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Manisa’n›n Soma ilçesinde özel bir flirkete ait kömür oca-
¤›nda 13 May›s 2014 tarihinde meydana gelen kazada,
flimdiye kadar 200’ü aflk›n maden iflçisi hayat›n› kaybet-
mifl, 100’ü aflk›n iflçi çeflitli derecelerde yaralanm›fl, yüz-
lerce iflçiden ise henüz haber al›namam›flt›r.

Yaflad›¤›m›z bu büyük ac› nedeniyle kaybetti¤imiz yurt-
tafllar›m›z› sayg› ile an›yor, ailelerine ve toplumumuza
baflsa¤l›¤›, maden oca¤›nda mahsur kalan emekçilerin bir
an önce kurtar›lmalar›n› ve yaral›lar›n sa¤l›¤›na kavuflma-
lar›n› diliyoruz.

Bu kaza ile 2013 y›l› Ekim ay›nda verilen, ancak TBMM
gündemine 2014 y›l›n›n Nisan ay› sonunda gelebilen, So-
ma’daki maden ocaklar›nda meydana gelen kazalarla ilgi-
li araflt›rma önergesinin AKP milletvekillerinin oyu ile red-
dedildi¤i bilinmektedir. ‹ktidar›n emek ve can güvenli¤i
karfl›s›ndaki tavr›, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konusundaki
çözüm önerilerini ve katk›lar› reddetmesi, sorumlular ve
çal›flma koflullar› hakk›nda bir araflt›rmaya dahi tahammül
edememesi ile bir kez daha anlafl›lm›flt›r.

Hükümetin kamu denetimini, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤ini
yok sayan anlay›fl›; sermayenin azami kâr h›rs›, özellefltir-
me, sendikas›zlaflt›rma, tafleronlaflt›rma ve çal›flanlar aley-
hine oluflturulan politikalar; güvenlikle ilgili yap›lmas› ge-

reken harcamalar›n gereksiz masraf olarak görülmesi; ül-
kemizde bugüne kadar pek çok çal›flan›n hayat›na mal ol-
mufl ve olmaya devam etmektedir. Oysa tüm dünyada ol-
du¤u gibi özellikle eme¤e dayal› çal›flman›n ve ifl gücünün
yo¤un oldu¤u ülkemizde iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i, üze-
rinde durulmas› gereken öncelikli bir konudur.

4857 say›l› ‹fl Kanunu, 5763, 5920, 5921, 6111 say›l› Torba
Yasalarda yap›lan de¤ifliklikler ve ilgili KHK hükümleri, ik-
tidar›n ekonomik büyümeye odaklanan politikalar›yla bi-
çimlenmifltir. ‹fl güvenli¤i ve iflçi sa¤l›¤› ile ilgili mevzuat-
taki yetersizlikler ve gerekli denetimlerin yap›lmamas› ne-
deniyle karfl›lafl›lan ifl kazalar›, kamu vicdan›n› son derece
rahats›z eden önemli bir toplumsal sorun haline gelmifltir.
‹fl yerlerinin denetimi ve gözetimi devletin asli görevlerin-
dendir. Sosyal Güvenlik ve Çal›flma Bakanl›¤› bu Anayasal
görevini 2004 y›l›ndan bu yana özel sektöre devretmek
için elinden geleni yapmakta, Hükümet aç›lan davalarda
verilen kararlar› etkisiz k›lmak için sürekli yasa ve yönet-
melik de¤iflikli¤i yapmaktad›r.

AKP iktidar›n›n gündeminde bulunan çal›flma alan›ndaki
sorunlar› daha da büyütebilecek, emekçilerin yaflam›n› pi-
yasa inisiyatifine terk eden, ifl cinayetlerini art›ran nitelik-
te “Tafleron ve ‹stihdam Yasas›” mutlaka geri çekilmelidir.
Çal›flma yaflam›, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i ile ilgili tüm ya-
sa/mevzuat düzenlemeleri, bu alanla ilgili emek ve mes-
lek örgütlerinin önerileri dikkate al›narak yap›lmal›d›r.

Soma’da ifl cinayetine kurban edilen emekçileri bir kez
daha sayg› ile an›yor, kurtarma ve yaralar›n sar›lmas›n›,
sorumlular hakk›nda soruflturmalar›n biran önce tamam-
lanmas›n› bekliyoruz.

De¤erli kamuoyumuza sayg› ile duyurulur.

TMMOB Mimarlar Odas›

Soma’da Canlar›m›z› Kaybetmenin Derin Üzüntüsü ‹çerisindeyiz!
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Bas›n Aç›klamas› 28.05.2014

Ruhsat sorumlulu¤u TK‹`ye ait olan Soma Kömür ‹flletme-
leri A.fi. taraf›ndan hizmet al›m yolu ile iflletilen Manisa ‹li
Soma ‹lçesi Eynez/Karanl›kdere yer alt› kömür oca¤›nda,
13 May›s 2014`te meydana gelen olay sonucunda, arala-
r›nda befl maden mühendisinin de bulundu¤u 301 maden-
cinin yaflam›n› yitirdi¤i bir katliam yaflanm›flt›r. Ülke ola-
rak ac›m›z büyüktür. Bu kazada yaflamlar›n› kaybedenleri
sayg›yla an›yor, ailelerine, yak›nlar›na ve ülkemize bafl-
sa¤l›¤›, yaral› canlar›m›za da acil flifalar diliyoruz.

Bir daha benzer katliamlar›n yaflanmamas› için TMMOB
olarak daha önce de defalarca ifade etti¤imiz önerileri bir
kez daha tekrarl›yoruz:

Özellikle 80‘li y›llar›n bafl›ndan itibaren uygulamaya konu-
lan özellefltirme, tafleronlaflma, rödövans vb gibi yanl›fl
uygulamalar; kamu madencili¤ini küçültmüfl ve kamu ku-

rumlar›nda uzun y›llar sonucu elde edilmifl olan madenci-
lik bilgi ve deneyim birikimini da¤›tm›flt›r. Üretimin; bu ku-
rumlar yerine, teknik ve alt yap› olarak yetersiz olan, de-
neyim ve uzmanlaflmas› bulunmayan kifli ve flirketlere b›-
rak›lmas›, buna ek olarak, kamusal denetimin de yeterli ve
etkin bir biçimde yap›lamamas› ifl kazalar›n›n artmas›na
neden olmaktad›r. Yaflad›¤›m›z son olay bunu bize bir kez
daha göstermifltir. 

Bu nedenle özellefltirmeler durdurulmal›, tafleronlaflt›rma
uygulamalar› kald›r›lmal›, mecliste bulunan tafleron yasas›
derhal geri çekilmelidir.

Ülkemizde; yüksek risk tafl›yan, kurals›z ve denetimsiz ça-
l›flan, mühendislik bilim ve tekni¤inden uzak, teknik ele-
man›n gözetim ve denetimi olmaks›z›n, tamamen ilkel ko-
flullarda çal›flan pek çok maden iflletmesi bulunmaktad›r.
‹flletmelerin, bilim ve teknolojinin ›fl›¤›nda hareket eden
mühendisin denetimine aç›labilmesi için, mesleki güven-
celerinin sa¤lanabilmesi amac›yla, maden kanununda tek-
nik nezaretçinin, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yasas›nda ise ifl
güvenli¤i uzman›n›n mesleki sorumlulu¤u, ifl ve ücreti
devlet taraf›ndan güvence alt›na al›nmal›d›r. 

Bu amaçla, mevcut Maden Kanunu tasar›s› geri çekilip
önerilerimiz do¤rultusunda yeniden düzenlenmelidir.

6331 Say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu’nun, iflçi ölüm-

Soma’daki ‹flçi Katliam›n›n Faili, ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl
Güvenli¤ini Patronlar›n ‹nsaf›na B›rakan Siyasi ‹ktidard›r
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lerinin, meslek hastal›klar›n›n önlenmesinde tek bafl›na
yeterli olmad›¤›, bu facia ile bir kez daha aç›¤a ç›km›fl ve
bu facia fiilen yasan›n iflas›n›n kan›t› olmufltur.

Bu nedenle, an›lan yasa geri çekilerek Odalar›n, Sendika-
lar›n ve meslek örgütlerinin görüflleri do¤rultusunda yeni-
den düzenlenmelidir. 

‹fl güvenli¤i denetiminden birinci derecede sorumlu olan
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ile Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤›, yaflanan ifl kazalar›n›n önlenebilmesi
için görevlerini tam 

olarak yerine getirmelidir. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl›¤›, denetim eleman› olarak yararlanaca¤› mühendis
ve mimar kadrolar›n› ço¤altarak denetimlerini art›rmal›-
d›r.

Yapt›¤›m›z bütün bu önerilerin yaln›zca yasal düzenleme-
lerle kalmay›p, uygulamada da yaflama geçirilmesi, ben-
zer kazalar›n tekrarlanmamas› aç›s›ndan bir zorunluluk-
tur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› taraf›ndan Maden Ka-
nunu de¤iflikli¤i tasar›s›n›n alelacele Bakanlar Kurulu gün-
demine getirilece¤i kamuoyuna yans›m›flt›r. Bu durum
mevcut zihniyetin hâlâ de¤iflmemifl oldu¤unu göstermek-
tedir. Tasar›; Sendikalar›n, Meslek Odalar›n›n, Üniversite-

lerin ve Sektör Temsilcilerinin görüfllerinin tasar›ya yans›-
t›lmamas› sonucu, yeni Somalar›n oluflabilece¤i bir dü-
zenlemedir. Oysa böyle bir tasar› demokratik kat›l›mc›l›k
anlay›fl› ile düzenlenmeli ve tüm taraflar›n görüflleri al›n-
mal›d›r.

Baflbakan’›n haz›rlad›¤› eylem plan›na göre, tüm maden-
lerde ola¤anüstü hal ilan edilecek olmas›, kendilerinin ha-
z›rlad›¤› ve icra etti¤i mevzuat›n eksik ve yetersiz oldu¤u-
nun bir itiraf›d›r. Bugüne kadar söz konusu mevzuata ve
uygulamalara iliflkin uyar›lar›m›z›n hiçbirini dikkate alma-
yan hükümet, henüz ocakta devam eden yang›n söndü-
rülmeden ve arama kurtarma çal›flmalar› sürerken, ".... bu
iflin f›trat›nda var..." gibi, bilim ve teknikle ba¤daflmayan
söylemlerle, yaflanan katliam› normallefltirmeye, s›radan-
laflt›rmaya, sorumluluklar›n› gizlemeye çal›flm›flt›r.

Yaflanan iflçi katliam›n›n nedeni: iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤ini
hiçe sayan, gözünü kâr h›rs› bürümüfl sermayenin uflakl›-
¤›n› yapan siyasi iktidar›n politikalar›d›r. Durum ne bilgi-
sizlik, ne ihmal, ne de kazad›r. Bilerek ve tasarlanarak ifl-
lenmifl bir cinayettir. 

Bu bak›mdan; siyasi iktidar, sorumluluk ilkeleri gere¤i
derhal istifa etmelidir.

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU
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TMMOB Mimarlar Odas›, 1954 y›-
l›nda özel bir kanunla kurulmufl,
mimarl›k mesle¤inin uygulanmas›
ile ilgili kurallar›n belirlenmesiyle
görevli ve zorunlu üyeli¤e daya-
nan, kamu ve toplum yarar›na ça-

l›flan Anayasal bir meslek kurulufludur. Kuruldu¤undan bu
yana, mesle¤imizin ve meslektafl›m›z›n sorunlar›n›n, ülke-
mizin, kentlerimizin imar süreciyle do¤rudan ba¤› nede-
niyle, kentleflme sorunlar›n› dikkatli biçimde izlemekte,
gerekti¤inde müdahale etmektedir.

60 y›ll›k birikimi ile özgün bir yap›ya sahip Mimarlar Oda-
s›, 1970’lerde toplumcu niteli¤ine kavuflarak, 1980'lerde
yaflanan kesintiye ra¤men, kamu ve toplum yarar›na yap›-
lan kentsel mücadelede önemli bir rol üstlenmifltir. Bu sü-
recin do¤al bir sonucu, bir meslek kuruluflu olarak
1990’larda yaflanan fiziki ve ekonomik depremlerin yarat-
t›¤› olumsuzluklara karfl› örgütlenmede yeni bir aflamaya
geçmifl ve 2000’li y›llarda kentsel ya¤ma karfl›s›ndaki ro-
lü daha da artm›flt›r.

Günümüz toplumunun içinde bulundu¤u sosyal ekonomik
ve politik süreçler mimarl›ktan ba¤›ms›z düflünülemez. Bu
ba¤lamda, Mimarlar Odas›’n›n görevi ve sorumluluklar›
her geçen gün artmaktad›r. Bu nedenle mimarl›k e¤itimin-
den, sürekli mesleki geliflime, mesleki yeterliliklerin belir-

lenmesinden, uluslararas› denklik aray›fllar›na kadar gün-
demde olan geliflmeler, ilgili kurumlarla birlikte de¤erlen-
dirilmekte, meslek ortam›n›n yeniden yap›lanmas› çal›fl-
malar› sürdürülmektedir. Mimarlar Odas›, toplum hizme-
tinde bir meslek örgütü olarak mimarlar›n haklar›n› koru-
ma ve kollaman›n yan› s›ra, toplumun sa¤l›kl› bir yaflam
çevresine kavuflmas›n› ilke edinmifltir.

Atatürk Orman Çiftli¤i’nden Gezi Olaylar›na, Soma’da ya-
flanan ifl cinayetlerine kadar pek çok alanda Mimarlar
Odas›, hem mimarl›¤›n genel insanc›l ve toplumsal misyo-
nuna uygun olarak, hem de Anayasa ve yasalardan ald›¤›
“kamusal yükümlülükler” gere¤ince, halk›n kent, çevre ve
kültürel haklar› ile mimarl›k aras›ndaki ayr›lmaz ba¤lar›n
fikir ve mücadele kurumu olmufltur. Merkez, flube ve tem-
silcilik örgütleriyle ülkenin her yerinde bu alanlardaki so-
runlar›n çözümü ve sak›ncal› uygulamalar›n giderilmesi
için mimarl›k ve toplum ilkeleri ›fl›¤›nda çaba göstermek-
tedir.

Bu ba¤lamda Mimarlar Odas› 60 y›l›n getirdi¤i bilgi biriki-
mi ve sorumlulukla, mesle¤e ve kamu yarar›na iliflkin üst-
lendi¤i sorumluluk ve görevlerini yerine getirmeye, tüm
duyarl› kesimlerle dayan›flma içerisinde mücadele etmeye
devam etmektedir.

TMMOB Mimarlar Odas›

Mimarlar Odas› 60.Y›l›nda
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Bas›n Aç›klamas›23.05.2014

Hükümet, TMMOB’ye ba¤l› Odalar›n idari ve mali deneti-

mini hiçbir yasal alt›¤› olmayan Bakanlar Kurulu kararlar›

ile gerçeklefltirme giriflimini, 12 Odan›n denetimini yapa-

cak olan Bakanl›klar›n belirlendi¤i Bakanlar Kurulu karar›-

n› bugünkü resmi gazetede yay›nlayarak sürdürüyor.

Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n hukuki

statüsü, idari ve mali özerkli¤i, örgütlenme ve hizmet

alanlar› dikkate al›narak, Anayasa'da öngörülen kural çer-

çevesinde özerkli¤i esas alan, idari ve mali denetimin s›-

n›r, derece, kural, yer, süre ve yetkili makam› belirtilerek,

hukuka uygunluk denetimi ile s›n›rl› bir denetimin kanun-

la düzenlenmesi yerine, Anayasa'da öngörülen kurallar

dikkate al›nmadan, s›n›rs›z, öngörülemez, belirsiz, keyfili-

¤e yol açabilecek ve hiyerarflik denetimi bile aflabilecek

bir flekilde sadece denetimi yapacak makam›n Bakanlar

Kurulu karar›yla belirlenmesinin Anayasa'ya ve hukuka

ayk›r› oldu¤unu her f›rsatta ve mecrada dile getirdik.

Meslek Odalar›n›n Bakanlar Kurulu kararlar›yla merkezi

idarenin s›n›rlar› belirsiz denetimine tabi k›l›nmas›n›n ça¤-

dafl yönetim anlay›fl›yla ba¤daflmad›¤›, Anayasa’daki usul

ve kurallara ayk›r› bir yöntem oldu¤u Bakanlar Kurulu ka-

rarlar› hakk›nda aç›lan davalarda da ileri sürülmüfltü. Da-

valar›n sonuçlanmas›n›n beklenmesi yönündeki tüm uya-

r›lara ra¤men Orman ve Su ‹flleri Bakanl›¤›nca TMMOB’ye

ba¤l› Orman Mühendisleri Odas›’nda denetim yap›larak

hiçbir dayana¤› olmayan teftifl raporlar› düzenlenmifltir.

Bugün bir kez daha görüyoruz ki, denetim yetkisinin ku-

rals›z ve s›n›rs›z kullan›lmas› için hukuksuz yasal altl›klar

oluflturulmaktan vazgeçilmemifltir. Bu karar ve uygulama-

lara karfl› meslektafllar›m›z›n deste¤iyle her türlü mücade-

leyi sürdürerek, gerekirse uluslararas› yarg› yollar›na dahi

baflvurulaca¤›n› bir kez daha ifade ediyoruz.

TMMOB Mimarlar Odas›

‹ktidar Meslek Odalar›na Karfl› Hukuk D›fl›
Sald›r›lar›n› Sürdürüyor
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Duyuru

De¤erli Meslektafl›m›z;

TMMOB Mimarlar Odas›, TOK‹ - Emlak Konut GYO A.fi. tara-
f›ndan 28 May›s 2014 tarihinde ilan edilen “7 ‹klim 7 Bölge
Gelenekten Gelece¤e Ulusal Mimari Proje Yar›flmas›” ile ilgili
olarak meslektafllar›m›z›n kat›lmamas› yönünde tavsiye kara-
r› alm›flt›r.

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›, Aral›k 2012’de “K›rsal Alanlarda
Yöresel Doku ve Mimari özelliklerin belirlenmesi ve yayg›n-
laflt›r›lmas›” ile ilgili yar›flma düzenleme talebini Mimarlar
Odas›’na iletmifltir. Ayn› dönemde bas›nda ve kamuoyunda,
dönemin TOK‹ Baflkan› Ahmet Haluk Karabel’in ‹dare bünye-
sinde oluflturulan tasar›m birimi ile art›k Türkiye genelinde
daha görsel, “Osmanl›-Selçuklu mimarisine”, yöresel mimari
örneklerine uygun projeler üretecekleri aç›klamas› yer alm›fl-
t›r.

Bu geliflmeler üzerine Mimarlar Odas› olarak, yar›flman›n sa-
k›ncalar› ve öneriler dile getirildikten sonra yar›flma ilke ve
koflullar›n›n yeniden tarif edilmesi talep edilmifltir. Ancak, ka-
mu yönetimi anlay›fl› ve kat›l›mc›l›k ilkesiyle ba¤daflmayan
bir flekilde öneriler görmezden gelinmifltir.

Bu süreçler yak›ndan takip edilirken, 28 May›s 2014 tarihinde
TOK‹-Emlak GYO taraf›ndan “Mimari Proje Yar›flmas›” ilan
edilmifltir.

Yar›flma flartnamesi ve konusu incelendi¤inde, yar›flman›n
flartnamesinin gerek teknik ve gerekse içeriksel sorunlar› ne-
deniyle, yar›flmaya iliflkin olarak afla¤›da yer alan hususlar
konusunda ciddi hassasiyetleri oluflmufltur;

Her mimari eser, kendi bulundu¤u dönemin sosyal, ekono-
mik ve politik süreçlerinin izlerini tafl›r. Ancak, günümüzde
s›kça dile getirilen “Osmanl›-Selçuklu mimarisi” ad› alt›nda
uygulamalar, yer seçimlerinden komfluluk iliflkilerine, yerlefl-
me karakterinden sosyal ve kültürel hizmet alanlar›na kadar

tümüyle Anadolu’ya yabanc› ve tekdüze yinelenmifl bloklar-
dan oluflan projelerde, ça¤dafl mimarinin asla kabul edeme-
yece¤i “kifliliksiz taklitler” olarak tasarland›¤› gözlemlenmek-
tedir.

Farkl› ba¤lamlara her seferinde yeniden yan›t aray›fl› proje
üretim süreçlerinde nitelikli çevre üretimi için önemlidir. An-
cak, TOK‹ uygulamalar› söz konusu oldu¤unda mimari tav›r-
daki aray›fl eksikli¤i, tek düzelik ve birçok özelli¤i tart›flmal›
kitlesel kent parçalar› göze çarpmaktad›r. Benzer biçimde, 7
iklim için belirlenecek 7 tip “geleneksel mimari” konut, okul
ve sosyal donat› yap›lar› tek-tiplefltirici proje üretim süreçle-
rine teflvik etmesi aç›s›ndan sak›ncal› bulunmaktad›r.

TOK‹’nin yap› üretim süreçleri gözden geçirildi¤inde, zaman
içinde planl› geliflme ve kentleflme ba¤lam›nda farkl› konut
politikalar›n›n uyguland›¤› ancak uygulamada özellikle kim-
likli bir yap›l› çevre üretimi anlay›fl›nda baflar›ya ulafl›lamad›-
¤› görülmektedir. Kültürel derinliklerin göz ard› edildi¤i sa-
dece “simgesel” yaklafl›mlarla dekoratif s›¤l›kta gözlenen, bu
tip uygarl›k ve sanat yoksunu tasar›mlar›n “kimlikli ça¤dafl-
l›k” oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir.

Yar›flma flartnamesinin herhangi bir yönetmeli¤i esas alma-
mas› da ayr›ca hukuki belirsizliklere zemin haz›rlamaktad›r.

Yar›flma flartnamesi ekinde yer alan muvafakatname Fikir ve
Sanat Eserleri Kanununa aç›kça ayk›r›l›k teflkil etmektedir.
Meslektafllar›m›z bu yar›flmaya kat›lmas› halinde hak ihlalleri
ve ma¤duriyetler de yaflayabileceklerdir.

Yar›flmalar›n nitelikli ve sa¤l›kl› çevre elde etmenin en önem-
li araçlar›ndan biri oldu¤u kabulüyle, yukar›da ifade edilen
gerekçelerden dolay› Mimarlar Odas› olarak desteklemedi¤i-
miz yar›flmaya, bir kent/mimarl›k suçu yaratma sürecinde
yer almamalar› gerekti¤i düflüncesiyle meslektafllar›m›z›n ka-
t›lmamas›n› tavsiye ediyoruz.

7 ‹klim 7 Bölge Gelenekten Gelece¤e Ulusal Mimari Proje
Yar›flmas› Hakk›nda Meslektafllar›m›za Duyuru!
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Bas›n Aç›klamas›

‹zmir Büyükflehir Bele-
diyesi ESHOT Genel
Müdürlü¤ü, 24 Haziran
2014 tarihinde bir aç›k-
lama yaparak kentte
otobüs hat güzergâhlar›
ve seferlerinin yeniden
düzenlendi¤ini ve 29
Haziran 2014 tarihi iti-

bariyle uygulamaya geçilece¤ini duyurmufltur. Aç›klamada
gerekçe olarak, bu yolla kentin merkezi yerlerine daha az
toplu tafl›m arac› girece¤i, tek uzun hatlar yerine k›sa aktar-
mal› hatlarla ulafl›m›n sa¤lanaca¤›, bu sayede trafik s›k›fl›kl›-
¤›n›n önlenece¤i, yolculuk süresinin k›salaca¤›, enerji tasar-
rufu sa¤lanaca¤› belirtilmektedir.

"Ezberimizi Bozuyoruz" cümlesiyle duyurulan bu uygulama-
ya dair kentliden, meslek odalar›ndan, sivil toplum kuruluflla-
r›ndan b›rak›n görüfl almay›, uygulamay› bu çevrelere tan›t-
ma gere¤i bile görülmeden yeni düzenlemenin hayata geçi-
rilmesi ne sosyallikle, ne de demokratl›kla ba¤daflmaktad›r.
Bu tür kararlar›n halk›n genifl kat›l›m›yla al›nmas›, sorunsuz
uygulanmas› aç›s›ndan çok önemlidir. 

Bilindi¤i gibi kentimizde toplu ulafl›mda karayolu, rayl› sis-
tem ve deniz yolu farkl› bölgelerde, farkl› yo¤unlukta kulla-
n›lmaktad›r ve birbirinin tamamlay›c›s› durumundad›r. Yeni-
den düzenlenen sistemle ilgili görüfllerimizi flöyle özetleyebi-
liriz: 

1) Ulafl›m Ana Plan›n›n, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›n-
dan tart›flmaya aç›lmas› ve kamuoyunda duyurulmas›, ilgili
kurumlarla paylafl›lmas› gerekmektedir. 

2) Kent içinde yap›m› planland›¤› bilinen çeflitli rayl› (tram-
vay) sistemlerin ne zaman hayata geçece¤iyle ilgili bilgi hak-
k›nda kamuoyuyla herhangi bir detayl› bilgi paylafl›lmam›flt›r. 

3) Sinyalizasyon sistemindeki yetersizlikler nedeniyle ‹ZBAN
ek seferleri devreye al›namam›flt›r, sinyalizasyon sisteminin
tümden de¤ifltirilmesi gerekti¤i tart›fl›lmaktad›r. Sinyalizas-
yon sistemindeki eksiklik ve yeni vagonlar›n gelmemifl olma-
s› nedenleriyle istasyonlarda y›¤›lmalar olmas› kaç›n›lmazd›r.
Uzun mesafeli otobüslerin kald›r›l›p ‹ZBAN ve metronun kul-
lan›lmas› olumlu bir geliflme olarak görülebilir ancak ‹ZBAN
ve metronun kapasitesinin buna ne kadar uygun oldu¤u be-
lirsizdir. Mevcut sefer s›kl›¤› ve katar say›s› dikkate al›nd›¤›n-
da yeterli olmayaca¤› düflünülmektedir.

4) Yeni vapur yat›r›mlar› sonuçland›r›lmam›fl, isimleri hakk›n-
da internet ortam›nda öneri toplanan vapurlar henüz körfe-
ze ulaflmam›flt›r. Mevcut vapurlar›n iflletme saatlerinin dü-
zenlendi¤ine dair bir düzenleme hayata geçmemifltir.

Tek bafl›na otobüs seferlerinde yap›lacak düzenlemelerin
trafik sorununa çare olmayaca¤› ve kamuoyuyla paylafl›lma-
dan, kamuoyu bilgilendirilmeden hayata geçirilecek böyle
bir uygulaman›n kentlinin ulafl›m konforunu sa¤lamayaca¤›
aç›kt›r. 

Son olarak, Büyükflehir Belediye Baflkan› ve ulafl›mdan so-
rumlu bütün Genel Müdürler, yard›mc›lar›, daire baflkanlar›
ve amirlerinin bir ay süreyle makam arac› kullanmadan bu
sistemle gereksinmelerini karfl›lamalar›n› öneriyoruz. Ancak
bu flekilde kentliyi daha iyi anlayacaklar›n› ve sorunu ak›lc›,
bilimsel yöntemlerle çözeceklerini düflünüyoruz.

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

Eshot Genel Müdürlü¤ü’nün, Kent Halk›na Yeterince Anlat›lmayan
ve Kentlinin Kat›l›m› Sa¤lanmadan K›sa Sürede Uygulamaya
Koymaya Çal›flt›¤› Ulafl›m Planlamas› Durdurulmal›d›r

25.06.2014
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Bas›n Aç›klamas›

Hukuka Ayk›r› Çed Muafiyeti Durduruldu

T.C. Anayasa Mahkemesi; 21 May›s 2013 tarihli torba yasa-
ya eklenen ve 2872 Say›l› Çevre Kanunu'nda getirilen "23
Haziran 1997'den önce yat›r›m program›na al›nm›fl olup
bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarih itibariyle planlama
aflamas› geçmifl veya ihalesi yap›lm›fl olan veya üretim ve-
ya iflletmeye bafllam›fl projeler ile bunlar›n gerçeklefltiril-
mesi için zorunlu olan yap› ve tesisler ÇED kapsam› d›fl›n-
dad›r" düzenlemesini, gecikmeli de olsa anayasaya ayk›r›
bularak iptal etmifltir. Böylece 3.Havaalan›, 3.Köprü, Geb-
ze Otoyolu, Il›su Baraj› ve Hidroelektrik Santraller (HES)
ve benzeri gibi bir çok projeler Çevresel Etki De¤erlendir-
mesi Muafiyeti korumas›ndan ç›km›flt›r. 

Çevresel Etki De¤erlendirmesi yap›lmas› ve olumlu rapor
almas› zorunlu hale gelen bu projeler iktidar›n ekonomik
istikrar söylemleriyle rant sa¤lamak amac›yla yap›laflma-
ya açt›¤› do¤al alanlarda yer almaktad›r. ‹ktidar; yat›r›mc›
ve uluslararas› flirketler, çevresel ve sosyal maliyetleri üst-
lenmek istemedikleri için büyük projelerin ÇED sürecin-
den muaf tutulmas› talebini; Çevre Kanunu'nda getirdi¤i
de¤ifliklikle düzenlemifl ve Dan›fltay'›n yetki alan›ndan ç›-
kararak daha önce durdurulan uygulaman›n önünü açm›flt›.

‹ktidar›n sürdürdü¤ü politikalarla ülkemizin tamam›nda,
kentsel ve k›rsal alanlar›, tabiat varl›klar›, bütün koruma
alanlar›, ormanlar, k›y›lar, milli parklar, do¤al sit alanlar›,

meralar, yaylalar, k›fllaklar vb. tüm çevre rant alanlar› ha-
line getirilmekte ve do¤al kaynaklar yok olmakta, yeralt›
ve yerüstü su kaynaklar› kirletilmekte, kentsel, k›rsal çev-
re sorunlar› h›zla artmaktad›r. Buna karfl›n, birbiri ard›na
planlanan ve yürürlü¤e sokulan bu projelerle ilgili meslek
odalar› ve hatta kamu kurumlar› taraf›ndan düzenlenen
raporlar göz ard› edilmektedir.

Anayasa Mahkemesi'nin Karar›, T.C. Anayasas› 56.Madde-
sinde yer alan sa¤l›kl› ve dengeli bir çevrede yaflama hak-
k›n› korumakta ve Devlete bu maddede yer alan "çevreyi
gelifltirmek, çevre sa¤l›¤›n› korumak ve çevre kirlenmesi-
ni önlemek" ödevlerini hat›rlatmaktad›r. Esas itibariyle
çevre ya¤mas› ve rant amaçl› bu projeler nedeniyle olufla-
cak çevre tahribat› geri dönülemez boyutlara ulaflmadan
önce, projeler hakk›nda haz›rlanan raporlar kamuoyu ile
paylafl›lmal› ve ilgili idarelerce incelenerek gerekli önlem-
ler al›nmal›d›r. 

Mimarlar Odasi olarak; sa¤l›kl› yaflam çevrelerinin olufltu-
rulmas› için, kentsel, k›rsal tüm do¤al kaynaklar›n sömü-
rülmesi karfl›s›nda, öncelikle do¤al kaynaklar›m›z›n ve
çevremizin korunmas› amac›yla verdi¤imiz mücadeleye
devam etmekte kararl› oldu¤umuzu bir kez daha vurgulu-
yor ve iktidar› Mahkeme Kararlar›na uymaya ça¤›r›yoruz. 

TMMOB M‹MARLAR ODASI

07.07.2014
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Rapor

Kapat›lan ‹l Özel ‹daresi'ne Ait Arazilerin Kamusal
Hizmetler D›fl›na Ç›kar›lmamas›, Sat›lmamal›, Kentin ‹htiyaç
Duydu¤u ve Kentte Yetersiz Oldu¤u Bilinen Kentsel Teknik
ve Sosyal Altyap› Alanlar›n›n Art›r›lmas›nda Kullan›lmal›d›r
Ülkemizde yerel yönetimler iki yap› içinde tan›mlanm›flt›r;
Belediyeler ve ‹l Özel ‹dareleri. ‹lgili kanunlar›yla Belediye-
ler kendi s›n›rlar› içinde ve mücavir alanlar›nda hizmet su-
numu ile görevli ve yetkili iken, ‹l Özel ‹dareleri de Beledi-
ye s›n›rlar› ve mücavir alanlar› d›fl›nda kalan il bütününde
hizmet sunumunda görevli ve yetkili k›l›nm›fllard›r.

Son olarak yürürlü¤e giren Büyükflehir Belediyeleri hakk›n-
da kanun ile Büyükflehir statüsünde olan Belediyelerin s›n›r-
lar› il s›n›rlar› olarak tan›mlanm›fl, bu kapsamda Büyükflehir
Belediyesi olan illerde ‹l Özel ‹dareleri kapat›lm›flt›r.

‹l Özel ‹dareleri'nce yerine getirilen hizmet sunumlar›, görev
ve yetkileri de Büyükflehir Belediyelerine devredilmifltir.

‹lgili kanunda kapat›lacak ‹l Özel ‹dareleri'nin mal varl›kla-
r›n›n, personel, araç ve gereçlerinin nas›l paylaflt›r›laca¤›-
na dair ayr›nt›l› görevler, süreler ve sorumluluklar tan›m-
lanm›flt›r.

Bu tan›mlara göre kurulacak komisyonlar arac›l›¤› ile ‹l Özel
‹daresi'ne ait mal varl›klar› 30 Mart 2014 tarihine kadar ka-
nunda yaz›l› usullerle da¤›t›laca¤› kurala ba¤lanm›flt›r.

Ancak, kanunun amaç ve kapsam bölümünde aç›kça be-
lirtildi¤i ve yukar›da özetlendi¤i gibi esas olan güvenli,
planl›, daha yaflan›labilir kentler, yerleflmeler ve sa¤l›kl› bir
çevre için ve il halk›n›n ortak gereksinimlerinin karfl›lan-
mas› amac›yla hizmet sunumu görev ve sorumluluklar›

Büyükflehir Belediyelerine verildi¤inden, eskiden yine hiz-
met sunumu ve görev sorumlulu¤u ba¤lam›nda ‹l Özel
‹dareleri'nin elinde bulunan mal varl›klar›, personel, araç
ve gereçlerin de bu görev ve sorumluluklar›n kanun ile
devredildi¤i Büyükflehir Belediyeleri'ne devredilmeleri ya-
san›n amaç ve ruhuna uygun bir yöntem olacakt›r.

Kuflkusuz bu mal varl›klar›ndan, yürürlükte bulunan imar
planlar› kapsam›nda, e¤itim, sa¤l›k, kültür, spor vb. ifllev-
lere ayr›lan alanlar bu ifllevleri yerine getirmekle sorumlu
ilgili bakanl›klara devredilebilir, devredilmelidir.

Gerekçesi ne olursa olsun, kapat›lan ‹l Özel ‹daresi'ne ait
arazilerin kamusal hizmetler d›fl›na ç›kar›lmamas›, sat›lma-
mas›, kentin ihtiyaç duydu¤u ve kentte yetersiz oldu¤u
bilinen kentsel teknik ve sosyal altyap› alanlar›n›n art›r›l-
mas›nda kullan›lmal›d›r.

Örne¤in; yeflil alanlar›n rekreasyon alanlar›n›n, kültürel te-
sis alanlar›n›n, teknik altyap› alanlar›n›n gelifltirilmesi ‹zmir
kenti için yaflamsal önem tafl›maktad›r. Kapat›lan ‹l Özel
‹daresi'ne ait araç gereç ve mal varl›klar› da bu ifllevlerde
kullan›lmak üzere bir an önce Büyükflehir Belediyesi'ne
devredilmeli, bu mal varl›klar›n›n kentliler için kamu kulla-
n›mlar› kesintisiz sürdürülmelidir.

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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Rapor

‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisince Karara Ba¤lanm›fl
ve Ask›ya Ç›kar›lm›fl Olan 1/5000 Ölçekli Yeni Kent
Merkezi Plan Notu ‹laveleri ve De¤ifliklikleri, ‹mar
Kanunu'na, Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmeli¤e,
Planlama ‹lkelerine ve Kamu Yarar›na Ayk›r›d›r

‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi'nin 13.12.2013 tarih,
05/1499 say›l› karar› ile 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi
Naz›m ‹mar Plan› Plan Notlar›nda de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. 

M‹A (Merkezi ‹fl Alan›) YA DA METROPOL‹TEN AKT‹V‹-
TE MERKEZ‹ 

"plan notunda yap›lan de¤ifliklikle mevcut flekline malikle-
ri ayn› olan ve bir bütünlük oluflturan imar adalar›nda
ve/veya parsellerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar pla-
n›nda belirlenerek birlikte projelendirilecek alan s›n›r› için-
de yap›laflma koflullar› ve kullan›m karar› oranlar› de¤ifl-
memek kayd›yla kullan›mlar aras› transfer yap›labilir. Bu
durumda bir parselde an›lan kullan›mlar›n biri ya da bir
kaç› yer alabilir" fleklinde ilave yap›lm›flt›r.

Elefltiri: bu not ilavesi ile bir anlamda imar hakk› transferi-
ne olanak sa¤lanmaktad›r. Plan›n bütünlü¤ünden farkl›
olarak ayr› konut siteleri yap›labilmesinin önü aç›lmakta-
d›r. Plan de¤ifliklikleri bozulmaktad›r.

TUR‹ZM + T‹CARET + KÜLTÜR

Plan notunda "konut" kullan›m› da getirilmekte, "turizm +
kültür kullan›m› (her iki kullan›m yer almak kayd›yla yap›
inflaat alan›n›n (kaks/emsal alan›n›n) %15 inden az olamaz.
Konut kullan›m› ise yap› inflaat alan›n›n (kaks/emsal alan›-
n›n) 1/3'ünden fazla olamaz. Malikleri ayn› olan ve bir bü-
tünlük oluflturan imar adalar›nda ve/veya parsellerinde
1/1000 ölçekli uygulama imar plan›nda belirlenecek birlik-
te projelendirilecek alan s›n›r› içinde yap›laflma koflullar›
ve kullan›m karar› oranlar› de¤iflmemek kayd›yla kullan›m-
lar aras› transfer yap›labilir" fleklinde plan notu ilavesi ya-
p›lm›flt›r.

Elefltiri: yeni Kent Merkezi 1/5000 Ölçekli Naz›m ‹mar Pla-
n›, plan bütünlü¤ü içinde planlama alan›nda arazi kullan›m
ve altyap› dengelerini gözeterek bölgelemeler yapm›fl, bu
bölgelerde hangi ifllevlerin yer ald›¤›n› da plan notlar›nda
ayr›nt›l› olarak tan›mlam›flt›r. Planda ve plan notunda "tu-
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rizm+ticaret+kültür"e ayr›lan alanlarda plan notunun aç›-
l›m›nda ve plan›n öngörüsünde "konut" karar› bulunmad›-
¤› halde, yap›lan plan notu ilavesi ile "turizm+ticaret+kül-
tür" ifllevlerine ayr›lan bölgelerde 1/3 oran›nda konut ya-
p›lmas›na olanak sa¤lanmaktad›r. Turizm, ticaret ve kül-
tür ifllevlerinin gereksinimi olan sosyal ve teknik altyap› ile
konut kullan›m›n›n gereksinimi olan sosyal ve teknik alt-
yap› ve donat›lar ayn› de¤ildir. Planlama alan›nda, bu plan
notu ilavesiyle getirilecek konutlarda yaflayacak nüfusun
ihtiyac› olan "yeflil alanlar, e¤itim alanlar›, sa¤l›k alanlar›,
kültürel alanlar vb donat›lar planda ayr›lmam›flt›r. Plan
notu bu flekliyle ‹mar Kanunu eki olan Plan Yap›m›na Ait
Esaslara Dair Yönetmeli¤in, plan de¤iflikli¤i ile bir alanda-
ki nüfusun art›r›lmas› halinde, o nüfusun gereksinimi olan
e¤itim, sa¤l›k, yeflil alan, kültürel alan, otopark, ulafl›m vb
donat›lar›n da art›r›laca¤› ya da ayr›laca¤› kofluluna ayk›-
r›d›r. Bir baflka ifadeyle planlama ilkelerine ve kamu yara-
r›na ayk›r›d›r. 

Ayr›ca mevcut Yeni kent Merkezi Naz›m ‹mar Plan› bu
bölgenin turizm-ticaret ve kültür kullan›m› ile gelifltirile-
ce¤ini, bu bölgelerde konut yer almayaca¤›n› tan›mlar-
ken, turizmin kamu yarar› kavram›n› ve kent geliflmesin-
deki hedefini belirlemektedir. Yap›lan de¤ifliklikle tu-
rizm+kültür kullan›m› %15'e düflürülmektedir. Bu yaklafl›m
turizm kenti stratejisiyle de çeliflmekte, bölgeyi üçte bir
oran›nda konuta açmaktad›r. Turizm için ayr›lm›fl bölge-
lerde de konut siteleri yap›lmas›n›n önü aç›lmaktad›r. ‹n-
ciralt›'n› turizm amaçl› yap›laflmaya açmaya çal›flan yerel

yönetim anlay›fl›n›n, yeni kent merkezinde mevcut plan-
lardaki "turizm" kararlar›n› kald›rmas› ilginç bir çeliflkidir. 

Kent bütününde plan dengeleri ve hedefleri aç›s›ndan da
yap›lan plan notu de¤iflikli¤i, planlama ilkelerine ve kamu
yarar›na ayk›r›d›r. 

TUR‹ZM + T‹CARET

Plan notlar›na da "konut" kullan›m› eklenmifltir. Benzer
flekilde bu plan notunda yap›lan ilave de, turizm alan›na
1/3 oran›nda konut kullan›m›n› getirmektedir. Turizm kul-
lan›m› %15'e kadar düflmektedir. Konut sitelerine izin ve-
rilmektedir. 

‹mar Kanunu eki olan Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yö-
netmelik'te tan›mlanan, konut getirilerek art›r›lan nüfusun
ihtiyac› olan, yeflil alanlar›n, e¤itim, sa¤l›k, kültür, spor
alanlar›n›n ayr›lmas› kofluluna uyulmam›flt›r. 

Plan notu de¤iflikli¤i bu haliyle, ‹mar Kanununa, Plan Ya-
p›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmeli¤e, planlama ilkelerine
ve kamu yarar›na ayk›r›d›r. 

Sonuç: ‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisince karara ba¤-
lanm›fl ve ask›ya ç›kar›lm›fl olan 1/5000 Ölçekli Yeni kent
Merkezi Plan Notu ilaveleri ve de¤ifliklikleri, ‹mar Kanu-
nu'na, Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmeli¤e, plan-
lama ilkelerine ve kamu yarar›na ayk›r›d›r. Yap›lm›fl olan
ilave ve de¤iflikliklerin iptalini talep ediyoruz. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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Bayrakl›'da Bir Ayr›cal›kl› ‹mar Plan› Hikayesi
‹zmir Büyükflehir Beledi-
ye Meclisi 14 Mart 2014
tarihinde Bayrakl›'da So-
yer Kültür Fabrikas›'n›n
bulundu¤u parselin yap›-
laflma koflullar›n› de¤ifl-
tirdi. Mimarlar Odas› ta-

raf›ndan, parseldeki imar hakk›n› 8 kattan 38 kata yüksel-
ten 1/1000 ölçekli uygulama imar plan› de¤iflikli¤inin ipta-
li için 4 Temmuz 2014 tarihinde dava aç›ld›.

" 1/1000 ölçekli ‹mar Plan› de¤iflikli¤inin, öncelikle bölge
bütününde Naz›m ‹mar Plan›'ndan de¤erlendirilmeden ve
parsel ölçe¤inde haz›rlanm›fl olmas›,

Bu bölgede yüksek yap› karar› verilmesinin hem bu böl-
gedeki parçac› plan kararlar› için bask›y› art›racak hem de
parsel baz›nda kiflilerin prestij ve haks›z kazanç elde et-
mesine yol açabilecek olmas›,

Söz konusu plan tadilat›n›n; "Plan Yap›m›na Ait Esaslara
Dair Yönetmeli¤in" 28. maddesinde belirtilen kat adedinin
art›r›lmas› durumunda uyulmas› gereken koflullar› sa¤la-
mam›fl olmas›,

Kamu yarar› gözetilmemifl olmas› nedenleri ile 3194 say›l›
‹mar Kanunu ve eki olan yönetmeliklere ayk›r›d›r. Söz ko-
nu plan de¤iflikli¤i sa¤lad›¤› kifliye özel ayr›cal›kl› koflulla-
r› nedeniyle planlaman›n eflitlik ilkesine ayk›r›d›r.

1/1000 ölçekli ‹mar Plan› de¤iflikli¤inin, öncelikle bölge

bütününde Naz›m ‹mar Plan›'nda de¤erlendirilmeden ve

parsel ölçe¤inde haz›rlanm›fl olmas› 3194 Say›l› ‹mar Ka-

nunu'na, Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmeli¤e ve

kamu yarar›na aç›kça ayk›r›d›r. 

Bir parsel üzerinde bilimsel, teknik gerekçeye ihtiyaç

duyulmaks›z›n RANTSAL ÇIKARLAR gözetilerek ve fiA-

HIS ÇIKARLARINA hizmet edecek uygulamalar yap›lma-

s› yasa ve yönetmeliklere ayk›r›l›k teflkil edece¤i gibi

serbest yap›laflma hakk›n›n verilmifl olmas› D‹⁄ER PAR-

SELLERDE BULUNAN MÜLK‹YET VE ‹SKAN HAKKINI VE

DÜZEN‹N‹ ‹HLAL EDECEKT‹R. ‹mar planlar›ndaki zaten

yo¤un olan emsal ve yap›laflma yo¤unlu¤u bu de¤iflik-

likle artacak ve bir tehdit haline gelecektir. 

Aç›klam›fl oldu¤umuz sebeplerle ve re'sen tespit edilecek

baflkaca sebeplerle 3194 say›l› ‹mar Yasas›'na ve eki yö-

netmeliklere uygun olmayan, bu niteli¤i ile flehircilik ve

planlama ilkelerine, kamu yarar›na ayk›r› düflen bu plana

parselin hissedarlar›ndan Mehmet Refik Soyer de itiraz

etmifl, büyük mücadeleyle plan tadilat›n› geri çektirmifltir.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi'ni, ilçe belediyeleri parsel ba-

z›nda plan tadilat› yaparak, kiflisel ç›karlar için rant sa¤la-

ma anlay›fl›ndan uzaklaflmaya ça¤›r›yoruz.
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Konak Belediyesi Yeni Hizmet Binas› Mimari Projesi
Yar›flma ile Elde Edilmelidir

Konak Belediye Baflkanl›¤› görevine seçilen Sema Pek-
dafl'› ziyaret eden Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim
Kurulumuz, Konak Belediyesi Yeni Hizmet Binas› projele-
rinin elde edilme yöntemi, kentsel dönüflüm, kat›l›mc›l›k,
kentte mimarl›¤›n öne ç›kar›lmas› konular›nda görüfllerini
aktard›.

fiube Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal, mimarl›k ya-
r›flmalar›n›n nitelikli, yarat›c› fikir ve tasar›mlar›n elde edil-
mesinde en önemli araçlardan biri oldu¤unu, ‹zmir kentin-
de mimarl›¤›n niteli¤inin yükseltilmesinde de mimarl›k ya-
r›flmalar›n›n çok önemli katk›s›n›n olaca¤›n›, fleffaf ve kat›-

l›mc› proje elde etme yöntemi olarak yar›flmalar›n gücünü
aktard›. 

‹zmir'de baflar›l›, iyi tasarlanm›fl yap›lar›n yap›lmas› ve ço-
¤alt›lmas› için, kamu kurum ve kurulufllar› ile yerel yöne-
timlerin kendilerine ait yap› ve tesislerin mimari projeleri-
ni elde etme sürecinde "Mimari Proje Yar›flmas›" yöntemi-
ni tercih ederek topluma öncülük etmelerinin kentleflme
sürecine de olumlu yans›yaca¤› vurguland›.

Belediyenin yar›flma yöntemi ile proje elde etmesi, çok
say›da mimar›n ve mimarl›k ofisinin sürece kat›lmas›, çok
say›da tasar›m aras›ndan beklentilere yan›t verecek, yeni-
likçi ve yarat›c› projelerin seçilmesine olanak sa¤layaca¤›
aktar›ld›. 

Kent mimarisinin ve kentsel yenileme konular›n›n masaya
yat›r›ld›¤› buluflmada, Konak'ta öncelikli yap›lmas› gere-
kenlerin neler oldu¤u tart›fl›ld›. Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi Baflkan› Hasan Topal, ‹zmir'de en fazla tescilli binaya
sahip bölgenin Konak oldu¤unu belirterek, "Konak'ta ya-
p›lacak çok fley var. Önemli olan yaflam kalitesini yüksel-
tebilmek. Daha planl› daha güvenli yaflam kalitesi yüksek
bir kent için her zaman destek vermeye, katk›da bulun-
maya haz›r›z" dedi.
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Etkinlikler

Yaflar Üniversitesi 1. S›n›f Temel Tasar›m Projeleri Sergisi
Mimarl›k Merkezi’ndeydi

24.06.2014 - 08.07.2014 tarihleri aras›nda Yaflar Üniver-
sitesi Mimarl›k Bölümü 1. S›n›f Temel Tasar›m Projeleri
Sergisi fiubemizde sergilendi. 24.06.2014 tarihinde "Te-
mel tasar›m E¤itimi Kolokyumu" Mimarl›k Bölümlerinden
ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerin kat›l›m›yla Mimarl›k Mer-
kezi'nde gerçekleflti.

‹zmir Mimarl›k Bölümleri
Bitirme Projeleri Sergisi
‹zmir Mimarl›k Merkezi’nde
Sergilendi

zmir'deki Mimarl›k Bölümü ö¤rencilerinin "Bitirme
Projeleri Sergisi" 25 Haziran Çarflamba günü ‹zmir
Mimarl›k Merkezi'nde aç›ld›. Ekonomi Üniversitesi, Dokuz
Eylül Üniversitesi, ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve
Yaflar Üniversitesi Mimarl›k Bölümü ö¤rencilerinin bitirme
projelerinden oluflan sergi 25 Haziran - 4 Temmuz tarih-
lerinde sergilendi.

Yeni Mezun Ö¤rencilere
Meflle¤e Hoflgeldin Kokteyli
‹zmir Mimarl›k Merkezi’nde
Gerçekleflti

‹zmir’deki Mimarl›k Bölümü’nden bu y›l mezun olan ö¤-
rencilere 25 Haziran Çarflamba günü Mimarl›k Merke-
zi’nde mesle¤e hofl geldin kokteyli düzenlendi. Kokteyl,
Mimarl›k Bölümü ö¤rencileri ve akademisyenlerin yo¤un
kat›l›m›yla gerçekleflti.
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Etkinlikler

Ekonomi Üniversitesi 
‹ç Mimarl›k Ö¤rencileri
‹zmir Mimarl›k Merkezi’nde

31 May›s Cumartesi günü Ekonomi Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi ‹ç Mimarl›k Bölümü ö¤rencileri ‹zmir Mi-
marl›k Merkezi'ni ziyaret etti. International Federation of
Interior Architects/Designers (IFI)'nin tan›mlad›¤› Dünya ‹ç
Mekanlar Günü kapsam›nda Fakülte taraf›ndan düzenlenen
"Access Interiors" etkinli¤ine ö¤renciler ve ö¤retim üyeleri
kat›ld›. Mimarl›k Merkezi projelendirilme süreci Orhan Ersan
ve Ferhat Hac›alibeyo¤lu taraf›ndan anlat›larak, tan›t›ld›.

“Kartondan Tekneler”
Yar›flmas› Gerçekleflti

‹zmir halk›n› “körfezle” buluflturmak, kabotaj hakk›n›n an-
lam›n› topluma farkl› bir mesajla iletmek ve bugünü daha
anlaml› k›lmak için her y›l 1 Temmuz günü Kabotaj Bayra-
m› kapsam›nda TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu ta-
raf›ndan düzenlenen ve Gemi Mühendisleri Odas› taraf›n-
dan organizasyonu yap›lan “Kartondan Tekneler” yar›fl-
mas›n›n yedincisine Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi L.SOMA
tasar›m›yla kat›ld›. fiubemizin kat›l›m ekibi; Tahsin Erkan,
Kozan Selçuk Erkan, Ahmet Baki Türky›lmaz, Sinegül Ak-
soy, Mehmet Sait Baran, ‹lknur ‹naç, Onur Örün’den olufl-
tu. Cumhuriyet Meydan›’nda kurulan standlarda teknelerin
yap›m›n› gerçekleflti. Ard›ndan yar›flmac›lar kortej olufltura-
rak teknelerini yar›flman›n gerçekleflece¤i Pasaport ‹skele-
sine tafl›d›lar. Baz› teknelerin daha ilk metrelerde batt›¤› ya-
r›flmada, birincili¤i fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi, ikin-
cili¤i Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, üçüncülü¤ü
ise Tekstil Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi kazand›.

Yar›flman›n ard›ndan Cumhuriyet Meydan›’nda gerçekle-
flen ödül töreninde bir konuflma yapan TMMOB Yönetim
Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›, bu etkinlikte Soma’da
yaflanan facian›n öne ç›kar›lmas›n›n önemli oldu¤unu ifa-
de ederek, “Bunun yan›nda her y›l gerçeklefltirdi¤imiz bu
yar›flmayla, deniz ulafl›m›ndaki sorunlara da dikkat çek-
mek istiyoruz. Umar›m bu sorunlar bir an önce giderilir.
Biz TMMOB olarak, güzel günlere olan inanc›m›z›n bir ge-
re¤i olarak böylesi iflleri yap›yoruz” dedi. So¤anc›’n›n ko-
nuflmas›n›n ard›ndan yar›flmada dereceye girenlere ödül-
leri verildi.
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Etkinlikler

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mimarl›k Fakültesi Mimar-
l›k Bölümü, 2014 y›l› mezunlar›n› verdi. Mimarl›k Bölümü
Lisans program›ndan mezun olan ö¤rencilerin mezuniyet
töreni, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Hasan Topal, ö¤retim üyeleri, e¤itimine devam eden
ö¤renciler ve ailelerin de kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

Mimarl›k Bölümü’nden ilk üçe giren ö¤renciler: Ya¤mur
Burcu Günbek, Rabia Ucay, Nazl› Cans›n Erciyes.

Dereceye giren ilk üç ö¤renciye fiubemiz ad›na baflar›
plaketi verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi
Mimarl›k Bölümü 2014 Y›l›
Mezunlar›n› Verdi

“Kent Teraslar›n› Yeniden
Yorumlamak, Bayramyeri”
Sergisi Aç›ld›
23.07.2014 - 08.08.2014 tarihleri aras›nda Yaflar Üniver-
sitesi Mimarl›k Bölümü “Kent Teraslar›n› Yeniden Yorum-
lamak, Bayramyeri” Sergisi fiubemizde sergilendi.
23.07.2014 tarihinde aç›l›fl kokteyli düzenlendi. Kokteyl,
Mimarl›k Bölümü ö¤rencileri, akademisyenler ve mimar-
lar›n yo¤un kat›l›m›yla gerçekleflti.
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Yar›flma

‹zmir Büyükflehir Belediyesi öncülü¤ünde 2009 y›l›n›n Ekim
ay›nda gerçeklefltirilen genifl kat›l›ml› ‹zmir Kültür Çal›flta-
y›'nda, bir düflünce kuruluflu ve demokratik bir platform olarak
faaliyete geçen ‹zmir Akdeniz Akademisi, kentteki dinamikleri
harekete geçirmek için çal›flacak esnek bir yap›lanmad›r ve ka-
t›l›mc› bir anlay›flla çal›flmaktad›r.

Ödüller
5 adet eflde¤er ödül verilecek olup, her bir ödül de¤eri net
20 bin TL'dir.

Yar›flma ‹lan Tarihi 
30 Haziran 2014, Pazartesi
Soru Sorma ‹çin Son Tarih 
10 Temmuz 2014, Perflembe
Sorulara Cevap Vermek ‹çin Jürinin Toplant› Tarihi
12-13-14 Temmuz 2014
Sorulara Cevap Verme Çal›flmalar›n›n ‹lan› ve Sonuçlar›n›n
Yar›flmac›lara Gönderilme Tarihi   
18 Temmuz 2014, Cuma
Tasar›mlar›n Son Teslim Tarihi 
8 Eylül 2014 Pazartesi
Jüri De¤erlendirme Toplant›s› Tarihi 
12-13-14 Eylül 2014
Sonuçlar›n Aç›klanma Tarihi  
19 Eylül 2014, Cuma
Proje Sergileme Tarihleri ve Yeri 
7 Eylül-20 Ekim 2014, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
Kolokyum ve Ödül Töreni Tarihi, Saati ve Yeri 
27 Eylül 2014 Cumartesi, Saat 13.00, AASSM

Dan›flman Jüri Üyeleri
B. Fügen SELV‹TOPU ‹BfiB. Genel Sekreter Yard›mc›s›, ‹zmir Akdeniz

Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi

Ali SABUKTAY ‹BfiB Baflkan Dan›flman›, ‹BfiB. ‹zmir Akdeniz Akademisi

Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Koordinatörü

Hasan TOPAL TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›

Prof. Dr. Tevfik BALCIO⁄LU Yaflar Üniversitesi Rektör Yard›mc›s›,

‹zmir Akdeniz Akademisi Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu Üyesi, Tasar›m Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Mine OVACIK DÖRTBAfi Yaflar Üniversitesi

Sanat ve Tasar›m Fakültesi Endüstriyel Tasar›m Bölüm Baflkan›

Tevfik TOZKOPARAN ‹BfiB Baflkan Dan›flman›

Dr. Ayflegül SABUKTAY AKTAfi ‹BfiB ‹zmir Akdeniz Akademisi Müdürü

Asli Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Cânâ B‹LSEL Mimar (Jüri Baflkan›)

Yrd. Doç. Dr. Can ÖZCAN Endüstriyel Tasar›mc›

Dr. Erdal UZUNO⁄LU Mimar

Hakan GENCOL Endüstriyel Tasar›mc›

Mehmet KÜTÜKÇÜO⁄LU Mimar

Murat TABANLIO⁄LU Mimar

Turgut ÇIKIfi Mimar

Yedek Jüri Üyeleri
Ögr. Gör. Aysun AYTAÇ Endüstriyel Tasar›mc›

‹lker ÖZDEL Mimar

Yrd. Doç. Dr. ‹nci UZUN Mimar

Doç. Dr. Koray KORKMAZ Mimar

Raportörler
Asl› TOPAL ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹zmir Akdeniz Akademisi

Müdürlü¤ü Tasar›m Asistan›, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi

Merve TOSUN ARTOK ‹BfiB Projeler Müdürlü¤ü, Mimar

Raportör Yard›mc›lar›

Ruflen KAYA ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹zmir Akdeniz Akademisi

Müdürlü¤ü, Veri Haz›rlama Kontrol ‹flletmeni

Sezer KIZIL ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹zmir Akdeniz Akademisi Müdürlü¤ü,

Veri Haz›rlama Kontrol ‹flletmeni

‹letiflim Adresi: www.izmeda.org

‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹zmir Akdeniz Akademisi
Tasar›m Koridorlar› Ulusal Fikir Yar›flmas›
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Yar›flma

Yar›flma; Çanak-
kale'nin vizyonu
koflutunda me-
kânsal, kültürel,
sanatsal ve do¤al
de¤erlerin nite-
likli bir biçimde
gel iflt ir i lmesini
amaçlamaktad›r.

Bu yar›flma ile ifllevsel, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik
çözümler içeren, özgün, kimlikli mekânlar oluflturarak ya-
r›flma alan›n›n kentle bütünleflmesi ve kentsel yaflama ka-
zand›r›lmas› hedeflenmektedir. Öte yandan yar›flma alan›;
kent bütününde izlenen de¤iflimlerden kaynaklanan bask›
nedeniyle konut, ticaret, kültür gibi ifllevlere dayal› eksen-
ler üzerinden h›zl› bir dönüflüm sürecinin bafllayaca¤›n›
ifade etmektedir. Dolay›s›yla yar›flma söz konusu bu süre-
ci disipline etmeyi, farkl› boyutlar› da içerecek biçimde ta-
sar›m ve planlama ile yönlendirmeyi amaçlamaktad›r. Bu
do¤rultuda yar›flmac›n›n söz konusu alana iliflkin sosyal,
kültürel, ekonomik boyutlardaki bak›fl› ve gözlemlerinin
de önem tafl›d›¤›n›n bilinmesi gerekmektedir.

Seçici Kurul Dan›flman Üyeleri
Ülgür GÖKHAN Belediye Baflkan›

Özleyifl ÇET‹N ‹mar ve fiehircilik Müdürü-fiehir Planc›s›

Doç.Dr. Ayd›n BÜYÜKSARAÇ Jeofizik Müh

Doç.Dr. Cumhur ASLAN Sosyolog

Dr. Ferhat HACIAL‹BEYO⁄LU Mimar

Seçici Kurul Asil Üyeleri

Prof.Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Mimar-fiehir Planc›s›) - Jüri Baflkan› 

Prof.Dr. Ülkü ALTINOLUK Mimar

Prof.Dr. Mustafa ZORBOZAN ‹nflaat Mühendisi

Prof.Dr. Abdullah KELK‹T Peyzaj Mimar›

Doç.Dr. Yasemen SAY ÖZER Mimar

Seçici Kurul Yedek Üyeleri

Özgür fiahan ÖZER fiehir Planc›s›

Kadri Faik TET‹K ‹nflaat Mühendisi

Kerem ÇINAR Mimar

Yar›flma Takvimi

Yar›flman›n ‹lan› : 15 May›s 2014

Sorular için son gün : 13 Haziran 2014 - 17.00

Cevaplar›n ‹lan› : 17 Haziran 2014

Proje Teslim Tarihi ve Saati : 30 Eylül 2014 - 17.00

Jüri De¤erlendirme Tarihi : 15 Ekim 2014

Sonuçlar›n Aç›klanma Tarihi : 24 Ekim 2014

Ödüller

1.Ödül 90.000 TL

2. Ödül 70.000 TL

3. Ödül 50.000 TL

Mansiyon 20.000 TL

Mansiyon 20.000 TL

Mansiyon 20.000 TL

‹letiflim Adresi: www.canakkale.bel.tr 

Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel
Yenileme Ulusal Mimari Proje Yar›flmas›
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Sonuçlanan Yar›flma

EfiDE⁄ER ÖDÜLLER:

EK‹P 1
UMUT ‹Y‹GÜN
(Ekip Bafl›)
MURAT AKSU
YARDIMCILAR
S‹BEL KURUGÜL, CE-
REN BEK, MERT YILDI-

RIM, HÜSEY‹N Ç‹⁄DEM, DAV‹D RATO

EK‹P 2
FERHAT HACIAL‹BEYO⁄LU (Ekip Bafl›)
DEN‹Z DOKGÖZ
ORHAN ERSAN
YARDIMCILAR
GÜLCAN AFACAN

EK‹P 3
M. AYDIN AVUNDUK
ARMAN YAfiA
ÖZGÜR DA⁄LAR

MANS‹YON 1
N‹MET AYDIN
YARDIMCILAR
ZEYNEP AVSEVER, MURAT HAZAR KESK‹N, YEL‹Z TUNÇ,
MÜRVET fiAH‹N, ESRA GÜVEN, BERKAN ERKOVAN, MURAT
TURAN, DAMLA BOSTANCI, M. ERHAN ÖNCAN

MANS‹YON 2
SEL‹M VEL‹O⁄LU (Ekip Bafl›)
ERCE FUNDA
ORKUN ÖZÜER
ERSEN GÖMLEKS‹Z

MANS‹YON 3
OYA ESK‹N GÜVEND‹
AYÇA YONTARIM
YARDIMCILAR
MUSTAFA DEM‹R

MANS‹YON 4

CAN fi‹MfiEK

YARDIMCILAR

MUSTAFA KÖSE, FA‹K ÖZGÜR DEM‹RKILIÇ

MANS‹YON 5

EM‹NE AKBULUT

SEVG‹ ERKL‹

YARDIMCILAR

EM‹N AYDURAN

DANIfiMAN

BURHAN fiENEL, ‹BRAH‹M fiENEL

SATINALMA

C‹HAN SEV‹ND‹K (Ekip Bafl›)

DO⁄AN TÜRKKAN

YARDIMCILAR

S‹NAN TUNCER, B‹RSEL SAYGILI

SATINALMA

MURAT SÖNMEZ

GÜLfiAH KAHRAMAN SÖNMEZ

YARDIMCILAR

MUSTAFA BADEM, ZAFER KINACI

SATINALMA

MEHMET HAKAN AKAYDIN

ÖZLEM EREN

YARDIMCILAR

MAHMUT AKAYDIN

SATINALMA

‹BRAH‹M EYÜP

HAKAN DEN‹Z ÖZDEM‹R

SATINALMA

TOLGA ‹LT‹R

Kayseri Ticaret Odas› Hizmet Binas› Ulusal Mimari 
Fikir Yar›flmas› Sonuçlar› Aç›kland›
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Sonuçlanan Yar›flma

1. Ödül
SERDAR KIZILTAfi
Mimar

ZEYNEP MEL‹KE
ATAY
Mimar

2. Ödül
BURÇ‹N AKCAN ÜNAL  Mimar

M.AYDIN AVUNDUK Y. Mimar

ARMAN YAfiA  Y. Mimar

ÖZGÜR DA⁄LAR Mimar

MEHMET Y‹⁄‹T ÖZTÜRK  Mimar

ÖMER KARAKUT Mimar

3. Ödül
MEL‹S VARKAL DEL‹GÖZ Y. Mimar

MUSTAFA GÖKHAN ÇEL‹KA⁄ Y. Mimar

1. Mansiyon
D.ÜM‹T YÜCEL Y. Mimar

Ç‹⁄DEM YÜCEL  Dr. Mimar

2. Mansiyon
ONUR ERO⁄UZ Mimar

ANIL BÜTÜN Mimar

3. Mansiyon
AYTAÇ ÖZEN Mimar

KADR‹ ATABAfi Mimar

MÜJDAT KADR‹ ATABAfi Mimar

O⁄UZ CAVLAK Mimar

4.Mansiyon
DO⁄AN TÜRKKAN Mimar Müh.

C‹HAN SEV‹ND‹K Mimar

5.Mansiyon
SEV‹M VEL‹O⁄LU Dr. Mimar

ERCE FUNDA Mimar

ORKUN ÖZÜER Mimar

ERSAN GÖMLEKS‹Z Mimar

Sat›n Almalar: (AL‹ S‹NAN, Mimar,) (ALPER GÜLLE, Mimar

AYÇA ÖNER, Mimar, K.ONUR KESK‹N)

Expo 2016 Antalya Expo Kulesi
Mimari Proje Yar›flmas› Sonuçland›

Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i
Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’n›n Planl› Alanlar Tip ‹mar
Yönetmeli¤i’nin Uygulamalar›na iliflkin yaz›l› görüfllerine
http://www.izmimod.org.tr/index.php?sayfa=
180314&kat=dev linkinden ulaflabilirsiniz.

Otopark Yönetmeli¤i
Otopark Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik tasla¤›na http://www.izmimod.org.tr
adresinden ulaflabilirsiniz.

Plan Notlar›
‹zmir ilçe belediyelerince yürütülen uygulama imar plan-
lar›na ait plan notlar›na http://www.izmi-
mod.org.tr/index.php?sayfa=plan-notla-
ri060913&kat=dev linkinden ulaflabilirsiniz.

facebook.com/izmirmimarlikmerkezi 

twitter.com/ZMRMMRLKMRKZ
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Sonuçlanan Yar›flma

1. Ödül
Ozan Öztepe 
YTÜ - Ekip Bafl›

Derya Ekim Öztepe 
Mimar - YTÜ

Yard›mc›lar: Deniz
Ekim Çubukçu (‹ç Mimar),
Zsofia Török (Mimar)

Dan›flmanlar: ‹smail
Y›ld›r›m (Ressam, heykeltrafl), Âba Müslim Çelik (fiair), Erkut Tok-
man (fiair)

Eflde¤er Baflar› Ödüllü Projeler
S›dd›k Güvendi KTÜ- Ekip Bafl›

Bar›fl Demir Mimar, Osmangazi Üniversitesi

Tuna Han Koç Mimar - KTÜ

Yard›mc›lar: Baflak Çelik (Ö¤renci – ‹TÜ), ‹ffet Huban (Ö¤renci – ‹TÜ)

Emrah Mehmet Güllüo¤luÇukurova Üniversitesi- Ekip Bafl›

Eren Tümer Mimar – Lefke Avrupa Üniversitesi

Can Durmuflo¤lu Mimar – Girne Amerikan Üniversitesi

Y. Kenan Güvenç Mimar – ODTÜ - Ekip Bafl›

‹rem Uslu Mimar

‹brahim Türkeri Mimar

Emre Demirtafl Mimar

Emre Öztürk Tasar›mc›

Deniz K›l›ç Mimar

Adil Tufan Menekfle Tasar›mc›

Nefle Nur Akkaya Mimar

Cansu Uzun Tasar›mc›

Bengi Nar Mimar

Jülide Ya¤mur Peker

Yard›mc›lar: Seda Özçetin Mimar, Kemal Reçber Mimar, Gö-
nül Budancamanak Mimar, An›l Korkmaz Tasar›mc›, Müge Ecel
Mimar, No’ora J. Jalal, Fatih M. ‹pek, Burçin fien, ‹brahim
Özsakall›
Dan›flman: Emre Kisal›

Cihan Sevindik DEÜ

Do¤an Türkkan Mimar – ‹nflaat Mühendisi, YTÜ

Yard›mc›lar: Sinan Tuncer (Ö¤renci – YTÜ), Birsel Sayg›l› (Ö¤renci, YTÜ)

Seçici Kurul Özel Ödülü Alan Projeler
Okan Akben ODTÜ - Ekip Bafl›

Özlem Gümüfl Ertu¤rul Çukurova Üniversitesi - Ekip Bafl›

Gülistan Akkaya, Dindar Duman, Harun Duman, Emre Öz-
yetifl, Osman Tekin, Nurullah Arc›, Yusuf Etiman

Ertu¤rul Morçöl ‹TÜ / ODTÜ - Ekip Bafl›

Gani Turunç Lucerne University

Cedric von Daniken Lucerne University

Murat Demirer iç mimar- Marmara Üniversitesi

Ünsal Demir ‹zmir Yüksek Teknoloji

E. Cihan Erkek Peyzaj Mimar› – ‹stanbul Üniversitesi

Yasemin Tonbul Peyzaj Mimar› – ‹stanbul Üniversitesi

Yusuf Ustao¤lu Grafik Tasar›mc› – YTÜ

Sinan Seren Mimar – YTÜ

Sema Seren Sosyolog – Ege Üniversitesi

Naz›m Özcan fiehir Planc›s›, YTÜ

Oya Eskin Güvendi KTÜ - Ekip Bafl›

Ayça Yontar›m Mimar – ‹TÜ

‹letiflim Adresi: yarisma@roboskimuzesi.org

Roboski Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasar›m Yar›flmas›
Sonuçland›
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Sonuçlanan Yar›flma

1.ÖDÜL
ERKAN ERDO⁄AN M‹MAR ODTÜ

YARDIMCI MUSTAFA YILDIRIM
DANIfiMAN YÜKSEL KONKAN ‹NfiAAT MÜHEND‹S‹ ODTÜ

FUZUL‹ TOPAL MAK‹NE MÜHEND‹S‹ DEÜ

KEMAL GÜRAVfiAR ELEKTR‹K MÜHEND‹S‹ ADMMA

2.ÖDÜL
BORA ÖRGÜLÜ M‹MAR DEÜ

T.D‹DEM AKYOL ALTUN M‹MAR DEÜ

3. ÖDÜL
C‹HAN SEV‹ND‹K M‹MAR DEÜ

DO⁄AN TÜRKKAN M‹MAR YTÜ

DANIfiMAN TOLGA SEZG‹N ‹NfiAAT MÜHEND‹S‹ YTÜ

MURAT A⁄ÇAY ELEKTR‹K MÜHENS‹ YTÜ

NECDET TUNALI MAK‹NE MÜHEND‹S‹ DEÜ

1. MANS‹YON
MEHMET MET‹N POLAT M‹MAR BAHÇEfiEH‹R Ü

B‹LGE ALTU⁄ M‹MAR YTÜ

GÖKHAN TURAN M‹MAR BAHÇEfiEH‹R Ü

BAfiAK fiAH‹N M‹MAR ‹TÜ

2. MANS‹YON
M.ZAFER AKDEM‹R M‹MAR YTÜ

YARDIMCI ECE GÜNAL M‹MAR DO⁄Ufi Ü

SAYAT TULUMC‹YAN ‹Ç M‹MAR MARMARA Ü

HASAN TAfiTAN M‹MARLIK Ö⁄RENC‹S‹ YTÜ

M‹HR‹BAN fiAH‹N M‹MARLIK Ö⁄RENC‹S‹ YTÜ

HANDAN AKYÜREK M‹MARLIKÖ⁄RENC‹S‹ YTÜ

AHSEN DÜfiGÜN M‹MAR DEÜ

3. MANS‹YON
SÜLEYMAN AKKAfi M‹MAR ULUDA⁄ Ü

N‹HAL fiENKAYA AKKAfi M‹MAR YTÜ

DANIfiMAN ÜM‹T D‹fiL‹LER ‹NfiAAT MÜHEND‹S‹ TRAKYA Ü

FATMA KAYGISIZ SARICA MAK‹NE MÜH. DUMLUPINAR Ü

RIZA ‹NCE ELEKTR‹K MÜHEND‹S‹ YTÜ

4. MANS‹YON
ERCE FUNDA M‹MAR ‹TÜ

ORKUN ÖZÜER DR. M‹MAR ‹TÜ

ERSEN GÖMLEKS‹Z M‹MAR YTÜ

DANIfiMAN SEL‹M VEL‹O⁄LU DR. M‹MAR MSÜ

5. MANS‹YON
ATA KURT Y. M‹MAR ODTÜ

DO⁄ANCAN DEM‹R Y. M‹MAR ODTÜ

‹RFAN ERT‹fi Y. M‹MAR ‹TÜ

YARDIMCI GÖKÇEN ERKILIÇ Y. M‹MAR ODTÜ

1. SATIN ALMA
RAHM‹ UYSALKAN M‹MAR ODTÜ

HAN‹F‹ SEKMEN M‹MAR BALIKES‹R Ü

YARDIMCI HÜSEY‹N AHMET M‹MAR TRAKYA Ü

SEÇ‹L KONA M‹MAR GEBZE YTE

ANNA COJOCAR GRAF‹KER MOLDOVA TÜ

VLAD‹M‹R CALM‹C M‹MARLIK Ö⁄RENC‹S‹ YTÜ

HAK‹ COfiKUN M‹MARLIK Ö⁄RENC‹S‹ ODESSA ‹A

DANIfiMAN TUNCAY GÜN ‹NfiAAT MÜHEND‹S‹ YTÜ

SÜLEYMAN AKIM MAK‹NE MÜHEND‹S‹ ‹DMMA

ENG‹N ULUCAK ELEKTR‹K MÜHEND‹S‹ K‹EV

2. SATIN ALMA
‹LKER ‹⁄DEL‹ Y. M‹MAR ANADOLU Ü

NECDET BEKER M‹MAR OSMANGAZ‹ Ü

CEYDA GÖKO⁄LU Y. M‹MAR GAZ‹ Ü

YARDIMCI MELTEM YAZAL M‹MAR YTÜ

ÜNAL AL‹ ÖZGER M‹MAR ‹ST. KÜLTÜR

EL‹F GÖZLÜGÖL M‹MAR ANADOLU Ü

AHMET KURTULUfi PEYZAJ M‹MARI ANKARA Ü

ABDULLAH ONUR fiAH‹N HAR‹TA TEKN‹KER‹ SELÇUK Ü

FUNDA ERGÜN M‹MAR DO⁄U AKDEN‹Z

PINAR DEL‹O⁄LU M‹MAR ÇUKUROVA Ü

SEZ‹N fiAH‹N M‹MAR DO⁄U AKDEN‹Z

3. SATIN ALMA
MERT VEL‹PAfiAO⁄LU M‹MAR ODTÜ

TUBERK ALTUNTAfi M‹MAR HAL‹Ç Ü

VEF‹K Y‹⁄‹T YALGIN M‹MAR ‹TÜ

4. SATIN ALMA
DERYA EK‹M ÖZTEPE Y. M‹MAR YTÜ

OZAN ÖZTEPE Y. M‹MAR YTÜ

YARDIMCI DEN‹Z EK‹M ÇUBUKÇU ‹Ç M‹MAR

UMUT SERT M‹MAR

5. SATIN ALMA
TAMER BAfiBU⁄ M‹MAR ADMMA

HASAN ÖZBAY Y. M‹MAR ADMMA

ÖZLEM ARVAS M‹MAR GAZ‹ Ü

DANIfiMAN C. BARAN ‹D‹L Y. M‹MAR ‹TÜ

ASLI ÖZBAY M‹MAR MSÜ

DÜfiRA KORKMAZ M‹MAR GAZ‹ Ü

MURAT ÖLGÜN M‹MAR GAZ‹ Ü

MAHSURE KÖSE RESTORATÖR AKÜ

Adana Ticaret Odas› Hizmet Binas› Ulusal Mimari Proje Yar›flmas› Sonuçland›
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Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA), her y›l Ekim ay›n›n ilk
Pazartesi günü kutlanan ve bu y›l ülkemizde 13 Ekim
2014’te düzenlenecek olan Dünya Mimarl›k Günü temas›-
n› “Sa¤l›kl› Kentler, Mutlu Kentler” olarak belirledi.

UIA, dünyan›n farkl› ülkelerinde bulunan mimarl›k örgütle-
rini, 2014 Dünya Mimarl›k Günü'nü belirtilen tema kapsa-
m›nda kutlamak, mimarlar›n ve mimarl›¤›n kentsel peyzaj
ve kentlilerin refah› üzerindeki kritik rolünün vurgulanaca-
¤› sergiler, konferanslar, tart›flmalar düzenlemeye ça¤›r›-
yor. Mimarlar›n, kent sakinlerinin mutlulu¤u, sa¤l›¤› ve ya-
flam kalitesini gelifltirecek “sa¤l›kl›” mekân, altyap›, konut
ve kentsel peyzaj› nas›l tasarlay›p infla etti¤ine odaklanan
tema, mimarlar›n kentte yaflam› nas›l kurgulad›¤›, kentler-
deki enerji kullan›m›n› nas›l düzenledi¤i, yaflam› canl› k›l-
mak için neler yapabildi¤i, düzensizlikleri nas›l önceden
fark etti¤i ve müdahale etti¤i, parçalanmay› nas›l önledi¤i
ve uyumlu bir çevreye nas›l dahil oldu¤u sorular›na da ya-
n›t ar›yor.

Dünya Mimarl›k Günü’nün bu y›lki temas›, kentsel mekân
kadar kentleri de bir bütün olarak etkileyen mimarlar›n
enerji, uygulama ve malzeme alanlar›ndaki etik mesleki
tutumlar›n›n sürdürülebilir bir çevre elde etmek için ge-
rekli oldu¤unu öne ç›karan sa¤duyulu mimari tasar›m
ba¤lam›nda ele al›nd›. Tema, ayr›ca gezegenin, hava, su
ve toprak kalitesinin ve insan yerleflimlerinin sa¤l›¤›na
katk›da bulunan tüm unsurlar›n takipçisi uluslararas› ör-
gütlere karfl› UIA’n›n küresel sorumlulu¤u çerçevesinde
belirlendi.

‹letiflim Adresi: uia@uia-architectes.org

2014 Dünya Mimarl›k Günü
Temas› “Sa¤l›kl› Kentler,
Mutlu Kentler” Olarak
Aç›kland›

DOCOMOMO_Türkiye Ça-
l›flma Grubu'nun "Türkiye
Mimarl›¤›nda Modernizmin
Yerel Aç›l›mlar›" konulu et-
kinlikler dizisinin onuncusu,
31 Ekim-2 Kas›m 2014 tarih-
lerinde Atatürk Üniversitesi
Mimarl›k ve Tasar›m Fakül-
tesi'nin ev sahipli¤inde Er-
zurum'da gerçeklefltirile-
cektir. Toplant›ya katk›da
bulunmak isteyenlerin;
1920’ler ile 1970’ler aras›nda
üretilmifl olan modern mi-
marl›k örneklerine iliflkin ya-

p›/yerleflim tan›t›m formlar›n› en geç 05 Eylül 2014 günü-
ne dek iletmeleri beklenmektedir. Davetli konuflmac›lar›n
sunufllar›n›n ve panelin de yer alaca¤› etkinli¤in, 20. yüz-
y›l Türkiye mimarl›¤›n›n bugüne kadar belgelenememifl
olan örneklerine, özellikle de Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir gi-
bi büyük kentler d›fl›ndaki üretime dikkat çekmesi ve olu-
flacak yeni bak›fl aç›lar›yla dönem mimarl›¤›n›n yeniden
yorumlanaca¤› bir tart›flma ortam› yaratmas› amaçlan-
maktad›r. 

Etkinlik Takvimi
Yap› Tan›t›m Formlar›n›n Teslimi:            05 EYLÜL 2014
Kabul edilen yap› tan›t›m duyurulmas›: 03 EK‹M 2014
Kabul edilen posterlerin gönderilmesi:       24 EK‹M 2014
Etkinlik tarihi: 31 EK‹M-2 KASIM 2014

‹letiflim Adresi: http://docomomo2014.atauni.edu.tr

Docomomo_Türkiye Ulusal
Çal›flma Grubu Poster
Sunufllar›
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Mevzuat

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›ndan:

Planl› Alanlar Tip ‹mar
Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
MADDE 1 - 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer say›l› Resmî

Gazete'de yay›mlanan Plânl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤inin

geçici 6 nc› maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"Geçici Madde 6 - Bu madde de¤iflikli¤inin yürürlü¤e girdi¤i

tarihten önce; belirli parsellere yönelik olarak; y›k›m ruhsat›

baflvurusunda bulunulan veya binas› y›k›lan veya riskli yap›

tespiti yapt›r›lan veya Bakanl›kça lisansland›r›lan kurulufllar-

ca yap› kimlik numaras› al›narak riskli yap› tespit ifllemlerine

bafllan›lan veya inflaat sözleflmesi yap›lan veya proje sözlefl-

mesi yap›lan veya inflaat yahut proje yapmak için noter tas-

dikli taahhütname veya vekâletname al›nan veya yeni inflaat

yapmak üzere; ifraz, tevhit, yola terk ifllemi için baflvurulan

veya imar durum belgesi, yol kotu tutana¤›, aplikasyon kro-

kisi almak üzere baflvurulan veya zemin ve temel etüt rapo-

ru haz›rlanan parsellere iliflkin, madde de¤iflikli¤inin yürürlü-

¤e girdi¤i tarihten önce veya sonra yap›lan yap› ruhsat› mü-

racaatlar›, 1/1/2016 tarihine kadar sonuçland›r›lmak kayd›yla,

bu Yönetmelik hükümlerine veya ilgilisinin talebine göre Yö-

netmeli¤in 14/9/2013 tarihli, 8/9/2013 tarihli ve 1/6/2013 ta-

rihli de¤ifliklik hükümlerine veya 1/6/2013 tarihinden önce

yürürlükte olan ilgili idarelerin mevzuat›na göre neticelendi-

rilir. Ancak bu madde hükmü hiçbir flekilde yap›n›n plânla be-

lirlenen kat adedini ve emsalini art›rmak amac›yla uygulana-

maz ve bu amaçla yap› ruhsat› düzenlenemez." 

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve fiehircilik

Bakan› yürütür.
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2014 y›l›
aidat›n›z›
taksitlendirerek

*

ödeyebilirsiniz

*
Taksitlendirme ‹fl Bankas›, Garanti Bankas›, Akbank ve 

Yap› Kredi Bankas› kredi kartlar› için geçerlidir

(216 TL)

Ferdi Kaza Sigortas›
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Mevzuat

Mimarl›k ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesab›nda Kullan›lacak
2014 Y›l› Yap› Yaklafl›k Birim Maliyetleri Hakk›nda Tebli¤

Resmi Gazete Tarihi : 06.05.2014
Resmi Gazete Say›s› : 28992

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
2014 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 100,00
• 3 m yüksekli¤e kadar kagir veya betonarme ihata duvar›
• 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 160,00
• Cam örtülü seralar
• Basit padok, büyük ve küçükbafl hayvan a¤›llar›
• Su depolar›
• ‹fl yeri depolar›

• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

II. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR 250,00
• Kuleler, ayakl› su depolar›
• Palplanj ve ankrajl› perde ve istinat duvarlar›
• Kay›khane

• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
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B GRUBU YAPILAR 350,00
• Pnömatik ve fliflirme yap›lar
• Tek katl› ofisler, dükkân ve basit atölyeler
• Semt sahalar›, küçük semt parklar›, çocuk oyun alanlar› ve müfltemilatlar› 
• Tar›msal endüstri yap›lar› (Tek katl›; prefabrik beton, betonarme veya çelik; depo ve atölyeler, tesisat a¤›rl›kl› a¤›llar, fidan yetifltirme ve
bekletme tesisleri))
• Yat bak›m ve onar›m atölyeleri, çekek yerleri
• Jeoloji, botanik ve tema parklar›
• Mezbahalar
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

C GRUBU YAPILAR 400,00
• Hangar yap›lar› (Uçak bak›m ve onar›m amaçl›)
• Sanayi yap›lar› (Tek katl›, bodrum ve asma kat› da olabilen prefabrik beton, betonarme ve çelik yap›lar)
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

III. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR 550,00
• 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 dâhil- 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 dâhil- asansörsüz ve kalorifersiz)
• Akaryak›t ve gaz istasyonlar›
• Kampingler
• Küçük sanayi tesisleri (Donan›ml› atölyeler, imalathane, dökümhane)
• Semt postaneleri
• Krefl-Gündüz bak›mevleri, Hobi ve Oyun salonlar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
B GRUBU YAPILAR 650,00
• Entegre tar›msal endüstri yap›lar›, Büyük çiftlik yap›lar›
• ‹dari binalar (ilçe tipi hükümet konaklar›, vergi daireleri)
• Gençlik Merkezleri , Halk evleri
• 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›
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• Sa¤l›k ocaklar›, kamu sa¤l›k dispanserleri
• Ticari bürolar
• 150 kifliye kadar cezaevleri
• Fuarlar
• Sergi salonlar›
• Konutlar
• Marinalar
• Gece kulübü, diskotekler
• Misafirhaneler, pansiyonlar
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

IV. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR 700,00
• Özelli¤i olan büyük okul yap›lar› (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan e¤itim yap›lar›)
• Poliklinikler
• Liman binalar›
• 150 kifliyi geçen cezaevleri
• Kapl›calar, flifa evleri vb. termal tesisleri
• ‹badethaneler (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 (Yap› yüksekli¤i 21.50 m.’yi aflan)
• Oteller (1 ve 2 y›ld›zl›)
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B GRUBU YAPILAR 800,00
• ‹fl Merkezleri
• Araflt›rma binalar› ve laboratuarlar ve sa¤l›k merkezleri
• Metro istasyonlar›
• Stadyum, spor salonlar› ve yüzme havuzlar›
• Büyük postaneler (merkez postaneleri)
• Otobüs terminalleri
• 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.
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C GRUBU YAPILAR 900,00
• Büyük kütüphaneler ve kültür yap›lar›
• Bakanl›k binalar›
• Yüksek ö¤renim yurtlar›
• Arfliv binalar›
• 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 1.150,00
• Radyo-Tv ‹stasyonlar›, binalar›
• Orduevleri
• Büyükelçilik yap›lar›, vali konaklar› ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar
• Borsa binalar›
• Üniversite kampüsleri
• Yüksekli¤i 51,50m’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 1.400,00
• Kongre merkezleri
• Olimpik spor tesisleri - hipodromlar
• Bilimsel araflt›rma merkezleri, AR-GE binalar›
• Hastaneler
• Havaalanlar›
• ‹badethaneler (1000 kiflinin üzerinde)
• Oteller (4 y›ld›zl›)
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
C GRUBU YAPILAR 1.600,00
• Oteller ve tatil köyleri (5 y›ld›zl›)
• Müze ve kütüphane kompleksleri

• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

D GRUBU YAPILAR 1.900,00
• Opera, tiyatro bale yap›lar›, konser salonlar› ve kompleksleri
• Tarihi eser niteli¤inde olup restore edilerek veya y›k›larak asl›na uygun olarak yap›lan yap›lar
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ile Anlaflmal› Kurulufllar

Çankaya Dershanesi
Çankaya Dershanesi fiubemiz üyelerine %20 indirim uygulamakta-
d›r. 
Tel: 0 232 445 03 04 • www.cankayadershanesi.com

Bilgi Dershanesi
fiubemiz üyelerine %20 indirim uygulamaktad›r.
Tel: 0 232 441 4340 • www.bilgidersanesi.com

The English Academy
fiubemiz üyeleri için %15 indirim uygulamaktad›r. 
Tel: 0 232 446 25 20 • www.theenglishacademy.com.tr

De¤iflim Optik
fiubemiz üyeleri için %50 indirim uygulamaktad›r. 
Tel: 0 232 489 40 56

Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi
Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi düzenledi¤i e¤itim seminerlerinde
fiubemiz üyelerine indirim imkan› sunmaktad›r.
Tel: 0 232 247 12 47 • www.cizgelikedi.com

‹zmir Foto¤rafç›lar Odas› Cengiz Özer E¤itim Merkezi 
Foto¤raf ve Photoshop Kurslar›
2013-2014 e¤itim y›l›nda Foto¤raf ve Photoshop kurslar› katk› pay›
4 ay için 300 TL’dir. 8 ay devam eden kursiyere bakanl›k onayl› ser-
tifika verilmektedir.
‹letiflim adresi: bilgi@ozersanat.net

Shell Akaryak›t ‹stasyonlar›
Mimarlar Odas› üyelerine, Multinet Kurumsal Hizmetler A.fi. ile ya-
pacaklar› sözleflme sonras›nda Shell akaryak›t istasyonlar›ndan %3,5
indirim uygulanacakt›r.
‹letiflim Bilgileri: Murat Güntürkün, Multinet Sat›fl Temsilcisi
Tel: 0541 252 53 60 • muratgntrkn@gmail.com

Nets Poliklinik
fiubemiz üyeleri için %25 indirim uygulamaktad›r. 
Tel: 0 232 388 28 88

Özel ‹zmir Gözde Hastanesi
Polikilinik hizmetleri (Muayene için fark ücreti al›nmaks›z›n, di¤er
poliklinik hizmetleri için fark ücreti üzerinden %20 indirimli)
Tel: 0 232 458 20 20

Ekin Koleji
fiubemiz üyeleri için %10 indirim uygulanacakt›r.

Tel: 232 844 74 75

Ege Ekol Dershanesi
Ege Ekol Dershanesi fiubemiz üyelerine SBS gruplar› ve 11. s›n›flar

için %25, Üniversite haz›rl›k gruplar› (YGS - LYS) için %30 indirim

uygulamaktad›r.

Tel: 0 232 445 03 04 www.egeekoldershanesi.com

Özel Nefl'e Erberk Bornova Anaokulu
"Yetenek Gelifltirme Merkezi Joyfull House"

fiubemiz üyeleri için yar›m gün seçene¤inde %15, tam gün seçene-

¤inde %20 indirim uygulamaktad›r.

Telefon: 0 232 3430404 www.joyfulhousebornova.com

Grand Yaz›c› Bodrum
fiubemiz üyeleri için %25 indirim uygulamaktad›r.

Tel: 0 252 311 00 00 Fax: 0 252 313 20 48 GSM:0 532 437 26 26 

Efe Akademi
27 Aral›k 2014 yap›lacak C s›n›f› ‹fl Güvenli¤i Uzmanl›¤› S›nav› için

e¤itimlerimiz bafllayacakt›r.

Taksitli ödemelerde- 1200 TL Nakit Ödemelerde 1000 TL fiyat›

uygulanacakt›r.

Tel: 0 232 464 31 41

Sayg› OSGB / ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri
fiubemiz üyeleri ve 1. derece yak›nlar›na indirim imkân› sunmakta-

d›r.

Tel: 0232 324 44 14

Art50.net online Sanat Galerisi
fiubemiz üyelerine sanat eserlerinde %10 indirim uygulanacakt›r.

Tel: 212 244 26 50

ACS Güvenlik
fiubemiz üyeleri için %30 indirim uygulanacakt›r.

Tel: 232 441 77 78
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Yitirdiklerimiz

HABERLER
Yerel Süreli Yay›n  •  ‹ki Ayda Bir Yay›mlan›r

Yay›n Yeri: 1474 sok. No:9 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 : 2014/3 Bask› Tarihi: 08.08.2014

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

SAH‹B‹ : Hasan TOPAL

SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU

BÜLTEN‹

Reflit Alev Afflar
De¤erli meslektafl›m›z Reflit Alev Afflar
(‹TÜ, 1965) 2610 sicil numaras› ile
Odam›za kay›tl› idi. Ailesi ve mimarl›k
camias›na baflsa¤l›¤› diliyor, meslek-
tafl›m›z› sayg›yla an›yoruz. 

De¤erli meslektafl›m›z Ayten
Yüksekülkü (G.S.A, 1974) 6403 sicil
numaras› ile Odam›za kay›tl› idi. Ailesi
ve mimarl›k camias›na baflsa¤l›¤› diliy-
or, meslektafl›m›z› sayg›yla an›yoruz. 

Ayten Yüksekülkü
De¤erli meslektafl›m›z Oral Ekener (Ege
MMYO, 1969) 7004 sicil numaras› ile
Odam›za kay›tl› idi. Ailesi ve mimarl›k
camias›na baflsa¤l›¤› diliyor, meslek-
tafl›m›z› sayg›yla an›yoruz. 

Oral Ekener

De¤erli meslektafl›m›z Sedat Soner
(‹TO (Y›ld›z), 1952) 2024 sicil numa-
ras› ile Odam›za kay›tl› idi. Ailesi ve
mimarl›k camias›na baflsa¤l›¤› diliyor,
meslektafl›m›z› sayg›yla an›yoruz. 

Sedat Soner

Mali Dan›flman
Yeminli Mali Müflavir, Eski Bafl Hesap Uzman›
Yüksel Koç
TEL (232) 365 17 59
yukselkoc@hotmail.com

Üyelerimiz için Hukuk ve mali konularda dan›flmanl›k hizme-
ti vermeye devam ediyoruz. Mesle¤in uygulanmas›na iliflkin
konularda karfl›lafl›lan hukuki ve mali sorunlar›n›z›n çözüm
yollar› bulmak için fiube dan›flmanlar›m›z› arayabilirsiniz.

fiubemiz Hukuk ve Mali Dan›flmanl›k
Hizmeti Vermeye Devam Ediyor

Hukuk Dan›flman›
Av. Özgür Güreflçi
TEL (232) 422 43 19
ozgurguresci@gmail.com


