tasla¤›n irdelenmesi, tüm
toplum kesimleri taraf›ndan kat›l›mc› bir flekilde tart›flma ortamlar›n›n oluflturulmas›n›n önemi vurgulanm›fl, bu
alanda gösterilen kapal›l›k ve bas›na s›zan metinlerdeki belirsizlik ortam›n›n yaratt›¤› rahats›zl›¤›n giderilme-
si gerekti¤i vurgulanm›flt›r. Anayasa’n›n sadece mesle¤imizi, kentleflmeyi ilgilendiren bölümlerinin de¤il, bir
bütün olarak tamam›n›n de¤erlendirilmesi gerekti¤i ifade edilerek, tüm demokrasi güçleriyle birlikte Mimarlar
Odas›’n›n da sürecin takipçisi olaca¤›n›n ve üzerine düflen görevi yerine getirmeye haz›r oldu¤unun kamuoyu-
na duyurulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Mimarlar Odas›’n›n Anayasa çal›flmalar› ile ilgili bas›n aç›klamas› flöyledir:

Anayasa’n›n Toplumun Sivil Demokratik Taleplerini
Kucaklayan Bir Uzlafl› Metni Olmas›, En Genifl Kesimlerce
Benimsenmesi Gerekir

Mimarlar Odas› 22 Temmuz seçimleri öncesinde yay›nlad›-
¤› raporda, ülkemizin içinde bulundu¤u siyasi kriz ortam›-
n›n 12 Eylül döneminin miras› olan hukuki düzenin bir so-
nucu oldu¤unu belirterek flu vurgulamay› yapm›flt›r:

"1980’lerde küresel kapitalizmin dayatt›¤› neo-liberal poli-
tikalar›n ülkemiz insan›na kabul ettirilmesini amaçlayan bu
müdahalenin yaratt›¤› ekonomik-toplumsal-kültürel ve siya-
si ortam›n, gerek devlet yap›lanmas› ve sosyal devletten
uzaklafl›lmas›, gerekse muhalefete izin vermeyen seçim
sistem ve mekanizmalar›yla bugünkü siyasal krizin as›l so-
rumlusu oldu¤unun alt›n›n çizilmesi gerekir. 

Özgürlükçü, ço¤ulcu, bar›flç›, demokratik, laik ve sosyal hu-
kuk devleti anlay›fl› ortak paydas›nda, hukukun evrensel il-
keleri ve de¤erleri ile örülmüfl yeni bir anayasan›n haz›rlan-
mas›n›n; buna ba¤l› olarak seçim barajlar›n›n kald›r›larak
toplumun bütün kesimlerinin siyasal temsiline olanak tan›-
yan bir seçim yasas›n›n benimsenmesinin öncelikli hedef-
ler oldu¤unu düflünüyoruz. Temsili demokrasinin kat›l›mc›
demokrasiye evrilmesi, kat›l›mc›l›¤›n teflvik edilmesi, se-
çenlerin seçilenleri izlemesi, denetlemesi ve uyarmas›n›
olanakl› k›lacak mekanizmalar›n oluflturulmas›, demokrasi-
nin sa¤l›kl› bir ifllerli¤e kavuflmas› için gerekli aç›l›mlard›r." 

22 Temmuz seçimleri sonras›nda AKP’nin öncelikle Anaya-

sa de¤iflikli¤ini gündeme getirirken izledi¤i politika, toplu-
mun genifl kesimlerini huzursuz ederek gerginli¤e neden
olmaktad›r. AKP taraf›ndan s›kça ifade edilen "yeni bir si-
vil Anayasa oluflturma" iddias›, flimdiye de¤in yaflanan sü-
reç nedeniyle gerçekçi görünmemektedir. Her fleyden önce
sivil ve demokratik olman›n koflulunun, fleffafl›k, kat›l›mc›-
l›k, uzlafl›, birlikte üretmekten geçti¤ini düflünüyoruz. 

Akademisyenlerce haz›rland›¤› belirtilen Anayasa de¤iflikli-
¤ine iliflkin çal›flmalar kamuoyuna henüz aç›klanmam›fl,
AKP bünyesinde oluflturulan bir çal›flma gurubunca de¤er-
lendirmeye al›nm›flt›r. Öncelikle kamuoyunun önüne gele-
cek nihai çal›flman›n, AKP’nin siyasi süzgecinden geçerek
sunulaca¤›n›, AKP’nin Anayasa tasla¤› olaca¤›n› hat›rlama-
m›z gerekiyor. Oysa 12 Eylül askerî müdahalesinin demok-
ratik olmayan ola¤anüstü koflullar›nda oluflturulan mevcut
Anayasa’n›n, yeniden ele al›narak, ça¤dafl evrensel de-
mokrasi ilkelerine göre oluflturulmas› ihtiyac› toplumun ge-
nifl kesimlerince ifade edilmektedir. AKP’nin bu tutumunu
sürdürmesi, çeliflkilerin derinleflmesine, hali haz›rda gide-
rek yükselen toplumsal taraflaflmaya ve gerçekten sivil,
demokratik bir Anayasa aray›fl›n›n erozyonuna neden ol-
maktad›r. 

Anayasa tasla¤›yla ilgili baz› metinler bas›nda yer alm›flt›r.
Uzlafl›n›n en temel koflulu güvendir, bu güveni ve güvenli

13 Eylül 2007
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ortam› yaratmak da en baflta siyasi iktidar›n sorumlulu¤un-
dad›r. Bu ba¤lamda ülkemizin gelece¤i ve demokrasimiz
aç›s›ndan böylesi önemli ve temel konuda;  

• Türkiye Cumhuriyetinin kurulufl felsefesini, temel de¤er-
lerini inkâr etmeyen,

• Özgürlükçü, ço¤ulcu, bar›flç›, demokratik, laik ve sosyal
hukuk devleti anlay›fl›nda, hukukun evrensel ilkeleri ve de-
¤erleri ile örülmüfl,

• Toplumsal ve bireysel özgürlük ve haklar›n güvenceye
al›nd›¤›, 

• Kuvvetler ayr›l›¤› ilkesinin gerçek anlamda tan›mland›¤›,

• Sa¤l›kl› denetim mekanizmalar›n›n ve kamu otoritesinin
denetime aç›ld›¤› bir yap›n›n oluflturuldu¤u,

• Tüm kesimlerin hukukunun korundu¤u,

• Belirli bir ideolojinin dayat›lmad›¤›,

• Net tan›mlar›n yap›ld›¤›, yoruma aç›k olmayan,

yeni bir Anayasa oluflturmak için toplumun tüm kesimleri-
nin tart›flmaya kat›l›m›n› sa¤layan; aç›k, fleffaf, uzlaflma
arayan, tart›flmalar için yeterli zaman öngören ve en önem-
lisi güven ortam›n› yaratan bir süreci örgütlemek zorunda
ve sorumlulu¤unda oldu¤unu vurgulamak istiyoruz. 

TMMOB’nin, di¤er meslek kurulufllar›n›n, sendikalar›n olufl-
turdu¤u "Ça¤dafl Anayasa" hareketinin de bu aray›fl›n ta-
kipçisi olaca¤›n›, Anayasa tart›flmalar›n›n bilgili ve etkin bir
flekilde yürütülmesine arac›l›k edece¤ini düflünüyoruz.  

Üzerinde çal›fl›lan Anayasa’da meslek alan›m›z› da ilgilen-
diren afla¤›daki konular›n yer almas› ve kesin hükümlerle
ifade edilmesi dile¤imiz ve beklentimizdir.

• ‹nsan›n en temel haklar›ndan olan sa¤l›kl› çevrelerde ya-
flama ve bar›nma hakk› Anayasa güvencesine kavuflturul-
mal›d›r. 

• ‹mar ve planlama düzeni tan›mlanmal›, kaçak yap›laflma-
ya karfl› mücadele, güvenli yap› üretimi ve ayr›cal›kl› imar
haklar›n›n engellenmesi sa¤lanmal›d›r.

• Ormanlar›m›z ve k›y›lar›m›z baflta olmak üzere her türlü
do¤al çevrenin korunmas›, küresel ›s›nman›n yaratt›¤› iklim
de¤iflikli¤i sürecinin olumsuz etkilerinin giderilmesi için ge-
rekli düzenlemeler ve sürdürülebilir yaflam olanaklar›n›n

sa¤lanmas› anayasada yer almal›d›r.

• Tarihî, do¤al ve kültürel miras›n korunmas› ve gelecek ku-
flaklara aktar›lmas›n› sa¤layacak düzenlemeler Anayasa’da
yer almal›d›r. 

• Kentleflme ve yap›laflma konular›nda deprem ve afetlere
aç›k bir ülke olmam›z, küresel iklim de¤iflikli¤i vb. etkenler
göz önüne al›nmal›d›r. 

• Demokratik geliflmenin güvencesi olan toplumsal örgüt-
lenmelerin sa¤l›kl› geliflmesinin önü aç›lmal›, Anayasa’n›n
135. maddesi "kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufl-
lar›n›n" toplumsal etkinli¤i art›racak biçimde de¤ifltirilmeli-
dir.

• 12 Eylül hukukunun her türlü demokratik örgütlenmeyi k›-
s›tlayan anlay›fl› nedeniyle mevcut Anayasam›z›n 135.
maddesinde ifade edilen "kamu kurum ve kurulufllar› ile
kamu iktisadi teflebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde
çal›flanlar›n meslek kurulufllar›na girme mecburiyeti aran-
maz" ifadesi de¤ifltirilerek üyelik tekrar zorunlu hale getiril-
melidir. 

• Meslek uygulamalar›n›n önemli bir bölümünü oluflturan
"kamu kurum ve kurulufllar›"nda çal›flanlar›n oda üyeli¤inin
zorunlu hale getirilmesi ve meslek birliklerinin idari olarak
daha özerk yap›lar haline dönüfltürülmesi, mesleki dayan›fl-
man›n, mesleki sorumluluk ve denetim sisteminin kurum-
laflmas›n› istenen ve özlenen düzeylere tafl›yacakt›r.

Mimarlar Odas› Anayasa ve Yasas›nda da ifade edilen fle-
kilde kamu ve toplum yarar›na sorumlulu¤unu yerine getir-
meye çal›flan bir meslek kuruluflu olarak, içinde bulundu¤u-
muz kriz ortam›ndan endifle duymaktad›r. Yerel ve evrensel
de¤erleri birlikte ele alan, yorumlayan bir mesle¤in örgütü
olarak, tüm yaflamsal ve kültürel kaynaklar›m›z›n gelece¤i-
nin cumhuriyet de¤erleri ve demokratik de¤erlerin buluflma-
s›ndan geçti¤i bilinciyle, tüm toplumsal kesimleri bu de¤er-
lere birlikte sahip ç›kmaya ve duyarl›l›¤a ça¤›r›yoruz. 

Mimarlar Odas› Anayasa tart›flmalar› ile ilgili süreci izleme-
ye devam edecek, bu sürecin sa¤l›kl› ifllemesi için kat-
k›lar›n› sürdürecek ve bu süreçte konuyla ilgili düflün-
celerini kamuoyu ile paylaflacakt›r.

TMMOB Mimarlar Odas›
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Bas›n Aç›klamas›

Türkiye önemli bir tarihsel eflikte bulunmaktad›r. Türkiye
halk› ya 12 Eylül’den bu yana adeta bir karabasan gibi üze-
rine çöreklenen neo-liberal ekonomik politikalara ve Türk-
‹slam sentezi anlay›fl›na dayal› muhafazakâr politikalara
teslim olmaya devam edecek ya da özgür, demokratik ve
eflitlikçi bir Türkiye’den yana taraf olarak umut dolu, ayd›n-
l›k yar›nlara ad›m atacakt›r.

Seçimlerin ard›ndan Türkiye "yeni bir anayasan›n" haz›rlan-
mas› tart›flmalar›n›n içine girdi. Ne var ki, AKP’nin kapal›
kap›lar ard›nda haz›rl›klar›n› sürdürdü¤ü anayasa, tüm ye-
nilikçi iddialar›na ra¤men, eskinin devam›ndan ibarettir.
Yeni anayasa, AKP’nin tüm di¤er uygulamalar› gibi, toplu-
mun bütününün ihtiyaç ve beklentilerine göre de¤il, belli
kesimlerin ihtiyaçlar›na göre flekillenmektedir.

Anayasa, siyasal yap›ya ve toplumsal yaflama iliflkin temel
tercihleri belirleyen ana belgedir. Bu bak›mdan anayasa et-
raf›nda yürütülen tüm tart›flmalar asl›nda nas›l bir ülkede
yaflamak istedi¤imize dair tart›flmalard›r. 

Tarihsel olarak anayasa, "yeni bir bafllang›ç yapma" niyet
ve ihtiyac›n›n en aç›k simgesi olarak anlafl›lm›flt›r. Bu du-
rum, ilk anayasalardan sonraki "anayasay› yenileme" ça-
balar› için de geçerlidir.

Baflka Bir Anayasa, Baflka Bir Türkiye Mümkün

Bir anayasan›n "yeni" olup olmad›¤›, "eski"den kopma öl-
çüsüne göre de¤erlendirilebilir. Türkiye’de bir anayasa, 25
y›ld›r yaflam›m›z›n her alan›n› bask› alt›nda tutan 12 Eylül
zihniyetinden ve onun ürünü olan 1982 Anayasas›’ndan
kopmay› hedeflemesi halinde ancak "yeni" s›fat›n› hak
edebilir. Oysa AKP’nin gizli kap›lar arkas›nda haz›rl›klar›n›
yapt›¤› anayasa, 1982 Anayasas›’ndan kopuflu sa¤layacak
nitelikte de¤ildir. AKP’nin Anayasa’s›, 12 Eylül’ün yaratt›¤›
toplumsal tahribat› gidermek, antidemokratik ve bask›c›
karakterden s›yr›lmak yerine, onun neo-liberal ve muhafa-
zakâr yönünü pekifltirmeyi amaçlamaktad›r.

Özellefltirme uygulamalar›n› anayasal bir statüye kavufltu-
ran, piyasan›n gelifltirilmesi için devlete görevler veren bu

anayasa tasla¤›, emekçileri yok saymaya devam etmekte-
dir. Toplumun tümünün ülke imkânlar›ndan adil bir flekilde
yararlanmas›n› sa¤layacak sosyal politikalara yer verme-
yen, çal›flma yaflam›n› demokratiklefltirmek gibi bir kayg›
gütmeyen, insan haklar› ve laiklik konular›nda ülkedeki
tüm kesimlerin taleplerini ve beklentilerini kapsamayan,
Kürt Sorunu etraf›nda yaflanan gerginli¤in demokratik yol-
larla afl›lmas›n› öngörmeyen, toplumda egemen cinsiyetçi
bak›fl aç›s›n› ortadan kald›rmayan bir anayasa 12 Eylül ka-
ranl›¤›n› y›rtmam›z› sa¤layamayacakt›r.

Yar›nlar›m›z› bir kabus olmaktan ç›kart›p, gelece¤e umutla
bakabilmek için özgürlükleri, demokrasiyi ve eflitli¤i esas
alan bir yaklafl›m› benimsemek gerekmektedir. Bunun için
de e¤itim, sa¤l›k, sosyal güvenlik, bar›nma gibi en temel
sosyal haklar›m›z kamu güvencesi alt›na al›nmal›, bütçe-
den yeterli kaynak ayr›lmal›d›r. 

Örgütlenme özgürlü¤ü bütün emekçiler için garanti alt›na
al›narak, sendikalar›n grev ve toplu sözleflme hakk›n›n
önündeki engeller kald›r›larak, kamu emekçilerinin siyaset
yapmalar›n›n önündeki yasaklar kald›r›larak çal›flma yafla-
m› demokratiklefltirilmelidir.

Laikli¤in, ça¤dafl bir toplumsal düzenin vazgeçilmez bir un-
suru oldu¤u herkes taraf›ndan kabul edilmelidir. Toplum-
sal yaflam›n hiçbir alan›nda dinsel referansl› bask›n›n ya-
flanmamas› için kamu iradesi gereken önlemleri almal›d›r.
Ülkemizdeki bütün kültür, kimlik, din ve inançlar›n kendile-
rini özgürce ifade edebilmeleri sa¤lanmal›d›r. Farkl› kültür,
kimlik ve inançlardan birisini di¤erinin önüne geçirmeden,
hiçbirini ötekilefltirmeden bir arada yaflamay› sa¤layacak
düzenlemeler yap›lmal›; böylece herkesin eflit biçimde öz-
gürce yaflamas› kamunun güvencesi ve korumas› alt›na
al›nmal›d›r.

Gerçek anlamda bir demokratikleflme, toplumun her alan›-
na sirayet etmifl cinsiyetçi anlay›fl›n afl›lmas›yla mümkün
olacakt›r. Toplumsal cinsiyet eflitli¤inin sa¤lanabilmesi
için, anayasa ve di¤er tüm yasalar cinsiyetçi ifadelerden
ar›nd›r›lmal›d›r. Kad›nlar›n toplumsal, kamusal ve siyasal

Özgür-Demokratik ve Eflitlikçi bir Türkiye için 
3 Kas›m’da Ankara’day›z!
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Son birkaç gündür kamuoyunun gündemini, Ozan
AR‹F’in sözünü yaz›p besteledi¤i ve ‹smail TÜRÜT ta-
raf›ndan seslendirilen flark› ve bunun üzerine çekilen
klip meflgul etmektedir.

Söz konusu flark› ve klip aç›k bir flekilde Hrant Dink
cinayeti san›klar›n› ve cinayeti övmekte, fliddet ça¤r›-
s› yapmakta, Ermenileri ve H›ristiyanlar› afla¤›layarak
Irkç›, fioven,  Faflist bir propaganda arac› olarak kul-
lan›lmaktad›r. Bu nedenle ‹stanbul Cumhuriyet Savc›-
l›¤›’nca flark› ve kliple ilgili olarak soruflturma aç›l-
m›fl, flark›n›n yazar› ve yorumcusunun ifadelerine
baflvurulmufltur ve flu anda soruflturma devam et-
mektedir.

Bu olaylar gündemde iken yarg›ya intikal etmifl bir ko-
nu ile ilgili olarak görüfllerine baflvurulan ‹zmir Baro-
su Baflkan› Nevzat ERDEM‹R bilinçalt›n› gün ›fl›¤›na
ç›karan aç›klamalarda bulunmufltur. Aç›klamalar›nda
bunun bir yurtseverlik oldu¤una vurgu yaparak kutlan-
mas› gereken bir davran›fl olarak nitelendiren ERDE-
M‹R, bir de bunu düflünce özgürlü¤ü içerisinde gördü-
¤ünü söyleme gafletinde bulunmufltur.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu olarak Yarg›ya
intikal etmifl bir konuda suçu ve suçluyu övme gibi bir
tutum içerisinde bulunan ERDEM‹R’in bu aç›klamala-
r›n›n kabul edilemez oldu¤unu, Irkç›, Ayr›mc›, Faflist
yaklafl›m ve söylemlerin vatanseverlikle ilgisi olmad›-
¤›n› ve toplumsal bar›fl›m›za fayda getirmeyece¤inin
bilinmesinin gerekti¤ini bir kez daha ifade ediyor,
TMMOB’nin  Yurtsever, Demokrat, Emekten ve Halk-
tan yana duruflunu kararl›l›kla sürdürece¤ini kamu-
oyunun bilgisine sunuyoruz.

Sayg›lar›m›zla.

TMMOB

‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

yaflamda etkinli¤inin artt›r›labilmesi için olumlu destek po-
litikalar› uygulanmal›d›r.

5 y›ll›k iktidar› döneminde anlafl›ld› ki, AKP’nin dilinden dü-
flürmedi¤i yenilik anlay›fl›, mevcut neo-liberal politikalar›
yeni yasal düzenlemelerle kurumsallaflt›rmaktan ibarettir.
AKP, haz›rl›¤›nda oldu¤u anayasayla dikensiz bir gül bahçe-
si yaratmaya çal›flmaktad›r. Bu anayasay›, kamusal alan-
daki çeflitli yasal düzenlemelerle desteklemek istemekte-
dir. Sa¤l›k ve sosyal güvenlik alan›nda bafllat›lan piyasaya
aç›lma sürecini taçland›racak olan SSGSS yasas›, AKP’nin
en öncelikli politikalar›ndan biri durumundad›r. Ülkemizde-
ki tüm sosyal politikalar›n çöküflü anlam›na gelen bu yasa-
y›, Kamu Personel Rejimi yasas› izlemektedir. Emekçiler
aç›s›ndan kazan›lm›fl haklar›n yasal ve anayasal güvence
alt›nda olmas› esast›r. Yenilik iddias›yla, kazan›lm›fl hakla-
r›m›z›n elimizden al›nmaya çal›fl›lmas›na seyirci kalamay›z. 

3 Kas›m’da Ankara’day›z!

AKP’nin bu hesaplar›na ra¤men, anayasa yap›m sürecini,
"yeni bir bafllang›ç" iradesinin etki alan›na çekmek müm-
kündür. Bunun için de; özgür, demokratik ve eflitlikçi bir
Türkiye isteyen siyasal ve toplumsal güçlerin bu sürece ak-
tif ve etkili bir biçimde müdahale etmeleri gerekir.

Bizler özgürlüklerden ve demokrasiden yana emek ve mes-
lek örgütleri olarak, gelece¤imizin gasp edilmesine seyirci
kalmayaca¤›z. Ne anayasa ne de kamusal alan› düzenle-
meye yönelik di¤er yasalar emekçilere ra¤men haz›rlanabi-
lir. Ülkenin gelece¤ini ilgilendiren yasal düzenlemeler tek
bir partinin inisiyatifinde kapal› kap›lar arkas›nda yürütüle-
rek ve meclis çat›s› alt›na hapsedilerek sonuçland›r›lamaz.

Bizler bu süreçte emekten ve demokrasiden yana örgütlü
ve örgütsüz tüm kesimlerle güçlerimizi birlefltirerek, gele-
ce¤imize sahip ç›kaca¤›z. 

Neo-liberal, özellefltirmeci, piyasac›, gerici ve bask›c› her
türlü giriflime karfl› sesimizi yükseltmek,

Özgür, Demokratik ve Eflitlikçi bir Türkiye irademizi gös-
termek için meydanlara iniyoruz. 

Hep birlikte, 3 Kas›m’da Ankara’day›z!

Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i

Türk Tabipleri Birli¤i

Bas›n Aç›klamas›
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Duyuru

2942 Say›l› Kamulaflt›rma Kanunu’nun 15. maddesi
uyar›nca her il için ayr› ayr› düzenlenecek 2008 y›l› bilir-
kifli listelerinin haz›rlanmas› çal›flmalar›na baflland›.

Her il için en az 15, en çok 25 mimardan oluflturulacak
olan bilirkifli listeleri 17 Aral›k 2007 Pazartesi gününe
kadar Mimarlar Odas› fiubelerince Genel Merkez’e ileti-
lecek.

Bilirkifli olarak görev yapmak isteyen üyelerimizin ba¤l›
olduklar› fiubelere ya da di¤er Oda birimlerine baflvur-
mas› gerekiyor.

Odam›zca belirlenecek listelerde yer alacak bilirkiflile-
rin, bilirkiflilik konusunda düzenlenecek meslek içi e¤i-
tim çal›flmalar›na kat›lm›fl ve sertifika alm›fl olmalar›,
yapt›klar› bilirkiflilik çal›flmalar› hakk›nda ba¤l› bulun-
duklar› fiubeye bilgi vermeleri, düzenleyecekleri raporla-
r›n bir örne¤ini Odaya iletmeleri ve yapt›klar› bilirkiflilik
hizmeti karfl›l›¤›nda alacaklar› ücretin % 5’ini Odaya
ödemeleri gerekiyor. Daha önceki y›llarda bu yükümlü-
lüklerini yerine getirmeyen üyeler ile Odaya aidat borcu
bulunanlar bilirkifli listelerine al›nmayacaklar.

Bilirkiflilik için baflvuracak üyelerden, bu konudaki uz-
manl›k ve yeterliliklerini belirlemek üzere, düzenlenmifl
olan bilgi formu, bilirkifli seçildikleri takdirde uyacaklar›
kurallar› kabul ettiklerine iliflkin taahhütname, SMGM
taraf›ndan verilen Sertifika (yetki belgesi) ve 2007 y›l›n-
da bilirkiflilik yapm›fl ise bunlar›n listesi istenecektir.

Bilirkifli listeleri, yap›lan baflvurular›n ve bilgi formlar›n›n
de¤erlendirilmesi sonucunda fiube veya Temsilcilik Yö-
netim Kurullar›nca belirlenecek ve fiube Yönetim Kuru-
lu karar› ile kesinlefltirilecektir.

Bilirkiflilik baflvurusunda bulunacak üyelerden al›nacak
baflvuru ücreti 114,00 YTL’dir.

Odaca belirlenecek listelerde yer alacak bilirkifliler, ka-
y›tl› bulunduklar› fiubeye yapt›klar› bilirkiflilik çal›flmala-
r› hakk›nda bilgi verecekler; düzenleyecekleri raporlar›n
bir örne¤ini Odaya iletecekler; bilirkiflilik konusunda
SMGM taraf›ndan düzenlenecek meslek içi e¤itim çal›fl-
malar›na kat›larak sertifika alm›fl olacaklard›r.

2008 Y›l›nda bilirkiflilik için baflvuracak üyelerin bu ko-
nuda Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi taraf›ndan 2006
veya 2007 y›llar›nda düzenlenen meslek içi e¤itim kurs-
lar›na kat›lm›fl ve sertifika alm›fl olmalar› zorunludur.

Bilirkifliler, yapt›klar› bilirkiflilik hizmeti karfl›l›¤›nda ala-
caklar› ücretin %5’ini Oda Yönetmeli¤inin 79/i maddesi
gere¤ince Odaya ödeyeceklerdir.

Daha önceki y›llarda, düzenledikleri raporlar›n bir örne-
¤ini Odaya vermeyen, ald›klar› ücretin %5’ini Odaya öde-
meyen, disiplin cezas› alm›fl olan ve aidat borcu bulu-
nan üyeler bilirkifli listelerine al›nmayacaklar; baflvuru
s›ras›nda üyeler bu konuda uyar›lacaklard›r.

Bilirkifli listelerine al›nmayan üyelerin baflvuru ücretleri
üye aidat›na aktar›lacakt›r.

2008 Y›l›nda Bilirkiflilik Yapmak ‹steyen 
Üyelerimizin Dikkatine
Mimarlardan oluflturulacak olan bilirkifli listeleri 17 Aral›k 2007 Pazartesi gününe kadar
Mimarlar Odas› fiubelerince Genel Merkez’e iletilecektir.
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www.islakmekan.com.tr’nin konu bafll›klar›n›; inflaat
sektörünün lokomotif sektörlerinden mutfak, banyo ve
seramik üreticileri ile ilgili haberler, sektör çal›flanlar›
ile söylefliler, içeri¤ini sektörle ilgili önemli konular›n ve
etkinliklerin oluflturaca¤› dosya konular› ile yurtiçi ve
yurtd›fl›ndan projeler oluflturacak. Sitede ilk olarak,
Dünya’n›n en önemli seramik fuar› olan Cersaie Fuar›
ile ilgili her fleyi bulabilece¤iniz bir dosya, Q-Too firma-
s›n›n tasar›mc›s› Hans Thyge Raunkjaer ile bir söylefli
ve proje k›sm›nda ise "Backhaus" kafeteryalar›n›n ›slak
mekanlar› yer alacak.

Ekim ay›nda www.islakmekan.com.tr’nin aç›lmas›n›n ar-
d›ndan Kas›m 2007’de www.aydinlatma.com.tr ve Ara-
l›k 2007’de ise www.caticephe.com.tr siteleri aç›lacak.
"Sektörel Portallar" grubunun di¤er siteleri ise 2008 y›-
l›nda h›z kesmeden aç›lmaya devam edecek.

Banyo Mutfak Portal› Aç›ld›

Arkitera Mimarl›k Merkezi, inflaat sektörünün temel
tafllar› olan sektörleri, "Sektörel Portallar" ad›nda
yepyeni bir platformda biraraya getiriyor. Online
olarak yay›n yapacak olan bu iletiflim platformlar›n›n
ilki olan www.islakmekan.com.tr aç›ld›.

7.1.2006 günlü, 26046 say›l› Resmi Gazetede yay›mla-
nan Plan Yap›m›n› Yükümlenecek Müelliflerin Yeterlili¤i
Hakk›nda Yönetmeli¤in 6. maddesinin birinci cümlesi-
nin, 8. maddesinin f bendinin, 9. maddesinin 4. f›kra-
s›ndaki "Yüksekö¤retim kurumlar›n›n fiehir ve Bölge
Planlama Bölümlerinden mezun olup da" ibaresinin, ge-
çici 1. maddesinin 3. f›kras›n›n ve geçici 3. maddesin-
deki fiehir Planc›s› ibaresinin iptali için açm›fl oldu¤u-
muz davada Dan›fltay 6. Dairesi yürütmenin durdurul-
mas›na karar verdi. 

‹ptalini istedi¤imiz Yönetmelik düzenlemeleri, sadece
flehir ve bölge planlama bölümü mezunu olanlar›n imar
plan› müellifi olmas› kural›n› getiren ve bu bölümlerden
mezun olanlar lehine hükümler içeren düzenlemelerdi.

Dan›fltay 6. Dairesi, 3194 say›l› ‹mar Kanunu’nun 38.
maddesi hükmünde imar planlar›n› haz›rlayanlar aras›n-
da mimarlar›n da say›lmas›na ra¤men, yönetmelik dü-
zenlemelerinde mimarlara yer verilmemesinde hukuka
uyarl›k bulunmad›¤›na, eksik düzenleme olmas› nede-
niyle yürürlü¤ünün durdurulmas›na karar vermifltir.

‹mar Planlar›n›n
Müellifli¤inden Mimarlar›
D›fllayan Yönetmelik
Düzenlemeleri Hakk›nda
Yürütmenin Durdurulmas›
Karar› Verildi
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Etkinlikler

Ergün ‹lkay’›n sunuflunu üstlendi¤i, Nafi Çil’in "Mimar
Olmak" kitab› tan›t›m söyleflisi 13 Eylül Perflembe gü-
nü fiubemiz seminer salonunda gerçekleflti.

Nafi Çil’in bürosunda çal›flt›¤› y›llara ait an›lardan bah-
sederek söylefliyi açan Ergün ‹lkay, minimalist olarak
niteledi¤i Nafi Çil’in çal›flma disiplinini, mimar Nafi Çil’i
ve ressam Nafi Çil’i aktard›.

"Mimar Olmak" adl› kitab›nda; duyarl› bir gözlem içinde
gençli¤ini, mimar olmak için gitti¤i Güzel Sanatlar Aka-
demisi’nde geçen y›llar›n›, mimar olarak mezun olduk-
tan sonraki yaflam›n› yaratma etkinli¤i içinde anlatan
Nafi Çil, kitab›na verdi¤i eme¤i izleyenlerle paylaflt›.

Çil ayr›ca; ça¤dafl mimariyi ve ça¤›m›z mimarisi içinde
Türkiye’de uygulanan mimarl›¤a bak›fl›n› da aktard›.

Mimar Nafi Çil’in "Mimar
Olmak" Kitab› Tan›t›m Söyleflisi
fiubemizde Gerçekleflti

Ender Öz›fl›k’›n Mimarlar Yap›lar›n› Anlat›yor söyleflisi
19 Eylül Çarflamba günü fiubemiz seminer salonunda
gerçekleflti. 

Öz›fl›k’›n Bodrum’da uygulad›¤› iki projesini izleyenlerle
paylaflt›¤› sunufl, kat›l›mc›lar›n da dahil edilmesiyle bir
diyaloga dönüfltü. Karaincir Aytek Evleri’nde uygulama-
s›n›n bafllad›¤› bir sürece dahil oldu¤u bilgisini veren
Öz›fl›k, bu süreçte kendi içindeki de¤iflimi ve bu de¤ifli-
min projeye yans›malar›n› izleyenlerle paylaflt›. 

Bodrum Botanik Bahçesi proje ve uygulama sürecini;
yaflanan problemlerle birlikte aktaran Öz›fl›k, uygulama
detaylar›n› da aktard›. Süreç içerisinde yaflad›¤› prob-
lemlerin oldu¤u  projelerini izleyenlerle paylaflmay› se-
çen ve sunufluna kat›l›mc›lar› dahil eden Öz›fl›k, ilgiyle iz-
lendi.

Ender Öz›fl›k Mimarlar
Yap›lar›n› Anlat›yor Etkinlikleri
Kapsam›nda fiubemizdeydi 
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Kaya Ar›ko¤lu’nun "Gelece¤e Dönüfl" ismini verdi¤i Mi-
marlar Yap›lar›n› Anlat›yor söyleflisi 26 Eylül Çarflamba
günü fiubemiz’de gerçekleflti. 

Ar›ko¤lu’nun 1981 y›l› yap›m› "Gelece¤e Dönüfl" filmine
gönderme yaparak bafllad›¤› sunuflu; tüm do¤al denge-
leri bozarak geliflme yolunda fluursuzca ilerledi¤imizin
fark›na vard›¤›m›z ve felaketi geciktirme çabas›nda ol-
du¤umuz bugünümüzü anlat›yordu. 

Özellikle Adana üzerinden verdi¤i örneklerle do¤ay› az
ya da ekonomik tüketmek yerine yeniden üretmek ge-
rekti¤ine de¤inen Ar›ko¤lu, Amerika’da bulundu¤u y›llar-
da yapt›¤› kentsel tasar›m önerilerini de izleyenlerle
paylaflt›. Ar›ko¤lu ayr›ca biri büyük olmaya öykünen ama
küçük bir çiftlik evi projesiyle, di¤eri lüks ve büyük iki ayr›
konut projesini aktard›. 

Amac› yeni mezun olan mimarlara Mimarlar Odas›’n› ve
meslek ortam›n› tan›tmak olan seminer, 22 Eylül Cu-
martesi günü gerçekleflti.

Güney Dinç, mimarl›k meslek hayat› içerisinde proje ve
uygulama baz›nda karfl›lafl›lan problemleri hukuki boyu-
tuyla irdeledi. Suat Günhan, ifl gelifltirme yöntemlerin-
de iletiflim ve kiflisel-mesleki geliflimin önemine de¤i-
nirken, Alev A¤r›, kamuda mimar olmay› aktard›. Karfl›-
lafl›lan zorluklar›n nas›l çözümlenebilece¤i konusunda
da bilgi verilen etkinlik, yeni mezun mimarlar taraf›ndan
ilgiyle izlendi.

Kaya Ar›ko¤lu’nun "Gelece¤e
Dönüfl" Söyleflisi fiubemizde
Gerçekleflti

Mimarl›k E¤itimi Sonras›:
Mimarlar Odas› ve Meslek
Hayat› Semineri Gerçekleflti

Etkinlikler

Güney Dinç Alev A¤r› Suat Günhan
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fiubemiz 11-14 Ekim 2007 tarihleri aras›nda Dünya Kül-
tür Miras›: Mardin’e gezi gerçeklefltirdi. ‹lk gün sabah
erken saatlerde Adana Havaalan›’na var›fl›n ard›ndan
sabah kahvalt›s› ve k›sa bir flehir turu ile Gaziantep’e
hareket ettik. 

‹lk önce Zeugma Antik Kenti’nde su alt›nda kalmaktan
kurtar›lan güzel çingene k›z›n›n gözlerini ve harika moza-
ikleri görmek üzere Gaziantep Müzesi’ne geldik ve böy-
lesine güzelliklerin, yap›ld›¤› yerde kalamad›¤›na üzül-
dük. Daha sonra Antep Kalesi ve Bak›rc›lar Çarfl›s›n› do-
laflt›ktan sonra Urfa’daki otelimize geç vakitte ulaflt›k.
Hemen haz›rlanarak herkesin çok e¤lendi¤i S›ra Gecesi-
ne kat›ld›k. Bayram›n ilk günü güzel dileklerle tebrikle-
flip, çikolatalar›m›z› yedikten sonra Bal›kl› Göl (Ayn-› Ze-
liha), Gümrük Han, Sipahiler Çarfl›s›, Halil-ül Rahman
Camii, Manc›n›k, R›dvaniye Camii ve Bedesten’i gezdik.
Harran’da dünyan›n ilk üniversite kal›nt›lar›, Antik Har-
ran Kenti, Torillolar (Kule Evler), Rasathane Kulesi’ni ge-
zdikten sonra yorgunluk atmak üzere m›rralar›m›z› içer-
ken han›mlar bir taraftan yöreye özgü k›yafetleri giyip fo-
to¤raf çektirdiler. 

UNESCO taraf›ndan Dünya Kültür Miras› olarak kabul
edilen Mardin’de K›rklar Kilisesi, Latifiye Camii, Mardin
Müzesi, Zinciriye Medresesi, Ulu Camii, Tarihi Postane,

S›tre Zaviye Camii’ni gezerek, beyaz tafl üzerine el na-
k›fll› tarihi evleri resimledik. 

Kahvalt› sonras› Telkari ve Gümüfl iflçili¤inin merkezi
olan ve tak›lar›n en güzel örneklerini gördü¤ümüz Mid-
yat’ta Süryani-Müslüman ortak mahallesini ve televiz-
yondaki bir dizide tan›t›lan tarihi binay› gezme f›rsat› bul-
duk. Televizyon dizilerinin yöreleri tan›tmakta ne kadar
baflar›l› oldu¤unu, insan kalabal›¤›ndan anlad›k. 

Sular alt›nda kalacak çok eski bir yerleflim olan Hasan
Keyf’in güzelli¤ini doya doya yaflad›k. Mardin’e dönüflte
yedi kilometre mesafedeki Dayrülzaferan Manast›r›’n›
gezme flans›n› yakalad›k. Son gün Diyarbak›r’a gelerek
Ongözlü Köprü, Ulu Camii, Gazi Köflkü, Cahit S›tk› Ta-
ranc› Evi, Tarihi Hanlar ve Çin Seddi’nden sonra dünya-
n›n en uzun flehir surlar› olan Diyarbak›r Surlar›’nda gez-
dik. 

Güneydo¤u tarihi ve kültürünü yaflad›¤›m›z gezi boyunca
yörenin tan›nm›fl restoranlar›nda, bölgeye özgü haz›rlan-
m›fl yemeklerden tatma f›rsat› bulduk. Dayanamay›p bu
güzel lezzetleri biraz fazla kaç›rd›¤›m›z› son gün kilolar›-
m›za bakarak fark ettik.

Güzel an›larla bir sonraki gezide buluflmak dile¤iyle ‹z-
mir’e döndük.

Teknik Gezi

Dünya Kültür Miras› Mardin Gezisi Gerçekleflti
Ayfle Atatoprak
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‹YTE Mimarl›k Fakültesi Bergama’dayd›…

7 Ekim 2007 Pazar günü, Mimarl›k ve fiehir Planlama
bölümünden asistan ve ö¤rencilerin oluflturdu¤u 28 ki-
flilik bir grupla Bergama’ya gezi düzenledik. Bu yolculuk
ayn› zamanda 28 kiflilik bir rehber grubu gibiydi. Yol bo-
yunca geziye kat›lan arkadafllar›m›z, Bergama ve çevre-
siyle ilgili tan›t›c› bilgiler aktard›lar. Böylece hem tan›fl-
t›k, hem e¤lendik, hem de bilgilendik.

Bergama’da bizi, bir Bergamal› ve bisiklet severler der-
ne¤i üyesi olan ‹brahim Toprak, arkadafllar› F›rat Tocal
ve Zeynep Han›m karfl›lad›lar. Onlar›n rehberli¤inde Ber-
gama’n›n ilk yerleflim alan› olan, flehrin ileri gelenlerinin
ve kral ailesinin yaflad›¤› Akropol’ü gezdik. Saraylar ve
tap›naklar›n bulundu¤u Akropol’de, bundan 130 y›l ön-
ce Almanlar taraf›ndan Berlin Müzesi’ne götürülen, Ze-
us Suna¤›’n›n kaidesini, 15.000 kiflilik ve dünyan›n en
dik tiyatrosu özelli¤indeki tiyatroyu ve antik ça¤›n ünlü
200.000 ciltlik Bergama Kütüphanesi’nin kal›nt›lar›n›
gördük. Ayr›ca Akropol’ü gezerken çeflitli sanatsal akti-
vitelerde bulunduk. 

Akropol’ün tarihi havas›n› soluduktan sonra tekrar Ber-
gama merkeze indik. Orada da H›ristiyanl›¤›n ilk 7 kili-
sesinden biri olarak ad› ‹ncil'de de geçen Bazilika'y›,
k›rm›z› tu¤ladan infla edildi¤i için K›z›l Avlu olarak da ad-
land›r›lan mekan› gezdik. K›sa bir flehir içi turunun ar-
d›ndan Bergama kent müzesine ulaflt›k. 1936 y›l›nda

bu gezdi¤imiz binaya tafl›nan ve Türkiye'nin ilk depo ve
etnografya müzelerinden biri olarak bilinen Bergama
Müzesi’nde, bugün Berlin’deki Pergamon Müzesi’nde
bulunan  ünlü Zeus Suna¤›'n›n bir maketi, Asklepieon,
Akropol, Bazilika, Allianoi ve civardaki kaz›lardan ç›kar›-
lan eserler sergilenmekteydi. Bergama Müzesi'nde hey-
keller, büstler, lahitler, seramik eflyalar, sikkeler, süs
eflyalar›n›n yan› s›ra, yöresel kilim ve giysileri de görme
imkan›m›z oldu.

Gezimizde ayr›ca M.Ö. 4'üncü yüzy›la uzanan geçmifliy-
le Sa¤l›k Kenti ve tedavi merkezi olarak bilinen Asklepe-
ion’u ziyaret ettik. Sadece iyileflebilecek hastalar›n al›n-
d›¤› ve kap›s›nda "ölümün girmesi yasakt›r" yazan Ask-
lepeion da hastalar›n tedavi edildi¤i 6.50 metre uzunlu-
¤undaki kutsal yolda yürüyüp burada hastalar›n su ve
müzik sesiyle, karanl›k bir ortamda nas›l iyilefltirilebile-
ceklerini anlamaya çal›flt›k. Ayr›ca, eski bir kenti her yö-
nüyle deneyimleme çabam›z, burada yer alan ve günü-
müzde de kullan›lan 3.500 kiflilik tiyatroda, grubumuz-
dan yetenekli arkadafllar›n küçük gösteri denemeleriyle
devam etti. 

Bergama gezimizi saat 17.30’da bitirip ‹zmir’e do¤ru
yola ç›kt›k. Geziye kat›lan herkese çok teflekkür ediyo-
rum ve bundan sonra da gezilerimizin devam etmesini
umuyorum…

Teknik GeziAr.Gör. Bahar Durmaz
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Kongre - Fuar

UIA’n›n üç y›lda bir düzenledi¤i kongresi, UIA 2005 ‹stan-
bul’un ard›ndan 29 Haziran-3 Temmuz 2008 tarihlerinde
‹talya’n›n Torino kentinde düzenlenecek. 2002 y›l›nda dü-
zenlenen UIA Berlin Kongresi’nde 23. Dünya Mimarl›k
Kongresi’ne "Mimarl›¤› Aktarmak" (Transmitting Architectu-
re) temas›yla evsahipli¤i yapmak üzere seçilen Torino, bir
UIA Kongresi düzenlenen ilk ‹talyan kenti olacak. Geçti¤i-
miz aylarda ilan edilen bildiri özetleri teslim tarihi 9 Kas›m
2007 tarihine, bildirilerin kabul edildi¤inin aç›klanaca¤› ta-
rih 14 Aral›k 2007 tarihine ertelenirken, bildirilerin son ha-
linin teslimi tarihi yine ayn› kald›: 23 Ocak 2007. Bildiri
baflvurular› yaln›zca internet üzerinden yap›labiliyor. Online
baflvuru formuna Ekim ay›ndan itibaren web sitesinden ula-
fl›labiliyor. Bildirilerle ilgili sorular için: callforpapers@ui-
a2008torino.org Kongreye paralel olarak düzenlenecek
sergiler ve aç›lmas› planlanan ö¤renci yar›flmas› ile ilgili bil-
giler henüz netleflmedi. Kat›l›m ücretinin henüz aç›klanma-
d›¤› kongreye kat›l›mc› olarak kay›tlar Ekim ay›ndan itibaren
www.uia2008torino.org adresinden gerçeklefltiriliyor.

23. UIA Dünya Mimarl›k
Kongresi: Torino 2008

Haz›r Beton Kongresi ve 
Fuar› 2008
19-21 Haziran 2008 
Yeni Dünya Ticaret Merkezi, Yeflilköy, ‹stanbul

Türkiye Haz›r Beton Birli¤i (THBB)’nin Yap› Ürünleri Üre-
ticileri Federasyonu (YÜF) ile birlikte düzenleyece¤i
‘‘Beton 2008 Haz›r Beton Kongresi ve Uluslararas› Be-
ton-Agrega, ‹nflaat Teknolojileri ve Ekipmanlar› Fuar›’’,
haz›r beton, inflaat ve agrega sektörlerini Haziran
2008’de ‹stanbul’da buluflturacak.

Kongre 19-21 Haziran 2008 tarihleri aras›nda, Fuar ise
19-22 Haziran 2008 tarihleri aras›nda ‹stanbul Yeflil-
köy’deki Yeni Dünya Ticaret Merkezi’nde yap›lacak. 

Bildiri Konular›
1. Beton Bileflenleri ve Tasar›m›, 
2. Yap›larda Beton Uygulamalar›, 
3. Özel Betonlar, 
4. Üretim ve Uygulama Teknolojisi, 
5. Mimari Beton, 
6. Yönetmelikler ve Kalite Yönetim Sistemleri, 
7. Betonda Sürdürülebilirlik ve Yaflam Döngüsü, 
8. Pazarlama ve Sektör Sorunlar›. 

Kongre, beton ve betonu oluflturan malzemeler konu-
sunda yap›lacak yeni çal›flmalar› teflvik etmeyi, sergile-
meyi, desteklemeyi ve de nihayetinde paylaflmay› he-
defliyor. 

Kongre Takvimi:
Bildiri Özetlerinin Teslimi 15 Aral›k 2007
Bildiri Özetlerinin De¤erlendirilmesi 15 Ocak 2008
Bildiri Metinlerinin Teslimi 15 Nisan 2008

‹letiflim Adresi:
beton2008@thbb.org  www.beton2008.org
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Sempozyum

ODTÜ Mimarl›k Bölümü Mimarl›k Tarihi Lisansüstü
Program›, iki y›lda bir, belirli temalar alt›nda odaklanan
doktora araflt›rmalar› sempozyumu düzenlemektedir. 

24-25 Aral›k 2007 tarihlerinde yap›lacak olan beflinci
toplant›, "Kimlik ve Aidiyet" temalar›na odaklanacakt›r.
Kültürel, ulusal, etnik, cinsel, politik ya da dini tan›mlar
üzerinden tart›fl›lan kimlik ve aidiyet kavramlar›, günü-
müzde, sosyal bilimlerin di¤er alanlar›nda oldu¤u gibi,
mimarl›k tarihi araflt›rmalar›nda da önemli bir yer tut-
maktad›r. Bu toplant›da, kimliklendirme, kollektif kimlik
inflaas›, aidiyet oluflumu ve benzeri çerçevelerden mi-
marl›k tarihinin içerdi¤i tüm zaman ve mekanlar› irdele-
yen araflt›rmalar›n sunulmas› ve böylelikle bu çal›flma-
lar›n üretti¤i yeni bilginin tart›fl›lmas› hedeflenmektedir. 

Son Kat›l›m Tarihi:
Kat›lmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 31 Ekim
2007 tarihine kadar Düzenleme Kurulu’na göndermele-
ri gerekmektedir.

Düzenleme Kurulu:
Ahmet Erdem Tozo¤lu, Baharak Tabibi, Ceren Katipo¤-
lu, Ça¤la Caner, Ç›lga Gürçel Resulo¤lu, Diler Maz›l›gü-
ney, Kemal Kavas, Mehmet fiener, Murat Kenan fien-
türk, Oya Dinler, Sibel Acar, Yeflim Uysal, Zeynep Cey-
lanl› 

‹letiflim Adresi: harch@metu.edu.tr

ODTÜ Mimarl›k Tarihi Lisansüstü Program›

Doktora Araflt›rmalar› Sempozyumu
Mekanlar / Zamanlar / ‹nsanlar:
Kimlik, Aidiyet ve Mimarl›k Tarihi

24-25 Aral›k 2007
ODTÜ Mimarl›k Fakültesi Kubbealt› Salonu

TMMOB Kocaeli  
Kent Sempozyumu

TMMOB ‹l Koordinasyon Kurulla-
r›nca düzenlenmekte olan kent
sempozyumlar› serisi 6-8 Aral›k
tarihleri aras›nda Kocaeli’de dü-
zenlenecek. Grand Yükselifl
Otel’de yap›lacak olan sempoz-
yum, tüm disiplinlerin kat›l›m› ile
kentin bugünü, sorunlar› ve çö-
zümleri üzerine ça¤r›l› konuflma-
c›lar ve bildiri sunumlar›ndan olu-
flan oturumlar fleklinde düzenle-
necektir. 

Sempozyumda tart›fl›lacak olan konu bafll›klar›:
Kocaeli’de Kentleflme
K›y› Kenti Kocaeli
Kocaeli’de Ulafl›m
Kocaeli’de Sanayi ve Enerji
Kocaeli’de Tar›m, Orman ve G›da
Kocaeli ve Çevre
Afet, Deprem ve Yer Bilimleri
Kocaeli’de E¤itim ve Kültür
Kocaeli ve Ekonomi
Kocaeli’de Yaflamsal Risk Haritas›

Sempozyum Takvimi:
Bildiri son gönderme tarihi: 19 Ekim 2007
Bildiri kabul yaz›lar›n gönderilmesi: 16 Kas›m 2007
Sempozyum tarihi: 6-8 Aral›k 2007

‹letiflim Adresi:
Kocaeli.ikk@tmmob.org.tr    www.tmmob.org.tr

06-08 Aral›k 2007



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 36

Sergi

Türk sanat›n›n 1950-2000 aras›ndaki 50 y›ll›k dö-
neme ›fl›k tutan 'Modern ve Ötesi' sergisi alt› ay bo-
yunca Santralistanbul'da. 

Ön aç›l›fl› Temmuz ay›nda gerçeklefltirilen Santra-
listanbul’un gerçek aç›l›fl› 8 Eylül 2007 tarihinde ‹n-
giltere'den gelen United Visual Artist toplulu¤unun
ses ve ›fl›k gösterileri eflli¤inde yap›ld›. Eyüp'teki
eski Silahtara¤a Elektrik Santral›'ndan dönüfltürü-
len Santralistanbul'daki ça¤dafl sanat müzesinde
aç›lan 'Modern ve Ötesi' bafll›kl› dev sergi, Türk sa-
nat›n›n 1950-2000 aras›ndaki 50 y›ll›k dönemine
›fl›k tutuyor. Fulya Erdemci, Semra Germener, Or-
han Koçak ve Zeynep Koçak'›n küratörlü¤ünde ha-
z›rlanan sergi, Türk sanat›nda önemli yer tutan
100'ün üzerinde sanatç›n›n 450 eserini bir araya
getiriyor. Santralistanbul'da elektrik santral›n›n ma-
kine dairelerinin dönüfltürülmesiyle oluflturulan
Enerji Müzesi ise ziyaretçilerin haraketleriyle yön-
lendirilebilen ›fl›k sistemleriyle donat›ld›. Türkiye'de
bugüne kadar yap›lan en büyük renovasyon (dönüfl-
türme) projesi olan Santralistanbul'da dönüfltürme
projesinde mimarlar ‹hsan Bilgin, Nevzat Say›n,
Emre Arolat ve Han Tümertekin'in imzalar› bulunu-
yor. 

‹letiflim Adresi:
Tel: (212) 311 5000
info@santralistanbul.org
http://www.santralistanbul.com/
Foto¤raflar: www.santralistanbul.com

Santralistanbul’da ‘Modern
ve Ötesi’ Sergisi 
8 Eylül - 31 Aral›k 2007 
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Sergi

‹stanbul Modern Foto¤raf
Galerisi’nde ‘Köprü6-Galata
Foto¤raflar›’ Sergisi 

lefltirdikleri projelerde, bir yandan mekan›n tarihsel
önemini, ‹stanbul için tafl›d›¤› farkl› anlam ve imgeleri
yans›tmay›, bir yandan da de¤iflen yaflam flartlar› ve
farkl› kentsel pratikler çerçevesinde bugün edindi¤i ye-
ni anlamlar›n alt›n› çizmeyi, bu farkl› bak›fl aç›lar›ndan
yepyeni bir Galata okumas› gerçeklefltirmeyi amaçlad›.
Sergide yer alan çal›flmalar, Galata’n›n farkl› dönemle-
rini, çokkültürlü geçmiflini, mimari niteliklerini, Do¤u ile
Bat›’y› bir araya getiriflini ve farkl› kentsel gerçeklikler
aras›nda bir ba¤lant› noktas› olma konumunu gözler
önüne seriyor.

Sergide yer alan yap›tlar, Galata Köprüsü üzerinde fark-
l› zamanlar› tek bir karede birlefltiren foto¤raflardan Ga-
lata’n›n çokkültürlü tarihini çeflitli görsel ve yaz›nsal
malzemeleri birlefltirerek yeniden kurgulayan kolaj ça-
l›flmalar›na; duvardan duvara uzanan genifl, panoramik
görüntülerden iç mekânlara odaklanan foto¤raf yerlefl-
tirmelerine uzanan bir çeflitlilik gösteriyorlar.

"fiimdiki Zaman Geçmifl Zaman" sergisi ile ayn› zaman-
da aç›lacak olan "Köprü6", ‹stanbul’un iki simgesini bir
araya getiriyor: Bo¤aziçi ve Haliç. Sergi, bu ba¤lamda,
10. ‹stanbul Bienali’nin odakland›¤› Mimari / Kent /
Ba¤lant› / Zaman temalar›n›n yorumlar›ndan oluflan bir
dizi yap›ttan olufluyor.

Foto¤raf galerisinin giriflindeki ilk odada ise, köprünün
tarihini belgelemek amac›yla; Leonardo da Vinci’nin
1502 y›l›nda Sultan II. Bayez›t’a yazd›¤› ve Haliç’in üze-
rine bir köprü yapmak istedi¤ini belirtti¤i, orijinali Top-
kap› Saray› Kütüphanesi’nde bulunan mektubunun ve
orijinali Paris’te Bibliotèque de L’Institut de France’da
bulunan Leonardo’nun çizim defterindeki Galata Köprü-
sü için yapt›¤› tasar›m›n röprodüksiyonlar› bulunacak.
Ayr›ca sergide, ‹stanbul Modern foto¤raf arflivinde bulu-
nan Sebah&Joaillier foto¤raf stüdyosunun 1890’da
çekti¤i, Galata Köprüsü’nü de içine alan bir panorama
yer alacak.

6 Eylül 2007 - 6 Ocak 2008

‹stanbul Modern Foto¤raf Galerisi’nde 6 Eylül 2007 ta-
rihinde "Köprü6 – Galata Foto¤raflar›" bafll›kl› bir foto¤-
raf sergisi aç›ld›. Sponsorlu¤unu Fortis’in üstlendi¤i,
küratörlü¤ünü Engin Özendes’in yapt›¤› sergide foto¤raf
sanatç›lar› Ahmet Elhan, Murat Germen, Cemal Emden,
Orhan Cem Çetin, Merih Ako¤ul ve Ömer Orhun’un, Ga-
lata Köprüsü ve çevresine odaklanan ve sergi için özel
olarak haz›rlanm›fl yeni çal›flmalar› yer al›yor.

Türk foto¤raf›n›n önemli ve yenilikçi isimleri aras›nda
yer alan bu 6 foto¤rafç›, Galata ve çevresine farkl› bir
perspektifle yaklaflt›. Bu sergi için özel olarak gerçek-
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Ödül

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihe Sayg› Yerel Koruma
Ödülleri Sahiplerini Buldu
Kentli ‹zmirli Ödülü:
• Nurten Suner, Buca 
• Münip Dinç, Foça 
• Gülsen Ertürk, Yeni Foça 
Basit Onar›m Ödülü:
• Abac›o¤lu Han›, Konak Belediyesi 
Özgün ‹fllevin De¤ifltirildi¤i Esasl› Onar›m Ödülü: 
• Basmane Semt Merkezi, ‹YTE Mimarl›k Fakültesi Resto-
rasyon Bölümü, Konak Belediyesi 
• ‹zmir Kültür Sanat E¤itim Vakf› Binas›, Y. Mimar Salih
Seymen, Konak Belediyesi 
• Beyaz Kafe, Foça, Mualla Y›ld›z - Mukadder Y›ld›z - Mü-
nevver Metin, Mimar Nurcan Da¤l›
Özgün ‹fllevin Korundu¤u Esasl› Onar›m Ödülü: 
• Hasan Güller Evi, Foça, Mimar Nurcan Da¤l›, Mimar ‹s-
met Yürüko¤lu
• Simit Saray›, Foça, Mimar Nurcan Da¤l›
• Dr. Tülin – Malik Dülgero¤lu Evi, Y. Mimar Eser Cihan,
Mimar Ahmet fiimflek, ‹nfl. Müh. Sabri Kocamaz
Emek Ödülü:
• Sezai Gürler, Foça 
Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar›n› Koruma Dal›nda Kat-
k› Ödülü:
• Prof. Dr. Zeki Ar›kan 
• Özel Konak Piri Reis ‹lkö¤retim Okulu 
• fiehit Fethi Bey ‹lkö¤retim Okulu 
• Dalya Hazar, Nur Sinem Partigöç ve Adil Tokay
• Emre Özçoban
• Necat Çetin
• Bay›nd›r Ülfet Onart Lisesi 
• fiafak fiakir Türker
• Garanti Bankas› Kemeralt› fiubesi 
• Yeni Foça Belediyesi 

Nurten Suner, Buca Münip Dinç, Foça 

Gülsen Ertürk, Yeni Foça Sezai Gürler, Foça

Kentli ‹zmirli Ödülü

Emek Ödülü
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Abac›o¤lu Han›, Konak Belediyesi 

Yeni Foça Belediyesi Özel Konak Piri Reis
‹lkö¤retim Okulu

fiehit Fethi Bey
‹lkö¤retim Okulu

Bay›nd›r Ülfet Onart Lisesi 

Emre Özçoban

Basit Onar›m Ödülü

Dr. Tülin – Malik Dülgero¤lu Evi Simit Saray›, Foça Hasan Güller Evi, Foça

Basmane Semt Merkezi Beyaz Kafe ‹zmir Kültür Sanat E¤itim Vakf› Binas›

Özgün ‹fllevin Korundu¤u Esasl› Onar›m Ödülü

Özgün ‹fllevin De¤ifltirildi¤i Esasl› Onar›m Ödülü

Tarihsel Çevre
ve Kültür Var-
l›klar›n› Koruma
Dal›nda Katk›
Ödülü

fiafak fiakir Türker

Prof. Dr. Zeki Ar›kan

Dalya Hazar, Nur Sinem
Partigöç ve Adil Tokay

Garanti Bankas›
Kemeralt› fiubesi 

Necat Çetin
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Ödül

Bu sene 20. y›l›n› dolduran A¤a Han Mimarl›k Ödülleri
sahipleri 4 Eylül 2007 tarihinde Malezya’n›n Kuala Lum-
pur kentinde düzenlenen ödül töreni ile sahiplerine ve-
rildi. 500.000$’l›k ödülü ile mimarl›k alan›nda verilen
ödüllerin en büyü¤ü olan A¤a Han Ödülleri’ne bu sene
343 proje baflvurdu ve bunlardan 27 tanesi yerinde zi-
yaret edildi. Bulunduklar› çevre ile kurduklar› iliflki ve or-
taya ç›kan mimari kalite yönünden incelenen projeler-
den aralar›nda Lefkofla Master Plan› da bulunan, 9 pro-
je bu senenin A¤a Han Ödülü’nü almaya lay›k görüldü. 

Türk Belediyesi ile Lefkofla Rum Belediyesi'nin ortak
olarak yürüttü¤ü "Lefkofla Master Plan›" özellikle kentin
Suriçi tarihi dokusunu korumay› amaçlayan uzun y›llar-
d›r yürütülen bir çal›flma ve plan olma özelli¤iyle öne ç›k-
t›. Ödül töreninde Lefkofla ‹mar plan› Türk sorumlusu Ali
Güralp ve ‹mar Plan›n›n yarat›c›s› Mustafa Ak›nc› da ha-
z›r bulundu. Jüri taraf›ndan seçilen bu 9 proje ise flöyle:

• Samir Kassir Square, Beyrut, Lübnan
• Rehabilitation of the City of Shibam, Yemen
• Central Market, Koudougou, Burkina Faso
• University of Technology Petronas, Bandar Seri 

Iskandar, Malezya
• Restoration of the Amiriya Complex, Rada, Yemen
• Moulmein Rise Residential Tower, Singapur
• Royal Netherlands Embassy, Addis Ababa, Etyopya
• Rehabilitation of the Walled City, Lefkofla, K›br›s
• School in Rudrapur, Dinajpur, Bangladefl

A¤a Han Mimarl›k Ödülleri

‹letiflim Adresi:
Aga Khan Award for Architecture PO. Box 2049, 1211
Geneva 2 ‹sviçre
Fax: (41.22) 909.72.92 Telefon: (41.22) 909.72.00
akaa@akdn.org    www.akdn.org/architecture

Samir Kassir Square, Beyrut, Lübnan

Rehabilitation of the City of Shibam, Yemen

School in Rudrapur, Dinajpur, Bangladefl
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University of Technology Petronas, Bandar Seri Iskandar, Malezya

Restoration of the Amiriya Complex, Rada, Yemen

Moulmein Rise Residential Tower, Singapur

Rehabilitation of the Walled City, Lefkofla, K›br›s

Central Market, Koudougou, Burkina Faso

Royal Netherlands Embassy, Addis Ababa, Etyopya
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Ödül

Yap› Endüstri Merkezi
Mimari Tasar›m Ödülleri

Teslim Tarihi :07.01.2008

Yap› Endüstri Merkezi, 40. y›l›n› çeflitli etkinliklerle kut-
lamaya devam ediyor. Yap› ve mimarl›k sektöründe 40
y›ld›r verdi¤i hizmetler ve baflar›larla ad›ndan söz ettiren
YEM, uzun zamand›r devam eden Alt›n Çekül Yap› Ürün
Ödülü’nün yan›nda, Mimar›n ‹lk Yap›s› Ödülü, YEM Med-
ya Onur Ödülü ve YEM Mimari Tasar›m Ödülleri’ni de bu
y›l sektöre kazand›r›yor. YEM Ödülleri ödül töreni Mart
2008’de gerçeklefltirilecek. 

Türkiye’de infla edilen nitelikli yap› sto¤unun, fiziksel
çevrenin kalitesinin ve toplumun mimarl›¤a olan ilgisinin
art›r›lmas› amac›yla verilen YEM Mimari Tasar›m Ödülle-
ri’ne baflvuru 7 Ocak 2008 tarihinde tamamlanacak.
Aday gösterilecek yap›lar internet üzerinden oylamaya
sunulacak ve en çok oy alan befl yap›n›n mimarlar›na
YEM Mimari Tasar›m ödülü verilecek. Mimarlar›n kendi
yap›lar›n› ya da baflka mimarlar›n yap›lar›n› ödüle aday
gösterebilecekleri yar›flmada ayr›ca YAPI dergisinde ya-
y›mlanm›fl projeler de aday kabul edilerek oylamaya
sunulacak.

‹letiflim Adresi:

www.yemodul.com

2008 UIA Mimarl›k Ödülleri
Son Baflvuru Tarihi: 14.03.2008

Uluslararas› Mimarl›k Birli¤i, UIA taraf›ndan mimarl›k
alan›nda uluslararas› çapta katk›da bulunmufl mimarla-
ra her üç senede bir Dünya Mimarl›k Kongresi süresin-
de verilen UIA Mimarl›k Ödülleri için baflvurular bafllad›.
‹lk olarak 1985 y›l›nda XV. UIA Kongresi’nde Kahire’de
verilen UIA büyük ödülü, UIA Alt›n Madalya  (Gold Me-
dal) mimarl›k alan›nda en baflar›l› katk›y› sunan projeye
veriliyor. Bu ödülün yan› s›ra UIA’n›n ilk baflkan› an›s›na
planlama, teknoloji, e¤itim ve insan yerleflimleri dalla-
r›nda 4 ayr› ödül veriliyor. Ödüller s›ras›yla:

• Gold Medal

• Sir Patrick Abercrombie Prize

• Auguste Perret Prize

• Jean Tschumi Prize

• Sir Robert Matthew Prize

olarak adland›r›lmakta. Bu ödüllere ek olarak jüri ayr›ca
gerekiyorsa mansiyon ödülleri de verebiliyor. Bütün mi-
marlar›n kat›l›m›na aç›k olan yar›flmaya, yar›flma kriter-
leri çerçevesinde bireysel ya da firma olarak kat›labilini-
yor. Baflvuruda bulunulan mimarlar›n daha önce önem-
li bir mimarl›k ödülü almam›fl olmas› gerekiyor.

Yar›flma baflvurular› sadece üye kesimlerin önerileri ile
gerçeklefltirilebiliyor. Her kesim sadece tek bir baflvuru-
da bulunabiliyor. ‹ngilizce ya da Frans›zca olarak yap›la-
bilen baflvurularda önerilen projenin UIA üye kesimi ta-
raf›ndan belirlenecek ve en az 5 ve en fazla 7 kifliden
oluflacak tarafs›z bir jüri ile seçilmesi gerekiyor. 

‹letiflim Adresi:
uia@uia-architectes.org   www.uia-architectes.org
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Baflar›l› Bilimsel Çal›flma ve/veya Yay›n Ödülü;
• "Prefabrik Sanayi Yap›lar›n›n Deprem Performans›n›n
Belirlenmesi ‹çin H›zl› De¤erlendirme Yöntemi" isimli
Yüksek Lisans Tezinizi için Arfl.Gör.Ali Haydar KAYHAN’a
• PCI Journal'›n May›s-Haziran 2006 say›s›nda sonuçla-
r› yay›nlanan "Ductile Connections in Precast Concrete
Moment Resisting Frames" konulu çal›flmalar› edeniyle
Prof. Dr. Turan ÖZTURAN, Yrd. Doç. Dr. fievket ÖZDEN
ve Dr. Onur ERTAfi’a 
• "12 Soruda Beton Prefabrikasyon" adl› kitaplar› nede-
niyle Prof. Dr. Yükselen AYAYDIN ve Yrd. Doc. Dr. ‹lkay
KOMAN’a verildi.
Baflar›l› Hizmet Ödülü;
• "Türkiye'de Beton Prefabrikasyonun Tarihçesi" adl› ya-
y›n› için fiinasi ACAR’a verildi.
Baflar›l› Yap›t Ödülü;
• GOLDEN KEY KARTALKAYA OTEL’inin prefabrikasyon
teknolojisi ile baflar›l› bir flekilde projelendirilip gerçek-
lefltirilmesi nedeniyle proje müellifi LEA Invent Mimarl›k,
Paris (Emir DRAHSAN) ve yap›mc› firma Alacal› ‹nflaat
Sanayi ve Ticaret A.fi.,
• Yenilikçi bir ürün olarak reaktif pudra betonu ile üreti-
len PREFABR‹KE YA⁄MUR SUYU IZGARASI VE RÖGAR
KAPA⁄I ELEMANLARI nedeniyle ‹ston A.fi. Ar-Ge fiefi Sn.
Ehat Giray ARSLAN,
• fi‹fiL‹ PLAZA B‹NASININ TAÇ ELEMANLARI’n›n yap›m›n-
dan dolay› Yap› Merkezi Prefabrikasyon A.fi. 
ödüle lay›k bulundular.
Ödüller 13.11.2007 tarihinde ‹stanbul Mimar Sinan Gü-
zel Sanatlar Üniversitesinde düzenlenecek olan "12.
Ulusal Beton Prefabrikasyon" Sempozyumunda sahiple-
rine verilecektir.

Türkiye Prefabrik Birli¤i
2004-2006 Dönemi "Alt›n Kirifl
Ödülleri" Sahipleri Belli Oldu

Arkitera Mimarl›k Merkezi taraf›ndan 2 ayda bir yay›nla-
nan RAF Ürün Dergisi'nin 2008 Ocak say›s›n›n kapak ta-
sar›m›, yine bir yar›flma ile belirlenecek. Bu sene ikinci-
si düzenlenecek olan RAF Ürün Dergisi Kapak Tasar›m
Yar›flmas›’n›n amac›, yayg›n bir da¤›t›m kapasitesine
sahip olan derginin kapak tasar›m›nda genç tasar›mc›-
lara yer vererek, isimlerini ve tasar›mlar›n› genifl bir kit-
leye tan›tabilmelerini sa¤lamak. Yar›flma, mimarl›k, gü-
zel sanatlar, tasar›m ve iletiflim fakültelerinde e¤itim
gören ya da bu fakültelerden mezun olmufl kiflilerin ka-
t›l›m›na aç›k. Kazanan›n ilan edilmesinden önce, kaza-
nan tasar›m›n sahibinden bu pozisyonunu belgelemesi
istenecek. 
Jüri: Seda Özçetin, Kerem Ergino¤lu, Can Çinici, Mansil-
la+Tuñón, Emre Erkal ve Kas›m say›s›n›n kapak tasa-
r›mc›s›.
Ödül: 2008 Ocak say›s›nda yer alacak olan tasar›m›n
sahibi, Arkitera E¤itim Merkezi’nde 1.000 YTL de¤erin-
de e¤itim almaya hak kazanacak. Ayr›ca 2009 Ocak
say›s›n›n kapak tasar›m yar›flmas›nda jüri üyelerinden
biri olacak.
03 Ekim-11 Aral›k 2007 tarihleri aras›nda kat›l›ma aç›k
olan yar›flman›n flartnamesine ve teknik koflullar›na
http://raf.arkitera.com/yarisma/sartname2007.pdf
adresinden ulafl›labiliyor.

RAF Ürün Dergisi’nin Kapa¤›n›
Tasarlamak ‹ster Misiniz?
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Yar›flma

Eskiflehir Ticaret Odas› taraf›ndan aç›lan Eskiflehir Tica-
ret Odas› Hizmet Binas›, Fuar-Sergi ve Kongre Merkezi,
Sosyal Tesisleri Ulusal Mimari Proje Yar›flmas› 31 A¤us-
tos 2007 tarihinde sonuçland›.  Ödül alan ekipler:
1. ÖDÜL
Aliflan Ç›rako¤lu, Oral Göktafl 
Yard›mc›: Emine Derya Ertan 
2. ÖDÜL
Recep Üstün, Berna Üstün, Coflkun Üreyen
3. ÖDÜL
Tan Kamil Gürer, Ezgi Tuncer
SATINALMA
Ali Akarsu, Korhan Torcu 
SATINALMA
B. Gönül Tavman, Esin Boyac›o¤lu, Dilek Berbero¤lu 
Yard›mc›lar: fieyda Akkan, Elif Zilan, Nur Durmaz, Çi¤-
dem Y›lman, Elif Gök
SATINALMA
Elçin Kara, Melis Nur ‹htiyar, Dilan Yüksel, Arda Oral Ko-
çak, Nurbin Paker Kahvecio¤lu, Hüseyin Kahvecio¤lu
SATINALMA
Ayfle Korkmaz 

SATINALMA

Eren Baflak, Meral Özdengiz Baflak

Dan›flman: Hulusi Zaim Buyan 

Yard›mc›: Yi¤it Acar

SATINALMA

Nimet Ayd›n

Yard›mc›lar: Mevlüde Gervan, Kumru Alpayd›n, Gülcan
Kaya, Ali Düzda¤, Kezban Düzda¤, Seda Ayd›n, Tu¤rul
Büyükköken, Ebru Öztürk, Adnan Aytu¤lu, Sibel Kalayc›

SATINALMA

Murat Sönmez, Mehmet Ar›do¤an, Nihat Eyce

Yard›mc›: Eray Demirer

SATINALMA

Seden Cinasal Avc› 

SATINALMA

Orhan Ersan, Ferhat Hac›alibeyo¤lu, G.Deniz Dokgöz

Yard›mc›lar: Enes Tamtürk, Evren Hac›alibeyo¤lu

SATINALMA

Selim Velio¤lu, Sunay Yusuf, Erce Funda

Yard›mc›lar: Avflar Karababa, Ozan Soya, Atakan Pek-
flen, ‹ncisel Özk›l›ç

Eskiflehir Ticaret Odas› Hizmet Binas› Mimari Proje
Yar›flmas› Sonuçland›

Birincilik Ödülü: Aliflan Ç›rako¤lu, Oral Göktafl Yard›mc›: Emine Derya Ertan 
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Yar›flma

"Ülkemiz, ‹nsan›m›z ve YTONG" konulu foto¤raf yar›fl-
mas› sonuçland›.
Yar›flmaya 135 foto¤raf sanatç›s› 350’den fazla eserle
kat›ld›. ‹zzet Keribar  (EFIAP), Nadir EDE, Bülent ÖZGÖ-
REN, Feyza BERKER gibi usta isimlerden oluflan Seçici
Kurul’un yapt›¤› de¤erlendirmede, Foto¤raf Sanatç›s› ‹b-
rahim Ayfl›l’›n "Grafik" isimli eseri birincilik ödülüne de-
¤er bulundu.
Yar›flmada derece alan eser sahipleri flöyle belirlendi:
1. Ödül: ‹brahim Ayfl›l (Grafik) 
2. Ödül: Hasan Bedir (Yükleme)
3. Ödül: Eyüp Karakufl (Soyuta Do¤ru)
Mansiyon ‹smail Tütün  ‹simsiz
Mansiyon Zeka Sa¤lam  Ytong'la
Mansiyon Ömer Ya¤l›dere  Ytong
Mansiyon Abdurrahman Yafl›t  Usta ‹fli
‹letiflim Adresi:
www.ytong.com.tr/fotografyarismasi

Ytong Foto¤raf Yar›flmas›
Sonuçland›

Mimarlar Odas› taraf›ndan
2001 y›l›ndan beri her iki y›lda
bir düzenlenen Mimarl›k ve E¤i-
tim Kurultaylar›’n›n dördüncüsü,
7–9 Kas›m 2007 tarihleri ara-
s›nda Orta Do¤u Teknik Üniver-
sitesi Mimarl›k Fakültesi’nin ev-
sahipli¤inde gerçeklefltirilecek.
Bu etkinli¤e paralel olarak dü-
zenlenen Ö¤renci Fikir Yar›flma-
s›’nda ise, Kurultay’›n temas›
olan "Mimarl›k ve E¤itimi / Sü-

reklilik ve De¤iflim" bafll›¤› alt›nda mimarl›k ve e¤itimin-
deki dönüflümü sorgulayan fikirlerin ortaya ç›kar›lmas›
hedefleniyordu. 5 Ekim tarihinde Mimarlar Odas› Genel
Merkezi Ankara’da toplanan jüri yar›flmaya gönderilen
28 projeden 3 ödül, 5 adet özndirme ödülü verdi. Ödül
alan projeler afla¤›daki gibidir:
1. Ödül : Necip COfiKUN, YTÜ 

2. Ödül : Mercan DO⁄AN, Anadolu Üniversitesi 

Duygu MERS‹N, Anadolu Üniversitesi
3. Ödül : Yusuf fiEN, Erciyes Üniversitesi 

Özendirme Ödülü: Fatma KILIÇ, Erciyes Üniversitesi

Özendirme Ödülü: Hürmet OZSENEL, Erciyes Universitesi

Özendirme Ödülü: Bereket Begum TARAKÇI, Yeditepe Ü.

Özendirme Ödülü: Hatice Büflra AL, YTÜ 
Cengizhan AYDIN, Kocaeli Üniversitesi

Özendirme Ödülü: Doruk Çiftçi, YTÜ

Yelta Köm Özcan, YTÜ

‹letiflim Adresi:
http://www.mo.org.tr/mek/

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› IV,
Mimarl›k Ö¤rencileri Poster
Yar›flmas› Sonuçland›
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Ünlü Japon Mimar Kisho Kurokawa’y› Kaybettik

‘Metabolism’ ak›m›n›n öncülerin-
den, ekolojik ve sürdürülebilir mi-
marl›k prati¤ini bütün mimari yap›t-
lar›na yans›tmay› baflarm›fl ünlü
Japon mimar Kisho Kurokawa 73
yafl›nda Tokyo’da hayata veda etti.
1960 senesinde savundu¤u Meta-
bolism ak›m› ile zaman›n moder-
nistlerinin etkilendi¤i ‘makine es-
teti¤i/ prensipleri’ yerine ‘yaflam
esteti¤i/ prensiplerinden’ ilham al-
mam›z gerekti¤ini kariyerinin bafl-

lar›nda 26 yafl›ndayken tüm dünyaya duyurmay› baflara-
bilmifl ve buradan hareketle mimari projelerinde ekolo-
jik ve do¤al mekanlara önem vermifltir. 

Mimar›n önemli yap›lar› aras›nda Tokyo Ulusal Ethnolo-
ji Müzesi, Malezya’da ya¤mur ormanlar› ve palmiyeler
ile çevrili bir alanda yer alan Kuala Lumpur Uluslarara-
s› Havaliman›, Tokyo’da Ulusal Sanat Merkezi ve Ams-
terdam’da yapm›fl oldu¤u Van Gogh Müzesi yer almak-
tad›r. 

Kurokawa’n›n Kuala Lumpur için tasarlad›¤› havaalan›
2003/2004 ‹talya’n›n Dedalo-Minosse Uluslararas› Mi-
marl›k Ödülü’nü kazanman›n yan› s›ra 2003 senesinde
Birleflmifl Milletler Yeflil Küre 21 taraf›ndan sürdürüle-
bilir havaliman› olarak belgelendirilmifltir. 1986 sene-
sinde Fransa Mimarl›k Akademisi Alt›n Madalyas›’n›
alan Kurokawa, en son 2006 senesinde Chicago Athe-
naeum Museum Uluslararas› Mimarl›k Ödülü’nü kazan-
m›flt›.  

Mimar›n yap›lar›n›n tümüne http://www.kisho.co.jp
adresinden ulaflabilirsiniz.

Bas›ndan

Nagakin Capsule Tower
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Son günlerde yo¤unlaflan terör olaylar›n›n sonun-
cusu 21 Ekim 2007 günü Hakkari’de yafland›. 12
Evlad›m›z›n öldü¤ü sald›r›lar tüm yurttafllar›m›z gibi
bizleri de derinden üzmüfl ve etkilemifltir.Yap›lan
terörist sald›r›lar sonucu evlatlar›n› kaybeden  aile-
lere ve  tüm yurttafllar›m›za baflsa¤l›¤›  dileriz.

Y›llard›r ölümden ac›dan ve gözyafl›ndan baflka bir
fley getirmeyen çat›flma, sald›r› ve gerilimler gide-
rek t›rmand›r›lmaktad›r. Bafl›n› ABD’nin çekti¤i em-
peryalist güçlerin orta ve uzun vadeli paylafl›m po-
litikalar›nda stratejik alanlara yay›lmak, dünya
enerji , petrol ve su kaynaklar›n› kontrol alt›nda tut-
mak için savafl  ve iflgal politikalar›na baflvurdu¤u-
nu ve ulus devletleri ekonomik alandan,  siyasal
alana kadar yeniden yap›land›rma politikalar›yla
küreselleflme milliyetçili¤i ve mikro milliyetçili¤i

besledi¤ini bir kez daha kamuoyunun dikkatine
çekmek istiyoruz.

Son dönemlerde ülkemizde fliddet ve linç kültürü
egemen k›l›nmaya çal›fl›lmaktad›r.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Toplumu flo-
ven yaklafl›mlarla etnik kökenleri üzerinden birbiri-
ne düflman etme, kamplaflt›rma, fliddet uygulama-
lar›n› meflrulaflt›rma gayretleri karfl›s›nda bar›fl›,
demokrasiyi, kardeflli¤i ve eflitli¤i savunmaya
devam edecektir. Siyasi iktidar› bir kez daha ül-
kemizi bir iç savafl ortam›na sürükleme ve emper-
yalist senaryolar›n oyunca¤› yapma giriflimlerine
karfl› durmaya bir an önce bu terör ve fliddet or-
tam›n› ortadan kald›racak ad›mlar› atmaya
ça¤›r›yoruz.

TMMOB 

‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu 

Art›k Yeter ! Terör ve fiiddete Son !
PKK Sald›r›lar›n›  K›n›yoruz
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