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Mimarlar Odas›’ndan Oda Aidatlar›na Yap›land›rma
TMMOB Mimarlar Odas›, aidat borcu bulunan Mimarlar
Odas› üyelerinin 2 Eylül 2011 tarihine kadar borç as›llar›n›
ödemek kayd›yla aidat borçlar›n› yap›land›rmaya
25.02.2011 tarih ve 27857 say›l› Resmî Gazete’de yay›mla-
nan 6111 say›l› Kanun uyar›nca karar vermifltir. Aidat borç-
lar›n› yap›land›rmak isteyen üyelerimiz, fiubemizden temin
edebilecekleri dilekçe örne¤i ile baflvurarak aidat borçlar›-
n›n yap›land›r›lmas›n› talep edebilirler. Kanunun sa¤lad›¤›
bu ödeme kolayl›¤›ndan faydalanmak isteyen üyelerimizin
2 Eylül 2011 tarihine kadar fiubemize baflvurmalar›n› dileriz.
Önemle duyurulur.
Mimarlar Odas›

“Baz› Alacaklar›n Yeniden Yap›land›r›lmas› ile Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ve Di¤er Baz› Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas› Hak-
k›nda Kanun” Hakk›nda 25.02.2011 tarih ve 27857 say›l› Res-
mî Gazete’de yay›mlanan 6111 say›l› “Baz› Alacaklar›n Yeni-
den Yap›land›r›lmas› ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Si-
gortas› Kanunu ve Di¤er Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun” un 17.
maddesinin onbirinci f›kras›; 

“(11) a) Bu Kanunun yay›mland›¤› tarihe kadar ödenmesi ge-
rekti¤i halde ödenmemifl olan; 18.5.2004 tarihli ve 5174 say›-
l› Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i ile Odalar ve Borsalar Ka-
nunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, oda ve
borsalar›n da Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤ine olan aidat
borçlar› as›llar›n›n tamam›n›; 7.6.2005 tarihli ve 5362 say›l›
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulufllar› Kanunu hükümlerine
göre esnaf ve sanatkarlar›n üyesi olduklar› odalara aidat
borçlar› ile odalar›n birlik ve üyesi olduklar› federasyonlara,
birlik ve federasyonlar›n konfederasyona olan kat›lma pay›
borçlar›n›n as›llar›n›n tamam›n›; 19.3.1969 tarihli ve 1136 say›l›
Avukatl›k Kanunu hükümlerine göre avukatlar›n ve stajyer
avukatlar›n baro kesenekleri ile staj kredisi borçlar›n›n as›lla-
r›n›n tamam›n›; 1.6.1989 tarihli ve 3568 say›l› Serbest Muhase-

beci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu hü-
kümlerine göre meslek mensuplar›n›n üyesi olduklar› odalara
olan aidat borçlar› ile odalar›n Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar› Birli¤ine
olan birlik pay› borçlar›n›n as›llar›n›n tamam›n›; 18.6.2009 ta-
rihli ve 5910 say›l› Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi ile ‹hracatç› Bir-
liklerinin Kurulufl ve Görevleri Hakk›nda Kanun hükümlerine
göre ihracatç›lar›n üyesi olduklar› ihracatç› birliklerine olan
üyelik aidat borçlar› as›llar›n›n tamam›n›; bu Kanunun yay›m-
land›¤› tarihi izleyen aydan bafllamak üzere alt› ay içinde
ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme fai-
zi, gecikme zamm› gibi fer’i alacaklar›n, alacak as›llar›n›n bu
Kanunun yay›mland›¤› tarihten önce k›smen veya tamamen
ödenmifl olmas› halinde ödenmifl borç as›llar›na isabet eden
faiz, gecikme faizi, gecikme zamm› gibi fer’i alacaklar›n tah-
silinden vazgeçilir. Baro kesene¤inin ve staj kredisi borcunun
ödenmemesine ba¤l› olarak yürütülen levhadan ve sicilden
silme ifllemleri ile yasal takip ifllemleri bu Kanunun yay›mlan-
d›¤› tarihi izleyen aydan itibaren alt› ay süreyle durdurulur.

b) Bu f›kran›n (a) bendinde belirtilen kurulufllar›n d›fl›nda ka-
lan ve kanunla kurulmufl olan meslek kurulufllar› da, gerek
üyelerinin odalara gerekse odalar›n üst kurulufllara olan aidat
veya üst kurulufl pay› niteli¤indeki alacaklar›n› bu f›krada ön-
görülen flekilde yap›land›rabilirler. Bu f›kra hükmünü uygula-
maya ilgili meslek kuruluflunun üst kuruluflu yetkili olup, ba¤-
l› odalarca üst kuruluflun karar› uygulan›r.” fleklinde olup,
TMMOB Yönetim Kurulu’nun 8 Nisan 2011 tarih ve 259 no.lu
karar› ile “Odalar›na aidat borcu bulunan üyelere ödeme ko-
layl›¤› sa¤layan hükmün uygulanmas› yönünden, Odalar›n
kendi somut durumlar›na uygun olarak Yasan›n uygulan›p
uygulanmayaca¤› konusunda karar üretmeleri için yetki ve-
rilmesine” karar verilmifltir. 

Bu çerçevede, Mimarlar Odas› Yönetim Kurulu’nun 14 Nisan
2011 tarih ve 20/1 no.lu karar› ile an›lan Kanunun bu hükmü
uyar›nca Mimarlar Odas› üyelerinin aidat borçlar›n›n yap›lan-
d›r›lmas›na karar verilmifltir. 
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Bas›n Aç›klamas› 19.04.2011

TMMOB Mimarlar Odas› 42. Dönem Ola¤anüstü Genel
Kurulu Sonuç Bildirgesi
TMMOB Mimarlar Odas› 42. Ola¤anüstü Genel Kurulu 15–17 Nisan 2011 tarihleri aras›nda Ürgüp-
Nevflehir’de düzenlendi. Oda gündemindeki konular›n de¤erlendirildi¤i, ülke gündeminin kente ve
mimarl›¤a karfl› etkilerinin ele al›nd›¤› Genel Kurul’da haz›rlanan Sonuç Bildirgesi’ni bilgilerinize sunuyoruz.

TMMOB Mimarlar Odas› 42. Dönem Ola¤anüstü Genel
Kurulu, 15-17 Nisan 2011 tarihleri aras›nda 1000’i aflk›n de-
lege ve üyesiyle Nevflehir-Ürgüp’te toplanarak, mimarl›k
hizmetlerinin niteli¤inin yükseltilmesi, haks›z rekabetin
önlenmesi, meslek prati¤i, meslek ve meslektafl sorunlar›-
na iliflkin konular› de¤erlendirerek, kimi düzenlemelerin
yap›lmas›n› karar alt›na alm›flt›r. Ayr›ca ülke gündeminin
kente ve mimarl›¤a etkileri kapsaml› bir flekilde tart›fl›lm›fl
ve çözüm önerileri gelifltirilmifltir.

Ülkemiz, 12 Eylül 2010 tarihinde gerçeklefltirilen Anayasa
referandumu ile bafllayan, yüksek seçim baraj›n›n korun-
du¤u, demokratik olmayan bir genel seçim süreci içinde
bulunmaktad›r. Önümüzdeki seçimler, mevcut iktidar›n
ülkedeki siyasi yap›y› kendince yeniden flekillendirecek
projelerini gerçeklefltirebilmek için sahip olaca¤› gücü be-

lirleyecektir. Bu yap›land›rma sürecinin ipuçlar› Anayasa
referandumu sonucunda netleflmeye bafllam›flt›r. “‹leri
demokrasinin” k›sa sürede görülen emareleri ile iktidar ni-
yetlerini aç›k etmifltir. Emek, bilim, sanat düflman›, e¤iti-
min cemaatlefltirildi¤i, s›navlar›n flifrelendi¤i, yarg›n›n
bask› alt›na al›nd›¤›, iktidar›n be¤enmedi¤i kararlar› veren
yarg› mensuplar›n›n sürgün edildi¤i, bas›lmam›fl kitaplar›n
yasakland›¤› anti-demokratik uygulamalar yaflanmakta-
d›r. Hükümetin otoriter e¤ilimlerini “baflkanl›k sistemi”
modeliyle kurumsallaflt›rma giriflimi, seçim gündeminin
çerçevesini oluflturmufltur. 

Y›llard›r iktidarda olan zihniyet do¤al afetlere karfl› olum-
lu hiçbir proje gelifltirmedi¤i gibi, afet risklerini daha da
art›ran kimi kararlar› ve uygulamalar› hayata geçirmekte
sak›nca görmemektedir. Bu süreçte, kentlerin ya¤malan-
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mas› üzerine kurulu kentsel dönüflüm kurgusu tüm ülkeye
dayat›lm›flt›r. Kent mekân›n›, kültürel miras› ve do¤al çev-
reyi tahrip eden sermaye gruplar›, iktidar›n bu konudaki
sözcülü¤ünü yapmaktad›rlar. Bu gruplar›n, ya¤ma karfl›-
s›nda mimarl›¤›, kentsel ve do¤al de¤erleri savunan Mi-
marlar Odas› ve sivil-demokratik örgütlerin kapat›lmas›n›
önerebilecek cürete ve pervas›zl›¤a kavuflmufl olmas› dü-
flündürücüdür. Ayr›ca bu durum, ülke gündemi içinde mi-
marl›¤›n ne denli siyasallaflm›fl oldu¤unun da bir göster-
gesidir. Bu bask›lar karfl›s›nda Mimarlar Odas›’n›n ya¤ma
düzenine karfl› mücadelesini y›lmadan sürdürece¤i bilin-
melidir.

Ülke gündemi ile mimarl›k gündeminin çak›flt›¤› bu döne-
min en çarp›c› örne¤i, Genel Kurulumuzun topland›¤›
günlerde Baflbakan’›n ‹stanbul için s›zd›r›lan “ç›lg›n proje-
leri”dir. Mimarlar Odas›, 57 y›ll›k tarihi boyunca kentleri-
mizin ihtiyaç duydu¤u fleyin “ç›lg›n projeler” de¤il, ak›lc›
ve insan odakl› planlama oldu¤unu savunmufltur. Genel
Kurul toplant›m›z›n yap›ld›¤› ve UNESCO’nun Dünya Mi-
ras› Listesi’nde bulunan Kapadokya bölgesi içinde yer
alan Ürgüp, Göreme, Avanos ve Nevflehir’deki imar faali-
yetleri, bu miras› tahrip etmeye yönelik olarak sürdürül-
mektedir. Bunun yan›nda hükümet, Allianoi’yi kumlara
gömerek, Hasankeyf antik kentini sulara bo¤arak kültürel
miras›m›z› yok etmekte ve dünyan›n bafl›na bela olan
nükleer enerjiden medet ummaktad›r. Kâr h›rs›yla ekolo-
jik dengeyi HES’ler arac›l›¤›yla altüst eden hükümet, dün-
yada benzeri olmayan güvenlik barajlar›yla da toplumlar›
birbirinden ay›rmaya çal›flmaktad›r. 

Kentsel doku sermayenin y›k›c› mant›¤›na teslim edilmifl,
opera ve darbuka sesleri susturulmufltur. Kentler salt bir
yat›r›m arac›na indirgenmifl, merkez ifllevleri tüketim top-

lumunun sahte kamusal alanlar› olan al›flverifl merkezle-
rince ele geçirilmifltir. Kentin bar›nd›rd›¤› zengin yaflant›,
sosyal konut amac›yla kurulan TOK‹’nin niteliksiz, tek tip-
leflmifl, estetikten yoksun yap› bloklar›na hapsedilmifltir.
Amac› d›fl›nda her türlü yap› üretimine soyunan TOK‹,
bafll› bafl›na bir haks›z rekabet konusudur. Ayr›cal›kl› imar
haklar› ile yeflil alanlar› ve orman arazilerini yap›laflmaya
açmakta, yerel yönetimlere ait yetkileri demokratik olma-
yan ve denetimden yoksun biçimde kullanmaktad›r. Bu-
nun karfl›s›nda mimarl›¤›n, yaflam›n tüm zenginli¤ini üre-
ten, besleyen ve özgürlefltiren bir pratik oldu¤unu söylü-
yoruz. Kentlilerin yaflam çevrelerinin savunulmas›, top-
lumsal bir hizmet olarak mimarl›¤›n savunulmas› anlam›na
gelmektedir. 

K›saca belirtti¤imiz nedenlerle ülkemiz önemli bir seçim
sürecinin içinden geçerken, bu süreçte sosyal haklar›n ve
siyasal özgürlüklerin yeniden tariflenmesi gündeme gel-
mektedir. TMMOB Mimarlar Odas› Genel Kurulu, tüm ke-
simleri, daha demokratik, kat›l›mc› ve özgürlükçü bir ya-
p›n›n kurulmas› için çaba göstermeye davet etmektedir.
Ayr›ca, 15 May›s 2011’de Ankara’da düzenlenecek “Hakla-
r›m›z için, Gelece¤imiz için, Halk›m›z için, Ülkemiz için
TMMOB Mitingi”ne kat›lman›n önemini iflaret etmektedir.
Ülkemizde faflist darbelerin ve otoriter yönetimlerin bir
daha yaflanmamas›n› garanti alt›na alan, toplumsal parça-
lanmaya karfl› dayan›flmay› savunan, emekten yana, ülke-
nin en yak›c› gündem maddesi olan Kürt sorununun afl›l-
mas› için toplumsal uzlafl›y› sa¤layan, “gücün fliddeti ve
fliddetin gücü” karfl›s›nda bar›fl› savunan, özgürlükçü, de-
mokratik bir anayasan›n yap›lmas› için demokrasiye ina-
nan herkesi sorumluluk almaya ça¤›r›yoruz.

Mimarlar Odas› ve Mimarl›k Toplum Hizmetinde!



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 4

Bas›n Aç›klamas›

Pozitif Ayr›mc›l›k Görüntüsü Alt›nda Muhafazakarlaflt›rma Oyunlar›

ÖSYM’nin 27 Mart’ta gerçeklefltirdi¤i YGS s›nav›nda,  ‹stan-
bul Eyüp’te bulunan Silahtara¤a okulunda ve tespit edilen 6
okulda daha s›nava giren ö¤rencilerin tamam›n›n k›z ö¤ren-
cilerden olufltu¤u görülmüfltür. 

Bunun üzerine ÖSYM taraf›ndan, ö¤rencilerin s›nava girecek-
leri yerlerin belirlenmesinde mezuniyet y›l› ve cinsiyete göre
de¤erlendirme yap›ld›¤› ve bu durumda k›z adaylar›n, ilk s›-
nav yeri tercihlerine atanma hususunda daha avantajl› oldu-
¤u aç›klanm›flt›r. 

Üniversite s›nav› “mutlak eflitlik” koflullar›nda gerçekleflmesi
gereken bir s›navd›r. Bu s›navda yaln›zca engelli ö¤rencilere
ve tutuklulara özel koflullar uygulanmaktad›r. Bunlar›n d›fl›n-
da, “adil” ve “mutlak eflitlik” koflullar›nda yap›lmas› gereken
bir s›nav›n, her ne gerekçe ile olursa olsun, keyfi müdahale-
lerle, eflitli¤in bir kesim ad›na bozularak gerçeklefltirilmesi
kabul edilemez. K›z ve erkek ö¤renciler için “eflitsiz durum”
yaratan bu yöntemin k›z ö¤renciler lehine oldu¤u sav›yla
sözde “pozitif ayr›mc›l›k” ilkesini ÖSYM’nin kendinden men-
kul bir flekilde iflletmesine hakk› ve hukuku yoktur. 

S›nav yerlefltirilmesinde “cinsiyet ayr›m›” parametresi ilk kez
bu derece “görünür” k›l›nm›flt›r. ÖSYM taraf›ndan, geçmifl y›l-
larda bu kritere göre yerlefltirme yap›lm›fl oldu¤u söylense
bile, hiçbir zaman sadece k›z ö¤rencilerin s›nava girdi¤i okul-
lar oluflturulmam›flt›r. Bu y›lki uygulama ile s›nav›n güvenilir-
li¤i konusunda da ciddi kuflkular do¤uracak soru iflaretleri
oluflmufltur. Bu okullarda, hangi okullardan mezun ö¤rencile-
rin s›nava girdikleri, gözetmenlerin hangi okullardan geldik-
leri, bu okullarda s›nava giren ö¤rencilerin s›nav baflar› du-
rumlar› ve baflka kaç okulda daha bu tip uygulanman›n yap›l-
d›¤›n›n ÖSYM taraf›ndan aç›klanmas› gerekmektedir. 

Bilindi¤i üzere geçen y›l gerçekleflen Anayasa Referandu-
munda Anayasa’n›n “Kanun Önünde Eflitlik Maddesinde de-

¤iflikli¤e gidilmifltir. Anayasa'n›n ''Kanun Önünde Eflitlik''
bafll›kl› 10. maddesinde 'Kad›nlar ve erkekler eflit haklara sa-
hiptir. Devlet, bu eflitli¤in yaflama geçmesini sa¤lamakla yü-
kümlüdür.'' fleklindeki 2. f›kras›na, ''Bu maksatla al›nacak ted-
birler, eflitlik ilkesine ayk›r› olarak yorumlanamaz. (…) ” flek-
linde ek yap›lm›flt›r.

Siyasi iktidar, bundan sonraki uygulamalar›n› bu maddeye
dayand›rarak “her türlü cinsiyet ayr›mc› uygulamas›n›” ve
muhafazakarlaflt›rma politikas›n› eflitlik ilkesine hizmet eden
“pozitif ayr›mc›l›k” kisvesi alt›nda dayatmaya ve kabul ettir-
meye mi haz›rlanmaktad›r? 

E¤er ÖSYM’nin böylesi bir tasarruf yetkisi var ise baflka han-
gi kurumlar toplumsal yaflam›n içinde, bireysel hak ve özgür-
lüklerimiz noktas›nda bu yetkilere sahip olacak ve düzenle-
me yapacakt›r? 

Bu uygulamada, k›z ö¤rencilerle erkek ö¤rencilerin mekânsal
olarak ayr›larak, muhafazakar, ahlakç› anlay›fl›n, topluma ince
bir mesaj verilerek devam›nda gelecek uygulamalar için bir çe-
flit ön kamuoyu yoklamas› yap›ld›¤› görülmektedir. Kitlelerin
karfl› argüman üretemeyecekleri, karfl› argüman üretebilecek
bir grup ayd›n›n ise kitlelere ulaflmadan kolayca bertaraf edile-
bilecekleri hesaplar›ndan hareket edilerek, toplumu topyekun
dönüfltürme amac›na yönelik bu planlar tutmayacakt›r. 

Biz kad›nlar, farkl› binalarda s›navlara girmek de¤il; e¤itimde,
istihdamda toplumsal yaflamda eflit yer almak, mecliste 275
kad›n milletvekili ile gerçek pozitif ayr›mc›l›¤› yaflamak isti-
yoruz. Haklar› için, “toplumsal cinsiyet eflitli¤i” ve “pozitif ay-
r›mc›l›k” için mücadele eden kad›nlar, siyasi iktidar›n pozitif
ayr›mc›l›k görüntüsü alt›ndaki muhafazakarlaflt›rma oyunlar›-
n› bozacaklard›r. 

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Kad›n Çal›flma Grubu 

31.03.2011

Yaflam›n her alan›nda kad›n› ve erke¤i birbirinden ay›rarak, kad›n› sosyal yaflamda eksikli ve tecrit edilmifl
insan s›n›f›na sokmaya yönelik, topluma yavafl yavafl zerk edilen muhafazakar anlay›fl› ve zihniyeti kabul
etmiyoruz, etmeyece¤iz. 
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Bas›n Bildirisi

Dünya Emekçilerinin Birlik, Mücadele ve Dayan›flma Günü 
1 May›s’ta Tüm Çal›flanlar›n Yan›nday›z

1 May›s’ta Alanlardayd›k

1 May›s eme¤in dayan›flma günü, 122 y›ld›r yaflanan uyan›-
fl›n birikimini gelece¤e tafl›yan bir bayram günü olarak
kutlanmaktad›r.

Tüm dünya emekçilerinin birlik, mücadele ve dayan›flma
günü olan 1 May›s, 1886 tarihinde Amerika’da bir grup
tekstil iflçisinin 8 saatlik iflgünü mücadelesi ile simgeleflmifl
ve o günden bugüne kadar emek - sermaye çeliflkisinde
emekten yana güçlerin mücadelesinin tarihi olmufltur.

Ülkemizde, emekçilerin kazan›lm›fl haklar›n› ortadan kal-
d›rmaktan çekinmeyen iktidar, emekçiler üzerinde ak›l al-
maz bask›lar uygulayarak y›ld›rma ve sindirme politikala-
r›n› gün be gün hayata geçirmektedir. Uluslararas› serma-
yenin direktifleri ile eme¤in ve toplumsall›¤›n var etti¤i ka-
musall›¤› talan etmektedir. Günümüzde eme¤in istismar›
tüm potansiyellere karfl›n daha kapsaml› ve daha organi-
ze bir flekilde sürdürülmektedir. 

Bin bir emek, özveri ve al›nteri ile güçlükle yarat›lan kamu
kaynaklar›n›n küresel ve yerli kimi sermayeye gruplar›na
peflkefl çekilmesi son y›llardaki emek sömürüsünün en
önemli flekillerinden birini oluflturmaktad›r. Bu çerçevede
iktidar taraf›ndan gündeme getirilen “kentsel dönüflüm”
ve “ç›lg›n” projelerle kentsel alanlar›m›z uluslararas› ser-
mayeye ifl alan› olarak sunulmaktad›r. Yeni rant alanlar› ve
yeni rantlar yaratma anlay›fl›n›n ürünü olan ve bu yakla-
fl›mlarla kentsel mekânlar›m›zda vars›l - yoksul ayr›flmas›-
n› daha da derinleflmekte, kültürel zenginli¤imiz ve top-
lumsal bar›fl ortadan kald›r›lmakta, emekçiler ve toplum-
sal süreçler aç›s›ndan var olan kaos daha da derinleflmek-
tedir. Gerçekte toplum olarak ihtiyac›m›z, eme¤in hak et-

ti¤i sayg›nl›¤› kazand›¤›, bar›fl ve esenli¤in egemen oldu-
¤u bir gelece¤in birlikte inflas›d›r.

Mimarlar Odas› olarak, 57 y›ll›k geçmiflten gelen birikim ve
geleneksel davran›fl›n›n ›fl›¤›nda, ülkemizde yaflanan emek
üzerindeki antidemokratik uygulamalara, emekçilerin gü-
vencesiz çal›flt›r›lmas›na ve tafleronlaflmaya karfl› verilen
mücadelede emekten yana güçlerle birlikte hareket ede-
ce¤imizi bildirir, tüm çal›flanlar›n ve meslektafllar›m›z›n
birlik, mücadele ve dayan›flma günü olan 1 May›s Bayra-
m›’n› kutlar›z. 

TMMOB Mimarlar Odas›

30.04.2011
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Bas›n Aç›klamas›

Haklar›m›z, Gelece¤imiz, Halk›m›z, Ülkemiz" ‹çin!
15 May›sta Ankara’da S›hhiye Meydan›nday›z

"Türkiye, önemli bir tarihsel süreçten geçmektedir. 24
Ocak 1980 kararlar›ndan bu yana uygulanan neo-liberal
dönüflüm program›, AKP iktidar›yla doru¤una ulaflm›flt›r.
Öyle ki ekonomide, toplumsal dokuda, siyasal süreçlerde,
çal›flma yaflam› ile temel hak ve özgürlüklerde gerçekle-
flen tahribat ile AKP’nin dikta özlemi el ele gitmektedir.
Hükümetin tüm ekonomik program, siyasi icraat ve ope-
rasyonlar› bu yöndedir. AKP iktidar›, kamu idari yap›s› ve
siyasi üstyap› ile ekonomik sosyal yap›y› kamuyu piyasa-
ya hizmet eder hale getirmifl; sosyal devlet ve kalk›nma
paradigmas›na son ve en güçlü darbeleri indirmifltir. 

"Büyüme" sorunlar›, büyük d›fl ticaret aç›klar›, ülke borç
ve faiz ödemelerinin yüksekli¤i, gelir da¤›l›m›nda oluflan
uçurum, çal›flanlar üzerindeki haks›z vergi art›fllar›, kamu
yat›r›mlar›n›n azalt›lmas›, özellefltirmeler, verimlilik art›flla-
r›na karfl›n istihdamda yaflanan gerileme, yayg›nlaflan ifl-
sizlik ve yoksulluk, güvencesiz çal›flma biçimlerinin yay-
g›nlaflmas›; inflaat, sanayi, tar›m, do¤a, çevre, enerji, ma-

den, sa¤l›k, e¤itim, ulafl›m, iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i ve hiz-
met sektörlerindeki olumsuz geliflmeler Türkiye’yi sarm›fl
bulunmaktad›r. 

Bütün bu geliflmeler, mühendislik, mimarl›k, flehir planc›l›-
¤› uygulamalar› ve e¤itiminde de büyük tahribata yol aç-
m›fl ve nitelikli iflgücü olan mühendis, mimar ve flehir plan-
c›lar›n›n iflsizlik oran›n› art›rm›flt›r. Mühendisli¤in sanayi,
tar›m, kent ve toplum yaflam›na yönelik, bilimsel teknik
temellerdeki kamusal-toplumsal hizmet niteli¤i afl›nd›r›l-
m›flt›r. Sanayi, çal›flma yaflam›, iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i, ya-
p› denetimi, imar, tar›m, g›da, madencilik, orman, su kay-
naklar›, enerji, çevre ve kentleflme ile ilgili yasalar ve yö-
netmelikler, anayasal mesleki kurulufllar olan mühendis,
mimar, flehir planc›lar› odalar›n›n önerilerinin aksi do¤rul-
tuda düzenlenmektedir. 

Örgütümüz TMMOB ve ülkemizin di¤er yüz ak› meslek
kurulufllar›n›n kamu ve toplum yarar› do¤rultusundaki
fonksiyonlar› ile idari, örgütsel, mali yap› ve seçim sistem-
lerini de¤ifltirmeye yönelik yasa ve uygulama haz›rl›klar›
iktidar›n gündemindedir. AKP iktidar› dönemindeki ser-
bestlefltirme, ticarilefltirme yönündeki yasa ve mevzuat
de¤ifliklikleri ile tüm toplumu ve ilerici meslek kurulufllar›-
n› otoriter bir yap› içinde teslim alarak dönüfltürme çaba-
lar›, örgütümüzün de kap›s›na gelmifl dayanm›flt›r. Kamu-
sal alan› büyük oranda tasfiye eden AKP’nin alternatif ör-
gütlenme formu olan iktidar yandafl› "sivil toplum kurulu-
flu" yap›lar›, hedeflenen neo liberal tekelci otoriter projek-
siyonla uyumludur. 

AKP iktidar›n›n yasama ve yarg›n›n yan› s›ra di¤er devlet
organlar›, güvenlik güçleri, üniversiteler, bilim kurumlar›
ve medyay› bask› ve zor yöntemleriyle hakimiyeti alt›na

03.05.2011
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alma çabalar› ‹slami ideolojinin yayg›nlaflt›r›lmas›n› da
amaçlamakta, yaz›lmam›fl kitaplar toplat›larak ileri de-
mokrasiden örnekler verilmektedir. Mühendisler kendi
uzmanl›k alanlar›nda ifl yapamaz hale getirilmekte; kamu
sa¤l›¤› ve güvenli¤i ifl sahibinin insaf›na b›rak›lmaktad›r.
Kamu eliyle yürütülmesi gereken hizmetlerde h›zla tafle-
ronlaflma süreci yaflanmaktad›r. 

Tarihsiz, isimsiz ve imzas›z flikâyet dilekçeleri" ile keyfi ve
hukuksuz olarak "Devlet Denetleme Kurulu’na TMMOB ve
ba¤l› Odalar› inceleme ve soruflturma yapt›rtarak as›ls›z
suçlamalarla Birli¤imiz y›prat›lmaya ve sald›r›lar karfl›s›n-
da savunmas›z hale haz›r hale getirilmeye çal›fl›lmaktad›r.

fiifreli, kopyal› s›navlarla gelece¤imiz çocuklar›m›z›n ö¤-
rencilerimizin umutlar› yok edilmekte haklar› gasp edil-
mektedir ancak sorumlu olmas› gerekenler hesap verme-
mektedir. Baflta Cumhurbaflkan› ve Baflbakan olmak üze-
re ülkeyi yönetenler sorumlu olmas› gereken ÖSYM Bafl-
kan›n›n aç›klamalar›ndan kolayca tatmin olmaktad›rlar. 

‹çinde bulundu¤umuz koflullar›n etkili bir mücadele veril-
mesini gerektirdi¤inden hareketle TMMOB 15 May›s’ta
Ankara’da “Haklar›m›z Gelece¤imiz, Halk›m›z ve Ülkemiz
‹çin TMMOB Mitingi” düzenleme karar› alm›flt›r. 

Bizler AKP Hükümeti eliyle yürütülen s›n›rs›z sömürü,
bask› ve zorbal›¤›n ülkemizi h›zla sürükledi¤i karanl›¤a
dur demek için, meslektafllar›m›z, ailelerimiz, çocuklar›m›z
ve dostlar›m›zla birlikte 15 May›s 2011 Pazar günü Anka-
ra’da S›hhiye Meydan›’nday›z.

Tüm meslektafllar›m›z›, dost emek ve meslek örgütlerini
ülkenin bu gidiflinden rahats›z olan tüm yurttafllar›m›z› 15
May›s’ta Ankara’da TMMOB ile birlikte S›hhiye Meyda-
n›’nda olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

Basmane’de Yap›lmas›
Planlanan Gökdelene ‹liflkin
Dava Sonuçland›

Sevil Ailesi’nin, Basmane Mürsel Pafla Bulvar›’ndaki 8 katl› bi-
na yapmak için ruhsat ald›¤› ve 1991 y›l›nda hafriyat yaparak,
temel çukuru kaz›lan ‹zmir ili, Konak ilçesi, 23M-2c pafta, 948
ada, 1 parselde yer alan araziye iliflkin yüksek yap› imar plan
de¤iflikli¤i 2008 y›l›nda Sevil ailesini temsilen Sevkon Gayri-
menkul De¤erlendirme fiirketi taraf›ndan talep edilmiflti. Ko-
nak Belediye Meclisi’nin 07.04.2008 günlü karar›yla kabul
edilip ‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2009 gün-
lü karar› ile onanan 1/1000 ölçekli plan de¤iflikli¤inin iptali is-
temiyle fiubemiz ve fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi tara-
f›ndan iki ayr› aç›lm›fl ve davalarda yap›lan plan de¤iflikli¤inin
iptaline karar verilmiflti. fiubemizin açm›fl oldu¤u davada al›-
nan karar daval› idareler ve daval› idare yan›nda davaya ka-
t›lan vekili taraf›ndan temyiz edildi. Dava konusu ifllemin ip-
tali yolundaki temyize konu ‹zmir 1. ‹dare Mahkemesi’nce ve-
rilen 11.05.2010 günlü E: 2009/323, K: 2001/606 say›l› bozma
karar›nda, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu’nun 49.
Maddesinin 1. F›kras›nda say›lan bozma nedenlerinden hiçbi-
risi bulunmad›¤›ndan, bozma istemi yerinde görülmeyerek,
mahkeme karar›n›n onanmas›na oybirli¤i ile karar verildi. Al›-
nan kararla Basmane’de 96 metre yüksekli¤indeki yap›lafl-
man›n önü kesilmifl oldu. 
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Bas›n Bildirisi

Mimar Sinan’› Sayg›yla An›yoruz

Uygarl›k ve insanl›k tarihi boyunca oluflturulan kültür, ço-

¤unlukla mimarl›k eserleriyle günümüze yans›maktad›r.

Mimarl›k, bir ça¤›n ve toplumun dinamizminin en görünen

ve izleri kolay silinmeyen ürünüdür. Yarat›lan düzeyli mi-

mari eserler, yaflan›lan ça¤›n ötesine geçerek, kendinden

sonra gelenleri de etkileyen ve toplumlar›n kültürel biriki-

mini gelece¤e tafl›yan ö¤elerdir ayn› zamanda.

Mimar Sinan, yüzy›la yaklaflan yaflam› boyunca tasarlay›p

gerçeklefltirdi¤i kentsel odak alan› olan külliyeler, dini ya-

p›lar (camiler, mescidler), konaklama yap›lar› (kervansa-
raylar, hanlar), su yap›lar› (su kemerleri, bendler), ulaflt›r-
ma yap›lar› (köprüler) ile dünya mimarl›k tarihine esin
kayna¤› olmufl ve olmaya devam eden güçlü bir tarihsel
kültür elçisidir toplumumuzun.

Yaflad›¤› ça¤da Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Ortado¤u’dan
Kuzey Afrika’ya tarih boyunca uygarl›¤›n havzas› olmufl
genifl bir co¤rafyan›n ve Anadolu’nun, geçmifl yap› sana-
t›n›n yorumu Sinan’›n eserlerinde yap›ld›klar› kentleri de
biçimlendiren özgün örnekler olarak yans›maktad›r günü-
müze.

Döneminin en güçlü ve zengin imparatorlu¤unun gereksi-
nimi olan yap›lar› gerçeklefltirirken, sanat ve zanaat›, este-
tik ve anlaml› bir etki yaratacak biçimde bir araya getire-
rek oluflturdu¤u yap›lar›n›n güçlü an›tsal ifadesi mimari
dehas›n›n bir ürünüdür.

Sinan’›n mimarl›¤›nda izlenen ölçülendirme, orant›land›r-
ma, strüktürel yal›nl›k, çevreye duyarl›l›k, uyum ve mekân-
sal bütünlük çabalar› günümüz mimarlar›na, yüzy›llar ön-
cesinden al›nmas› gereken bir ders niteli¤indedir.

Ancak Mimar Sinan’›n ak›lc› mimari anlay›fl›n› oluflturan,
araflt›rma, ö¤renme, anlama, yorumlayarak ça¤dafl bir mi-
mari yaratma, kendini sürekli olarak yenileme çabas› ve
duyarl›l›k ne yaz›k ki günümüzde kentsel geliflmemiz ve
mimarl›¤›m›zda ço¤unlukla görülememektedir.

Mimar Sinan’›n yaflad›¤› yüzy›ldan bugüne ola¤anüstü fle-
kilde geliflen yap› teknolojisi ve bilgisinden, kaliteli mekân,
nitelikli mimari hedefinden, do¤aya ve çevreye sayg›l› ta-
sar›m anlay›fl›ndan yoksun olarak büyüyen kentlerimiz ya-
flanmas› zor, bulundu¤u ortama duyars›z, ça¤dafl estetik-

09.04.2011
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ten uzak, kimliksiz, plans›z ve tasar›ms›z birer yerleflme
halini alm›flt›r.

Son y›llarda küreselleflme ve globalleflme söylemlerine
dayanan ve üreten, istihdam yaratan ekonomi politikalar›
yerine, arsa ve arazi rant›na odaklanm›fl neoliberal politi-
kalar kentlerimizi çözülemez sorunlar yuma¤› haline ge-
tirmekte, kentlinin beklentisini karfl›layamayan yerleflim
alanlar›na dönüfltürmektedir. Kentsel donat›lar› yeterli ol-
mayan, yaflayanlar›n mutlulu¤una katk›da bulunmayan ni-
teliksiz kentsel mekânlar ve ço¤unlukla niteliksiz yap›lar,
üzerinde yaflad›¤›m›z co¤rafyan›n tarihine, sahip oldu¤u-
muz yap› ve mimarl›k kültürüne de sayg›s›zl›kt›r ayn› za-
manda.

Di¤er yandan, yap›ld›klar› dönemin malzeme ve strüktür
anlay›fl›n› yans›tan, mimari tarz› ve kararlar›yla belirli bir
düzeye ulaflm›fl az say›daki özgün yap›dan biri olan Ata-
türk Kapal› Spor Salonu’na mimarisini tamamen de¤iflti-
ren yeni eklenti ve ilavelerin yap›lmas›, kentimizin mimar-
l›k de¤erlerine önem verilmedi¤inin belgesidir. Kentin mi-
mar belle¤ini oluflturan yap›lardan birini daha yok eden
bir uygulamad›r.

Çok özetle yapt›¤›m›z bu tespitler kapsam›nda büyük us-
ta Mimar Sinan’› anarken, merkezi idare ve yerel yönetim-
lerde karar vericilerden mimarinin kültürün bir ifadesi ol-
du¤u anlay›fl›n› benimsemelerini ve kentlerimizde gurur
duyulacak bir mimarinin geliflmesi için mimarl›k politikas›
oluflturulmas›n› bekledi¤imizi özellikle belirtmek isteriz.

Anadolu’nun zengin kültürünü oluflturan geçmifl uygarl›k-
lar›n eserlerini kavrayarak ve yorumlayarak çok güçlü bir
mimarl›k yaratan büyük usta ve bilge Mimar Sinan’› kültü-
rümüze ve dünya uygarl›k tarihine esin kayna¤› olan kat-
k›lar› için ölümünün 423. y›l›nda sayg›yla an›yoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

Ölümünün 423. Y›l›nda
Mimar Sinan’› And›k

Her y›l fiubemiz taraf›ndan düzenlenen Mimar Sinan’› an-
ma etkinlikleri bu y›l Sinan’›n 423. ölüm y›ldönümü olan 9
Nisan 2011 Cumartesi günü Mimar Sinan An›t› önünde say-
g› duruflu ile bafllad›. Sayg› duruflu ve anma törenine Mi-
marlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin yan› s›ra ‹nflaat Mühendisle-
ri Odas› ve Sanatç› ‹nflaat Mühendisleri Grubu (S‹MGE) da
kat›ld›. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Hasan Topal, “Mimar Sinan’› Sayg›yla An›yoruz” bafl-
l›kl› bas›n bildirisinde mimarl›¤›n toplumlar›n gelifliminde-
ki önemine ve Mimar Sinan’›n mimarl›¤›m›zdaki rolüne de-
¤indi. Topal ayr›ca yap›ld›¤› dönemin malzeme ve strük-
tür anlay›fl›n› yans›tan, mimari tarz› ve kararlar›yla belirli
bir düzeye ulaflm›fl az say›daki özgün yap›dan biri olan
Atatürk Kapal› Spor Salonu’na mimarisini tamamen de¤ifl-
tiren yeni eklenti ve ilavelerin yap›lmas›n›n, kentimizin mi-
marl›k de¤erlerine önem verilmedi¤inin belgesi oldu¤unu
sözlerine ekledi. 
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Etkinlikler

Schneider Electric KNX
Otomasyon Sistemi ve Üst
Segment Anahtar Priz
Serileri Semineri Gerçekleflti
Schneider Electric KNX Otomasyon Sistemi (Ak›ll› Binalar)
ve Üst Segment Anahtar Priz Serileri semineri 23 Mart 2011
tarihinde gerçekleflti. Konfor ve enerji verimlili¤ine yönelik
ihtiyaçlar›n artmas›yla yayg›nlaflan KNX otomasyon siste-
mi hakk›nda bilgi veren yetkililer gün geçtikçe önem kaza-
nan sistemin yeni binalar için esneklik, konfor ve güvenlik
sa¤layan çok yönlülü¤üne de de¤indi. Sistemin avantajla-
r›ndan ve temel bileflenlerinden söz eden yetkililer siste-
min kullan›ld›¤› belli bafll› uygulama alanlar› olarak lüks ko-
nutlar, ofis binalar›, halka aç›k binalar, oteller, okullar, has-
taneler, AVM ve ma¤azalardaki kullan›mlar›ndan örnekler
gösterdi. KNX ürünlerinin bina içindeki yaflam›n daha kon-
forlu, kolay ve verimli tasarlanmas›n›n yan› s›ra teknolojik
ve estetik tasar›m›na da katk›da bulundu¤unu ileten yetki-
liler, Schneider Electric ürün yelpazesinden de söz ettiler.
Özellikle See Tool, Unica anahtar-priz serisi ve Unica Wi-
reless RF otomasyon sisteminden örnekler aktar›lan semi-
ner ilgiyle izlendi.

‹lhan P›nar’›n “Levant’taki
‹zmir, ‹zmir’deki Levantenler”
Söyleflisi Gerçekleflti

‹lhan P›nar’›n “Levant’taki ‹zmir, ‹zmir’deki Levantenler”
söyleflisi 30 Mart 2011 Çarflamba günü gerçekleflti. ‹zmir
kentinin tarihsel süreçte kimlerin egemenli¤inde oldu¤u-
nu k›saca aktaran P›nar, ‹zmir’in toplumsal tarihi ve yafla-
d›¤› k›r›lmalar hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verdi. ‹lk olarak
14.yy’a kadar flehrin sosyolojisini ve kasaba özelli¤i gös-
teren kenti izleyenlerle paylaflan P›nar, daha sonra ‹z-
mir’in bir ticaret kenti olmas›ndaki etkenlerden söz etti.
Ticaret ile birlikte kurumsall›k ve misyonerli¤in de kente
girdi¤ini ileten P›nar, 1821’deki Mora ‹syan›’n›n 1830’da
ba¤›ms›zl›kla sonuçlanmas› ve buradaki Avrupal› araflt›r-
mac›, gazeteci, avukat, doktor vs. ayd›n kiflilerin Mora’n›n
olanaklar›n› yetersiz bulmas› üzerine ‹zmir’e gelifllerini ak-
tard›. Bu dönemde ba¤l› bulunduklar› flehirlerin isimleriy-
le an›lan bu insanlar›n daha sonralar› Levanten olarak ad-
land›r›ld›¤› süreci anlatan P›nar, Levanten teriminin; ken-
dilerini Latin ya da Katolik olarak lanse eden bu insanla-
r›n verdi¤i yan›ttan tatmin olmayan Avrupal›’n›n karfl›lafl-
t›¤› her fleyi tan›mlama ve kavramsallaflt›rma çabas›ndan
ileri geldi¤ini de sözlerine ekledi.
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Etkinlikler

Mimar Özel K›l›ç’›n 2010
‹zmir Mimarl›k Ödülü Sahibi
Narl›dere Evi’nin Plaket
Çakma Töreni Gerçekleflti

Mimar Özel K›l›ç’›n tasarlad›¤› 2010 ‹zmir Mimarl›k Ödülü
sahibi “Narl›dere Evi”nin plaket çakma töreni 6 Nisan 2011
Çarflamba günü gerçekleflti. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal’›n aç›l›fl konuflmas›-
n›n ard›ndan gerçekleflen törende Mimar Özel K›l›ç yap›-
n›n tasar›m aflamalar›na ve konseptine iliflkin bilgi verdi ve
bina kat›l›mc›lara detayl› olarak gezdirildi. Mimarlar Odas›
‹zmir fiubesi’nin, 2010 y›l›nda ilk kez düzenledi¤i "‹zmir Mi-
marl›k Sergisi ve Ödülleri" program›n›n Seçici Kurulu’nda
Güngör Kaftanc›, Ali Cengizkan, Tevfik Tozkoparan, Emre
Arolat ve Bo¤açhan Dündaralp yer alm›flt›. Yap›n›n mima-
r› Özel K›l›ç ve iflvereni Ersoy Vural’a ödül plaketleri 2010
Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri kapsam›nda verilmiflti.

Bir Baflkentin Oluflumu:
Avusturyal›, Alman ve ‹sviçreli
Mimarlar›n ‹zleri Foto¤raf
Sergisi Aç›ld›

Foto¤raf sanatç›s› Çetin Ergand’›n panoramik foto¤raf
tekni¤inin simetri vurgusuna olan katk›s›ndan yararlana-
rak, yap›larda var olan ama alg›lanamayan ihtiflam› görü-
lebilir hale getirmeyi amaçlad›¤› “Bir Baflkentin Oluflumu:
Avusturyal›, Alman ve ‹sviçreli Mimarlar›n ‹zleri Foto¤raf
Sergisi” 4 Nisan 2011 tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sa-
nat Merkezi’nde aç›ld›. Goethe-Institut ‹zmir Müdürü Ro-
land Schmidt ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim
Kurulu Baflkan› Hasan Topal’›n aç›l›fl konuflmalar›n›n ar-
d›ndan izlenen sergi 1930’lu y›llarda Ankara’ya gelen ya-
banc› mimarlar›n kentin görünümüne olan katk›lar›n› izle-
yenlere aktard›. Almanya ‹zmir Baflkonsolosu ve çok sa-
y›da mimar›n kat›ld›¤› sergi kokteyl ile sona erdi.
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Etkinlikler

Bilirkiflilik Uygulamalar› ve
De¤erlendirmesi Semineri
Gerçekleflti

Bilirkiflilik Uygulamalar› ve De¤erlendirmesi semineri 20
Nisan 2011 Çarflamba günü gerçekleflti. Teoman Akdo-
¤an, Simay Bulgun Urla ve Leyla Kuterdem’in konuflmac›
olarak yer ald›¤› seminerde bilirkiflilik uygulamalar›nda
yaflanan sorunlar, bilirkiflilik raporu haz›rlanmas› ve de-
¤erleme konular› ele al›nd›. ‹lk olarak söz alan Teoman
Akdo¤an yaflad›¤› olaylar üzerinden dava tarihini eskale
etmek konusuna de¤indi. Kamulaflt›rma davalar›nda em-
sal konusunu yaflad›¤› bir örnekte yap›lan matematiksel
hata ile aktaran Akdo¤an’›n ard›ndan Simay Bulgun Urla
örnek bir bilirkiflilik raporu üzerinde dikkat edilmesi gere-
ken hususlar› iletti. Leyla Kuterdem ise de¤erleme konu-
sunu örnekler üzerinden iletti. Örnek dosyalar üzerinden
bilirkiflilik uygulamalar›n›n kat›l›mc›larla birlikte tart›fl›ld›¤›
seminer ilgiyle izlendi. 

TMMOB Ücretli Mühendis,
Mimar, fiehir Planc›lar› ve
‹flsizlik ‹zmir Yerel
Kurultay› Gerçekleflti

TMMOB 41. Dönem Ola¤anüstü Genel Kurulu’nda al›nan
karar gere¤i, Kas›m 2011’de Ankara’da gerçeklefltirilecek
olan TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, fiehir Planc›lar› ve
‹flsizlik Kurultay›’na yönelik olarak ‹zmir ‹l Koordinasyon
Kurulu taraf›ndan düzenlenen ‹zmir Yerel Kurultay› 2 Ni-
san 2011 tarihinde Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçek-
leflti. Düzenleme Kurulu taraf›ndan Yerel Kurultay sürecin-
de yap›lan toplant›lar sonras›nda, 4 ana bafll›ktan oluflan
bir çal›fltay düzenlendi. Bu bafll›klar flu flekilde ele al›nd›:

1. Ücretli MMfiP çal›flma yaflam›n› belirleyen yasalar
2. Ücretli MMfiP çal›flma koflullar›
3. Ücretli MMfiP’lar›n özlük haklar›, ifl güvencesi ve kapita-
lizmin krizinin etkileri
4. Özellefltirmelerin, iflsizli¤in ve güvencesizli¤in MMfiP
üzerine etkileri, örgütlenme ve sendikas›zlaflt›rma.

Yerel Kurultay sürecinde ise bu bafll›klar üzerinden kurulta-
ya aktar›lacak konular ve önergeler belirlendi. Ferdan Çif-
ti’nin divan baflkanl›¤›nda gerçekleflen yerel kurultayda,
bafll›klar üzerinden meslek odalar› düzenleme kurulu üyele-
rinin sunumlar› izlendi ve önergeler okundu ve oyland›. Ça-
l›fltay konular›na ek olarak, salondan gelen yeni önergeler
de ayn› sistemle okunup oyland›.                 Haber: Naciye Ç›rac›
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Etkinlikler

Binalarda EKB Uygulamas› Paneli Gerçekleflti

Makine Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, ‹nflaat Mühendis-
leri Odas› ‹zmir fiubesi, Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir
fiubesi ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ortakl›¤›nda dü-
zenlenen Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Uygulamas› Pa-
neli 18 Mart Cuma günü Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› Enerji Verim-
lili¤i Dairesi Baflkanl›¤› temsilcisinin de kat›l›m› ile MMO
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleflti.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Ha-
san Topal’›n oturum baflkanl›¤›nda, konuflmac›lar meslek
odalar› ad›na sunumlar›n› gerçeklefltirip, EKB ve Binalarda
Enerji Performans› yönetmeli¤i süreç ve uygulamas› ile il-
gili görüfllerini aktard›lar. Makine Mühendisleri Odas› ‹zmir
fiubesi ad›na söz alan Makine Mühendisi Güniz Gacaner
sunumunda, enerji performans› yönetmeli¤inin mekanik
tesisat alan›na getirdi¤i yeniliklerden ve BEP-TR isimli he-
saplama program›ndan bahsetti. Yönetmeli¤in ve progra-
m›n getirdi¤i olumlu yeniliklerden ve BEP-TR program›n›n
e¤itim sürecinde ve kullan›m sürecinde yaflanan eksiklik-
lerden ve zorluklardan söz eden Gacaner, karfl›lafl›lan so-
runlarla ilgili çözümlerini iletti. Elektrik Mühendisleri Oda-
s› ‹zmir fiubesi ad›na konuflmas›n› gerçeklefltiren Elektrik
Mühendisi Talat Canpolat, BEP-TR e¤itimlerinde yaflanan
zorluklardan, program›n sistemindeki baz› aksakl›klardan,
program›n k›lavuzunda ve BEP yönetmeli¤indeki baz› an-
lafl›lmas› zor maddelerden bahsetti. Canpolat, bu sorunla-

ra Elektrik Mühendisleri Odas› olarak getirilebilecek çö-

zümleri ekledi. ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

ad›na görüfllerini ileten ‹nflaat Mühendisi F›rat Ümmeto¤-

lu, Türkiye’deki Günefl Evleri ve EKB uygulama örnekleri

bafll›klar›ndan oluflan sunumunda, enerji verimli tasar›m-

lar›n uygulanm›fl örneklerinin getirdiklerinden ve EKB uy-

gulamas›n›n sektöre yans›malar›ndan söz etti. EKB uygu-

lamas›n›n denetim sürecinde ve belge ücretlendirmesi

konular›nda soru iflaretleri bulundu¤una de¤inen Ümme-

to¤lu, yap›n›n inflas› sürecinde yaflanacak bu sorunlar›n

meslek odalar›n›n bakanl›kla ortak çal›flmas›yla çözülebi-

lece¤inden söz etti. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ad›na ko-

nuflan Mimar Ali Okan Y›lmaz, mimari projenin haz›rlan-

mas› sürecinde yönetmelik ve programdan kaynakl› karfl›-

lafl›lan sorunlardan söz etti.

Meslek odalar› ad›na gerçeklefltirilen sunumlar›n ard›n-

dan, Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› Enerji Verimlili¤i Dairesi Baflka-

n› Murat Bayram, sunumlarda geçen sorunlar için üretil-

mekte olan çözümlerden bahsetti ve salondan gelen so-

rular› yan›tlad›. Yönetmeli¤in ve program›n eksikliklerinin

ve yaflan›lan sorunlar›n fark›ndal›¤›ndan söz etti¤i konufl-

mas›nda Bayram, yaflan›lan sorunlar›n meslek odalar›,

sektör ve üniversitelerin ortak çal›flma ve görüfl bildirim-

leriyle çözülebilece¤inden bahsetti. Haber: Naciye Ç›rac›
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Etkinlikler

Kemeralt› Hanlar› Gezisi Gerçekleflti

Kemeralt› Hanlar› gezisi Prof. Dr. Bozkurt Ersoy eflli¤inde
27 Nisan 2011 Çarflamba günü gerçekleflti. Gezi öncesin-
de Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde Kemeralt› Hanlar› üze-
rine bir sunum gerçeklefltiren Ersoy, Çakalo¤lu, Abdur-
rahman, Musevit, Esir, Cambaz, Selvili, Mirkelamo¤lu, Bü-
yük Karaosmano¤lu, Girid, Arab, Küçük ve Büyük Salep-
çio¤lu, Abac›o¤lu, Küçük Karaosmano¤lu, Büyük Demir
ve K›zlara¤as› Hanlar›n›n plan flemalar› ile eski foto¤rafla-
r›n› izleyenlerle paylaflt›. K›zlara¤as› Han›’n›n restorasyon
öncesi, restorasyon s›ras›nda ve günümüz görüntüleri
üzerinden yap›n›n nas›l bir dönüflüm süreci yaflad›¤›n› ak-
taran Bozkurt’un sunumunun ard›ndan ilk olarak K›zlara-
¤as› Han› ve Çakalo¤lu Han gezildi. Ard›ndan sadece du-

varlar› ayakta kalabilmifl olan Cambaz Han, Abdurrahman
Han ve sonras›nda orta aks› iki katl› ve volta döflemeli
olan Musevit Han ziyaret edildi. Esir Han› da görüldükten
sonra Cambaz Han gibi orta k›sm›n k›rma çat› ile örtüldü-
¤ü Keten Han gezildi. Büyük Demir Han›’n›n görülmesinin
ard›ndan Fevzipafla Bulvar›’na cephe veren Selvili Han,
Mirkelamo¤lu Han› ile ayakta kalabilmifl ve halen kullan›l›r
olmas›na karfl›n büyük mekânsal tahribatlar yaflam›fl Bü-
yük Karaosmano¤lu Han› ziyaret edildi. Fazl›o¤lu, Sulu ve
Arab Hanlar› görüldükten sonra Konak Belediyesi taraf›n-
dan restore edilen Abac›o¤lu Han› gezildi. Son olarak Ke-
mahl›o¤lu ve Salepçio¤lu Hanlar›’n›n görüldü¤ü gezi kat›-
l›mc›lar taraf›ndan büyük be¤eni ile karfl›land›. 
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Etkinlikler

Konak Belediyesi ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 
Çocuk-Mimarl›k Atölyesi Düzenledi 

Konak Belediyesi ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi birlikte-
li¤inde düzenlenen Çocuk-Mimarl›k Atölyesi “Çocuk Dos-
tu Kent, Çocuk Dostu Sokak” temas›yla 28 Nisan 2011
Perflembe günü Selahattin Akçiçek Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde gerçekleflti. Hikmet Sivri Gökmen, Hümeyra Birol
Akkurt, Feyzal Özkaban, Burcu Gülay Taflç›, Ebru Güller,
Ayfle Atatoprak, Gülflan Y›lmaz, Ebru Türkdamar Diktafl
ve Zübeyda Özkan’›n yürütücülü¤ünde gerçekleflen atöl-
ye çal›flmas› “Mimar Sinan, Salih ‹flgören, Hakimiyeti Milli-
ye, Esentepe ve 80. Y›l Esentepe ‹lkö¤retim Okullar›”ndan
gelen 100 çocuk için kente iliflkin bir sunum ve de¤erlen-
dirme ile bafllad›. “Kent nedir, bir kenti neler oluflturur, ya-
flad›¤›n›z kentle ilgili gördü¤ünüz önemli sorunlar neler-
dir, kentin en sevdi¤iniz yönleri nelerdir ve ‹zmir’i hangi
özellikleri ile tan›mlayabilirsiniz” sorular›na yan›t veren
çocuklar daha sonra atölye yürütücüleri taraf›ndan seçi-

len iki soka¤›n cephelerini boyayarak yeni sokak yüzeyle-
ri elde ettiler. Konak Belediye Baflkan› Hakan Tartan ve
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Ha-
san Topal’›n çocuklar›n, kentin yeni sahipleri olmalar›na
de¤inen ve bu tür bir çal›flma içerisinde yer almalar›n›n
önemini vurgulayan konuflmalar›n›n ard›ndan kente dair
söylemek istediklerini iletmeleri için çocuklara söz verildi.
Atölye yürütücülerinden Hikmet Sivri Gökmen’in çocukla-
r›n “kente iliflkin sorunlar› ve en sevdi¤i yönlerini” Konak
Belediye Baflkan› ile de paylaflmas›n›n ard›ndan seçilen iki
sokak plan› üzerinde çocuklar taraf›ndan yeni öneriler ge-
lifltirilmesi aflamas›na geçildi. Daha sonra çocuklar sokak
için seçtikleri herhangi bir sokak mobilyas› maketi yapt›-
lar. Yap›lan çal›flmalar üzerinden de¤erlendirme yap›lma-
s› aflamas›nda çocuklar taraf›ndan en çok be¤enilen iki
sokak seçilerek maketler üzerine yerlefltirildi.
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Etkinlikler

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Taraf›ndan Düzenlenen 
“Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar› Sempozyumu 3” Gerçekleflti

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan düzenlenen Ulusal
Mimarl›k Yar›flmalar› Sempozyumu’nun üçüncüsü 30 Ni-
san 2011 Cumartesi günü ‹zmir Sanat Büyük Salon’da ger-
çekleflti.

Sunuculu¤unu Zübeyda Özkan’›n üstlendi¤i Sempoz-
yum’un aç›l›fl konuflmas›n› Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal gerçeklefltirdi. Yap›-
lar›m›z›n ve yap›l› çevremizin, kentlerimizin oluflmas›-ge-
liflmesi sürecinde nitelikli yap› ve mekânlar›n elde edilme-
si, nitelikli mimari düzeyin yakalanabilmesi aray›fl›n›n ve
beklentisinin bir arac› olan yar›flmalar›n öneminden bah-
seden Topal, yar›flmalar›n eflit rekabet koflullar› yaratma-
s› aç›s›ndan bütün mimarlara olanak sundu¤una da de-
¤indi. Topal ayr›ca aç›lan yar›flma say›s›n›n azl›¤›, flartna-
melerdeki eksiklikler, jürinin ve raportörlerin niteli¤i ile
yar›flma sonras› yap› elde etme sürecindeki problemler

üzerine vurgu yap›lan önceki iki sempozyumun ard›ndan
gerçeklefltirilen bu toplant›da çözüm önerileri getirilmesi-
ni bekledi¤ini dile getirdi. 

“Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar›nda Son ‹ki Y›l” bafll›kl› ilk otu-
rumda Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Hasan Topal oturum baflkanl›¤› görevini üstlenirken,
Ervin Garip, Ferhat Hac›alibeyo¤lu ve Ramazan Avc› ko-
nuflmac› olarak yer ald›. Ervin Garip sunuflunda kentsel
tasar›m yar›flmalar›na a¤›rl›k verip, yar›flma projelerinin
uygulanma sorununa de¤inirken; Ferhat Hac›alibeyo¤lu
geçmifl ve son y›llarda aç›lan yar›flmalar›n amaçlar›, jüri
raporlar› ve flartnamelerinden kesitler sunarak aradaki
farka dikkat çekti. Kendi ofislerinin son iki y›l›na da sunu-
flunda yer veren Hac›alibeyo¤lu, ö¤renci yar›flmalar›n›n
önemini de hat›rlatt›. ‹lk oturumun son konuflmac›s› Ra-
mazan Avc› ise, son iki y›lda aç›lan yar›flmalar ve bu yar›fl-
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malara kat›l›m› matematiksel verilerle aktararak, nicelik-
teki art›fl› etkileyen durumlar› irdeledi. Ayr›ca yar›flmalar-
da yaflanan sorunlardan; bürokratik engeller, flartname-
lerdeki yasaklar, raportörlerin yetersizli¤i, ödüllerin geç
ödenmesi ya da hiç ödenmemesi ve flartnamelerin k›s›tla-
y›c›l›¤›na de¤indi. 

“Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar›nda ‹zmir ve Çevresi” bafll›kl›
ikinci oturum, Abdi Güzer’in yürütücülü¤ünde gerçeklefl-
ti. Sinan Omacan, Özcan Uygur ve Umut Baflbu¤’un ko-
nuflmac› olarak yer ald›¤› oturumda Omacan, Bornova
Belediyesi Yeflilova Höyü¤ü Ziyaretçi Merkezi Mimari
Proje Yar›flmas› sürecini ilettikten sonra yar›flmalarda
operasyonel olarak daha aktif rol al›nmas› gerekti¤ine de-
¤indi. Yar›flmalar› mimar›n e¤itim alan› olarak gören Öz-
can Uygur, raportörlü¤ün, jüri kompozisyonun ve flartna-
me yaz›m›n›n önemini vurgularken; Umut Baflbu¤ bugün-

lerde uygulama projesini haz›rlad›klar› Bornova Belediye-

si Yeflilova Höyü¤ü Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yar›fl-

mas› özelinde sunuflunu gerçeklefltirdi.

Tamer Baflbu¤’un yöneticili¤ini üstlendi¤i Forum bölü-

münde ise, Merih Feza Y›ld›r›m ve Ebru Türkdamar Diktafl

konuflmac› olarak yer ald›. Yar›flmalar›n mimarl›k ortam›n›

yans›tmas› aç›s›ndan çok önemli bir noktada yer ald›¤›n›n

vurguland›¤› Forum bölümünde, jüri listesi oluflturmak

için yöntem önerileri tart›fl›ld›. Yar›flmac›lar›n jüriden bek-

lentileri ile Mimarlar Odas›’n›n jüriden beklentilerinin fark-

l› oldu¤unun da alt› çizilen oturumda, önümüzdeki sene-

lerde devam etmesi öngörülen sempozyumun o y›l yap›-

lan yar›flmalar›n daha spesifik ele al›nabilece¤i, atölyeler

ve sergi ile desteklenen farkl› bir formatta,  bir festival or-

tam›nda ele al›nabilece¤i vurguland›. 
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Teknik Gezi Ayfle Atatoprak

Heraklia Bodrum Gezisi 

26 Mart Cumartesi günü bahçe içinde 2 katl›, kocaman,

ahflap, Torbal› K›r Kahvesi’nde bize özel olarak haz›rlanan

mükellef kahvalt› ve sonras› sabah keyfi kahvelerimizi de

içip Heraklia’ya yola koyulduk. MÖ 6. yy’dan beri insanla-

r›n oturdu¤unu gösterir çanak-çömlek bulunan, Bafa Gö-

lü kenar›nda Heraklia Mabedleri’nin görüldü¤ü köye var-

d›k.

K›saca Latmus denilen kent, Karya Kral› Mozolus taraf›n-

dan MÖ 4. yy’da fethedilmiflti. Mozolus burada 3 metre

kal›nl›¤›nda flehir duvarlar› ve savunma kuleleri infla etmifl,

bu kuleler sahilden göle kadar Latmus Da¤› bay›rlar›na

kadar uzanm›flt›. Ad› Yunanca Heraklia olarak de¤ifltirilen

kent ziraat, deniz ticaret merkezi ve savunma kasabas›

haline getirilmiflti. ‹skender’in hakimiyeti s›ras›nda kentin,

Latmus Körfezi’nin alüvyonlarla dolmas›na ve Bafa Gö-

lü’nün oluflmas›na kadar önemi azalm›flt›r. Yunan mitolo-

jisinde Heraklia, yak›fl›kl› bir çoban olan Endimon’un ülke-

sidir. Zeus, Endimon’a ebedi gençlik ve uykuyu bahflet-

mifltir. Ay tanr›ças› Selena onu uyurken görüp afl›k olmufl
ve söylenildi¤ine göre elli k›z çocu¤u do¤urmufl.

Endimon Mabedi flehrin güneyinde, at nal› fleklinde bir
meclis salonu, bir antre ve sütunlu bir ön avludan ibaret-
tir. Gölün yükselen su seviyesi nedeniyle eski kentin bir
çok dar soka¤›, tafl basamak ve teras duvarlar› ile kayalar
içine oyulu mezarlar›n ço¤u su alt›ndad›r.

Pazar yerinin d›fl›nda yükselen kayal›k üzerinde MÖ 3. yy’da
infla edilen Atena Tap›na¤› yer almaktad›r ve bir k›sm› ha-
la ayaktad›r.

Bunun d›fl›nda Amfi tiyatro, Nimfeum ve Jimnazyum ile
Roma hamamlar› ile rahipler ve münzeviler taraf›ndan
kullan›lan basit kulübelerin kal›nt›lar› da¤ kenar›ndaki ka-
yal›klarda görülebilmektedir. Yemek için nefis göl manza-
ral› restoran›m›za geldi¤imizde grubun yar›s› güneflte ya-
r›s› gölgede oturmak istedi. Akflam günefli tercih edenler
yaz gelmeden günefllenmifl gibi yanm›fllard›. Yemek son-
ras› Bodrum’a Dedeman Otel’e gelip odalar›m›za yerlefltik.



Pazar sabah›n› kahvalt› sonras› Bodrum’un simgesi haline
gelmifl iki liman aras›nda kayal›k bir alan üzerine kurul-
mufl, Antik ça¤da önce ada sonralar› kente ba¤lanarak
yar›mada durumuna gelen bugün Sualt› Arkeoloji Müzesi
olarak kullan›lan Bodrum Kalesi’ne geldik. Kale’yi bize da-
ha önce randevu ald›¤›m›z müze görevlisi Hande Savafl
gezdirdi. Odam›z olarak kendisine teflekkür ederiz.

1406-1523 y›llar› aras›nda infla edilen St. Jean fiövalyeleri-
nin Kalesi küre planl›d›r. ‹ç kale içinde de¤iflik ülke adlar›
verilmifl kuleler bulunmaktad›r. En yüksek kule deniz sevi-
yesinden 47,50 metre yükseklikte olan Frans›z Kulesi’dir.
Di¤er kuleler; ‹talyan Kulesi, Alman Kulesi, Y›lanl› Kule ve
‹ngiliz Kulesi’dir. ‹ç kaleye üzerinde armalar, ejder ve as-
lan figürleri bulunan 7 kap› geçilerek ulafl›l›r. ‹ç kalede 14
sarn›ç vard›r. Bodrum Kalesi, 19. yüzy›l sonunda kalenin
hapishane olarak kullan›ld›¤› dönemde bir hamam yap›s› ile
Osmanl› niteli¤i kazanm›flt›r. Müze, 1995 y›l›nda Avrupa’da
Y›l›n Müzesi Yar›flmas›’nda “Özel Övgü” ödülü alm›flt›r.

S›rada Turgut Cansever’in 1992 y›l›nda A¤a Han Mimarl›k
Ödülü’nü alan Demir Tatil Köyü vard›. Köyü bize yaflam›-
n› buradaki evinde sürdüren Mimar Dilek Ad›sanl› gezdir-
di. Kendisine teflekkür ederiz. Ödül, yeni ve eski malzeme-
nin uyumlu birlikteli¤ini sa¤lamak üzere yöresel mimari-
nin geleneksel biçimlerini yeniden tasarlayan mimar›n ile-
ri görüfllülü¤ü için verilmifltir. Sonuç zarif ve ayn› zaman-
da yal›nd›r. ‹yi bir iflçilikle üretilmifl ve güzel konumland›-
r›lm›fl evler, mimari tasar›m, iflçilik ve ticari arazi gelifltir-
me alanlar›nda yüksek bir standart oluflturmaktad›r. Tafl
duvarlar ile yaya yollar›n›n dokular›n›n zengin dili ve yöre-
sel bitki örtüsünün duyarl› bütünleflmesi, yerleflme sakin-
leri için çekici ve hüzünlü bir inziva köflesi, kaç›fl yeri ya-
ratmaktad›r. Mütevaz› ve her biri bafll› bafl›na bir birim
oluflturan yap›lar›n dikkatle haz›rlanm›fl vaziyet plan›, yan

yana geliflleri pitoresk manzaray› gözetmekte ve peyzaj›
korumaktad›r. Bu insana huzur veren köyü gezdikten son-
ra dönüfl yoluna bafllad›k.

Milas’a yaklaflt›¤›m›zda karn›m›z ac›km›flt›. Daha önceki
Bodrum turumuzda nefis yemeklerini tatt›¤›m›z Serin Es-
naf Lokantas›’n› arad›k kapal›yd›. Bizleri futbol turnuvas›-
n›n yap›ld›¤› Savran Köyü’nde köfte yeme¤e ça¤›rd›lar.
Milas giriflinde karfl›lad›klar› arabalar›n› takip ederek geldi-
¤imiz köyde bir yandan 4–2 biten futbol maç›n› seyrettik,
bir yandan haz›rlad›klar› masalarda ekmek aras› köfte yi-
yip, biralar›m›z› içtik. Akflam olmasa kalkmaya niyetimiz
yoktu ama ‹zmir bizi bekliyordu.

Heraklia gezimizde bizlere rehberlik yapan H. ‹brahim Al-
paslan’a teflekkür ederiz. Yeni gezilerde buluflal›m.
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Uluslararas› YAPI Fuar›
‹stanbul’a Kat›ld›k

27 Nisan - 1 May›s 2011 tarihleri aras›nda ziyaretçilere ka-
p›lar›n› 34. kez açan Uluslararas› YAPI Fuar› ‹stanbul’a ka-
t›ld›k. fiubemiz taraf›ndan organize edilen ve Yap› Endüstri
Merkezi taraf›ndan ulafl›m masraflar› karfl›lanan etkinli¤e
kat›lan üyelerimiz yeni ürün ve yap›m sistemleriyle Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi /Büyükçekmece’de bulufltu.
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Teknik Gezi Ayfle Atatoprak

fiehzadeler fiehri Manisa Gezisi

9 Nisan günü güzel bir kahvalt› sonras› gezimize Spil Da-

¤›’n›n eteklerinde Karaköy semti Çaybafl› Mevkii’nde ka-

d›n bafl› fleklindeki mitolojideki Niobe efsanesiyle özdefl-

lefltirilmifl A¤layan Kaya ile bafllad›k.

A¤layan Kaya (Niobe) yak›nlar›nda kare planl› olan pira-

midal bir kubbe ile örtülü yap›m tarihi belli olmamakla

birlikte Saruhan Beyli¤i dönemine tarihlenen (1371) Revak

Sultan Türbesi’ne geldik. Türbenin içinde biri Horasan pir-

lerinden Revak Sultan’a ait olmak üzere üç sanduka bu-

lunmaktad›r.

Karaköy semtinde yer alan Yedik›zlar Türbesi Saruhan

Bey’in efli Gülgün Hatun taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. 14. yy’da

dikdörtgen planl›, tek bir kubbeyle örtülü olan türbenin

sivri kemerli bir girifli vard›r. Türbede bulunan 7 sanduka

nedeniyle Yedi K›zlar ad› verilen türbe asl›nda Saruhano-

¤ullar›’n›n eflleri için yapt›r›lm›flt›r. Ön s›rada bulunan üç

mezardan ortada bulunan›n Gülgün Hatun’a ait oldu¤u

san›lmaktad›r.

Türbenin yan›nda Gülgün Hatun mescidi ile merkezi kub-

beli, dört eyvanl› Gülgün Hatun (Dere) Hamam› yer al-

maktad›r.

Seyid Hoca Mescidi 14. yy. dönemine ait tek kubbeli pla-

n›n erken örneklerinden tafl ve tu¤la kullan›larak infla edil-

mifl, kiremit kubbeli bir yap›d›r.

Erken Osmanl› Dönemi yap›s›, Osmanl› dönemindeki ad›

ile Vakvak Tekkesi Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ‹shak Çele-

bi Çocuk Kütüphanesi olarak kullan›lmaktad›r. ‹çeride

okul ö¤rencilerini kitap okur, ders çal›fl›r görünce çok

mutlu olduk.



21Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Saruhan Bey’in torunu ‹shak Çelebi taraf›ndan 1366 y›l›n-
da Mimar Emet Bin Osman’a yapt›r›lan Ulu Camii ve Külli-
yesi inflas›nda kaba yonu tafl, tu¤la ve baz› Antik mimari
unsurlar kullan›lm›fl. ‹çinde ‹shak Çelebi Türbesi bulun-
maktad›r. Türbe girifl kap›s›n›n üzerinde “Selam üzerinize
olsun. Ne iyisiniz buraya daim olarak girin” ayeti yazmak-
tad›r.

Hava günlük günefllik çok güzeldi. Rehberimiz Ö¤retim
Üyesi Alper Ar›soy flehrin her yerini dolaflt›rmak için prog-
ram d›fl›na ç›km›flt›. Ve yaya dolafl›yorduk, yorulmufltuk.
Meydanda rengârenk laleler ile foto¤raf çekilip yeme¤e
geldik. 

Manisa kebaplar›m›z› afiyet ile yiyip hemen dolaflmaya
ç›kt›k. 

D›fltan d›fla 47*38 metre ölçülerinde, dikdörtgen planl›,
avlulu, ah›rl›, iki katl› Mehmet Sad›k Bey taraf›ndan yapt›-
r›lan ticaret han› olan Yeni Han içinde oyalanmamak için
al›flverifl dükkânlar›n›n önünden gözümüzü kapatarak
geçtik.

Hatuniye Camii ve Külliyesi erken dönem Osmanl› mima-
risinin güzel bir örne¤i olan ve 1490 y›l›nda II. Beyazid’in
efli Hüsn-i fiah taraf›ndan yapt›r›lan külliye, camii, medre-
se, imarethane ve s›byan mektebinden oluflmaktad›r.

Erken dönem Osmanl› mimarisinin örneklerinden tek kub-
beli küçük bir mescit olan Taflç›lar Mescidi’nden sonra TV
dizilerinin tan›t›mlar›n› inkâr edemeyece¤imiz, o güzelim
ifllemelerin oldu¤u Sultan Camii ve Külliyesi’ne bakmaya
doyamad›k. 

Sultan Camii ve Külliyesi Kanuni Sultan Süleyman sancak
beyi olarak Manisa’da görev yapt›¤› dönemde annesi Ay-

fle Hafsa Sultan’da yan›nda bulunmaktad›r. Daha sonra

Sultan Süleyman tahta oturunca Mimar Acem Ali’yi cami,

medrese, s›byan mektebi, imaret ve hankahtan meydana

gelen bir külliye infla etmesi için görevlendirmifltir. 1522

y›l›nda tamamlanan bu yap›lara daha sonra dar-üfl flifa ve

çifte hamam ilave edilmifltir.

Tonozlu girifli ile yöreye has bir plan tipinin ilk örneklerin-

den olan Saruhan Bey’in Muradiye Camii’nin bat›s›ndaki

türbesi, torunu ‹shak Çelebi taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.

Klasik Osmanl› mimarisinin en zarif örneklerinden biri Mu-

radiye Külliyesi III. Murat ad›na 1583–1592 y›llar› aras›nda

yapt›r›lan külliye cami, medrese, imarethane ve dükkân-

lardan oluflmaktad›r. Projesi Mimar Sinan’a ait olan külli-

yenin inflas› mimar Mahmut A¤a taraf›ndan bafllat›lm›fl ve

onun ölümü üzerine mimar Mehmet A¤a taraf›ndan ta-

mamlanm›flt›r. Külliyenin en gösteriflli bölümünü olufltu-

ran kesme tafltan yap›lm›fl ters “T” planl› camidir.

Medrese, klasik Osmanl› medrese plan ve flekline ba¤l› ka-

l›narak yap›lm›flt›r. ‹marethanenin plan› medrese plan›na

benzemekte olup revaklar›n gerisinde avluyu “U” fleklinde

saran mutfaklar, yemekhaneler ve erzak depolar› yer al-

maktad›r. Medrese ve imarethane bölümleri günümüzde

müze olarak kullan›lmaktad›r.

Müze’de tadilat oldu¤undan yaln›zca bahçedeki eserleri

görebildik.

Gezimiz sonland›¤›ndan çay bahçesinde akflam çay›m›z›

yudumlay›p yorgunluk att›k.

Bir hafta sonu vakit bulup Osmanl› eserleri ile dolu “fieh-

zadeler fiehri”ni gezmeniz dile¤iyle.
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DEÜ Mimarl›k Günü Etkinliklerinde Korhan Gümüfl Yer Ald›

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nin bu sene
13.’sünü düzenledi¤i “Mimarl›k Günü” etkinlikleri,  13 Nisan
2011 tarihinde gerçeklefltirildi. Mimarlar Odas› ‹zmir fiube-
si Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal’›n da kat›ld›¤› et-
kinlikler kapsam›nda pek çok atölye çal›flmas› ve söylefli
yap›ld›. Korhan Gümüfl söyleflisi Dokuz Eylül Üniversitesi
Konferans Salonu’nda gerçeklefltirildi. Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Günü kapsam›nda dört farkl› atölye çal›flmas›
yürütüldü. Bunlardan ilki “Bahçe ‘Arka’dafll›¤›”  atölyesi
idi. fiehir ve Bölge Planlama Bölümü ö¤retim üyelerinin

yürütücülü¤ünde gerçeklefltirilen bu atölye kapsam›nda
Mimarl›k ile fiehir ve Bölge Planlama Bölümü ö¤rencileri
oluflturduklar› gruplarla fakültenin arka bahçesindeki dü-
zenlemeleri revize ettiler. Böylelikle Mimarl›k ile fiehir ve
Bölge Planlama Bölümü ö¤rencileri beraber çal›flma f›rsa-
t› buldular. Bir di¤er atölye olan “Alç› Atölyesi”nde ö¤ren-
ciler 1/1 ölçekte bar›naklar infla ettiler. Böylelikle malzeme
olarak alç›y› deneyimleyip, alp›çan ile strüktüre dair fikir
sahibi oldular. Yap›lan di¤er atölyelerde ise yürütücü ola-
rak Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi ö¤rencile-
ri görev ald›. “Ucube Atölyesi”nde kolay flekillendirilebilen
bir malzeme olan kili kullanarak kendilerini ifade edebile-
cekleri tasar›mlar ortaya ç›kard›lar. Ö¤rencilerin yürütü-
cülü¤ünde gerçekleflen bir di¤er atölye olan “Uçurtma
Atölyesi”nde ise strüktür ve aerodinamik üzerine düflüne-
rek kendi uçurtmalar›n› haz›rlayan ö¤renciler daha sonra
yapt›klar› uçurtmalar› uçurarak günü sonland›rd›lar.

Haber: Ceren Balkan, Müge Cengiz

Ögrenci Üye - Rapido Tak›m›

)
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Dokuz Eylül Üniversitesi Araflt›rma Görevlisi Erdem Y›ld›-
r›m 05.04.2011 tarihinde okul bünyesinde foto¤rafç›l›¤a
ilk ad›m niteli¤inde bir atölye çal›flmas› gerçeklefltirdi. 

Atölye s›ras›nda Y›ld›r›m, foto¤rafç›l›¤›n tarihinden foto¤-
raf makinelerinin genel özelliklerine kadar uzanan genifl
bir bilgilendirme sa¤lad›. Öncelikle bir foto¤raf›n oluflu-
mu için gerekli olan optik kurallardan, ›fl›k ve renk bilgile-
rinden, foto¤raf makinelerinin temeli say›lan “pinhole”
makinelerden bahsetti. Daha sonra kendine ait olan ana-
log foto¤raf makinesi ile do¤ru ›fl›k al›m›na dair uygula-
malarda bulunmam›z› sa¤lad›. ‹so, diyafram, enstantane
hakk›nda uygulamal› bir anlat›m gerçeklefltirerek atölye
çal›flmas›n› sonland›rd›.

Haber: Ceren Balkan, Müge Cengiz

DEÜ Foto¤rafç›l›k Atölyesi
Gerçekleflti

Ö¤renci Üye Komisyonlar›
Yenilendi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Ö¤renci Üyeleri taraf›ndan
geçen sene kurulan komisyonlar yap›lan toplant›yla yeni
bünyelerine kavufltu. Geçen sene “Yaz Okulu Komisyo-
nu”, “Staj Komisyonu”, “Etkinlik Komisyonu”, “Yay›n Ko-
misyonu”  bafll›klar›nda gruplanan ö¤renci üyeler daha
kolay organize olarak ortaya birçok güzel ifller ç›karm›fl-
lard›. Etkinlik Komisyonu Eskiflehir gezisi düzenlemifl, Yaz
Okulu Komisyonu “Baykufllar Toplan›yor” adl› bir yaz
okulu düzenlemifl, Staj Komisyonu ö¤rencilere staj yeri
bulmalar› konusunda yard›mc› olmufltur. Ayr›ca Yay›n Ko-
misyonu da Mimarlar Odas›’n›n ayl›k bülteninde yaz›lar
yazmaya bafllam›fl ve halen aktif olarak bu görevi sürdür-
mektedir. K›sacas› kurulmufl olan komisyonlar ö¤renci
üyelerin daha aktif ve organize bir flekilde Oda’n›n bünye-
sinde yer almas›n› sa¤lam›flt›r. 3 Mart 2011 Perflembe gü-
nü yap›lan toplant›da daha önce kurulan komisyonlar›n
bünyelerine yeni üyeler al›nm›fl ve bunlara ek olarak da
“Mimarl›k Haftas› Komisyonu” ve “Mimarl›k ve E¤itim Ku-
rultay› Komisyonu” oluflturulmufltur. Haber: Ayflenur ‹brikçi

Ögrenci Üye - Rapido Tak›m›

)
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Sürdürülebilir ve Yaflanabilir Çevreler Ba¤lam›nda
Mimarlar›n Rolü Paneli Yaflar Üniversitesi’nde Gerçekleflti

Yaflar Üniversitesi’nin düzenledi¤i “Sürdürülebilir ve Ya-
flanabilir Çevreler Ba¤lam›nda Mimarlar’›n Rolü” konulu
panel 6 Nisan 2011 Çarflamba günü gerçekleflti. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Ha-
san Topal ve Yaflar Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Deka-
n› Prof. Dr. Tayfun Taner’in aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan
“Do¤aya Uyumlu Tasar›m” bafll›kl› birinci oturum Y. Mi-
mar Cengiz Bektafl’›n sunumuyla gerçekleflti. Bektafl ko-
nuflmas›n›n ilk bölümünde dünyadaki yanl›fl uygulamalar
üzerinden örnekli anlat›mlar ile tasar›m felsefesi üzerine
fikirler verdi. Bu bölümde kaynaklar›n azl›¤›na dikkat çe-
ken Bektafl fayda sa¤lad›¤›na inand›¤›m›z birçok medeni-
yet unsurunun do¤aya zararlar› üzerine konufltu. Konufl-
mas›n›n ikinci k›sm›nda ise Bektafl kendi projeleri üzerin-
den örnekler verdi. Özellikle kerpiç malzemenin kullan›-
m›na dair verdi¤i örneklerle ilgi çeken Bektafl do¤al hava-
land›rma, tromp duvarlar, çat› boflluklar› konusunda da
düflüncelerini ve uygulamalar›n› aktard›. Anadolu’da uy-
gulamalar› süregelen do¤al malzeme ve eski yöntemleri

ça¤dafl projelerine nas›l aktard›¤›n› anlatan Bektafl, ko-
nuflmas› süresince detaylar ve malzeme kullan›mlar› üze-
rinde özellikle durdu. Panelin ikinci oturumunda “Sa¤l›kl›
Yap›n›n Sürdürülebilirli¤i” bafll›kl› sunumuyla Prof. Dr. Ay-
fle Balanl› ve “Yap› Malzemelerinin Yeniden Kullan›m›”
bafll›kl› sunumuyla Doç Dr. Soofia Tahira Elias Özkan yer
ald›.

Panelin üçüncü oturumu Y. Mimar Çelik Erengezgin’in su-
numuyla bafllad›. Erengezgin, “Enerji Mimarl›¤›” ad›n› ver-
di¤i kavram üzerinden sunumunu gerçeklefltirirken biz-
lerle bu konudaki projelerini ve makalelerini de paylaflt›.
Yaklafl›k 61 proje ve 200 makalesi olan Erengezgin, “Bu
gece sizi uykusuz b›raksam yeter,” diyerek, enerji konusu
üzerine gidilmedikçe dünyam›z›n bafl›na gelecek gerçek-
lerden bahsetti.  Mimarlar›n bu konuda kilit noktada oldu-
¤unu söyleyen Erengezgin, bu sav›n› “Mimarlar bu konu-
da kilit noktada, çünkü üretilen tüm enerjinin yar›s› kapa-
l› mekânlarda tüketiliyor.” sözleriyle destekledi. Do¤ru ta-
sar›m ve do¤ru malzeme seçiminin çok önemli oldu¤unu,
çünkü do¤ru planlama ile binalarda ek masraf yap›lma-
dan %50’ye varan tasarruf sa¤lanabildi¤ini vurgulayan
Erengezgin’in Enerji Mimarl›¤›’na gelifltirdi¤i tan›m ise
flöyle: “Kendi enerjisini nefes alma kolayl›¤›nda üretebilen
ve çevresel sorun yaratmadan infla edilip, çevreye zarar
vermeyen yap›lar yapmak. Birinci öncelik moda olan, hofl
olan de¤il; sürdürülebilir yaflam olmal›.” Do¤adan koru-
nan de¤il onu kullanan yap›lar yap›lmas› gerekti¤ini söy-
leyen Erengezgin, do¤aya uyumlu olursak do¤an›n bize
tüm olanaklar›n› sunaca¤›n› vurgulad›. Kendisi de köyde

Ögrenci Üye - Rapido Tak›m›

)
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‹YTE Mimarl›k Fakültesi
Tasar›m Toplulu¤u Etkinlik
Düzenlemeye Devam Ediyor
‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarl›k Fakültesi Tasa-
r›m Toplulu¤u, kuruldu¤u 2006 y›l›ndan bu yana birçok
etkinlik düzenledi. ‹çinde bulundu¤umuz 2010–2011 E¤i-
tim - Ö¤retim y›l› ilk döneminde, büyük ilgi toplayan
“Kahve Atölyesi” (CoffeeLavi) düzenlendi. Kahveden re-
sim yapman›n farkl› teknikleriyle monochrome resim ça-
l›flmalar›na yeni ürünler sunan “ERGUVAN” sanat derne¤i,
atölye s›ras›nda önce k›sa bir söylefli gerçeklefltirdi. Ali
Karatay ve Gürkan Y›lmaz'›n verdi¤i e¤itimle, kat›l›mc›lar
uygulamalar›n› gerçeklefltirdi. Bu atölyenin May›s ay›n›n
ilk haftas›nda, yo¤un talepten dolay› tekrarlanmas›na ka-
rar verildi. Topluluk, bahar dönemine "Tecrübe Konuflu-
yor" söyleflileriyle bafllad›. Önce Deniz Dokgöz (2+1 Mi-
marl›k)'ü ofisinde ziyaret eden ö¤renciler, mezun olduk-
tan sonra karfl›laflacaklar› problemleri ve mimarl›k e¤itimi
süresince dikkat edilmesi gerekenleri ö¤renme f›rsat› bul-
dular. Ard›ndan "Tecrübe Konufluyor" etkinliklerinin ikin-
cisi olan Tamer Baflbu¤ ile söylefli, Bornova Murat Köfl-
kü'nde gerçeklefltirildi. Kat›l›mc›lar Tamer Baflbu¤'dan mi-
marl›k mesle¤inin geliflimi ve zamana ba¤l› de¤iflimi ko-
nusunda bilgi ald›lar. 7 Nisan'da ‹YTE Mimarl›k Fakültesi
olarak Cengiz Bektafl'a ev sahipli¤i yap›ld›. Önce 3. s›n›f-
lar›n jürisine yorumlar›yla katk›da bulunan Bektafl, daha
sonra söylefli kapsam›nda fakülte ö¤rencileriyle sohbet
etti. Günlük hayat›n mimari tasar›mla iliflkisi ve bunun or-
taya ç›kard›¤› problemlere Bektafl'›n sundu¤u mimari çö-
zümler de¤erlendirildi. Topluluk, 29 - 30 Nisan'da Safran-
bolu'ya gezi ve ilerleyen günlerde ‹YTE Mezun-Ö¤renci
buluflmas› düzenleyecektir. Haber: Billur Damla Üfler

bahçeli bir evde yaflayan Erengezgin, “Her evin bahçesi,
o evi doyurur” dedi. Ayn› oturumda Y. Mimar ‹lker Kahra-
man ve Dr. Mimar Eray Bozkurt’un “Sürdürülebilir Tasa-
r›m Çal›flmalar›” konulu sunumu da yer ald›. ‹lker Kahra-
man’›n sürdürülebilir tasar›m üzerine çeflitli verileri pay-
laflt›¤› sunumunun ard›ndan Eray Bozkurt üzerinde çal›fl-
t›¤›, üç bölgeden (günefl k›r›c› bölüm, termal tampon ve
üçüncü olarak ar›nd›rma bölümü) oluflan cephe sistemi
hakk›nda bilgi verdi. ‹kilinin sunumunda öne ç›kan cümle
flu oldu: Binalar› y›k›p yenilerini yapamay›z; onlar› nas›l
çal›fl›r hale getirebiliriz? Oturumun son konuflmac›s› Dr.
Mimar Ecehan Özmehmet “Türkiye’deki Sürdürülebilir
Yap› Uygulamalar›” konulu sunumunu gerçeklefltirdi. Es-
kiden sadece estetik ve fonksiyonelli¤in kesiflim noktas›n-
da yer alan mimarl›k için bugün bu iki kavram›n yan› s›ra
maliyet, yeniden kullan›labilirlik, enerji, iç mekân kalitesi
gibi birçok baflka etken oldu¤unu vurgulayan Özmehmet;
çevreyle uyumlu, sürdürülebilir, bulundu¤u iklime cevap
veren, do¤ru malzemelerin kullan›ld›¤› yap›lar yap›lmas›
gerekti¤ini belirtti. Sürdürülebilir mimarinin özelliklerini
ise genelden özele flu flekilde s›ralad›: Yönelme, bina formu,
bölgelendirme, mekân organizasyonu ve malzeme seçimi.

Üç oturumun sonunda Y. Mimar Cengiz Bektafl, Y. Mimar
Çelik Erengezgin ve Doç. Dr. Soofia Tahira Elias-Özkan’›n
tekrar kürsüye geldikleri tart›flma-panel gerçeklefltirildi.
Panelistlerin konuklardan gelen sorular› cevaplad›klar› ve
kendi oturumlar›nda özellikle vurgulamak istedikleri ko-
nular›n alt›n› çizdikleri bu son konuflmalar›n ard›ndan pa-
nel sona erdi. Haber: Nur Gayretli, Burak Gürtunca , Cemal U¤urel 

Ögrenci Üye - Rapido Tak›m›

)
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Ödül

Portekizli mimar Eduardo Souto de Moura Pritzker Ödül-
leri 2011'in sahibi oldu. Souto de Moura, Pritzker bronz
madalyas›n›n yan› s›ra 100 bin Dolar'l›k para ödülünün de
sahibi olacak.

58 yafl›ndaki Portekizli mimar›n önemli projeleri aras›nda
2004 y›l›nda tamamlad›¤› Braga Stadyumu, 2007'de aç›-
lan Porto'daki ‹fl Kulesi ve Cascais'deki Paulo Regio Mü-
zesi gibi projeleri yer al›yor. Projelerinin büyük bir ço¤un-
lu¤u Portekiz'de bulunuyor.

Eduardo Sauto de Moura Hakk›nda 
Eduardo Elisio Marchado Sauto de Moura 1952, Oporto,
Portekiz do¤umludur. Mimarl›k e¤itimini Oporto Güzel
Sanatlar Okulu'nda 1980'de tamamlayan, Sauto de Mou-
ra, 1974 – 1979 y›llar› aras›nda Alvaro Siza'yla birlikte ça-
l›flt›. 

Souto de Moura, 1981'de asistan olarak girdi¤i Oporto
Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nde halen profesör olarak
görevini sürdürmektedir. Geneva, Paris - Belleville, Har-

2011 Pritzker Ödülü Eduardo Souto de Moura’ya Verildi
vard, Dublin, ETH Zürih ve Lausanne mimarl›k okullar›nda
da dersler vermekte ve uluslararas› birçok seminere ko-
nuflmac› olarak kat›lmaktad›r.

Meslek yaflam› boyunca birçok yar›flmaya kat›lan Souto
Moura'n›n ald›¤› derecelerden bafll›calar›; Antonio de Al-
meida Vakf› ödülü, Antero de Quental Vakf› ödülü, Porte-
kiz'in Evora Kenti'nde Giraldo Meydan›'n›n restorasyonu
1.'lik ödülü, Salzburg Otel Yar›flmas› 1.'lik ödülü, ‘Mimarl›k
ve Tafl' yar›flmas›nda 2.'lik ödülü, SEC Kültür Merkezi ve
Ulusal Mimarl›k Ödülleri'nde mansiyon ödülüdür.

Ödül Töreni Washington DC'de
Ödül bu sene Haziran ay›nda Washington DC'de yap›la-
cak törenle verilecek. Ödül her sene farkl› bir kentte veri-
liyor. 2006 senesinde Paulo Mendes da Rocha'ya ödülü
‹stanbul'da verilmiflti. 

Önceki y›llarda ayn› ödülü kazanan isimler flunlar olmufltu:

2010 Kazuyo Sejima ve Ryue Nishizawa, Japonya
2009 Peter Zumthor, ‹sviçre
2008 Jean Nouvel, Fransa
2007 Richard Rogers, Birleflik Krall›k
2006 Paulo Mendes da Rocha, Brezilya
2005 Thom Mayne, Amerika
2004 Zaha Hadid, ‹ngiltere
2003 Jørn Utzon, Danimarka
2002 Glenn Murcutt, Avustrulya
2001 Jacques Herzog and Pierre de Meuron, ‹sviçre
2000 Rem Koolhaas, Hollanda
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Ödül

Berlin Neues Museum Projesi ile David Chipperfield 
Mies van der Rohe 2011 Ödülü’nün Sahibi Oldu

Avrupa Komisyonu ve Mies van der Rohe Vakf›, Avrupa
Birli¤i Modern Mimarl›k Ödülü olan Mies van der Rohe
Ödülü 2011’i Sir David Chipperfield taraf›ndan eski ile ye-
ninin bir araya getirilmesi suretiyle tasarlanarak yeniden
infla edilen Berlin Neues Museum ald›. Di¤er yandan
“Umut vadeden Mimar Özel Mansiyon Ödülü” ise ‹span-
ya’n›n Girona kentinde yer alan Collage House projesi ile
Ramon Bosch ve Bet Sapdeferro’nun oldu. 

Friedrich August Stüler taraf›ndan tasarlanan Neues Mu-
seum 19. yüzy›l›n ortalar›nda infla edildi. ‹kinci Dünya Sa-
vafl› s›ras›nda ciddi hasar gören yap›, 2003 y›l›nda eski ih-

tiflam›na kavuflmas› amac›yla restore edilmeye baflland›.

Bu süreçte David Chipperfield ve orta¤› Julian Harrap ha-

reketli ve devingen yaklafl›mlar›n› restorasyon projesinde

uygulamay› baflard›lar. Eski ile yeninin fark›n› gizlemek

yerine, eski ile yeninin birleflimlerinden do¤an çok kat-

manl› tasar›mlar› ile unutulmaz bir yap› tasarlad›lar. 

Mies van der Rohe Ödülü modern yap›lar›n üstünlü¤ünü

vurgularken, gelifltirilen yeni fikirler ve teknolojiler ile gü-

nümüz kentsel geliflimine yapt›klar› katk›lar›n da önemini

vurguluyor. ‹lk kez 1987 y›l›nda verilen ödül, her y›l bir ön-

ceki iki y›l içinde tamamlanan projeler içerisinden seçilen

yap›ya veriliyor. Avrupa mimarl›¤›n›n en prestijli ödülle-

rinden biri olan Mies van der Rohe ödülü bu y›l 12. kez ve-

rildi. 

Önceki y›llarda, Alvaro Siza Vieira, Dominique Perrault,

Norman Foster, Peter Zumthor, Zaha Hadid, Rafael Mone-

o, Kjetil Trædal Thorsen, Tarald Lundevall, Craig Dykers

ve Rem Koolhas bu ödüle sahip olmufltu. Bu y›l Mies van

der Rohe Ödülü için 33 ülkeden kat›lan 343 eser kat›lm›fl

ve Bronks Gençlik Tiyatrosu , MAXXI: 21. Yüzy›l Sanat› Mü-

zesi, Danimarka Radyosu Konser Salonu, Akropol Müzesi

ve Groot Klimmendaal Rehabilitasyon Merkezi yap›lar›

Neues Museum ile birlikte finale kalm›flt›. Ödül töreni 20

Haziran 2011 tarihinde Barselona’daki Mies van der Rohe

Pavyonu’nda düzenlenecek.

Foto¤raf: Jurg von Bruchhausen
Neues Museum, Berlin Almanya 
David Chipperfield Architects / David Chipperfield



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 28

Kurultay

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› – VI 
“Mimarl›k Eyleminin Geliflimi ve Çeflitlenmesi”
Temas›yla ‹zmir’de Gerçeklefltirilecek

Yaflad›¤›m›z küresel çok yönlü kriz, ülkemiz kent ve kültür yaflam›yla birlik-
te meslek alan›m›z› da derinden sarsmaktad›r. Mimarl›¤›n e¤itimi ve prati-
¤indeki bozulmalar, mimarl›k kültürünü de etkilemifl ve toplumla olan ba¤›-
n› zay›flatm›flt›r. Binlerce y›ll›k mimari mirasa sahip olan ve önemli bir mi-
marl›k kültürünü bar›nd›ran Anadolu’da bugün giderek önemini kaybeden
bir mimarl›k ortam›yla karfl› karfl›yay›z.

Mimarl›k e¤itiminde yaflanan parçalanmalar farkl› disiplinlerin oluflmas›na
neden olurken, mimarl›k hizmetlerinin de yaln›zca ifl alan› yaratma kayg›s›y-
la bölünmesi, yaflam alanlar›nda önemli bir nitelik kayb›na yol açmaktad›r.
Kültürümüzde, kentlerimizde büyük bir erozyon yaratan bu durum, gelece-
¤imizi tehdit etmektedir. Binlerce y›ld›r yeni çevrelerin oluflturulmas›nda
mimarl›¤› yönlendirmifl olan kullan›fll›l›k, sa¤laml›k ve estetik gibi temel il-
keler, yerini etik ve mesleki de¤erlerden yoksun ekonomik ç›karlara b›rak-
m›flt›r. Bu dönüflüm ekoloji alan›ndaki sorunlar› da h›zla gündeme tafl›mak-
ta ve kayg›lar› art›rmaktad›r.

Yaflam› biçimlendiren temel bir u¤rafl olan, sanat ve meslek olarak insan›n
mekânsal gereksinimlerini karfl›lamay› ve yaflam›n› anlamland›rmay› amaç-
lad›¤› için “kültürün bir ifadesi” olarak tan›mlanan mimarl›k; yaln›zca tasa-
r›msal ve yap›sal süreç ve olgularla yetinmeyerek insan ve çevreyle ilgili her
konuyu mekânsal ba¤lamda bir bütün olarak de¤erlendirmelidir. Bu bilin-
cin paylafl›lmas› amac›yla bafllat›lan ve on y›l› aflk›n süredir gerçeklefltirilen
Mimarl›k ve E¤itim Kurultaylar›nda kuflkusuz önemli bir birikim oluflmufltur.
Kurultaylarda elde edilen birikimlerin tüm kamuoyuyla paylafl›lmas› güncel
gereksinimlerimizden birini olufltururken, bir di¤eri de bu birikimlerin mes-
lek alan› ve hukuka yans›t›lmas› olmaktad›r. “Mimarl›k Eyleminin Geliflimi ve
Çeflitlenmesi” çerçevesinde yap›lacak tart›flmalar›n gerek özde¤erlendir-
meleri, gerekse de aç›k elefltirileri içermesi gerekmektedir. 

Meslek örgütümüzle e¤itim kurumlar›m›z›n ortak çal›flma ortam›nda bulufl-
mas›n› sa¤lama misyonuyla gerçeklefltirilen Mimarl›k ve E¤itim Kurultayla-

16-17-18 Kas›m 2011 / DEÜ
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r›n›n alt›nc›s› 16 - 18 Kas›m 2011 tarihleri aras›nda Dokuz
Eylül Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi’nin ev sahipli¤inde
düzenlenecektir. Mimarl›k ve E¤itim Kurultaylar›, 2001 y›-
l›ndan bafllayarak iki y›l arayla gerçeklefltirilmifl ve kaza-
n›mlar›n› mimarl›k gündemine tafl›m›flt›r. Kurultaylarda
mimarl›k e¤itiminin ve mimarl›¤›n sorunlar› birlikte ele
al›nm›fl, çözümler ve ç›k›fl yollar› aranarak mimarl›k ve
e¤itimi masaya yat›r›lm›flt›r. Kurultaylar›n çal›flma grupla-
r›nda ele al›nan her konunun tutanaklara geçirilmesi ve
mimarl›k kamuoyunun incelemesine sunularak elefltirilere
aç›k olmas› sa¤lanm›flt›r. Giderek artan kazan›mlar›n elde
edildi¤i Kurultaylarda Mimarlar Odas› ve e¤itim kurumla-
r› aras›nda daha yo¤un bir iflbirli¤i ve iletiflim olana¤› sa¤-
lanm›fl, yap›lan çal›flmalarda pek çok konuda öneri gelifl-
tirilerek uzlafl›ya var›lm›flt›r. Kurultaylar›n birikim ve dene-
yimlerinin olgunlaflt›r›lmas› ile Mimarl›k alan›nda baz› ku-
rumsal yap›laflmalar›n oluflmas› sa¤lanm›flt›r. Bu kurultay-
lar›n ç›kt›lar› çerçevesinde, özellikle kalite standartlar›n›n
yükseltilmesi hedeflenerek MIAK (Mimarl›k Akreditasyon
Kurulu) ve SMGM (Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi) haya-
ta geçirilmifltir. “Mesle¤e Kabul Kurulu”nun devreye gir-
mesi için süren çal›flmalar da tamamlanmak üzeredir.

Türkiye Mimarl›k Politikas› metni kurultaylar sürecinin bir
kazan›m› olarak ortaya ç›km›fl ve kamuoyuna sunulmufl-
tur. Mimarl›¤›n toplumsal sorumlulu¤u ba¤lam›nda, yap›l›
çevrenin kalitesinin art›r›lmas›na yönelik konular› de¤er-
lendirmek, toplumla birlikte mimarl›¤› tart›flabilmek, “Mi-
marl›k ve Toplum” iliflkisinin yeniden yorumlanmas›n› sa¤-
lamak her zaman önemli bir gündem maddesi olmufltur. 

Kurultay›n temas› çerçevesinde oluflturulan çal›flma grup-
lar› kendi gündemlerini belirleyerek toplant›lar›n› gerçek-
lefltirecek ve sonuç bildirilerini Kurultay oturumlar›nda su-
nacaklard›r. Atölye toplant›lar›nda yap›lan de¤erlendirme-
ler, belgeler ile tüm Kurultay süreci www.mo.org.tr/mek

adresinden takip edilebilecektir. Bu anlamda atölye grup-
lar› sürekli olarak katk›lara aç›kt›r. Kurultay çal›flmalar›nda
kat›l›mc›l›¤›n art›r›lmas›, bilgi ve belgelerin mimarl›k orta-
m›na düzenli olarak aktar›lmas› hedeflenmektedir. Önceki
Kurultaylarda oldu¤u gibi her mimarl›k okulundan delege
olarak belirlenecek üç ö¤retim üyesi ve üç ö¤renci ile Ku-
rultay sekreterli¤i iletiflim içerisinde olacak, süreç hakk›n-
da bilgilendirilmeleri ve Kurultay’a kat›lmalar› sa¤lanacakt›r.

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›’na, haz›rl›k süreçlerinden
bafllayarak katk› koyman›z› bekliyoruz. Mimarl›k ve mi-
marl›k e¤itiminin her yönüyle irdelendi¤i, mesle¤imizin
sorunlar›n›n ele al›naca¤› bu kapsaml› çal›flma ortam› siz-
lerin katk›lar›yla zenginleflecektir. 

Düzenleme Kurulu
Çetin Türkçü (Kurultay Baflkan›), Hikmet Gökmen (Kurul-
tay Sekreteri), Necip Mutlu, Eti Akyüz Levi, ‹lker Özdel,
Zübeyda Özkan, ‹lker Ertu¤rul

Dan›flma Kurulu
Ahmet Alkan, Ahmet Eyüce, Ayfle Öztafl, Bülend Tuna,
Bülent Batuman, Cengiz Bektafl, Deniz ‹nceday›, Do¤an
Hasol, Ekrem Bodamyal›zade, Eyüp Muhcu, Gülsüm Bay-
dar, Hakk› Önel, Hasan Topal, ‹smail Do¤any›lmaz, Kamu-
ran Sami, Kubilay Önal, Mehmet fiener Küçükdo¤u, Murat
Günayd›n, Oktay Ekinci, Orcan Gündüz, Orhan Hac›hasa-
no¤lu, Özlem Erkarslan, Rengin Ünver, Selahattin Önür,
fiebnem Hoflkara, Tamer Baflbu¤, Tayfun Taner.

Raportörler
‹lker Ertu¤rul, Zübeyda Özkan, ‹smail Do¤any›lmaz, 
H. ‹brahim Alpaslan

Kurultay Sekreterli¤i
TMMOB Mimarlar Odas› Genel Merkezi ‹stanbul Ofisi, Ke-
mankefl Cd. No: 31-4 Karaköy / ‹STANBUL
Tel: +90 212 251 39 33 Faks: +90 212 252 94 23
www.mo.org.tr/mek



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 30

Yar›flma

T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤› fiiflli Lisesi Ulusal Mimari
Proje Yar›flmas›

Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA) taraf›ndan 2010 y›l›n›n
Dünya Mimarl›k Günü temas› olarak “Daha ‹yi Kent, Daha
‹yi Yaflam ve Tasar›m Yoluyla Sürdürülebilirlik” bafll›¤›yla
belirlenmesinden yola ç›karak, yeniden yap›lmas› planla-
nan fiiflli Lisesi projelerinin sa¤lanmas› için bir mimari pro-
je yar›flmas› aç›lm›flt›r. Mevcut lise binas›n›n yerine düflü-
nülen yeni fiiflli Lisesi Projesi’nin, ‹stanbul Metropoliten
Alan› içinde önemli yeri olan fiiflli ‹lçesi’nin kent kimli¤ine
ve geliflimine katk›da bulunmas› beklenmektedir. Bunun
yan› s›ra, genç kuflaklar›n ça¤dafl e¤itim sistemi içinde ye-
tiflmesine olanak sa¤layacak örnek bir mimari ortam›n
oluflturulmas› hedeflenmektedir.

Yar›flman›n Amac›
• Kentsel yaflam, çevre, ekonomik ve mekânsal kazan›m-
lar, kültürel çeflitlilik ve bu anlamdaki yarat›c›l›k alanlar› ile
“sürdürülebilir çevre - yaflam kalitesi - gelece¤e yönelik
herkes için tasar›m” kavramlar› ba¤lam›nda,

• Ça¤dafl e¤itim ve güncel teknoloji anlay›fl›na uygun,

• Tasar›mda yarat›c›l›k, verimlilik, esneklik, eriflilebilirlik,

yerel/bölgesel de¤erlendirmeler, ifllevsellik, kültürel arafl-

t›rmalar, do¤ru ve sa¤l›kl› strüktür, konstrüksiyon ve ürün

seçimi ile enerji etkinli¤i gibi konular› kapsayan çok bo-

yutlu “sürdürülebilirlik” düflüncesi ile,

• E¤itimin düzeyini yükseltici önerilerin uygulama alan›na

yans›t›labilmesi amaçlanmaktad›r.

Dan›flman Üyeler

Mustafa Sar›gül, fiiflli Belediyesi Baflkan›

Osman Korkmaz, fiiflli Belediyesi Baflkan Yard›mc›s›

Gürbüz Akbulut, fiiflli ‹lçesi Milli E¤itim Müdürü

Mehmet Mutlu, ‹nflaat Mühendisi (Y.T.Ü.)

Sinan Çak›r, fiiflli Lisesi Müdürü

Teslim Tarihi: 18 Temmuz 2011
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Yar›flma

As›l Seçici Kurul Üyeleri
Do¤an Hasol (Jüri Baflkan›), Mimar

Çelen Birkan, Mimar

Erhan ‹flözen, Mimar

Hakk› Önel, Mimar

Hasan fiener, Mimar

Yedek Seçici Kurul Üyeleri
Emre Aysu, Mimar

Hakan Dalokay, Mimar

Raportörler
Gürsel Akkoyunlu, ‹nflaat Mühendisi

Z.Güler Özdemir, Mimar 

Ceren Özilhan Özkurt, Mimar

Ödüller
Birinci Ödül: 70.000TL
‹kinci Ödül: 50.000TL
Üçüncü Ödül: 30.000TL
Mansiyonlar (Befl adet): 10.000TL
Sat›nalma (Jüri kullan›m› için): 20.000TL

Yar›flmac›lara ödenecek ödül, mansiyon ve sat›n alma be-
delleri, yar›flma sonucunun duyurulmas›n› izleyen otuz
(30) gün içinde, yar›flmac›lara ya da yasal vekillerine 193
say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net
olarak ödenir.

Yar›flma Takvimi
Yar›flman›n ilan›: 18.04.2011 
Sorular için son gün: 20.05.2011 
Cevaplar›n duyurulmas›: 25.05.2011 
Projelerin teslim tarihi: 18.07.2011 
Yar›flma sonuçlar›n›n ilan›: 27.07.2011
Kolokyum ve Ödül Töreni: 29.07.2011 (Saat:18.00)

Sergi: 29.07.2011 – 13.08.2011

‹letiflim Adresi: www.sislibelediyesi.com

Çukurova Bölgesindeki
Mevsimlik Tar›m ‹flçilerine
Yaflam Alan› Tasar›m› Ulusal
Ö¤renci Mimari Fikir Yar›flmas›

Seçici Kurul Dan›flman Üyeleri
Zihni ALDIRMAZ, Büyükflehir Belediye Baflkan vekili

Mahmut ÇEL‹KCAN, Yüre¤ir ‹lçe Belediye Baflkan› 

Erkan KARAKAYA, TMMOB Mimarlar Odas› Merkez Yön. Kur. Bflk. Yrd.

Bekir KAMIfiLI, TMMOB Mimarlar Odas› Adana fiube Baflkan› 

Seçici Kurul As›l Üyeleri
Alper ÜNLÜ, (Baflkan) Prof. Dr. ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü

Yusuf GÜRÇINAR, Prof. Dr. Ç.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi 

Erkin ERTEN, Prof. Dr. Ç.Ü.Mimarl›k Bölümü

Feride ÖNAL, Doç. Dr. YTÜ Mimarl›k Bölümü 

Y›lmaz DE⁄ER, Serbest Mimar

Seçici Kurul Yedek Üyeleri
Gülçin PULAT GÖKMEN, Prof. Dr. ‹TÜ Mimarl›k Bölümü

Serhat BAfiDO⁄AN, Arfl.Gör. YTÜ Mimarl›k Bölümü

Raportörler 
Eren TÜMER, Mimarlar Odas› Adana fiubesi

Göksel K‹REÇC‹, Mimarlar Odas› Adana fiubesi

Yar›flma Takvimi
Yar›flman›n ilan› ve kay›tlar›n bafllamas› 24 Mart 2011
Sorular›n sorulmas› için son tarih 07 Nisan 2011
Sorular›n yan›tlanmas› 14 Nisan 2011
Projelerin teslimi 24 May›s 2011
Seçici Kurul de¤erlendirmesi 27 May›s 2011
Sonuçlar›n aç›klanmas› 30 May›s 2011

‹letiflim Adresi: www.adanamimod.org.tr

Teslim Tarihi: 24 May›s 2011
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Sonuçlanan Yar›flma

"Çat›lar ve Sürdürülebilirlik" Kavramsal Tasar›m
Yar›flmas› Sonuçland›

YTONG A.fi. tara-
f›ndan Mimarlar
Odas› ‹stanbul Bü-
yükkent fiubesi'nin
deste¤iyle düzen-
lenmekte olan
Ytong “Çat›lar ve
Sürdürülebilirlik”
Ulusal, Tek Aflamal›

Mimari Kavramsal Tasar›m Yar›flmas› Seçici Kurulu, teslim
al›nm›fl olan 68 adet projeyi de¤erlendirmek üzere
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi’nin
Karaköy’deki binas›nda, 20 Mart 2011 Pazar günü saat
13:30’da toplanm›flt›r.

1 Ödül: Ayhan Usta, Y. Mimar

2. Ödül: Taner Üsküplü, Mimar (Ekip Bafl›)

Yasemin Y›lmaz, Y. Mimar

3. Ödül: Necmi Karaman, Mimar 

Mansiyonlar
• Burak Pelenk, Mimar

• Emrah Demir, Mimar

Yard›mc›lar: Süleyman Salih Baflbay,Mimarl›k Ö¤rencisi, MSGSÜ

Emre Özdemir, Mimarl›k Ö¤rencisi, MSGSÜ

Tuba K›l›ç, Foto¤raf Bölümü Ö¤rencisi, MSGSÜ

• ‹lker ‹¤deli, Mimar (Ekip Bafl›)

Ahmet Ünveren, Mimar

Ceyda Göko¤lu, Mimar

Melek Akçado¤an, Mimar

Yard›mc›lar: Ay›fl›¤› Sat›kbu¤ra

Volkan Medeto¤ullar›

• Ahmet Ekincio¤lu (Ekip Bafl›)

Yard›mc›lar: Ahsen Demir, Mimarl›k Ö¤rencisi, Gazi Üniversitesi

Bengisu Özk›lavuz, Mimarl›k Ö¤rencisi, Gazi Üniversitesi

• Dinçer Savaflkan, Mimar

Yard›mc›lar: Tomur Canatan, Mimarl›k Ö¤rencisi, ‹YTE

Sat›nalmalar

• Orhan Ersan, Y.Mimar (Ekip Bafl›)

Deniz Dokgöz, Y.Mimar

Ferhat Hac›alibeyo¤lu, Y.Mimar

Yard›mc›lar: Turgut fiakiro¤lu, Mimarl›k Ö¤rencisi, DEU

• Ömer Selçuk Baz, Mimar (Ekip Bafl›)

Cemal Omak, Mimar

Yard›mc›lar: Melek K›l›nç, Mimarl›k Ö¤rencisi, MSGSÜ

Ece Özdür, Mimarl›k Ö¤rencisi, MSGSÜ

Ozan Elter, Mimarl›k Ö¤rencisi, MSGSÜ

• M. Ziya ‹mren, Mimar
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Mevzuat

Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan:

Ayakta Teflhis Ve Tedavi Yap›lan Özel Sa¤l›k
Kurulufllar› Hakk›nda Yönetmelikte De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 7 Nisan 2011 PERfiEMBE Say›: 27898

15/2/2008 tarihli ve 26788 say›l› Resmî Gazete’de yay›mla-
nan Ayakta Teflhis ve Tedavi Yap›lan Özel Sa¤l›k Kurulufllar›
Hakk›nda Yönetmeli¤in 12/D maddesinin birinci f›kras›n›n
(a), (b), (d), (e), (f) ve (i) bentleri de¤ifltirilmifl, ayn› f›kraya
(k) bendi eklenmifltir. Ayn› Yönetmeli¤in 19 uncu maddesine
f›kra eklenmifl, 30 uncu maddesinin ikinci f›kras› de¤ifltirilmifl,
ek 1 inci maddesinin bafll›¤› ile ikinci f›kras›n›n ilk cümlesi de-
¤ifltirilmifl ve birinci f›kras›na (f), (g) ve (¤) bentleri eklenmifl-
tir. Geçici 9 uncu maddesinin ikinci f›kras›n›n ikinci paragraf›
de¤ifltirilmifl, dördüncü f›kras›n›n (a) bendine cümle eklen-
mifl, Yönetmeli¤in ekinde yer alan EK-6’n›n “H‹ZMET B‹R‹M-
LER‹NE ESAS B‹LG‹ VE BELGELER” bafll›kl› bölümünün 11 in-
ci sat›r› ile EK-7/b’nin 12 nci sat›r› de¤ifltirilmifl ve EK-8’e “Be-
yin Cerrahisi”, “Nöroloji”, “Kardiyoloji” ve “Kalp ve Damar
Cerrahisi” k›s›mlar› eklenmifltir.

Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan:

Özel Hastaneler Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 7 Nisan 2011 PERfiEMBE Say›: 27898

27/3/2002 tarihli ve 24708 say›l› Resmî Gazete’de yay›mla-
nan Özel Hastaneler Yönetmeli¤inin 63 üncü maddesinin bi-
rinci f›kras›n›n (a) bendi ve 69 uncu maddesi de¤ifltirilmifl,
ayn› Yönetmeli¤in ek 5 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (e)
bendinin (1) numaral› alt bendinin ilk cümlesi ile ayn› f›kran›n
(›) bendinin ilk cümlesi de¤ifltirilmifl ve ayn› maddeye f›kra
eklenmifltir.  Ek madde 8 eklenmifl, geçici 6 nc› maddesine ve
geçici 14 üncü maddesine f›kra eklenmifl ve ekinde yer alan
EK-7 de¤ifltirilmifltir.

Mevzuatta yap›lan de¤iflikliklere 
www.izmimod.org.tr 

adresinden ulaflabilirsiniz.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:

K›y› Kanununun Uygulanmas›na Dair Yönetmelikte
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 25 Mart 2011 CUMA Say›: 27885

3/8/1990 tarihli ve 20594 say›l› Resmî Gazete’de yay›mla-
nan K›y› Kanununun Uygulanmas›na Dair Yönetmeli¤in 4., 7.
Ve 10. Maddelerinde de¤ifliklik yap›lm›fl ve beflinci bölümü-
nün bafll›¤› “Kontrol ve ‹mar Mevzuat›na Ayk›r› Yap›” olarak
de¤ifltirilmifltir. Yönetmeli¤in 21. maddesi yürürlükten kald›r›-
l›rken, geçici madde 1 eklenmifltir.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:

Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmelikte
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 9 Nisan 2011 CUMARTES‹ Say›: 27900

2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer say›l› Resmî Gazete’de
yay›mlanan Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmeli¤in
eki EK-1’de yer alan “Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyap›” tab-
losu de¤ifltirilmifltir.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:

Hazine Tafl›nmazlar›n›n ‹daresi Hakk›nda Yönetmelikte
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 10 Nisan 2011 PAZAR Say›: 27901

19/6/2007 tarihli ve 26557 say›l› Resmî Gazete’de yay›mla-
nan Hazine Tafl›nmazlar›n›n ‹daresi Hakk›nda Yönetmeli¤in
4., 12., 13., 17., 18., 79., 80., 84., 85., 86., 87., 91. ve geçici 2.
maddesinde de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Ayr›ca geçici 6. madde
eklenen yönetmeli¤in Ek 9, 10, 13, 14, 15, 16’da de¤ifliklikler
yap›larak Ek 17 eklenmifltir.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:

Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤inde
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 20 Nisan 2011 ÇARfiAMBA Say›: 27911

5/12/2008 tarihli ve 27075 say›l› Resmî Gazete’de yay›mla-
nan Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤inin 25. madde-
sinin 4. f›kras› ve 26/A maddesinin 1. f›kras› de¤ifltirilmifltir. 



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 34

Mevzuat

Mimarl›k ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesab›nda Kullan›lacak
2011 Y›l› Yap› Yaklafl›k Birim Maliyetleri Hakk›nda Tebli¤
Resmi Gazete Tarihi : 28.04.2011
Resmi Gazete Say›s› : 27918

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›
ile yürürlü¤e giren “Mimarl›k ve Mühendislik Hizmetleri
fiartnamesi”nin 3.2 maddesi gere¤ince mimarl›k ve

mühendislik hizmet bedellerinin hesab›nda kullan›lacak
2011 y›l› Yap› Yaklafl›k Birim Maliyetleri, yap›n›n mimarl›k
hizmetlerine esas olan s›n›f› dikkate al›narak inflaat genel
giderleri ile yüklenici kâr› dahil belirlenerek afla¤›da gös-
terilmifltir.

Yap›n›n Birim Maliyeti

YAPININ M‹MARLIK H‹ZMETLER‹NE ESAS OLAN SINIFI  (BM) TL/M2
I. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR 80,00
. 3 m yüksekli¤e kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarlar›
. Basit kümes ve basit tar›m yap›lar›
. Plastik örtülü seralar
. Mevcut yap›lar aras› ba¤lant›-geçifl yollar›
. Baraka veya geçici kullan›m› olan küçük yap›lar
. Yard›mc› yap›lar (Müfltemilat)
. Gölgelikler-çardaklar
. Üstü kapal› yanlar› aç›k teneffüs, oyun gösteri alanlar›
. ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
B GRUBU YAPILAR   137,00
. Cam örtülü seralar
. Basit padok, büyük ve küçük bafl hayvan a¤›llar›
. Su depolar›
. ‹fl yeri depolar›
. ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
II. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                                    216,00
. Kuleler, ayakl› su depolar›
. Palplanj ve ankrajl› perde ve istinat duvarlar›
. Kay›khane
. ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
B GRUBU YAPILAR                                    297,00
. Pnömatik ve fliflirme yap›lar
. Tek katl› ofisler, dükkan ve basit atölyeler
. Semt sahalar›, küçük semt parklar›, çocuk oyun alanlar› ve müfltemilatlar› 
. Tar›msal endüstri yap›lar› (Tek katl›, prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler, tesisat a¤›rl›kl› a¤›llar, 

fidan yetifltirme ve bekletme tesisleri)
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. Yat bak›m ve onar›m atölyeleri, çekek yerleri

. Jeoloji, botanik ve tema parklar›

. Mezbahalar

. ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
C GRUBU YAPILAR                                     343,00
. Hangar yap›lar› (Uçak bak›m ve onar›m amaçl›)
. Sanayi yap›lar› (Tek katl›, bodrum ve asma kat› da olabilen prefabrik beton ve çelik yap›lar)
. ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
III. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                                     482,00
. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel e¤itim okullar›n›n veya iflletme ve tesislerin spor salonlar›, 

jimnastik salonlar›, semt salonlar›)
. Katl› garajlar
. Hobi ve oyun salonlar›
. Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)
. Al›flverifl merkezleri (semt pazarlar›, küçük ve büyük hal binalar›, marketler. v.b.)
. Bas›mevleri, matbaalar
. So¤uk hava depolar›
. Konutlar (dört kata kadar -dört kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)
. Akaryak›t ve gaz istasyonlar›
. Kampingler
. Küçük sanayi tesisleri (Donan›ml› atölyeler, imalathane, dökümhane)
. Semt postaneleri
. Krefl-Gündüz bak›mevleri
. ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
B GRUBU YAPILAR                       565,00
. Entegre tar›msal endüstri yap›lar›
. ‹dari binalar (ilçe tipi hükümet konaklar›, vergi daireleri)
. Gençlik Merkezleri
. Belediyeler ve çeflitli amaçl› kamu binalar›
. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
. Temel e¤itim okullar›
. Küçük kitapl›k ve benzeri kültür tesisleri
. Jandarma ve emniyet karakol binalar›
. Sa¤l›k ocaklar›, kamu sa¤l›k dispanserleri, sa¤l›k evleri
. Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)
. Halk evleri
. Pansiyonlar
. 150 kifliye kadar cezaevleri
. Fuarlar
. Sergi salonlar›
. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)
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. Marinalar

. Gece kulübü, diskotekler

. ‹tfaiye kurtarma istasyonlar›

. Misafirhaneler

. Büyük çiftlik yap›lar›

. ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
IV. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                                    625,00
. Özelli¤i olan büyük okul yap›lar› (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan e¤itim yap›lar›)
. Poliklinikler 
. Liman binalar›
. Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)
. 150 kifliyi geçen cezaevleri
. Kapl›calar, flifa evleri vb. termal tesisleri
. ‹badethaneler (Dini yap›lar, 1000 kifliye kadar)
. Entegre sanayi tesisleri
. Aqua parklar
. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzlar›, spor salonlar› ve stadlar› bulunan)
. Yafll›lar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvalar›, yetifltirme yurtlar›
. Büyük al›flverifl merkezleri 
. Yüksek okullar ve e¤itim enstitüleri
. Apartman tipi konutlar (Bina yüksekli¤i 21.50 m.’yi aflan, asansörlü ve/veya kaloriferli)
. Oteller (1 ve 2 y›ld›zl›)
. ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
B GRUBU YAPILAR                                     701,00
. ‹fl Merkezleri
. Araflt›rma binalar›, laboratuarlar ve sa¤l›k merkezleri
. Metro istasyonlar›
. Stadyum, spor salonlar› ve yüzme havuzlar›
. Büyük postaneler (merkez postaneleri)
. Otobüs terminalleri
. Sat›fl ve sergi binalar› (showroomlar)
. E¤lence amaçl› yap›lar (çok amaçl› toplant›, e¤lence ve dü¤ün salonlar›)
. Banka binalar›
. Normal radyo ve televizyon binalar›
. Özelli¤i olan genel s›¤›naklar
. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, da¤ evleri, kaymakam evi)
. ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
C GRUBU YAPILAR                                     819,00
. Büyük kütüphaneler ve kültür yap›lar›
. Bakanl›k binalar›
. Yüksek ö¤renim yurtlar›
. Arfliv binalar›
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. Radyoaktif korumal› depolar

. Büyük Adliye Saraylar›

. Otel (3 y›ld›zl›) ve moteller

. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

. ‹l tipi hükümet konaklar› ve büyükflehir belediye binalar›

. ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
V. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                                  1.035,00
. Radyo-Tv ‹stasyonlar›
. Özelli¤i olan askeri yap›lar ve orduevi
. Büyükelçilik yap›lar›, vali konaklar› ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar
. Borsa binalar›
. Üniversite kampüsleri
. Yüksekli¤i 50,50m’yi aflan yap›lar
. Al›flverifl kompleksleri (‹çerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)
. ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
B GRUBU YAPILAR                                 1.235,00
. Kongre merkezleri
. Müze, sergi kütüphane kompleksleri
. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
. Bilimsel araflt›rma merkezleri, AR-GE binalar›
. Hastaneler
. Havaalanlar›
. ‹badethaneler (Dini yap›lar, 1000 kiflinin üzerinde)
. Oteller (4 y›ld›zl›)
. ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
C GRUBU YAPILAR                                    1.415,00
. Üst donan›ml› kompleks oteller ve tatil köyleri (5 y›ld›zl›)
. Büyük radyo ve televizyon binalar›
. ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
D GRUBU YAPILAR                                     1.710,00
. Opera, tiyatro bale yap›lar›, konser salonlar› ve kompleksleri
. Restore edilecek yap›lar ve tarihi ve eski eser niteli¤inde olup, y›k›larak orijinaline uygun olarak yap›lan yap›lar
. ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

Aç›klamalar
1-) Benzer yap›lar, ilgili gruptaki yap›lara k›yasen uygulay›c› kurum ve kurulufllarca Mimarl›k ve Mühendislik
Hizmetleri fiartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlan›larak belirlenecektir.
2-) Tebli¤in revizyonu çal›flmalar›nda s›n›f› veya grubu de¤ifltirilen veya tebli¤den ç›kar›lan yap›lar için, 2011
y›l›ndan önceki tebli¤lere göre yap› s›n›f› ve grubu belirlenmifl mimarl›k ve mühendislik hizmetlerinde; belirlen-
di¤i y›l›n tebli¤indeki yap› s›n›f› ve grubu de¤ifltirilmeksizin 2011 y›l› tebli¤inde karfl›l›¤› olan tutar esas al›nmak
suretiyle hesap yap›lacakt›r.
Tebli¤ olunur.
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Aidatlar›n› ödeyen 

üyelerimiz;

Ferdi Kaza
Sigortas›’ndan
yararlan›yor

Bu hizmetten 2011 y›l› aidat›n›z› 
ödedi¤iniz tarihten 2011 y›l› 

sonuna kadar yararlanabilirsiniz.

Teminat Limiti
Vefat 50.000 TL

Kal›c› Sakatl›k 50.000 TL

Tedavi Masraflar› 5.000 TL

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Manisa Temsilcili¤i’ndeki etkinlikleri

www.manisamimarlarodasi.org.tr
adresinden takip edebilirsiniz.

‹nsanl›k An›t› Y›k›ld›

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'›n 'ucube' diye
nitelendirdi¤i ‹nsanl›k An›t› y›k›ld›

Sukap› Mahallesindeki Üçler tepesi üzerine Kars'›n eski
Belediye Baflkan› Naif Alibeyo¤lu taraf›ndan heykelt›rafl
Mehmet Aksoy'a yapt›r›lan 24,5 metre yükseklikteki an›t
y›k›ld›.

‹nsanl›k An›t›’n›n y›k›lmas›n› önlemek amac›yla çeflitli ku-
rum, kurulufl ve sanatseverlerin yapm›fl oldu¤u her türlü
eylem ve bas›n aç›klamas› fayda etmedi. Son olarak 23
Nisan 2011 tarihinde ''‹nsanl›k An›t›''n›n kald›r›lmas›na kar-
fl› ç›kan sanatç›lar heykelin önünde bas›n aç›klamas› yap-
t›. Kamuoyunda genifl yer bulan heykelin kald›r›lmas› ka-
rar›n› protesto eden sanatseverler, sanat›n ve sanatç›n›n
onurunu korumak için bir araya geldiklerini; özgür ruh ve
düflünceyi savunduklar›n› dile getirdi.
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1 Nisan 2011 Tarihi ‹tibariyle Mimarlar
Odas› Üyelerinin fiubelere Göre Da¤›l›m›
ADANA 842 %  2.21  
ANKARA 7487 19.63
ANTALYA 1581 4.15
BALIKES‹R 301 0.79
BURSA 1210 3.18
ÇANAKKALE 157 0.42
DEN‹ZL‹ 284 0.75
D‹YARBAKIR 433 1.14
ELAZI⁄ 85 0.23
ESK‹fiEH‹R 278 0.73
GAZ‹ANTEP 558 1.47
G‹RESUN 74 0.20
HATAY 278 0.73
‹STANBUL 15636 40,99
‹ZM‹R 3722 9.76
KAYSER‹ 531 1.40
KOCAEL‹ 564 1.48
KONYA 1166 3.06
MALATYA 159 0.42
MERS‹N 512 1.35
MU⁄LA 752 1,98
ORDU 148 0.39
SAMSUN 492 1.29
TRABZON 623 1.64
VAN 236 0.62
TOPLAM 38109 %100.00

Vefat eden üye say›s›: 1958
‹stifa eden üye say›s›: 1409
Bilinmeyen: 39
Aktif üye say›s›: 38109
TOPLAM : 41515

31.12.2010 tarihi itibariyle aktif üye say›s›: 37791
01.01.2011 – 01.04.2011 tarihleri aras›nda aktif üye art›fl›: 387
Aktif üye say›s›: 38109
Erkek: 23072 (%60.48)    Kad›n: 15076 (% 39.52)
Verilen son sicil numaras›: 41631

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Salihli Temsilcili¤i Yönetim
Kurulu’nda De¤ifliklik
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Salihli Temsilcili¤i Yönetim
Kurulu Baflkan› Sakine Öz milletvekilli¤i adayl›¤› baflvuru-
sundan dolay› 09.03.2011 tarihinde istifa etmifltir. Temsil-
cili¤imizin 14.03.2011 tarih ve 108 say› ile al›nan karar› ge-
re¤ince yeni yönetim kurulu flu flekildedir:

Baflkan: fiefaat Karabulut
Sekreter Üye: Fatma Gökçe Tafldelen
Sayman Üye: Fatofl A¤c›
Üye: Mesude Tafll›
Üye: fieref Topkaya

Her ‹fl Yerine En Az 

Bir Stajyer Ö¤renci...
Her Ö¤renciye Uygun

Bir Staj Yeri...

‹flyerlerinin kendi ilgi ve uzmanl›k alanlar›na uyum
sa¤layabilecek stajyerlerle iletiflime geçmelerini,
ö¤rencilerin de kendi tercih bilgi ve becerilerine
uygun iflyerlerine yönlendirilmelerini sa¤lamak

amac›yla fiubemiz çal›flmalar yürütmekte, ö¤renci ve
mimarlardan taleplerini alarak karfl›l›kl› olarak

de¤erlendirmektedir. Stajyer talepleriniz için lütfen
fiubemize baflvurunuz.
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HABERLER
Yerel Süreli Yay›n  •  Ayda Bir Yay›mlan›r
Yay›n Yeri: 1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R
Tel: (0.232) 463 66 25 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr • http://www.izmimod.org.tr
SAYI : 2011/4 Bask› Tarihi: 09.05.2011
Bask›: Özdil Bas›mevi (0.212) 251 83 13
Yap›m: Mimarl›k Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi (0.212) 244 86 11

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

SAH‹B‹ : Hasan TOPAL

SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU

BÜLTEN‹

Yunus Nadi fiiir Arma¤an› Melisa
Gürp›nar ile Ünal Ersözlü Aras›nda
Paylaflt›r›ld›

Do¤an H›zlan, Cevat Çapan,
Ataol Behramo¤lu, Muzaffer
‹lhan Erdost ve Refik Dur-
bafl’›n seçici kurulda yer ald›-
¤› Yunus Nadi fiiir Ödülü Me-
lisa Gürp›nar’›n Gezintiler
dosyas› ile Ünal Ersözlü’nün

Kap›y› Çal›yorum dosyalar› aras›nda paylaflt›r›ld›. Yunus
Nadi Ödülleri, orijinal ad›yla Yunus Nadi Arma¤an›, gaze-
teci Yunus Nadi'nin ad›n› yaflatmak için 1946'dan itibaren
verilmeye bafllanan ödüllerdir. Daha önce bir dalda yap›-
lan ödüllendirmenin kapsam› 1990 y›l›ndan itibaren ge-
niflletilmifl ve ad› Yunus Nadi Ödülleri olmufltur. Günü-
müzde bu ödüller öykü, roman, fliir, sosyal bilimler ve ka-
rikatür dallar›nda verilmektedir.

SMGM’den ‹ki Yeni Yay›n  
Mimarlar Odas› Bilirkiflilik
ve Gayrimenkul De¤erleme
Komitesi’nce haz›rlanan
“Gayrimenkul De¤erleme
Uzmanl›¤›” ve “Tespit Da-
valar› ve Tespit Raporlar›”
adl› kitapç›klar SMGM Ya-
y›nlar› taraf›ndan yay›mlan-
d›. ‹lgili alanlarda pratik bil-

giler sunan rehber niteli¤indeki kitapç›klar›n üyeler için
birer baflvuru kayna¤› olmas› hedefleniyor.

Yeni E-E¤itimler Aç›ld›
1 Ocak 2011 tarihinde dört farkl› içerikli e¤itim ile aç›lan
Mimarlar Odas› E-E¤itim Program›na yeni üç farkl› e¤itim
daha üyelere sunuldu. Üyelerimiz için haz›rlanan yeni e¤i-
timler flunlard›r: 

Kültürel ve Do¤al De¤erlerin Korunmas› - II (Doç. Dr.
Emre Madran - Doç. Dr. Mine Hamamc›o¤lu Turan)

Yap› Tasar›m›nda Deprem Faktörü (Bar›fl Çokcan)

Prefabrike Betonarme Sistemler ile Tasar›m (Bülent Tok-
man - A. Fatih Sayan / Türkiye Prefabrik Birli¤i)

Hasan Bülent Gencol’u Kaybettik
04.05.2011 tarihinde kaybetti¤imiz de-
¤erli meslektafl›m›z Hasan Bülent Gencol
(‹TÜ, 1959) 1224 sicil numaras› ile Odam›-
za kay›tl› idi.


