
1Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, her y›l oldu¤u gibi bu y›l da Mimarl›k Haftas›n› bir dizi etkinlik ile kutlayacakt›r. 2008
y›l›nda yap›lan etkinliklerimizin yank›lar› hala devam ederken; hedefimiz bu y›l bir önceki y›ldan daha kaliteli etkin-
likler yapmak ve daha çok kat›l›m sa¤lamakt›r.   

Bu amaç do¤rultusunda 2007 ve 2008 y›l› etkinliklerinde mekân kalitesi olarak oldukça be¤eni toplayan Ege Üni-
versitesi Atatürk Kültür Merkezi yine aktivite merkezi olarak seçilmifltir. Bu alanda atölye çal›flmalar›, yap›lan ça-
l›flmalar›n sergi ve sunumlar› ile çeflitli söylefliler gerçeklefltirilecektir.

Aktivite merkezi d›fl›nda mimarl›¤›n kentli ile buluflmas›n› sa¤lamak amac›yla kent ve yap› gezileri düzenlenecek,
metro istasyonlar›, Kordon gibi kentin odak noktalar›nda sergiler ve çeflitli etkinlikler yap›lacakt›r.

Kat›l›m›n art›r›lmas› için; mimarl›k e¤itimi veren fakültelerden ve kentin çeflitli noktalar›ndan AKM’ye servisler dü-
zenlenecektir. Halk› bilgilendirmek ve mimarl›¤a olan duyarl›l›¤›n› art›rmak için el ilanlar›, broflürler da¤›t›lacak, rek-
lam panolar› afifllerle donat›lacakt›r.

Hafta kapsam›nda düzenlenecek etkinliklerin yan› s›ra, Foto¤raf Yar›flmas› Sergisi, ‹zmir’de Cumhuriyet Dönemi Mi-
marl›k Miras› Sergisi, ‹nflaat Zaman› / Zaman› ‹nfla Etmek, ‹zmir Mimarl›¤› Sergisi, Erdem Y›ld›r›m Foto¤raf Sergi-
si, Güngör Kaftanc› Mimarl›¤› Sergisi, Renkli Yap›lar›n Ustas› - Bruno Taut Berlin'de Sergisi, Ö¤renci Projeleri Ser-
gisi, Denizli Belediyesi Hizmet Binas› Proje Yar›flmas› Sergisi ve Burak Besen’in Architecture and Human Form Ser-
gisi kentin de¤iflik noktalar›nda aç›lacakt›r.
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Mimarl›k Haftas›

05 Ekim PAZARTES‹
Saat  17.00  AÇILIfi Aç›l›fl Konuflmalar›
Saat  17.15  TÖREN Foto¤raf ve K›sa Film Yar›flmas› Ödül  Töreni 

Meslekte 30 ve 50. Y›l Plaket Töreni
Saat  18.30  KOKTEYL Mimarl›k Günü Kokteyli 

06 Ekim SALI
Saat  10.00  ATÖLYE Kentsel Notalar Zehra Ersoy - Erdem Y›ld›r›m 
Saat  10.00 ATÖLYE Ekonomik Kriz Karfl›s›nda Mimarlar›n Gücü Reflit Soley
Saat  10.30 TEKN‹K GEZ‹ Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi    Tevfik Tozkoparan - Emre Ulafl 
Saat  10.30 TEKN‹K GEZ‹ Agora Kaz› Alan› Ak›n Ersoy
Saat  10.30 GEZ‹ Edebiyatç› Gözüyle ‹zmir:Tilkilik, Agora Ünal Ersözlü
Saat  11.00 GEZ‹ Aç›k Ofis

‹K‹+1 Mimarl›k Orhan Ersan – Ferhat Hac›alibeyo¤lu – Deniz Dokgöz
Makomim Derya Akdurak
Not Mimarl›k Merih Feza Y›ld›r›m – Serdar Uslubafl
Salih Seymen Tasar›m ve Planlama Ofisi Salih Seymen

Saat  13.00  F‹LM GÖSTER‹M‹K›sa Film Yar›flmas›’ndan 
Saat  14.00  F‹LM GÖSTER‹M‹Bir Sosyalist. Bir Mimar ve Gökdelen - Santiago Calatrava
Saat  16.30  TEMAT‹K SUNUfiEkonomik Kriz Karfl›s›nda Mimarlar›n Gücü Hasan Ünal Nalbanto¤lu
Saat  18.30  SÖYLEfi‹ Bir Mimar ve Uygulamalar› Kurtul Erkmen - Gürhan Bak›rküre

07 Ekim ÇARfiAMBA
Saat  10.00 ATÖLYE Tasar›m ve ‹liflkisel Sistemler Onur Yüce Gün
Saat  10.00 ATÖLYE ‘‹¤ne Deli¤i’nden Foto¤raf Gökçeçiçek Savafl›r - Erdem Y›ld›r›m
Saat  10.00 ATÖLYE Mimarca Sinema  Gül Kaçmaz Erk - Tuna Y›lmaz
Saat  10.30 TEKN‹K GEZ‹ Eski Merkez Bankas› Binas› Butik Otel fiantiyesi            Derya Akdurak
Saat  10.30 GEZ‹ Gezi: Buca Kentsel Sit Alan› Hümeyra Birol Akkurt
Saat  11.00 GEZ‹ Aç›k Ofis

Aula Mimarl›k Cenk Kocaman – Mert O¤uz
Dekom Mimarl›k Ifl›l Turan Öznur
Pakben Res. ve Mimarl›k Tamer – Dilek Pakben
Sentez Yap› Noyan Umur Vural

Saat  13.00  F‹LM GÖSTER‹M‹K›sa Film Yar›flmas›’ndan 
Saat  14.00 F‹LM GÖSTER‹M‹Le Corbusier ve Hindistan
Saat  16.30  SÖYLEfi‹ Bir Mimar ve Uygulamalar› Güngör Kaftanc›
Saat  18.30 SÖYLEfi‹ Tasar›m ve ‹liflkisel Sistemler Onur Yüce Gün
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08 Ekim PERfiEMBE
Saat  10.00  ATÖLYE Müzik ve Mimarl›k: Ses-Mekân Burkay Pasin - Ruken Güleryüz
Saat  10.00 ATÖLYE Çocuk ve Mimarl›k  Hikmet Gökmen - Hümeyra Birol Akkurt
Saat  10.30 GEZ‹ Edebiyatç› Gözüyle ‹zmir Nedim Atilla
Saat  10.30 TEKN‹K GEZ‹ Kruvaziyer Gezisi
Saat  10.30 GEZ‹ Kente “Mimarl›k” Üzerinden Bakmak:  Tarihi ve Modern ‹zmir Emel Kay›n
Saat  11.00 GEZ‹ Aç›k Ofis 

Çil Mimarl›k Nafi Çil
Portal Mimarl›k Ali Okan Y›lmaz
Tozkoparan Mimarl›k Tevfik Tozkoparan – Emre Ulafl

Saat  13.00 F‹LM GÖSTER‹M‹K›sa Film Yar›flmas›’ndan 
Saat  14.00  F‹LM GÖSTER‹M‹Michael Scott - De¤iflin Bir Adam
Saat  16.30  SÖYLEfi‹ Bir Mimar ve Uygulamalar›     Durmufl Dilekçi - Emir Uras
Saat  18.30  SÖYLEfi‹ Bir Mimar ve Uygulamalar›  Jülien De Smedt

09 Ekim CUMA
Saat  10.00 ATÖLYE Ekonomik Kriz Karfl›s›nda Mimarlar›n Gücü Ahmet Özgüner 
Saat  10.00 ATÖLYE Heykel ve Mimarl›k Y›lmaz Zenger
Saat  10.30 TEKN‹K GEZ‹ SEV ‹lkö¤retim Okulu Bülent ve Serpil Altay
Saat  11.00 GEZ‹ Aç›k Ofis

Ersin Pö¤ün Mimarl›k Ersin Pö¤ün
TH&‹dil Mimarl›k Tamer Baflbu¤

Saat  11.00 GEZ‹ Aç›k Ev 
Akad Apartman› Sedef Akad ve Hande Mete eflli¤inde
Melih Pekel Apartman›  Zuhal Ulusoy eflli¤inde 
Tikveflli Apartman› Yeflim Afl›ko¤lu eflli¤inde

Saat  13.00 F‹LM GÖSTER‹M‹K›sa Film Yar›flmas›’ndan
Saat  14.00 F‹LM GÖSTER‹M‹K›sa Film Yar›flmas›’ndan 
Saat  16.30 SÖYLEfi‹ Çin’de Güncel Mimarinin Ortaya Ç›k›fl› Stanislaus Fung
Saat  18.30 SÖYLEfi‹ Bir Mimar ve Uygulamalar›  Eric Owen Moss

10 Ekim CUMARTES‹
Saat  11.00  ATÖLYE Kentte Mekan Bulmacas› Ali Okan Y›lmaz
Saat  20.00 KAPANIfi PART‹S‹Mimarlar Siyah Giyer Havagaz› Fabrikas›

KONSER Blue Note Havagaz› Fabrikas›

11 Ekim PAZAR
Saat  08.00:   TEKN‹K GEZ‹ Nazilli Sümerbank Fabrikas› Özlem Ar›tan - Erdal Uzuno¤lu
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Yar›flma

Sinema ve modern kent he-
men hemen ayn› tarihlerde
do¤mufl ve geliflimlerini etki-
leflim içerisinde devam ettir-
mifl iki olgudur. Sinema bir
temsiliyet alan› olarak farkl›
kentleri farkl› kimliklerle kit-
lelere sunarken kent de si-
nemay› hem bir sanat dal›
hem de sosyal bir birliktelik
olarak dönüflüme u¤ratm›fl-
t›r. Bu aç›lardan bak›ld›¤›nda
sinemayla kentin birlikteli¤i,
iliflkisi ve benzerlikleri arafl-

t›r›lacak uçsuz bucaks›z bir alan yaratmaktad›r. Sinema-
sal yarat›m bu alanda kendisine istisnas›z bir öncelik
bulur. Bu seneki Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsam›n-
da ilk kez gerçeklefltirilecek olan Mimarlar Odas› ‹zmir
fiubesi K›sa Film Yar›flmas› bu nedenle kendisine tema
olarak KENTL‹ OLMAK kavram›n› seçmifltir.

Yap›m olanaklar› ve anlat›sal konular gözönüne al›nd›-
¤›nda k›sa film, yarat›c›s›na benzersiz bir özgürlük orta-
m› sa¤lamaktad›r. Bir kent sanat› olup en çok kentlile-
rin hikâyelerini konu alan sineman›n kendi içsel dina-
mikleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, k›sa film daha bir kent-
soylu durmaktad›r. K›sa film ve kentlilik kavramlar›n› bir
araya getiren bu yar›flmaya KENTL‹ OLMAK temas› alt›n-
da ele al›nabilecek her türlü kurmaca ve belgesel k›sa
film kat›labilecektir. Kentli olman›n avantajlar›n›, zorluk-
lar›n›, kentte yaflaman›n korkular›n› anlatan, kentlilik ta-
n›m›na farkl› bak›fl aç›lar› getiren, kentli olman›n tarih-
çesini sorgulayan, kentleri ve insanlar›n› ya da kentlile-
rin mimarl›kla iliflkisini betimleyen filmler bu seneki te-

man›n çat›s› alt›nda bir araya getirilecek ve yap›lan ya-
r›flma sonucu gösterime de¤er filmlerden bir k›sm› ödül-
lendirilecektir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin KENTL‹ OLMAK temal›
k›sa film yar›flmas› 5-11 Ekim 2009 tarihleri aras›nda
gerçekleflecek olan Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsa-
m›nda düzenlenmekte olup, gösterimler ve ödül töreni
bu hafta içerisinde gerçeklefltirilecektir. Baflvuruda bu-
lunulan filmler ön de¤erlendirmeye al›nacak ve gösteri-
me de¤er bulunan filmler jürinin de¤erlendirmesine su-
nulacakt›r. Ön seçim aflamas›nda baflvuruda bulunulan
filmlerin belirli bir düzeyin üzerinde sinemasal de¤er ta-
fl›malar›na, yar›flman›n temas›na uygun olmalar›na ve
teknik yeterli¤e sahip olmalar›na, dikkat edilecektir. 

1. Kurmaca ve belgesel dallar›nda yap›lacak yar›flmaya
kat›lmak için bir yap›m format› k›s›tlamas› yoktur. Kat›-
lacak filmlerin yap›m tarihleri konusunda da bir k›s›tla-
ma bulunmamaktad›r.

2. Yar›flmaya gönderilecek filmlerde daha önce bir fes-
tivalde gösterilmifl olmas› ya da ödül alm›fl olmas› bir
engel teflkil etmemektedir.

3. Yar›flmaya süresi 15 dakikay› aflmayan kurmaca ve
belgesel filmler kat›labilir.

4. Türkçe d›fl›nda bir dilde olan yap›mlarda Türkçe alt-
yaz› flart› aranmaktad›r.

5. Müzik ve di¤er telif haklar› konusunda sorumluluk
eser sahibinindir.

6. Yar›flmaya kat›lacak filmler “PAL” sistemi ile kayde-
dilmifl ve DVD Video format›nda haz›rlanm›fl olmal›d›r.
Video CD, DivX, avi, mov ya da benzeri di¤er formatlar

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi K›sa Film Yar›flmas›: kentli olmak
Son Teslim tarihi: 10 Eylül 2009
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kabul edilmeyecektir. Yurtd›fl›ndan yap›lan baflvurularda
gönderinin üzerine “Kültürel Amaçl›, Ticari De¤eri Yoktur
/ No Commercial Value, For Cultural Purposes Only”
ibaresi yaz›lmal›d›r. 

7. Yar›flmac›lar birden fazla eserle yar›flmaya baflvurabilirler.

8. Yar›flmaya kat›lmak için son baflvuru tarihi 10 Eylül
2009 saat 18.00’dir. Elden veya posta yoluyla yap›lan
baflvurular›n bu tarihe kadar Mimarlar Odas› ‹zmir fiube-
si’ne ulaflm›fl olmas› gerekmektedir. Postadan kaynak-
lanan gecikmelerden Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi so-
rumlu de¤ildir. Ayr›ca baflvuruda bulunulan filmler bu ta-
rihten sonra geri çekilemez.

9. Kat›l›mc›lar›n en geç bu tarihe kadar afla¤›daki adre-
se eksiksiz olarak bilgisayarda doldurulmufl ve ç›kt›s› al›-
narak imzalanm›fl baflvuru formu ve filmin 3 adet PAL
formatta DVD kopyas›n› göndermeleri gerekmektedir. Ay-
r›ca filmden bir kare ile yönetmenin bir foto¤raf› (300dpi
çözünürlükte jpeg format›nda), filmin k›sa özeti ve yönet-
menin k›sa özgeçmifli (Word format›nda) CD’ye kaydedi-
lerek iletilmelidir. Film seçildigi takdirde bu bilgiler fiu-
be'nin web sitesinde ve yay›nlar›nda kullan›lacakt›r.

10. Filmlerin DVD kopyalar› ayr› ayr› 13X19 cm boyutla-
r›ndaki plastik kutulara konmufl,  kutular›n üzeri filmin
ad›n›, süresini, yönetmenin ad›n› ve di¤er gerekli bilgile-
ri içeren bir kapak sayfas› ile tamamlanm›fl olarak gön-
derilmelidir.

11. Yar›flmaya kat›lmak isteyenler baflvuru formunu Mi-
marlar Odas› ‹zmir fiubesi'nin web sitesinden (www.iz-
mimod.org.tr) sa¤layabilirler.

12. Yar›flma ile ilgili sorular e-posta yoluyla Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi’nden Tuba Çak›ro¤lu’na yönlendirile-
bilir (tubacakiroglu@izmimod.org.tr).

13. Yar›flmada “En ‹yi Film” ödülü alan eser(ler)in yö-
netmen(ler)i toplam 3000 TL ile ödüllendirilecektir.
Mansiyon ödülü alan filmlerin yönetmenleri ise Mimar-

lar Odas› ‹zmir fiubesi'nin kitap setiyle ödüllendirilecek-
tir. Ayr›ca ön eleme de¤erlendirmesi sonucunda seçilen
tüm filmler Mimarl›k Haftas› süresince izleyici ile bulu-
flacakt›r.

14. 14. Yar›flman›n ön seçici kurulu Gül Kaçmaz Erk
(Mimar, ‹zmir Ekonomi Üniversitesi), Tuna Y›lmaz
(Sinemac›, ‹zmir Ekonomi Üniversitesi) ve Tuba
Çak›ro¤lu’ndan (Mimar, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi)
oluflur. Yar›flman›n jüri üyeleri ise; Dervifl Zaim
(Sinemac›), Can Candan (Sinemac›, Bo¤aziçi Üniversite-
si), Cem Yard›mc› (Sinemac›-Mimar), Gül Kaçmaz Erk
(Mimar, ‹zmir Ekonomi Üniversitesi) Tuna Y›lmaz’dan
(Sinemac›, ‹zmir Ekonomi Üniversitesi) oluflur.

15. Ön seçici kurul ve jürinin yarg›s› kesindir.

16. Ön elemeyi geçen filmler Mimarl›k Haftas› kapsa-
m›nda oluflturulacak programda izleyici ile buluflacakt›r.

17. Yar›flmaya gönderilen filmlerin ve yönetmenlerin ad-
lar›n›n Mimarl›k Haftas› etkinliklerinin yan› s›ra ticari
amaç gözetmeksizin düzenlenen kültürel ya da e¤itim
amaçl› etkinliklerde yer almas› ve filmlerin gösterime
sunulmas› yar›flmac› taraf›ndan kabul edilmifl say›l›r.

18. Filmler izleyicilere, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yö-
netim Kurulu’nun uygun görece¤i salonlarda ve progra-
ma göre sunulur. Gösterimler s›ras›nda Yönetim Kuru-
lu’na ya da salon yönetimine de¤ifliklik önerilemez.

19. Teknik olarak yeterli görülmeyen yap›mlar› gösterim-
den çekme hakk› Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim
Kurulu’nda sakl›d›r.

20. Baflvurulan filmler organizasyon arflivinde tutulacak
olup, baflvuru sonras› iade edilmez.

‹letiflim Adresi: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
1456 Sk. No: 8 Kat: 4 Alsancak ‹zmir
Tel: (0232) 463 66 25 Faks: (0232) 463 52 12
www.izmimod.org.tr - tubacakiroglu@izmimod.org.tr 
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Yar›flma

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan her y›l
düzenlenen Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri, bu
y›l 05-11 Ekim 2009 tarihleri aras›nda gerçek-
lefltirilecektir. Mimarl›k Haftas› Düzenleme
Komitesi taraf›ndan Mimarl›k Haftas› Etkinlik-
leri kapsam›nda yap›lan foto¤raf yar›flmas›n›n
bu y›l fotomaraton fleklinde yap›lmas› uygun
bulunmufltur. ‹nteraktif bir kat›l›m ile dokuz
saat içerisinde kent merkezi içerisinde belirle-
nen bir alanda ve belirli bir tema çerçevesin-
de foto¤raf çekmeleri istenen kat›l›mc›lardan,
belki de her gün geçtikleri yerleri, her gün kar-
fl›laflt›klar› hayatlar› tema kapsam›nda sorgu-
lamalar› beklenmektedir.

Yar›flma Koflullar› 

• Yar›flma, Seçici Kurul Üyeleri d›fl›nda foto¤-
rafa ilgi duyan herkese aç›kt›r.

• Yar›flma, 12 Eylül 2009 Cumartesi günü sa-
at 10.00’da Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nde
bafllay›p, ayn› gün saat 19.00’da yine Mimar-
lar Odas› ‹zmir fiubesi’nde son bulacakt›r. 

• Yar›flmac›lar foto¤raflar› kendi digital foto¤-
raf makineleri ile çekeceklerdir.

• 12 Eylül 2009 Cumartesi günü saat
10.00’da tüm yar›flmac›lar ile 10 dakikal›k
bilgilendirme toplant›s› yap›lacak ve her yar›fl-
mac›ya Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›n-
dan s›ra numaras›, tema, harita ve doldurma-
lar› istenen bir form verilecektir. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Foto¤raf Yar›flmas›: Fotomaraton
12 EYLÜL 2009 - CUMARTES‹ - 10.00/19.00
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• Yar›flmac›lara verilen haritada belirlenen alan içerisin-
de, tema kapsam›nda foto¤raf çeken yar›flmac›lar, en
geç saat 19.00’da Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nde bu-
lunmal›d›r. 

• fiube taraf›ndan sa¤lanan bilgisayarlara foto¤raflar›n›
aktaran yar›flmac›lar, doldurduklar› formu da Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi’ne teslim edecektir.

• Çal›flmalar, en az efektif 6 MP çözünürlükte teslim
edilmelidir.

• Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, yar›flma yolu ile ödüllen-
dirdi¤i ve sergilenmeye de¤er bulunan foto¤raflar›, tele-
vizyon, internet ve di¤er her türlü ortamda yay›mlama;
katalog, broflür, afifl, kitap, CD, video ve di¤er ortamla-
ra alarak yay›m›n› ve da¤›t›m›n› yapma, ayr›ca yurt içi ve
yurt d›fl›ndaki e¤itim ve kültür kurumlar›na gönderme
hakk›na isim belirtmek flart› ile sahip olacakt›r.

Yar›flma Takvimi

Yar›flma Bafllang›ç Tarihi: 12 Eylül 2009 Cumartesi
Saat: 10.00

Yar›flma Bitifl Tarihi: 12 Eylül 2009 Cumartesi
Saat: 19.00 

Sonuçlar›n Aç›klanmas›: 21 Eylül 2009 Pazartesi

Ödül Töreni: 05 Ekim 2009 Pazartesi

Ödül töreni Mimarl›k Haftas› dolay›s›yla düzenlenecek
etkinlik program› içerisinde yap›lacakt›r. Sonuçlar, belir-
tilen tarihten itibaren Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi inter-
net sitesi www.izmimod.org.tr arac›l›¤› ile kamuoyuna
duyurulacakt›r.

Ödüller

Birincilik ödülü 1.000 TL 

‹kincilik Ödülü 750 TL

Üçüncülük Ödülü 500 TL

Ayr›ca Seçici Kurul taraf›ndan sergilenmeye de¤er bulu-

nan eser sahiplerine 100 TL ödül verilecektir. 

Seçici Kurul

Mehmet Kofltumo¤lu, Yrd. Doç. Dr. (DEÜ GSF Temel E¤itim Bölümü)

Murat Germen, Ö¤r.Gör. (Sabanc› Ü.SSBF Foto¤rafç›l›k ve Görsel ‹letiflim Tas.Böl.)
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Ne yaz›kt›r ki 21. yüzy›lda, insano¤lunun teknolojik ge-
liflmesine övgüler sundu¤umuz günümüz koflullar›nda,
geliflmifl büyük kentlerimizde bile, sel, deprem, heye-
lan, hortum, kurakl›k gibi do¤a olaylar› hâlâ afete dönü-
flebilmektedir.

Yak›n bir zamanda ‹stanbul, ‹zmir, Adana gibi büyük
kentlerimizde yaflanan seller, daha sonra Karadeniz il-
lerinde Ordu, Bart›n, Rize, Artvin ve Giresun’da ac› bir
felakete dönüflmüfltür. 

Bu felaketin nedeni, her zaman söyledi¤imiz gibi yap›-
laflma, ulafl›m ve yaflam alanlar›m›z›n yer seçimlerine
iliflkin yanl›fllard›r ve bu yanl›fllar› do¤uran ranta dayal›
kararlard›r. 

Giresun’da Karadeniz Sahil Yolu’nun yer seçiminden
projesine kadar yanl›fl oldu¤u, yaflanan sel felaketi ile
gözler önüne serilmifltir. Denizden korumak amac›yla
yükseltilerek yap›lan Sahil Yolu, yerleflim alanlar› ile de-
niz aras›nda bir set oluflturarak, yerleflim bölgesini ade-
ta bir havuz haline getirmifltir. Çukurda kalan yerleflim
alan›n›n dolu bir havuza dönüflmemesi için su tahliyesi,
drenaj›, menfez kapasitesi vb. yeterli altyap› önlemi
al›nmad›¤› da ortadad›r.

Dere yataklar›n›n yasak olsa da yap›laflmaya aç›lm›fl ol-
mas› ise, rant kayg›lar›na yenilmiflli¤i, plans›zl›¤› veya
imar aflar›n› hat›rlat›yor. Dere yataklar›n›n ›slah edilme-
mesi ve bu nedenle baz› okullar›n ve Giresun Devlet

1999 Depremlerinin Onuncu Y›l›nda, Biz De¤il, Do¤a
Konufluyor ve Uyar›yor!...

17.08.2009
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Hastanesi’nin baz› bölümlerinin sel sular› ile zarar gör-
mesi, afetlerde ayakta durmas› gereken kamu yap›lar›-
n›n fizikî durumunun ve yer seçimlerinin hâlâ sorunlu ol-
du¤unu göstermektedir.

Artvin’de de dere yata¤›ndaki yap›laflman›n yanl›fll›¤›
gözler önüne serilirken, deredeki su miktar›n› kontrol al-
t›na almak için yap›lan su bentlerinin, malzemesinde,
iflçili¤inde ve denetiminde sorunlar oldu¤u da bentlerin
y›k›lmas› ile ortaya ç›km›flt›r. DS‹ taraf›ndan bu bentle-
rin inflas› için yap›lan ihalede ise, kalite ve yeterlilik ye-
rine düflük maliyet unsurunun tercih edildi¤i anlafl›lmak-
tad›r. 

Görüldü¤ü ve yafland›¤› gibi kentlerimiz afetler bak›m›n-
dan hâlâ risk alt›ndad›r!

Plans›z kentleflme, göçler, kaçak yap›laflma, denetim-
sizlik, riskli-yasakl› alanlarda yap›laflmalar gibi bafll›ca
imar faaliyetlerine yönelik sorunlar›n yan› s›ra; risklere
karfl› önlem al›nmamas›, afete yönelik gerekli haz›rl›kla-
r›n yap›lmamas›, yeterli bütçe ve teknik donan›m sa¤-
lanmamas›, toplumsal bilincin oluflmamas› vb. birçok
neden afet risklerini artt›rmaktad›r.

Büyük kent-küçük kent, k›rsal ya da flehir veya metro-
pol… Ay›r›m olmaks›z›n, felaketin nedeni hep ayn›d›r ve
bu nedenle de sonuçlar› da hep ayn› olmaktad›r. Sonuç-
ta, tüm kent, tüm yaflam etkilenmektedir ve sorun ke-
sinlikle tek yap› ölçe¤inde de¤il, imar ile ilgili temel yak-
lafl›mda, yani zihniyettedir.

Sa¤l›kl› yaflam alanlar›m›z için, planlama kararlar›ndan
bafllayan tasar›m, uygulama, denetim ve kullan›m sü-
reçlerinden oluflan “yap› üretim süreci”ne iliflkin bütün-
sel bir sistemimiz hâlâ bulunmamaktad›r ve bunun ne-
deni mevcut –iktidarlar de¤iflse de hiç de¤iflmeyen-
imar politikalard›r. 

Biz istemesek de yer kabu¤u yap›s›n› de¤ifltirecek, ya-
flam kayna¤›m›z olan iklimsel ya¤›fllar gibi do¤al olan
olaylar ile do¤a, zaman zaman dingin, ama bazen de öf-
keli konuflmalar yapacak; biz hat›rlamak istemesek de
kendisini hat›rlatacakt›r. Önemli olan do¤a olaylar›n›
“afete” dönüfltürmemektir. Çabam›z›, unutmak yerine;
ak›l, mant›k, bilimle buluflmaya yöneltmek için neyi bek-
liyoruz? Birbirimizle buluflmaya yönelmek, “zihniyeti de-
¤ifltirmek” için örgütlenmek gerçekten çok mu zordur?

Sa¤l›kl› ve güvenli yaflam çevreleri oluflturmak için bü-
tün do¤al ve do¤al olmayan etkenleri göze almak, bu
konuda anayasal bir görevi bulunan kamu yönetimi ile
bu uygulamalar› fiilen yürüten yerel yönetimlerin aslî gö-
revidir. Bu görevi hat›rlatmak da ilgili toplumsal kesim-
ler olarak bizlerin görevidir.

Geçen y›l 17 A¤ustos’ta “Sözün bitti¤i yerde art›k sus-
mak ve tüm meslek disiplinlerinin ve halk›n kat›l›m› ile
harekete geçmek gerekir…” demifltik.

Bu nedenle bir kez daha diyoruz ki, kamu yönetiminden,
birey ve toplum olarak sa¤l›kl› ve güvenli bir yaflam hak-
k›m›z› talep etmek, kent, kültür, demokrasi ve mimarl›k
politikas› için gerekli oldu¤u kadar, afetler politikas›n›n
da temelini oluflturmak için gereklidir. 

Bu anlamda, yaflanan afetlerin son olmas› için daha
fazla geç olmadan, bir an önce ça¤dafl planlama ilkele-
rine uygun, afete duyarl› bir yap›laflma politikas›n› haya-
ta geçirme ve gereken mevzuat düzenlemelerini bir an
önce gerçeklefltirerek yasalaflt›rma taleplerimize yöne-
lik olarak, ayn› fleyleri bir kez daha yaflamamak için tüm
toplumsal güçleri ortak bir süreci örgütlemeye, 1999
Depremlerinin 10. y›l›nda, sözün tükendi¤i yerde, do¤a-
n›n uyar›lar›n› ciddiye almaya ve söylemin/eylemin gü-
cünü yeniden üretmeye ça¤›r›yoruz

TMMOB Mimarlar Odas›
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Uzun y›llar ‹zmir Kent gündeminde önemli tart›flmalara
neden olan ‹zmir - Çeflme Otoyolu’nun devam› olarak
‹kiztepeler – Konak – Halkap›nar ‹zmir kent içi geçifli
projesi “Kordonyolu” ile ilgili imar planlar›, flehircilik bi-
limine, planlama ilkelerine ve kentin kimli¤ine ayk›r› ol-
mas› nedenleriyle yarg› taraf›ndan iptal edilmifltir. Ken-
tin merkezinden ve deniz doldurularak çok izli yol yap›l-
mas› hukuken olanakl› de¤ildir.

Ancak, yarg› sürecindeki esnekliklerden yararlan›larak
oldu bitti ile deniz doldurulmufl, Halkap›nar – Alsancak
Liman› aras›ndaki viyadükler infla edilmifltir. Yaklafl›k
10 y›ld›r kentin girifl alanlar›nda, turizm rotalar›nda ya-
r›m kalm›fl viyadükler ve ayaklar› olanca çirkinlikleri ile
durmaktad›rlar. ‹zmir kent içi ulafl›m sisteminin bir par-
ças› olmayan bu viyadüklerin ve viyadük ayaklar›n›n yar-
g› kararlar› do¤rultusunda y›k›lmas› ve bu kentsel çirkin-
liklerin ortadan kald›r›lmas› zorunludur.

Yarg› karar› ile yap›lmas›na ve tamamlanmas›na ola-
nak kalmayan Kordonyolu’nun, iptali sonucunda, Alsan-
cak – Liman caddesi – Halkap›nar aras›nda yar›m kal-
m›fl olan viyadüklerin ve viyadük ayaklar›n›n, daha az
kamu zarar› ile çözülebilmesi aray›fllar› kapsam›nda, ya-
r›m kalan viyadüklerin Alsancak Liman›’na ba¤lant›s›n›n
sa¤lanmas›n› ve di¤er viyadük ayaklar›n›n y›k›lmas›n›
öngören Naz›m ‹mar Plan› ve Uygulama ‹mar Plan› ‹zmir
Büyükflehir Belediye Meclisi’nce karara ba¤lanm›fl, çok
uzun süredir ortada duran kent sorunlar›na bir çözüm
yolu gelifltirilmifltir.

‹zmir’deki bu ak›lc› ve olumlu geliflme sonucu haz›rla-
nan imar planlar›, Alsancak Liman›’n›n özellefltirme

kapsam›nda olmas› nedeniyle Baflbakanl›k Özellefltir-
me ‹daresi taraf›ndan, özellefltirme mevzuat›na s›¤›n›la-
rak uygun bulunmam›flt›r. Özetle, Baflbakanl›k Özellefl-
tirme ‹daresi’nin ‹zmir’in bu büyük kentsel sorununun
ve kentin girifl koridorlar›ndaki hukuk d›fl› çirkinliklerin
sürmesini istedi¤i ortaya ç›kmaktad›r.

Önerilen imar planlar› ile, Alsancak Liman›’n›n ulafl›m
sorunu da çözülmekte, Limandan ç›kan t›rlar›n kent içi
trafi¤ini kesmeden en k›sa yoldan çevre yoluna ulafla-
bilmesi sa¤lanabilmektedir. Özellefltirme ‹daresi’nin al-
m›fl oldu¤u karara bak›ld›¤›nda bu sorunlardan ve ‹zmir
Liman›’n›n ulafl›m gereksinimlerinden bihaber oldu¤u
ortaya ç›kmaktad›r.

Ülkemizde planlama alan›n›n çok otoriteli bir yap›ya ve
mevzuata dönüfltürülmesindeki çarp›kl›k bu somut olay-
da bir kez daha kendini göstermektedir. Kent planlar›-
n›n, yap›lmas› ve onaylama yetkisinin çeflitli kurumlara
da¤›t›lm›fl olmas›n›n, kent sorunlar›n›n çözümünü nas›l
engelledi¤i, planlaman›n bütünlü¤ü ilkesini nas›l zede-
ledi¤i de çarp›c› bir flekilde kan›tlanmaktad›r bu olayla.

Sonuç:

Kent içi ulafl›m sorunlar›n›n, yasalara ve kent de¤erleri-
ne ayk›r› olarak yaln›zca karayolu ile çözülemeyece¤i,
bu anlay›fl ve politikalardan vazgeçilmesi gerekti¤i bilin-
melidir.

‹zmir Liman›’ndan, yük tafl›yan t›rlar›n ve turist otobüs-
lerinin çevre yoluna en k›sa yoldan ve kent içi trafi¤ini
en az etkileyecek flekilde ulafl›m›n› sa¤layacak bir çö-
züm önerisi olan, yar›m kalm›fl viyadüklerin limana ba¤-

Hukuk D›fl› Viyadükler Y›k›ls›n

20.07.2009
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lant›s›n› öngören ‹mar Planlar› en k›sa zamanda Özel-
lefltirme ‹daresi’nce benimsenmeli ve yetkileri ba¤la-
m›nda h›zla gere¤i yap›lmal›d›r.

Di¤er viyadük ayaklar› da y›k›l›p, ortadan kald›r›larak ‹z-
mir’in Turizm Liman› önündeki hukuk d›fl› kentsel çirkin-
liklerin temizlenmesi sa¤lanmal› ve yarg› karar›n›n gere-
¤i yerine getirilmelidir.

‹zmir’in planl›, güvenli ve kaliteli kentsel mekânlara
sahip bir kent olabilmesi ba¤lam›nda viyadük sorunlar›-
n›n h›zla çözülmesi konusunda baflta Özellefltirme ‹da-
resi olmak üzere bütün kurumlara sorumluluklar›n› bi-
ran önce yerine getirmeleri gere¤ini hat›rlat›yor, gelifl-
meleri kamuoyuna duyuruyoruz.

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU
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Son zamanlar-
da ‹zmir’de ve
tüm Türkiye’de
üniversite harç
zamlar›na kar-
fl› protestola-
r›yla gündeme
gelen üniversi-
te ö¤rencileri-
nin a¤›r yaflam

koflullar›yla mücadele ettikleri ortaya ç›kt›. 

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu ö¤renci üyeleri ta-
raf›ndan 2008-2009 ö¤retim y›l›nda yap›lan anketin so-
nuçlar› aç›kland›. Anket, ‹zmir’de; Dokuz Eylül Üniversi-
tesi, Ege Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve ‹zmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün mühendislik mimarl›k
fakültelerinde ve Yaflar Üniversitesi’nin endüstri mü-
hendisli¤i bölümünde okuyan 1667 (binalt›yüzaltm›flye-
di) üniversite ö¤rencisine uyguland›. 

Anketin gerçeklefltirilmesinde TMMOB’ne ba¤l› Odalara
üye 100’e yak›n mühendislik – mimarl›k bölümü ö¤ren-
cisi görev ald›. Anket kapsam›nda ö¤rencilere bar›nma,
beslenme, ulafl›m, sosyal kültürel etkinlikler, kente ba-
k›fl, meslek odalar›yla iliflkileri, merkezi ve yerel yöne-
timlerden beklentileri konular›nda sorular yöneltildi. An-
ket sonucunda üniversite ö¤rencilerinin çok büyük ba-
r›nma ve beslenme sorunlar›yla mücadele etti¤i, ö¤ren-
cilerin kiradan ve temel giderlerinden kalan parayla bes-
lenmeye çal›flt›klar› ortaya ç›kt›. Ö¤rencilerin yar›s›ndan
fazlas›n›n (%59) hiçbir sosyal etkinlik, spor veya kulüp

çal›flmas›na kat›lmad›¤›, yaln›zca % 10’unun çok az
oranda sinema ve tiyatro gibi kültürel etkinlikleri izleye-
bildi¤i ortaya ç›kt›. Odalar aç›s›ndan sevindirici olan ise
ö¤rencilerin %47’sinin meslek odas›n› tan›d›¤›n› ve
%63’ünün meslek odalar›n›n ö¤renci üyeleri için etkin-
lik (e¤itim, kültür-sanat, teknik gezi vb.) düzenledi¤ini
ifade etmesi oldu. TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Ferdan Çiftçi anket sonuçlar› hakk›nda flunla-
r› söyledi; 

“‹zmir’de mühendislik, mimarl›k ve flehir planc›l›¤› bö-
lümlerinde okuyan 1667 ö¤renciyle gerçeklefltirdi¤imiz
anketin sonucunda ortaya ç›kan tablo çok düflündürü-
cüdür. 

Ankette, ö¤rencilerin %36’s›n›n kendi ailelerinin yan›n-
da kald›¤›; %64’nü ise baflka illerden okul kazanarak
kente gelen ö¤rencilerin oluflturdu¤u görülmüfltür. Kent
d›fl›ndan gelen ö¤rencilerin bar›nma sorunlar›n› nas›l
çözdükleri incelendi¤inde bu ö¤rencilerin %65’inin ö¤-
renci evinde bar›nd›¤›, yaln›zca % 18’inin devlet yurtla-
r›ndan yararlanabildi¤i, %7’sinin yar› özel devlet yurtla-
r›nda (daha pahal› olan ö¤renci köyü vb.) ve %10’unun
ise özel yurtlarda kald›¤› saptanm›flt›r.   Ö¤renci evinde
kalanlar›n %40’› 1-2 kiflilik; % 57’si ise 3-4 kiflilik evler-
de bar›nmaktad›r. Bu ö¤rencilerin % 37’si ayl›k kira ola-
rak 300-499 TL; % 49’u ise 500-699 TL ödemektedir. 

Anketimizde ö¤rencilerin % 62’sinin günde üç ö¤ün ye-
mek yiyemedi¤i ortaya ç›km›flt›r. Ö¤rencilerin % 72’si
dengeli beslenemedi¤ini beyan etmifltir. Yurtta ve ö¤-
renci evinde kalan ö¤rencilere beslenme ihtiyaçlar› için

Üniversite Ö¤rencileri Açl›k S›n›r›nda Yafl›yor!

29.07.2009

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu ö¤renci üye komisyonunun ‹zmir’de üniversite ö¤rencileri aras›n-
da yapt›¤› anket, üniversitelilerin beslenme ve bar›nma sorunlar›n›n gerçek boyutunu ortaya ç›kard›. 
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haftada ne kadar para ay›rabildikleri sorusu yöneltilmifl-
tir. Ö¤renci evinde kalan ö¤rencilerin % 30’u beslenmek
için haftada 30-49 TL ay›rabilirken, % 10’u 30 TL’den
az, % 34’ü ise 50-69 TL aras›nda bir bütçeyle beslen-
meye çal›flmaktad›r. 

Yurtta kalan ö¤renciler için de bu tablo de¤iflmemekte-
dir. Devlet yurdunda kalan ö¤rencilerin % 35’i haftada
30-49 TL ile beslenmeye çal›flmakta, % 14’ü beslenme-
sine haftada 30 TL’den az bütçe ay›rabilmekte; % 30’u
ise yemek ihtiyac› için haftada 50-69 TL harcayabilmek-
tedir. 

Ö¤renci evinde kalanlar›n yaln›zca % 26’s›, yurtta kalan
ö¤rencilerin ise yaln›zca %21’i beslenme ihtiyac› için
haftada 70 TL’den fazla harcayabilmektedir. 

Bu tablo de¤erlendirildi¤inde ö¤renci evinde kalan ö¤-
rencilerin % 64’ünün; yurtta kalan ö¤rencilerin ise %
65’inin beslenme gideri olarak haftada ancak 30-69 TL
ay›rabildi¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bu rakama haftada 30
TL’den daha az parayla beslenmeye çal›flanlar da eklen-
di¤inde ‹zmir’de ö¤rencilerin ortalama % 75’inin, yani
her 4 ö¤renciden 3’ünün beslenebilmek için günde 3 TL
ile en fazla 10 TL aras›nda harcama yapabildi¤ini gör-
mekteyiz. Bu da ‹zmir’de ö¤rencilerin dörtte üçünün aç-
l›k s›n›r›nda yaflad›¤› anlam›na gelmektedir. Bu bütçe ile
genç bir insan›n sa¤l›kl› beslenmesi mümkün de¤ildir. 

Ucuz devlet yurdu say›s›n›n yeterli olmamas› ö¤rencile-
ri özel yurtlarda veya ö¤renci evlerinde bar›nmak zorun-
da b›rakmaktad›r. Bu durum ailelere kira ve di¤er fatu-
ra giderleri ile birlikte çok yüksek bar›nma maliyetleri ç›-

karmaktad›r. Ö¤renciler bar›nma, ulafl›m ve elektrik, su
gibi temel faturalar›n› ödedikten sonra kalan parayla
beslenmeye çal›flmaktad›rlar. Sosyal ve kültürel ihtiyaç-
lar›na ise neredeyse hiç bütçe ay›ramamaktad›rlar. 

Anketimizde, ö¤renciler, yeni üniversiteler aç›l›rken ba-
r›nma sorununa mutlaka çözüm üretilmesini ve devlet
yurdu say›s›n›n yeterli hale getirilmesini istemektedir-
ler. ‹zmir’de yerel yönetimden, ö¤rencilerin ucuza kirala-
yabilecekleri ö¤renci sitelerinin yap›lmas›n› ve bu site-
lerde sosyal tesislere, ucuz al›flverifl merkezlerine yer
verilmesini talep etmektedirler. Ayr›ca ö¤rencinin ödedi-
¤i elektrik ve su gibi temel faturalardan vergi al›nmama-
s›n› istemektedirler. 

Di¤er illerde oldu¤u gibi ‹zmir’de de ö¤rencilerin bar›n-
ma sorunu piyasan›n insaf›na terk edilmifltir. Altyap›s›
yetersiz evler, dört-befl ö¤rencinin kiralayaca¤› var say›-
larak çok yüksek fiyatlarla kiraya verilmektedir. Üniver-
site gençli¤i için sosyal devletin gere¤i olan hizmetlerin
hiçbiri verilmezken %8 ile %500 aras›nda de¤iflen oran-
larda yap›lan yüksek harç zamlar› ile ö¤rencinin e¤itim
hakk› resmen elinden al›nmakta, ö¤renci müflteri konu-
muna indirgenmekte ve paras› olan okusun düzeni yer-
lefltirilmektedir. Bu durum ülkemiz için utanç vericidir. 

YÖK’ü ivedilikle harç zamlar›n› geri almaya, AKP hükü-
metini ve yerel yönetimleri üniversite gençli¤imizin so-
runlar›n› görmeye ve h›zla bu konuda sosyal politikalar
üretmeye ve uygulamaya davet ediyoruz.” 

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU
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Bas›n Aç›klamas›

03.04.2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nca
onaylanan ve 20.04.2009 tarihinde Belediye Baflkanl›-
¤› ilan panosunda ask›ya ç›kar›lan ‹zmir ‹nciralt› Turizm
Merkezi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan› revizyonu-
na afla¤›da belirtilen gerekçeler nedeniyle itiraz edilmifl-
tir. ‹tiraza olumlu bir yan›t al›namad›¤› için TMMOB fie-
hir Planc›lar› Odas› ve TMMOB Mimarlar Odas› konuyu
yarg›ya tafl›mak zorunda kalm›flt›r.

DAVA GEREKÇELER‹M‹Z:

• Çevre düzeni planlar›n›n, 1/100.000 ve 1/50.000 öl-
çekli yap›lmakta oldu¤u Kanun ile düzenlenmifltir, bu
durumda 1/25.000 ölçekte yap›lan söz konusu plan›n
bafll›¤› ile ilgili kanun aras›nda çeliflki bulunmas›, 

• Çevre düzeni plan› revizyonu ile planlama alan›nda
önemli miktardaki yerin yüksek yap›laflma de¤erleri ile
yap›laflmaya aç›ld›¤›; planla getirilen emsal de¤erleri ile
turizmin bölgede geliflmesi halinde, büyük bir k›sm› bu
güne kadar do¤al yap›s›n› korumufl bu alanlar›n do¤al
yap›s›n›n önemli ölçüde bozulaca¤›,

• 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan› revizyonunun,
Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›nca onaylanan
1/25.000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›
ile olan iliflkisi ve uyumu aç›s›ndan irdelenmedi¤i, 

• ‹zmir kentinin bütününe hizmet eden böylesi bir ala-
n›n, çevresiyle birlikte ele al›nmas›, hatta kent merkezi
ile iliflkisinin kurularak planlanmas› gerekti¤i; bunun
çevre düzeni plan revizyonu ile sa¤lanmad›¤›, 

• Plan›n, kat›l›mc› bir anlay›flla yap›lmad›¤›, plan süreci
ile ilgili bilgilerin ilgili kesimlere verilmedi¤i, 

• Plan notlar› kapsam›nda “residans” kavram› geçme-
sine karfl›n, bunu aç›klay›c› bir hükmün planda ve mev-
zuatta yer almad›¤›, 

• Plan ile önerilen HRS (Hafif Rayl› Sistem)’e iliflkin bir
aç›klama yap›lmad›¤›, turistik amaçl› m›, yoksa ulafl›ma

‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi 1/25.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Plan› Revizyonu’na Dava Aç›ld›

‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan› revizyonuna yönelik olarak TMMOB
Mimarlar Odas› ve fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubeleri taraf›ndan dava aç›lm›flt›r. Aç›lan davaya iliflkin
kamuoyunu bilgilendirmek amac›yla 05 A¤ustos 2009 günü TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu taraf›ndan
bas›n toplant›s› yap›lm›flt›r. Bas›n aç›klamas›nda ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Ç‹FTÇ‹,
davay› açan iki Oda olmas›na karfl›l›k bu davan›n ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu’nun davas› oldu¤unu belirt-
mifl ve di¤er Odalar›n da süreç içinde davaya müdahil olaca¤›n› ifade etmifltir. Dava gerekçelerine iliflkin
bilgilendirmeyi fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Tolga Ç‹L‹NG‹R ve Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan TOPAL yapm›fl; bölgenin jeolojik yap›s›na iliflkin bilgiyi
de Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin D‹K‹L‹KAYA aktarm›flt›r. 

05.08.2009
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Binalar› Yang›na Karfl›
Güvencesiz B›rakan
Yönetmelik Dan›fltay
Taraf›ndan Durduruldu

hizmet amaçl› m› olaca¤›, kentin metro sistemi ile ilifl-
kilendirilip iliflkilendirilmeyece¤inin belirsiz olmas›, 

• Plan ile önerilen “kür merkezleri” kapsam›nda neler
yap›laca¤›na bir aç›kl›k getirilmedi¤i; bu bölgede “kür
merkezi” yap›m›na olanak sa¤layacak plan mahallinde
bir do¤al kaynak olup olmad›¤› konusunun araflt›r›ld›¤›-
na dair bir bilgiye plan aç›klama raporunda rastlan›lma-
d›¤›, 

• Plan kapsam›nda yap›lmas› önerilen “termal tesisle-
rin” at›k suyunun nas›l bertaraf edilece¤ine, plan rapo-
ru ve notlar› ile bir aç›kl›k getirilmemifl olmas›, 

• Böyle bir plan›n; plan› yap›lan alan›n toprak kalitesi,
bitki örtüsü, tar›m yap›lan alanlar›n›n varl›¤› sebebiyle,
farkl› uzmanl›k alanlar›n›n bir araya getirildi¤i bir anla-
y›flla haz›rlanmas› gerekti¤i,  

• Planlama alan›ndaki mülkiyet dokusunun, plan ile ge-
tirilen planlama kararlar›nda ana belirleyici olmas›,

• Plan aç›klama raporunda, planlama alan›n›n jeolojik
durumuna iliflkin k›sa bir bölüm yer almas›na karfl›n, je-
olojik aç›dan hareketli olan bu bölgede ne tür önlemler
al›nmas› gerekti¤i konusuna yer verilmedi¤i, plana yan-
s›mas›n›n ne flekilde olaca¤›n›n saptanamad›¤›, oysa
bu ölçekteki bir planda kaynaklar›n korunmas›na yöne-
lik esaslar›n tan›mlanmas› gerekti¤i, 

• Rapordan anlafl›laca¤› gibi gerekli jeolojik etütlerin
yap›lmadan plan kararlar›n›n gelifltirildi¤i,

• SWOT (GZFT) analizlerinde yöredeki sera alanlar›n›n
bir f›rsat (olanak) olarak tan›mlanmas›na karfl›n, getiri-
len plan›n sera alanlar›n› ortadan kald›ran bir plan ol-
mas› nedeniyle çeliflki içermesi.

‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli çevre
düzeni plan› revizyonu, flehircilik esaslar› ve planlama
ilkelerine ayk›r›d›r.

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

Ülkemizde yürürlükte olan “Binalar›n Yang›ndan Korun-
mas› Hakk›nda Yönetmelik” mühendislik gereklerini zo-
runlu hale getirmedi¤i gibi, birçok eksiklik ve aksakl›kla-
r› da bar›nd›rmaktad›r. Elektrik Mühendisleri Odas› tara-
f›ndan bu yönetmeli¤in, insanlar›n can güvenli¤ini tehli-
keye atan maddelerine, daha yönetmeli¤in haz›rl›k süre-
cinde yaz›l› ve sözlü olarak itirazlarda bulunulmufltur.
Özellikle yang›n alg›lama ve uyarma sistemleri kurulumu
konusunda s›n›rland›rmaya gidilmesi ya da baz› binala-
ra muafiyet getirilmesi can güvenli¤i aç›s›ndan çok bü-
yük risk olarak görülmüfltür. Uyar›lara karfl›n aksakl›kla-
r› ile yay›nlanan yönetmelik Elektrik Mühendisleri Odas›
taraf›ndan dava edilmifl ve Dan›fltay ‹dari Dava Dairele-
ri Kurulu taraf›ndan, “Yo¤un kullan›lmas›na karfl›n baz›
küçük veya alçak binalarda otomatik yang›n alg›lama
sistemlerinin kurulmas›na gerek olmad›¤›” hükümlerini
içeren maddelerin yürütmesi 11.06.2009 tarihli karar
ile durdurulmufltur.

Bu tür felaketlerin yaflanmamas› ve ölümlerin olmama-
s› için gerekli teknik ve idari mevzuatlar düzeltilmeli,
mühendislik ve mimarl›k mesleklerinin binalarda proje,
uygulama ve iflletme aflamalar›nda eksiksiz olarak yeri-
ne getirilmesinin mekanizmalar› oluflturulmal›d›r.
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‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii, Balçova Kapl›calar›
Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› Yat›r›m ve ‹flletmeler Genel Müdürlü-
¤ü’nce onaylanm›fl, 01.04.2009 tarihinde ‹zmir Büyük-
flehir Belediyesi’nce ask›ya ç›kar›lm›flt›r. 

Ask›ya ç›kar›lm›fl olan ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tev-
sii, Balçova Kapl›calar› Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre
Düzeni Plan›, yönetsel, mekânsal ve ifllevsel bütünlük
gösteren s›n›rlar› kapsamayan, planlaman›n bütünlü¤ü
ilkesine ayk›r› olarak, turizm merkezi tevsii s›n›rlar›n›n
bir k›sm›n› kapsayan flekilde, parçac› olarak haz›rlan-
m›fl ve onaylanm›flt›r. Ayn› tarihler içinde ayn› kurum ta-
raf›ndan haz›rlanm›fl olan ‹zmir Turizm Merkezi ‹nciralt›
kesimi Çevre Düzeni plan›ndan kopuk, o planla ve kent-
le iliflkilenmeyen ve bütünlük sa¤lamayan bir pland›r.
Bu nedenle planlama ilkelerine ayk›r›d›r. 

Planlama alan›, tarihi kaynaklarda Agamemnon Kapl›ca-
lar› olarak tan›mlanan, Homeros ve Strabon’un eserle-
rinde ad› geçen bir bölgedir. Haz›rlanan plan raporunda
bu konuya hiç de¤inilmemesi Kültür ve Turizm Bakanl›-
¤›’nca haz›rlanan ve turizm amac› tafl›yan bir plan›n ra-

poru için büyük eksikliktir.
Di¤er yandan, Balçova ter-
mal su kaynaklar›n› ayr›ca-
l›kl› k›lan bir baflka özelli-
¤i, alan›n çevresindeki to-
po¤rafya ve do¤al peyzaj›n
oluflturdu¤u ve ‹zmir kenti
için çok önemli olan görsel
niteli¤idir.

Güney Ege Termal Turizm Projesi, ‹zmir ‹nciralt› Turizm
Merkezi Tevsii, Balçova Kapl›calar› Kesimi 1/25.000 öl-
çekli Çevre Düzeni Plan› ve Plan Raporu s›n›rl› zamanda
ve s›n›rl› belgeler üzerinde yap›lan de¤erlendirme sonun-
da; arazi kullan›m kararlar› ve yap›laflma koflullar›n›n yan-
l›fl ele al›nmas›n›n yan› s›ra jeotermal kaynaklara, bölge-
nin do¤al peyzaj›na ve çevresine olumsuz etkileri nedeni
ile planlama ilkelerine ve kamu yarar›na uygun görülme-
mektedir.

Onaylanm›fl ve ask›ya ç›kar›lm›fl olan, Güney Ege Ter-
mal Turizm Projesi, ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii
Balçova Kapl›calar› Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Dü-
zeni Plan› ve Plan Raporu’nun iptal edilerek, planlama
alan›n›n özelliklerine, ‹zmir kentinin, bölgenin ve sektö-
rün gerçek gereksinimlerine uygun, do¤al çevre ve jeo-
termal kaynaklar›n›n korunmas›n› esas alan bir yakla-
fl›mla ve planlaman›n kat›l›m ilkesini gözeterek yeniden
haz›rlanmas›nda yarar bulunmaktad›r. Bu sebeplerden
dolay› Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi “‹zmir ‹nciralt› Tu-
rizm Merkezi Tevsii Balçova Kapl›calar› Kesimi
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› ve Plan Rapo-
ru”nun iptali istemiyle dava açm›flt›r.

fiubemiz “‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii, Balçova
Kapl›calar› Kesimi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan›”n›n
‹ptali ‹stemiyle Dava Açt›
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‹zmir ‹li, Balçova ‹lçesi, ‹nciralt› Bahçeleraras› bölgesin-
de, güneyini ‹zmir – Çeflme otoyolu, kuzeyini ‹zmir Körfe-
zi, bat›s›n› Balçova ‹lçesi s›n›r›n›n tan›mlad›¤› yaklafl›k
690 ha. alan› içeren, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’nca ha-
z›rlanm›fl olan 1/25.000 ölçekli ‹nciralt› Turizm Merkezi
Çevre Düzeni Plan› Revizyonu plan raporu ve plan notla-
r› eriflilebilen s›n›rl› belgeler üzerinden Mimarlar Odas› ‹z-
mir fiubesi taraf›ndan incelenmifltir. Planlaman›n konu-
su olan ‘’‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi”nin Bakanlar Ku-
rulu karar›yla s›n›rlar› geniflletilmifl olup, 30.06.2007 ta-
rihli 26568 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

Planlama Alan›, de¤iflik tarihlerde s›n›rlar› büyütülen,
yaklafl›k 950 ha. “‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi ” alan›-
n›n 690 ha.l›k k›sm›n› kapsamakta olup, ‹zmir 1 Numa-
ral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu ta-
raf›ndan farkl› tarihlerde, I. derece, II. derece ve III. de-
rece Do¤al Sit Alan› olarak tescil edilmifltir. Planlama
alan›n›n tamam›, ‹zmir Tar›m ‹l Müdürlü¤ü taraf›ndan
haz›rlanan Toprak Etüdü raporunda “Tar›msal amaç d›-
fl›nda kullan›lamaz, kuru mutlak tar›m alan›” olarak be-
lirlenmifltir. Ayr›ca Planlama alan›n›n güney kesimi MTA
taraf›ndan Balçova Termal Kapl›ca Alan› raporlar›nda

“Termal Kapl›ca Koruma
Zonu” olarak belirlenmifl-
tir. Toplam yaklafl›k 690
ha planlama alan›nda, 1.
derece Do¤al Sit, Askeri
Alan ve yol olarak ayr›l-
m›fl olan k›s›mlar›n›n ha-
ricinde kalan 507.00 ha.
alan›n 385.00 ha. bölü-
münde planla yap›laflma

önerilmektedir. Bir baflka ifadeyle ‹nciralt› alan›n›n
%76’s› yap›laflmaya aç›lmaktad›r. Bunlar›n yan› s›ra
Çevre ve Orman Bakanl›¤›’nca haz›rlanm›fl olan
1/100.000 ölçekli Manisa Kütahya ‹zmir Planlama Böl-
gesi Çevre Düzeni Plan› kararlar›yla, önerilen bu plan
uyumsuzdur. ‹nciralt› Turizm Merkezi Plan›’n›n, ‹zmir Bü-
yükflehir Belediyesi’nce haz›rlanm›fl olan 1/25.000 öl-
çekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› ile hiçbir ilifl-
kisi kurulmam›fl, öneri plan kent bütünü ile iliflkilendiril-
memifl planda kentin bütünü yok say›lm›flt›r. Plan›n ad›
Çevre Düzeni Plan› olmakla birlikte Turizm Merkezi’nin
bütününü dahi kapsamadan mevzii, parçac› olarak ya-
p›lm›fl bir pland›r. 

Yap›lm›fl olan ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Çevre Düze-
ni Plan› Revizyonu iptal edilerek ‹zmir kentine yap›lacak
büyük yanl›fll›ktan biran önce vazgeçilmelidir. Kentin
mekânsal oluflumu sürecinde büyük bir yanl›fl›n önüne
geçilmesi aç›s›ndan, bu plan›n iptal edilmesi tarihsel
bir sorumluluktur. Bu sebeplerden Mimarlar Odas› ve
fiehir Planc›lar› ‹zmir fiubeleri “‹zmir ‹nciralt› Turizm
Merkezi Çevre Düzeni Plan› Revizyonu”nun iptal edilme-
si istemiyle dava açm›flt›r.

Mimarlar Odas› ve fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubeleri
“‹nciralt› Turizm Merkezi Çevre Düzeni Plan› Revizyonu”nun
‹ptali ‹stemiyle Dava Açt›
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ACE Araflt›rmas›na Göre Avrupa’da Ekonomik Kriz
Mimarl›k Mesle¤ini Derinden Etkiliyor

Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE), ekonomik kriz ortam›-
n›n mimarl›k mesle¤i, mimarl›k ofisleri ve mimarlar›n ifl
yüküne etkisini araflt›rmak amac›yla, mimarlara yönelik
olarak, 2009 y›l›n›n her bir çeyre¤inde güncellenecek
bir anket araflt›rmas› gerçeklefltiriyor. Aralar›nda Türk-
çe’nin de bulundu¤u 14 Avrupa dilinde gerçeklefltirilen
anket çal›flmas›, ACE üyesi meslek kurulufllar›n›n üyele-
rine yapt›klar› duyurular arac›l›¤›yla, tüm Avrupa ülkele-
rinden mimarlar›n kat›l›m›yla sürdürülüyor. Türkiye’de
ACE üyesi olan Mimarlar Odas›’n›n duyurular›yla yürütü-
len anket çal›flmas›na ülkemizden Nisan ay›nda 37, Ha-
ziran ay›nda 130 mimar kat›l›m sa¤lad›.

En son Haziran ay›nda gerçeklefltirilen anket, Nisan
ay›nda yap›lan ankete k›yasla, meslek çevrelerinde eko-
nomik duruma iliflkin daha kötümser bir bak›fl aç›s› bu-
lundu¤unu gösteriyor. ‹kinci ankete, birincisine kat›lan-
lar›n neredeyse iki kat› kadar bir kat›l›m sa¤lanmas›n-
dan, meslek ortam›n›n ankete ilgisinin artt›¤› anlafl›l›-
yor.

Nisan 2009’da kat›l›mc›lar›n % 46’s› mevcut durumu
“Kötü” veya “Çok Kötü” olarak nitelendirirken, bu oran
son ankette % 62’ye ulafl›yor. Bu kötümser tabloya pa-
ralel olarak, Haziran ay› kat›l›mc›lar›n›n yaln›zca % 8’i
mevcut durumu “‹yi” veya “Çok iyi” olarak tan›mlarken,

Nisan ay› kat›l›mc›lar›n›n % 15’i bu görüflü tafl›yor.

ACE, krizin bafllad›¤› dönem olan Eylül 2008’den bu ya-
na mevcut istihdam durumuna bak›ld›¤›nda, yaklafl›k
her üç mimarl›k ofisinden birinde çal›flanlar›n say›s›nda
azalma yafland›¤›n› ifade ediyor. Haziran ay› anket kat›-
l›mc›lar›, önümüzdeki 3 ayl›k dönemde mimarl›k ofisleri-
nin % 23’ünde çal›flanlar›n say›s›n›n azalmas›n› bekli-
yor. Bununla birlikte, % 7 oran›ndaki kat›l›mc›lar krizin
bafllang›c›ndan bu yana kendi çal›flt›klar› ofislerdeki ça-
l›flan say›s›nda art›fl oldu¤unu belirtiyorlar. Fakat bu
oranlar›n kaç kiflilik bir istihdam› temsil etti¤ini anket
sonuçlar›ndan ç›karmak mümkün de¤il.

Anket sonuçlar›n›n Avrupa Birli¤i’nin bütünü için kötü bir
haber niteli¤inde oldu¤unu söyleyen ACE, Avrupa’n›n yö-
netiminde görev alan tüm politikac›lar› eyleme geçmeye
ça¤›r›yor. ACE, sürdürülebilir inflaat ve özellikle de mev-
cut yap›lar›n enerji etkinliklerini art›racak iyilefltirmeler
konusundaki kamu yat›r›mlar›n›n art›r›lmas›n›n bunun
için iyi bir ad›m oluflturaca¤› görüflünü sunuyor.

Anket çal›flmas›n›n sonuçlar›na daha ayr›nt›l› ulaflmak
için:
www.ace-cae.org/MemberN/Content/EN/docu-
ments/sdoc/structure.asp?id=aceinfo_overview
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Mimarl›k Vakf› 14. Kurucular Kurulu 11 Temmuz 2009
tarihinde, ‹TÜ-Taflk›flla binas›nda yap›d›. Vak›f Baflkanl›-
¤›na yeniden Yaflar Marulyal› seçildi.

14. Kurucular Kurulu toplant›s›nda, daha uzun erimli
programlar yap›lmas›, Vakf›n tan›t›m› konusunda daha
yo¤un çaba gösterilmesi, Vak›f birimleri; Yard›mlaflma
Sand›¤›, Enstitü, E¤itim ve Burs Fonu ve Mimarl›k Mer-
kezi-Müze ile ilgili olarak üyelerin gönüllü deste¤i ve kat-
k›s›n›n sa¤lanmas› do¤rultusunda çal›flmalar yap›lmas›
Mimarlar Odas› ve birimleri ile daha verimli bir diyalog
içinde olunmas› konular›nda görüfl ve öneriler dile geti-
rildi. 

Kurucular Kurulu, Yard›mlaflma Sand›¤›’n›n gelifltirilme-
si için getirilen önerileri de  tart›flarak kurulufllar›n mali

aç›dan güçlendirilmesi için al›nmas› gerekli önlemler ve
çal›flmalar üzerinde durdu.

Ayr›ca Kurucu Üye baflvurusunda bulunan ve Vak›f Yö-
netim Kurulu’nun önerdi¤i 54 bireysel,  4 kurumsal bafl-
vurusu Genel Kurul taraf›ndan onayland›. 

Bireysel Kurucular Kurulu üyeli¤i kesinleflen Abdürra-
him Bayramo¤lu, Ahmet Y›lmaz, Ali Ekinci, Ali Erol, Ali
Ulusoy, Arif ‹smet Y›lmaz, Arif fientek, Aysel Çetinsoy,
Bahattin Alpaslan, Behruz Çinici, Bekir Kam›fll›, Bekir
Raman Kalyoncuo¤lu, Cahit Engin, Can Taflk›ran, Cavid
Alio¤lu, Engin Timurcan, Erdal Sar›göl, Erkan Karakaya,
Erol Türkmen, F.Gökhan Tanr›över, Fahrettin Ayanlar,
Fatih Söyler, Gazanfer Karl›ca, Gürol Baroncelli Sa¤›ro¤-
lu, Hüseyin Aliyaz›c›o¤lu, ‹mran Karaman, ‹smail Erten,
‹smail Ünsal, ‹smail P›rnar, Kaz›m Koç, M.As›m Güzel,
M.Osman Ayd›n, M.Salih Akyüz, Mazhar Kemerdere,
Mehmet Konuralp, Mehmet Yaz›c›, Mustafa Fazl›o¤lu,
Nihat Köksal, Ömer Mutlu, Ömer Sönmez, Özcan Top-
sel, Özge Köksal, Rabia Adal›, Ramadan Cesur, Recep
Esengil, Sabri Konak, Selim Lümal›, Süleyman Yazgan,
Tunay Kantürer, Tuncer Do¤an, Turabi Kayan, Ufuk Ön-
der, Y.Emre Üçyaflar, Yusuf Kumbasar olurken,  Mimar-
lar Odas› Elaz›¤ fiubesi, Mimarlar Odas› Malatya fiube-
si, Mimarlar Odas› Mu¤la fiubesi, Mimarlar Odas› Hatay
fiubesi kurumsal kurucu üye oldu.

Ayr›ca Mimarl›k Vakf› ile ilgili tüm bilgileri ve Vak›f çal›fl-
malar›n› yenilenen web sayfas›ndan www.mimarlik-
vakfi.org.tr izleyebilirsiniz.

Mimarl›k Vakf› 14. Kurucular Kurulu Yap›ld›
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Etkinlikler

Haziran ay›nda gerçeklefltirdi¤imiz Midilli Gezisi’nde al-
d›¤›m›z vizelerin geçerlilik süresi içerisinde bir de Samos
Adas›’n› gezelim dedik ve 11-12 Temmuz tarihlerinde bu
geziyi gerçeklefltirdik. 11 Temmuz sabah› 07.30’da Ku-
fladas› Liman›’nda buluflulaca¤› için ‹zmir’den 06.30’da
hareket ettik. Mimarlar Odas› gezilerinde edindi¤imiz sa-
bah kahvalt›s› gelene¤ini, Ödemifl’ten gelen arkadaflla-
r›m›z›n getirdi¤i s›cak gevrekler, acentan›n karfl›lad›¤› ta-
ze kurabiyeler ve meyve sular› eflli¤inde sürdürdükten
sonra, bavullar›n› unutan müflteriler yüzünden yar›m sa-
at rötar ile 09.00’da adaya hareket ettik. Samos Adas›
Do¤u Ege Denizi üzerinde, tüm Anadolu sahilleri içerisin-

Samos (Sisam) Adas› Gezisi
Gerçekleflti

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi ö¤retim görevlilerinden Prof.
Dr. Gönül Balk›r’›n “Mimarl›k ‹fl
Hukuku ve Güncel Sorunlar” söy-
leflisi 15 Temmuz 2009 Çarflam-
ba günü gerçekleflti. Mimarl›k
mesle¤inin özgün bir meslek oldu-
¤una ve yaratma gerektirdi¤ine
de¤inerek sunufluna bafllayan
Balk›r, Fikir ve Sanat Eserleri ba¤-
lam›nda koruma alt›nda oldu¤u-
nun bilgisini de verdi. Serbest ça-

l›flan mimar›n yapt›¤› iflin, mimari eser sözleflmesi kap-
sam›nda oldu¤unu dile getiren Balk›r, bir baflka mima-
r›n yan›nda çal›flan mimar için ise, ifl sözleflmesinin ge-
çerli oldu¤unu ve ifl sözleflmelerinde sonucun garanti
edilmedi¤ini dile getirdi. Kamu ve özel sektörde çal›flan
mimarlar› bu ba¤lamda irdeleyen Balk›r, ‹fl Kanunu hü-
kümlerinden baz›lar›na da sunusunda yer verdi. ‹fl söz-
leflmesinin feshi ve mimarlar›n fikri mülkiyet haklar› ko-
nular›n› detaylar›yla aktaran Balk›r, bu haklar kapsa-
m›nda eserde de¤ifliklik yapma, mimar›n ad›n›n yaz›l-
mas›, telif/proje müellifli¤i, ço¤altma, yayma/umuma
iletme ve iflleme haklar›n› aktard›. Bunlar›n yan› s›na
mimarlar için yasal tatbikat› olmayan ancak kendisinin
olmas›n› düflündü¤ü pay ve takip hakk›ndan da söz et-
ti. Tam ruhsat ve basit ruhsat kavramlar›n› ve getirdi¤i
haklar› izleyenlerle paylaflan Balk›r, “Mimarl›k ‹fl Huku-
ku” kitab›n›n içeri¤inin geniflletilerek tekrar yay›mlana-
ca¤› bilgisini de verdi. Üyelerimiz için çok faydal› bir ko-
nunun irdelendi¤i söyleflide, izleyenler karfl›laflt›klar›
problemleri de Balk›r’a dan›flma imkân› buldular.

Gönül Balk›r’›n “Mimarl›k ‹fl
Hukuku ve Güncel Sorunlar”
Söyleflisi Gerçekleflti

Ayfle Atatoprak
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Etkinlikler

2 Temmuz 1993’te Sivas Mad›mak Oteli’nde 35 ayd›n›n
yak›larak öldürüldü¤ü katliam›n 16. y›ldönümünde yap›-
lan anma töreni Gündo¤du Meydan›‘nda gerçeklefltirildi.
Saat 16.00‘dan itibaren Cumhuriyet Meydan›‘nda topla-
nan kat›l›mc›lar "Katiller halka hesap verecek" slogan-
lar›yla Gündo¤du Meydan›’na yürüdü.

Sivas Katliam› An›s›na
Alanlardayd›k

de Türkiye’ye en yak›n ada ve Avrupa’ya giden deniz yo-
lu üzerinde bulunmaktad›r. Yunanistan’›n en büyük, en
güzel ve en turistik adalar›ndan biri olan Samos, do¤al
güzellikleri ile oldukça büyüleyicidir. Ada’ya vard›¤›m›zda
bizi bekleyen ototbüs ve yerel rehber eflli¤inde bafllad›-
¤›m›z turumuzda ilk olarak Pisagor’un do¤du¤u yer olan
Pythagoreio’yu dolaflt›k, güneflten kaçmayanlarla heyke-
lin önünde foto¤raf çektirdik. Daha sonra Kutsal Haç an-
lam›na gelen 16.yy’da yap›lan ortadoks Timios Stavros
Manast›r›’n› gezip, mumlar yakt›k. Koumaradei köyünde-
ki seramik atölyesinde yap›lan Pisagor’un flarap bardak-
lar›n› gördük. Pisagor çok adil birisiymifl, kimsenin hak-
k› kimseye geçsin istemezmifl. Bu yüzden flarap bardak-
lar›n›n bir yerine çizgi ve alt›na da delik yapm›fllar. fiara-
b›n›z› içerken o çizgiye kadar dolduruyorsunuz, e¤er ben
di¤erlerinden fazla istiyorum derseniz, kadehin alt›ndaki
delikten flarab›n›z tamemen dökülüyor. Pyrgos köyü üze-
rinden adan›n kuzeybat› kesiminde yer alan yemyeflil bit-
ki örtüsüyle kapl›, tertemiz k›y›larla çepeçevre kuflat›lm›fl
olan adan›n ikinci büyük kenti Karlovasi’yi de ziyaret et-
tik. Bu köy etkileyici bir görüntüye sahip olan liman, es-
ki kent, orta kent, modern kent ve koydan oluflan özgün
bir yerleflim. Bu yüzden kentin sakinleri kentin ad›n› söy-
lerken ço¤ul eki takarak söyler: Karlovasiler. Karlovasi
eskiden önemli sepi merkeziymifl, burada iflleyen sepi
yerleri deri ihracat› yaparak bölgeye zenginlik getirmifl.
Eskilerden kalma zengin konaklar, büyük ve süslü kilise-
ler, terkedilmifl imalat yerleri o günlerden kalmad›r. Ö¤-
le yeme¤imizi so¤uk biralar eflli¤inde adalara özgü Grek
Salata ve kalamar ile Potami köyünde deniz manzaral› bir
restoranda yedikten sonra baflkente 10 km uzakl›kta yer
alan iki koy aras›ndaki adan›n en pitoresk ve turistik köyü
olan Kokkar’da deniz kenar›nda kahvelerimizi içtik. Sa-
mos Adas›’n›n baflkenti büyük bir koyun ortas›nda, lima-
n›n tam yan›nda amfitiyatro fleklinde infla edilmifl. Lima-
n›n karfl›s›nda yer alan otelimize yerlefltikten sonra saat
20.30’da otelin lobisinde bulufltuk. Samos’un gecesini
gördük ve ö¤le yeme¤ini geç yedi¤imiz için akflam yeme-
¤ini cafede al›p, üstüne uzolar›m›z› içtik.

‹kinci gün isteyen arkadafllarla günefl çok yükselmeden
e¤imli olan flehri dolaflt›k. Renkleri, neoklasik tarzda infla
edilmifl evlerle kapl› k›y› fleridi ve son derece güzel kum-
sallar›yla hofl bir yerleflim olan Samos’ta Arkeoloji Müze-
si’ni de ziyaret ettik ve boyu 5m.’yi geçen Kouros Heyke-
li’ni gördük. Saat 12.00’den itibaren isteyen kenti gezdi,
isteyen plaja gitti. Bir grupla kuzeyde yeflillikler aras›nda
çok güzel bir da¤ köyü olan Manolates köyüne gidilip ge-
zildi ve ö¤le yeme¤i yendi. Daha sonra otelde buluflup,
17.00’deki feribotumuzla dönüfle bafllad›k. Bir buçuk sa-
atlik feribot yolculu¤undan sonra ‹zmir’e hareket ettik.

Güzel bir gezinin ard›ndan, vizelerimizin geçerlilik süresi
dâhilinde Sak›z’da buluflmak üzere...
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Yeni Mezunlar›m›z

DEÜ, ‹YTE ve ‹EÜ’den 2009’da Mezun Olan Mimarl›k
Bölümü Ö¤rencileri Törenle Diplomalar›n› Ald›lar

Dokuz Eylül Üniversitesi, ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve ‹zmir
Ekonomi Üniversitesi Mimarl›k Bölümleri’nden mezun olan mimarl›k
ö¤rencileri, okullar› taraf›ndan düzenlenen mezuniyet törenlerinde
diplomalar›n› ald›lar. Dereceye giren DEÜ, ‹YTE ve ‹EÜ ö¤rencilerine
fiubemiz Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal plaketlerini verdi.

01 Temmuz 2009 tarihinde ‹zmir Sanat / Kültürpark’ta Odam›z tara-
f›ndan düzenlenen mezuniyet kokteylinde biraraya gelen genç mes-
lektafllar›m›z› kutluyor, baflar›l› bir meslek hayat› diliyoruz.

Alperen UYAN 
Eda TUNA
Nuray Derin KAM 
Gözde SUSAM 
Ahmet YA⁄MUR
Elif TÜRE 
Dilflad KURTO⁄LU
Harun KARA ‹MAMO⁄LU
Özge GÜNDEREN
P›nar BAV‹K
Dilek TUNÇ
Sevgi SOYLU
Neslihan UfiKUL 
Gökhan KARACA

Onat ÇELEB‹ 
Fatma Nur ÇITLAKO⁄LU
P›nar ERCAN 
Gonca ALTINTAfi
Zeynep AKIN 
‹pek HAKÇIL
Mehtap ER
Halil ERDEM
Onur Deniz AYGÜN
Funda BÖYÜKKIRLI 
Mete GÜRSOY
Mustafa Murat KARAHAN
Burcu YÜCE
Hayri GÜLSÜN

Fatih KUTLU
Harun Yücel Ç‹MEN
Öznur UÇAR
YükselTaner AKYÜZ
Ahmet DORUK
Pelin K‹MSES‹Z
Tansu UZUNO⁄LU
Müge HAL‹LO⁄LU
Funda ULUKAYA
Funda UYGUN
Emrah AKPINAR
Büflra TEFE
Hacer Özlem DEM‹RTEPE

Gözde BALLI
GüneflAtakan PEKfiEN
Dide D‹NÇ
Naima Ebru BETUZ
Bilge YURDER‹
Berrin TER‹M
Özge AÇIK
Burcu KOR
Zeynep KESK‹N
Ayflegül DURAN
‹lknur ERLALEL‹TEPE
Banu DEM‹REL
Özlem ALTUN

Ezgi ‹fiB‹LEN
Salih ÖzkanDURSUN
Sibel KOZAN
Selçuk BALKAN
Özenç ÖZDERE
Tu¤ba TUNÇER
Necla Seval ERDEM
Saime Tüçe SAATÇ‹
Selin AKAY
Pelin KURULTAY
Emine Gonca URAL
Duygu DEVR‹M

Gülflen AKGÜNDÜZ
Tansu Yücel BOZDO⁄AN
Gizem KAHRAMAN
Berk KANGÖZ
Müge KARAfiAH‹N
Yasemin OKSEL
Ömer Burak POLAT
Merve ULUCAN
Sinan SAK

Funda ULUKAYA Bölüm Birincisi 
Müge HAL‹LO⁄LU Bölüm ‹kincisi 
Funda UYGUN Bölüm Üçüncüsü

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)

Dide D‹NÇ Bölüm Birincisi 
Naime Ebru BETUZ Bölüm ‹kincisi 
Bilge YURDER‹ Bölüm Üçüncüsü

Gizem KAHRAMAN Bölüm Birincisi 
Merve ULUCAN Bölüm ‹kincisi 
Yasemin OKSEL Bölüm Üçüncüsü

‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (‹YTE) 

‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (‹YTE) 

‹zmir Ekonomi Üniversitesi (‹EÜ)

‹zmir Ekonomi Ü. (‹EÜ)
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ABANT ‹ZZET BAYSAL Ü. MMF/MB (BOLU)

ANADOLU Ü. MMF / MB (ESK‹fiEH‹R)

BAHÇEfiEH‹R Ü. MTF/MB (‹STANBUL) *

BALIKES‹R Ü. MMF / MB (BALIKES‹R)

BEYKENT Ü. MMF / MB (‹STANBUL) *

BOZOK Ü. MMF/MB (YOZGAT)

ÇUKUROVA Ü. MMF / MB (ADANA)

D‹CLE Ü. MMF / MB (D‹YARBAKIR)

DO⁄Ufi Ü. STF/MB (‹STANBUL) *

DOKUZ EYLÜL Ü. MF / MB (‹ZM‹R)

ERC‹YES Ü. MF / MB (KAYSER‹)

ESK‹fiEH‹R OSMANGAZ‹ Ü. MMF / MB (ESK‹fiEH‹R)

GAZ‹ Ü. MMF / MB (ANKARA)

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJ‹ ENST‹TÜSÜ MF/MB (GEBZE)

HAL‹Ç Ü. MF / MB (‹STANBUL) *

‹STANBUL AREL Ü. MMF/MB (‹STANBUL) *

‹STANBUL AYDIN Ü. MMF/MB (‹STANBUL) *

‹STANBUL KÜLTÜR Ü. MMF / MB (‹STANBUL) *

‹STANBUL TEKN‹K Ü. MF / MB (‹STANBUL)

‹ZM‹R EKONOM‹ Ü. GSTF / MB (‹ZM‹R) *

‹ZM‹R YÜKSEK TEKNOLOJ‹ ENST‹TÜSÜ MF / MB (‹ZM‹R)

KARABÜK Ü. FETH‹ TOKER GSTF / MB  (SAFRANBOLU)

KARADEN‹Z TEKN‹K Ü. MF / MB (TRABZON)

KOCAEL‹ Ü. MTF / MB (‹ZM‹T)

MALTEPE Ü. MF / MB (‹STANBUL) *

MARD‹N ARTUKLU Ü. MMF / MB (MARD‹N)

MERS‹N Ü. MF / MB (MERS‹N)

M‹MAR S‹NAN GÜZEL SANATLAR Ü. MF / MB (‹STANBUL)

ORTA DO⁄U TEKN‹K Ü. MF / MB (ANKARA)

SELÇUK Ü. MMF / MB (KONYA)

SÜLEYMAN DEM‹REL Ü. MMF / MB (ISPARTA)

TRAKYA Ü. MMF / MB (ED‹RNE)

ULUDA⁄ Ü. MMF / MB (BURSA)

YAfiAR Ü. MMF / MB (‹ZM‹R) *

YED‹TEPE Ü. MMF / MB (‹STANBUL) *

YILDIZ TEKN‹K Ü. MF / MB (‹STANBUL)

TOPLAM

DO⁄U AKDEN‹Z Ü. MF / MB (GAZ‹MAGUSA-KKTC)

G‹RNE AMER‹KAN Ü. MTGSF / MB (G‹RNE-KKTC)                            

LEFKE AVRUPA Ü. MMF/MB (LEFKE-KKTC)

ULUSLARARASI KIBRIS Ü. GSF / MB (LEFKOfiA-KKTC)

YAKIN DO⁄U Ü. MF / MB (LEFKOfiA-KKTC)                                     

TOPLAM

AZERBAYCAN M‹MARLIK ve ‹NfiAAT Ü. MF / MB (BAKÜ)

ULUSLARARASI SARAYBOSNA Ü. MDBF/MB (BOSNA-HERSEK)

TOPLAM

GENEL TOPLAM

Kaynak : ÖSYM 2009 Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Sistemi K›lavuzu

(...+’den sonraki rakamlar burslu ö¤renci kontenjan say›s›d›r.)

K›saltmalar : 

MF : Mimarl›k Fakültesi

MMF : Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi

GSTF : Güzel Sanatlar ve Tasar›m Fakültesi

MTF : Mimarl›k ve Tasar›m Fakültesi

STF : Sanat ve Tasar›m Fakültesi

GSF : Güzel Sanatlar Fakültesi

MTGSF : Mimarl›k Tasar›m ve Güzel Sanatlar Fakültesi

MDBF : Mühendislik ve Do¤a Bilimleri Fakültesi

MB : Mimarl›k Bölümü

* VAKIF ÜN‹VERS‹TELER‹ 

2009 - Ö⁄RENC‹ SEÇME ve YERLEfiT‹RME S‹STEM‹ ‹LE
M‹MARLIK Ö⁄RENC‹S‹ ALAN YÜKSEKÖ⁄RET‹M L‹SANS
PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI
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Yar›flma

Kadirli - Adana Karayolunun Kent Merkezi giriflinde ve
Savrun Çay› bitifli¤inde, rekreasyon alan› kapsam›nda
ele al›nmas› düflünülen Belediye Hizmet Binas› ve Kül-
tür Merkezi Projesinin, Kadirli’nin kentsel geliflimine ve
kent kimli¤inin oluflumuna katk›da bulunmas›, bu do¤-
rultuda oluflacak yap›laflmaya örnek oluflturmas› hedef-
lenmektedir.

Yar›flma Takvimi

Yar›flman›n ilan›: 01/08/2009

Sorular için son gün: 20/08/2009

Cevaplar›n ilan›: 26/08/2009

fiartname al›m› için son gün: 20/10/2009

Proje teslim tarihi: 20/10/2009

Jüri de¤erlendirme tarihi: Proje tesliminden sonraki 10
gün içinde jüri toplant›s› yap›lacakt›r.

Sergi ve Kolokyum Tarihi: Sonucun ilan›n› izleyen
15 günlük süre içinde Kadirli Belediyesi’nce belirle-
necek bir salonda sergilenecektir. Sergileme mekan› ve
kolokyum günü yar›flmac›lara duyurulacakt›r.

Dan›flman Jüri Üyeleri
Hakan COfiKUN Osmaniye Milletvekili

Ömer TARHAN Kadirli Belediye Baflkan›

Adil KELEfi Kadirli Belediye Bflk. Yard.

Erkan KARAKAYA Mimarlar Odas› Genel Baflkan Yard.

Hasan C‹VANO⁄LU Mimarlar Odas› Kadirli ‹lçe Temsilcisi

Asli Jüri Üyeleri
Hakk› ÖNEL Prof. Dr., (Jüri Bflk.) Y›ld›z Teknik Ü. Mimarl›k Fakültesi

Semra UYGUR Yüksek Mimar (ODTÜ)

Erdal SORGUCU Mimar (‹TÜ)

Alper ÜNLÜ Prof. Dr. ‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi

‹smail Hakk› ÇA⁄ATAY Doç. Dr., Çukurova Ü. ‹nflaat Müh. Bölümü

Yedek Jüri Üyeleri 
Gülertan AKYÜZLÜER Dr. Çukurova Üniversitesi Mimarl›k Bölümü

Fikret Ersen YALÇINKAYA ‹nflaat Mühendisi (Y.T.U)

Haluk KARA Mimar (G.Ü)

Raportörler
Sibel NACAR fiehir Planc›s› (Y.T.U), Kadirli Belediyesi

Akif YILMAZ Y.Mimar (E.S.O.G.U)

Ödüller

Birinci Ödül: 20.000 TL

‹kinci Ödül: 15.000 TL

Üçüncü Ödül: 10.000 TL

Befler adet mansiyon için her biri: 7.000 TL

Gerekli görüldü¤ü taktirde jüri emrine sat›nalma için be-
del ayr›lacakt›r.

‹letiflim Adresi: www.kadirli.bel.tr

Kadirli Belediyesi Hizmet Binas› ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari
Proje Yar›flmas› Son Teslim Tarihi: 20 Ekim 2009
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Yar›flma

‹stanbul Yaya Üst Geçitleri Ulusal Fikir Projesi Yar›flmas›

Yar›flman›n konusu; ‹stanbul ‹linin Topkap›, F›nd›kzade
ve Göztepe semtlerinde ekli haritalarda belirtilen yerler-
de yaya üst geçitleri fikir projelerinin elde edilmesidir. 

Yar›flma Alanlar› 
Yaya Üst Geçitleri Fikir Projesi Yar›flmas› alanlar› olarak
Zeytinburnu D100 Karayolu, Topkap› Mevkii; Fatih Mil-
let Caddesi F›nd›kzade Mevkii ve Kad›köy D100 Karayo-
lu Göztepe Mevkii belirlenmifltir. 

Dan›flman Jüri Üyeleri
Kadir Topbafl ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›

fiaban Erden Genel Sekreter Yard›mc›s›

Yakup Demirhan Bo¤aziçi ‹mar Müdürü

Yahya Bafl Baflkan Dan›flman›

Mehmet Y›ld›r›m Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler Daire Baflkan›

Asli Jüri Üyeleri
Ali Ifl›k Aydemir Y.Mimar, DGSA 

Cemal Akça ‹nflaat Y. Müh., YTÜ

Harun Bat›rbaygil Y.Mimar, YTÜ 

Kaya Özgen ‹nflaat Y. Müh., ‹TÜ 

Kevser Üstünda¤ Y.fiehir Planc›s›, MSÜ

Nilgün Erkan Y.fiehir Planc›s›, YTÜ

Sinan Mert fiener Y.Mimar, ‹TÜ

Yedek Jüri Üyeleri
Esin Köymen Mimar, YTÜ

S›rma Turgut Y.fiehir Planc›s›, YTÜ

Mehmet Murat Çal›k fiehir Planc›s›, ‹TÜ 

Hasan Kahraman ‹nflaat Müh., ‹TÜ

Raportörler
Nesligül Ünal Y.Mimar, MSÜ

Murat fiahin Mimar, TÜ

Raportör Yard›mc›lar›
Esra Kelefl Mimar, YTÜ

Ödüller ve Ödeme fiekli
Jüri üç bölgede yer alan üst geçit tekliflerini ayr› ayr› de-
¤erlendirip, ayr› ayr› ödüllendirecektir. Dolay›s›yla yar›fl-
mac›lardan her üç (3) yer için de ayr› ayr› proje gelifltir-
meleri istenmektedir 

Zeytinburnu D100 Karayolu Topkap› Mevkii

Ödüller
1. Ödül 25.000 TL 
2. Ödül 20.000 TL 
3. Ödül 15.000 TL 

Fatih Millet Caddesi F›nd›kzade Mevkii 

Ödüller

1. Ödül 20.000 TL 

2. Ödül 15.000 TL 

3. Ödül 10.000 TL 

Kad›köy D100 Karayolu Göztepe Mevkii 

Ödüller

1. Ödül 20.000 TL 

2. Ödül 15.000 TL 

3. Ödül 10.000 TL 

Yar›flma Takvimi

Yar›flman›n Bafllang›ç Tarihi: 19/06/2009
fiartname Al›m› ‹çin Son Tarih: 18/09/2009
Sorular ‹çin Son Tarih: 22/07/2009
Soru Cevap Çal›flmalar›: 23/07/2009-24/07/2009
Sorular›n Yan›tlanmas› ‹çin Son Tarih: 31/07/2009
Teslim Tarihi: 06/10/2009
Jüri De¤erlendirmesi Bafllang›c›: 19/10/2009
Sonuçlar›n ‹lan›: 30/10/2009

Son Teslim Tarihi: 06 Ekim 2009

Mansiyonlar
1. Mansiyon 10.000 TL 
2. Mansiyon 10.000 TL
3. Mansiyon 10.000 TL

Mansiyonlar

1. Mansiyon 7.500 TL 

2. Mansiyon 7.500 TL

3. Mansiyon 7.500 TL

Mansiyonlar

1. Mansiyon 7.500 TL 

2. Mansiyon 7.500 TL

3. Mansiyon 7.500 TL



Kent Düflleri 4: K›z›lay Kent Meydan› ve Çevresi Kentsel
Tasar›m Ulusal Proje Fikir Yar›flmas›
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Yar›flma

Bugün bir otoyolu and›ran Atatürk Bulvar›’n›n kesti¤i,
sadece h›zla geçilecek bir alan olarak alg›lanan, karfl›ya
geçmenin çok zorlaflt›¤›, 2001 y›l›ndan beri her türlü ey-
lemin yasakland›¤›, gece yaflayamayan, K›z›lay binas›-
n›n y›k›m›yla önemli bir de¤erini yitiren, yeni binalar›n
ezici ölçe¤inden olumsuz etkilenen, kent genelinde ar-
tan al›fl verifl merkezleri nedeniyle ilginin azald›¤› KIZI-
LAY KENT MEYDANI…

Öte yandan Ulus’tan bafllay›p Kavakl›dere’de sonlanan
meydanlar dizgesinin oda¤›, çevresinde uygulanm›fl ve
önerilmifl yaya sokaklar›n›n birleflme mekan›, modern
Ankara’n›n agoras›, son döneme kadarki toplumsal mu-
halefetin eylem alan›, k›sacas› baflkent Ankara’n›n siya-
si tarihinin, sosyal ve kültürel yap›s›n›n flekillendi¤i mer-
kez olan KIZILAY KENT MEYDANI…

TMMOB’ye ba¤l› kent mücadelesinde etkin görev alan
meslek odalar› 4. Kent Düflleri “K›z›lay Kent Meydan› Ve
Çevresi Kentsel Tasar›m Ulusal Proje Fikir Yar›flmas›”n›
aç›yor. Farkl› disiplinlerden lisans ve yüksek lisans ö¤-
rencilerinin ekip olarak kat›laca¤› yar›flma, kentlinin ve
sivil toplum kurulufllar›n›n da deste¤iyle gerçek bir kat›-
l›m sürecini iflletmeyi amaçlamaktad›r. 

Yar›flma, lisans ve yüksek lisans ö¤rencileri olmak üze-
re iki kategoride ulusal ve tek aflamal› olarak gerçeklefl-
tirilecektir. Yar›flmaya kat›lan her fikir projesi kent aç›-
s›ndan önemlidir; bu nedenle bu yar›flma sürecinde her
önermenin tart›fl›labilir ve paylafl›labilir k›l›nmas›n› sa¤-
layacak tart›flma ortamlar› düzenlenecektir. Yar›flma ka-
t›l›mc›lar›n›n, önerdikleri projelerin düflünsel altyap›lar›-
n› ortamla paylaflmalar› ve projelerini sunulup tart›fl›la-
ca¤› platformlara kat›lmas› beklenmektedir.

TMMOB Mimarlar Odas› Ankara fiubesi, TMMOB fiehir
Planc›lar› Odas› Ankara fiubesi, TMMOB ‹nflaat Mühen-
disleri Odas› Ankara fiubesi, TMMOB Çevre Mühendis-
leri Odas›’n›n birlikte düzenledi¤i ve Çankaya Belediye-
si, Kavakl›derem Derne¤i, Vehbi Koç ve Ankara Araflt›r-
malar› Merkezi (VEKAM), Mülkiyeliler Birli¤i, Yüksel Cad-
desi ve Çevresini Güzellefltirme ve Dayan›flma Derne-
¤i’nin destekledi¤i 4. Kent Düflleri “K›z›lay Kent Meyda-
n› Ve Çevresi Kentsel Tasar›m Ulusal Proje Fikir Yar›fl-
mas› kay›tlar› bafllam›flt›r. Yar›flmaya kat›lmak isteyen-
ler http://kizilay.mimarlarodasiankara.org/ adresinden
kay›t olabilir, alanla ilgili pafta ve belgelere ulaflabilirler.
25 Eylül 2009 tarihinde projelerin teslim edilece¤i yar›fl-
man›n kolokyumu 9 Ekim 2009 tarihinde gerçeklefltiri-
lecek ve 5 –10 Ekim 2009 tarihleri aras›nda da projeler
sergilenecektir. 

Tüm lisans ve yüksek lisans ö¤rencilerini bu heyecana
kat›lmaya, KENTe dair DÜfiLER kurmaya ve ideallerini
toplumla paylaflmaya; tüm kentlileri, yerel yöneticileri,
kamu idarecilerini, meslek odalar›n›, sivil giriflimleri bu
duyarl›l›¤›n yayg›nlaflmas› için birlikteli¤e ve ortak hare-
ket etmeye davet ediyoruz.

Kent düflleri oluflturmak ve bu düfllerin toplumla bulufl-
mas›n› sa¤layarak ortak heyecanlara dönüflebilir k›lmak
olanaks›z de¤ildir.

KENTLER‹M‹Z‹N SAK‹N‹ DE⁄‹L, SAH‹B‹ OLALIM!
TMMOB Mimarlar Odas› Ankara fiubesi 
TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› Ankara fiubesi
TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› Ankara fiubesi
TMMOB Çevre Mühendisleri Odas›

Son Teslim Tarihi: 25 Eylül 2009
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Sonuçlanan Yar›flma - Sempozyum

Sallanacak (,) Vakit Yok !
Birinci Mehmet Yasa

On'lar› Onlarla da Anabilirdik.
‹kinci Zümrüt fiahin

En Erken Uyar› Sistemi, Belle¤inizdir!
Üçüncü Do¤an Keskin

Tafl Tafl Üstüne Olsun, Tafl Bafl Üstüne Olmas›n
Mansiyon Meral Çak›r

“+10 / -10”
Mansiyon Neriman Mutlu

Ne Zaman Olaca¤› De¤il, Ne Yapaca¤› Belli (!)
Mansiyon Can Uluda¤

Unutulmam›fl Unutkanl›¤›m›zd›r DEPREM!...
Jüri Özel Ödülü Bahar Oruço¤lu

5 Duyu Yetmez!
Jüri Özel Ödülü Saim Gökhan Ercan

Orda Kimse Yok mu?
Jüri Özel Ödülü Murat Bülbül

Yar›flman›n Seçici Kurulu:
Kubilay ÖnalTMMOB Mimarlar Odas› Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

Nilgün Akcan Özcan TMMOB Mimarlar Odas› Genel Merkez Afet Komitesi

Yalç›n Ergen TMMOB Mimarlar Odas› Kocaeli fiube Baflkan›

Didem Erten Bilgiç Kocaeli Ü. Mimarl›k Fak., ‹ç Mimarl›k Bölümü

Kamuran Öztekin Kocaeli Ü. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü

Aynur Özu¤urlu KOÜ-Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Ruhan Odabafl Gazeteci-Yazar-fiair

TMMOB Mimarlar Odas› Kocaeli
fiubesi “+10 / SÖZÜN
TÜKEND‹⁄‹ YER” Ulusal
Slogan Yar›flmas› Sonuçland›

Sanayileflmenin ard›ndan yap›sal mi-
mari 19. yüzy›lda, yüksek yap›lar ve
asma köprülerle birlikte demir ve çe-
li¤in günlük yaflama girmesiyle de¤ifl-
meye bafllam›flt›r. Çelik, 20. yüzy›lda
modern dünyan›n her yerinde eflsiz
bir yap› malzemesi olmaya bafllam›fl
ve görünüfle göre içinde bulundu¤u-

muz yüzy›l da çeli¤in öncelikli olarak düflünüldü¤ü yap›-
lar›n ça¤› olacakt›r. 

Avrupa Yap›sal Çelik Birli¤i (European Convention for
Constructional Steelwork-ECCS) y›ll›k toplant›lar›, 2010
y›l› Avrupa Kültür Baflkenti seçilen ‹stanbul’da düzenle-
necektir. Bu çerçevede, Türk Yap›sal Çelik Derne¤i
(TUCSA), Mimarlar Odas›’n›n da katk›lar›yla, 20-22 Ey-
lül 2010 tarihinde, yap› mühendisleri, tasar›mc›lar, mi-
marlar, psikologlar, sosyal planlamac›lar, çevreciler,
çelik imalatç›lar› ve üreticileri çelik yap›laflman›n mev-
cut kültürümüzle olan iliflkisini ve yeni aç›l›mlar› tart›fla-
bilecekleri ve daha iyi, sürdürülebilir bir gelecek için ye-
ni bir Avrupa vizyonuna yol çizilebilecek uluslararas› bir
sempozyum düzenliyor. Sempozyum, çelik yap›lara ilifl-
kin tasar›m konular› ve araflt›rmalarla birlikte çeflitli
alanlardaki sosyal ve kültürel konular› da kapsayacak-
t›r. Özetlerin teslimi için son tarih 9 Kas›m 2009.

‹letiflim Adresi: http://www.sscs2010.com

Çelik Yap›lar: Kültür ve
Sürdürülebilirlik 2010
Sempozyumu
20 - 22 Eylül 2009
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Haber

Allianoi'nin mille örtülmesi ve ard›ndan baraj sular›na
gömülmesini öngören ‹zmir II.Numaral› Kültür ve Tabiat
Varl›klar› Koruma Bölge Kurulu'nun 10.10.2007 tarihli
karar› hakk›nda Dan›fltay, daval› Kültür ve Turizm Ba-
kanl›¤›'n›n savunmas›n› dahi almadan yürütmeyi dur-
durma karar› verdi.

Koruma Bölge Kurulu’nun karar›n›n iptal istemini redde-
den ‹zmir 4. ‹dare Mahkemesi'nin karar›n›n temyiz ince-
lemesini yapan Dan›fltay 6. Dairesi 23.06.2009 tarih
ve 2009/6810 Esas say›l› karar› ile daval› idarenin sa-
vunmas›n› almadan yürütmeyi durdurma karar› verdi. 

Kararla, Allianoi'nin oldu bitti ile sulara gömülmesinin
önüne geçilmifltir. Allianoi'yi yok edecek tüm ifllem ve
kararlar›n hukuka ayk›r› oldu¤u art›k kesinleflmifl durum-
dad›r. Bundan böyle Allianoi Antik Sa¤l›k Yurdunu yok
edecek her türlü ifllemi yapan, eylemde bulunan kamu
görevlilerinin hukuksal ve cezai sorumlulu¤u olacakt›r.

Allianoi Kurtuldu!TMMOB Mimarlar Odas›
Serbest Mimarl›k
Hizmetlerini Uygulama,
Tescil ve Mesleki Denetim
Yönetmeli¤i’ndeki Baz›
Maddelerin ‹ptali ‹stemiyle
Aç›lan Dava Sonuçland›
Mimar Murat Artu taraf›ndan 2008 Y›l› Büro Tescil Bel-
gesinin yenilenmemesi üzerine TMMOB Mimarlar Odas›
Serbest Mimarl›k Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mes-
leki Denetim Yönetmeli¤i’nin 7. maddesinin 1. f›kras›-
n›n (h) ve 2. f›kras›n›n (i) bendi, 9. maddesinin 5. f›kra-
s›n›n (i) ve 6. f›kras›n›n (h) bendi, 10. maddesinin 1. f›k-
ras›n›n (j) bendi, 11. maddesinin 1. f›kras›n›n (d) bendi
ile 12. maddesinin 1. f›kras›n›n (e) bendinin, 3548 sa-
y›l› Mühendislik ve Mimarl›k Hakk›nda Yasa ile 6235
say›l› Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar› Birli¤i Yasa-
s›’na ayk›r› oldu¤undan bahisle iptali istemiyle Dan›fltay
8. Dairesi’nde dava aç›lm›flt›. 

3458 ve 6235 say›l› yasalarda belirtildi¤i üzere ilgili
meslek odalar›na, meslek mensuplar›n›n faaliyetlerine
devam edebilmesi için; meslek içi e¤itim almalar› gibi
yükümlülükler getirebilmesi konusunda yetki verilmedi¤i
ve ayr›ca meslek içi e¤itim al›nmas›n›n zorunlu görülme-
sinin Anayasa’n›n 48. maddesinde yer alan çal›flma hak
ve özgürlü¤ünün ölçülük ilkesine ayk›r› olarak s›n›rlama-
s›na yol açaca¤› nedenleriyle TMMOB Mimarlar Odas›
Serbest Meslek Mimarl›k Hizmetlerini Uygulama, Tescil
ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤i’nin 7. maddesinin 2.
f›kras›n›n (i) bendinin iptaline, di¤er maddelerin iptali is-
teminin ehliyet yönünden reddine karar verilmifltir.  
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Mevzuat

Yönetmelikte 15/7/2005 tarihli ve 25876 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Onar›-
m›na Yard›m Sa¤lanmas›na Dair Yönetmeli¤in 9 uncu maddesinin birinci f›kras›nda yer alan "Bakan onay›" ibare-
si "Müsteflar onay›" olarak de¤ifltirilmifltir.

5/2/2008 tarihli ve 26778 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤inin 5 inci mad-
desinin üçüncü f›kras›n›n (b) bendi, 12 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (c) ve (ç) bentleri, 14 üncü maddesinin üçün-
cü f›kras›n›n (b), (c), (d) ve (e) bendleri ile dördüncü f›kras›, 16 nc› maddesinin ikinci f›kras›, 17 nci maddesinin bi-
rinci f›kras›nda de¤ifliklik yap›lm›flt›r.

Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Onar›m›na Yard›m Sa¤lanmas›na Dair
Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik

Yönetmelik De¤ifliklikleri

Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik 

5/2/2008 tarihli ve 26778 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤inin 5 inci mad-
desinin üçüncü f›kras›n›n (b) bendi, 12 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (c) ve (ç) bentleri, 14 üncü maddesinin üçün-
cü f›kras›n›n (b), (c), (d) ve (e) bendleri ile dördüncü f›kras›, 16 nc› maddesinin ikinci f›kras›, 17 nci maddesinin bi-
rinci f›kras›nda de¤ifliklik yap›lm›flt›r.

Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu Kapsam›ndaki Kültür
Varl›klar›n›n Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak
Sa¤l›klaflt›rma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunlar›n Uygulamalar› ‹le
De¤erlendirme, Muhafaza, Nakil ‹flleri ve Kaz› Çal›flmalar›na ‹liflkin Mal ve
Hizmet Al›mlar›na Dair Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik

28/3/1981 tarihli ve 17293 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Yap› Tesis ve Onar›m ‹halelerine Kat›lma Yönet-
meli¤inin 5 inci maddesinin alt›nc› f›kras›, 10 uncu maddesinin birinci f›kras›n›n (a)bendi de¤ifltirilmifl, (l) ve (m)
bentleri yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Ayn› Yönetmeli¤in 12 nci maddesinin birinci ve ikinci f›kras›nda da de¤ifliklik ya-
p›lm›flt›r.

Yap› Tesis ve Onar›m ‹flleri ‹halelerine Kat›lma Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
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Bas›ndan

Seferihisar Belediyesi, ‘Yavafl fiehir’ olmak için merke-
zi ‹talya’da bulunan Yavafl fiehirler Birli¤i’ne baflvurdu.
Birlik denetim sonucu olumlu rapor verirse Seferihisar,
salyangoz sembollü ‘Yavafl fiehir’ sertifikas›n› ala-
cak.Çevreyi, kültürü, tarihi, yerel tatlar› titizlikle koru-
yan, sade bir yaflam› destekleyen flehir. Yavafl fiehir
özetle bu…

Seferihisar askeri bölgelerin ve sit alanlar›n›n fazla ol-
mas› nedeniyle bugüne kadar ‹zmir’in turistik aç›dan
gölgede kalm›fl bir bölgesiydi. Seferihisar’›n CHP’li Be-
lediye Baflkan› Tunç Soyer, ‘Yavafl fiehir’ olarak bu de-
zavantaj› avantaja çevirmeyi hedefledi.

Soyer kentine güveniyor: “Türkiye’de ilk kez bir ilçe ‘Ya-
vafl fiehir’ olmak istedi. Salyangoz sembollü sertifikay›
alabilirsek, bu turizmi de besleyecek. Sakinlik ve dingin-
lik isteyenler bizi tercih edecek. 5 y›ld›zl› lüks oteller bu-
rada yat›r›m yapmayacak, butik oteller aç›lacak. Yaya,
bisiklet ve atl› ulafl›ma önem verece¤iz. fiehiriçi ayd›n-
latmada günefl enerjili lambalar kullanaca¤›z. Yeflil
alanlar artacak, yerel tatlar› gelifltirecek, çevre duyarl›-
l›k bilincini yükseltece¤iz. Baflvurumuzu yapt›k, teknik
heyetin gelip denetim yapmas›n› bekliyoruz.” Yavafl fie-
hir Hareketi 1999 y›l›nda ‹talya’dan ç›kt›. Avrupa ve As-
ya’da pek çok ülkeye yay›ld›. ‹lk Yavafl fiehir Tosca-
na’daki Chianti. Bugün 90’› aflk›n Yavafl fiehir var. Ha-
reket ‘Yavafl Yemek’ hareketiyle de yak›n akraba.

Gürültü yok, yeflil alan çok, a¤›z tad› flart!
Yavafl fiehir olmak için gürültü kirlili¤ini ve h›zl› trafi¤i
kesmek, yeflil alanlar› ve yaya bölgelerini art›rmak, ye-
rel üretim yapan çiftçilerle bu ürünleri satan dükkân ve
lokantalar› desteklemek ve yerel estetik ö¤eleri koru-
mak gibi 50’den fazla kriteri gerçeklefltirmek gerekli.

Fastfood zincirleri ve yo¤un trafik yasak! Yani metropol-
lerin ‘Yavafl fiehir’ olmas› mümkün de¤il. Zaten nüfusu
50 binin alt›ndaki kentler birli¤e girebiliyor. Bu kentler
zamanla turistik çekim merkezi oluyor ama uluslararas›
zincirlere izin yok… Üyeli¤i almaya hak kazananlar da
gizlice denetlenmeye devam ediyor.

‘Yavafl fiehir’ olmak için kriterlerden baz›lar› flöyle:
• Geri kazan›m teknikleri ve çevreci politikalar gelifltir-
mek.
• Sadece üzerine binalar infla etmek yerine, topra¤›n
çevre dostu flekilde kullan›labilmesi için gereken altya-
p›y› kurmak.
• Organik ürünler üretilmesini ve tüketilmesini destekle-
mek, geneti¤i de¤ifltirilmifl organizmalardan sak›nmak.
• Finansal zorlu¤una düflen yerel üreticileri destekle-
mek.
• Gerçek konukseverlik kalitesini korumak.
• Gençlerin ve okullar›n lezzet e¤itimiyle tan›flmas›n›
sa¤lamak, sadece iflletmecilerin de¤il bütün vatandafl-
lar›n›n ‘Yavafl fiehir’de yaflad›klar›na dair fark›ndal›klar›-
n› sa¤lamak.

4 bin yafl›nda
‹zmir’in güneybat›s›nda, kent merkezine 45 kilometre
uzakl›ktaki Seferihisar, 35 bin nüfuslu bir sahil kenti.
M.Ö. 2000 y›llar›nda Akalar’dan kaçan Giritliler taraf›n-
dan kuruldu¤u ve Kayral›lar’›n bir kenti oldu¤u biliniyor.
Teos Antik Kenti, kilometrelerce uzanan Teos ve Ek-
meksiz plajlar›yla ünlü. Nüfusun yüzde 80’i tar›mla u¤-
rafl›yor. Zeytincilik, narenciye ve enginar yetifltiricili¤i ya-
p›l›yor. Türkiye’nin en kaliteli satsumas› burada yetifliyor.

Kaynak: Radikal, 18.06.2009

Türkiye’nin ilk Yavafl fiehir Aday›: Seferihisar

Elif Demirci

Seferihisar, ‘Yavafl fiehir’ olmak için baflvurdu. Salyangoz sembollü sertifikay› almak için 50’yi aflk›n
kriteri yerine getirmek gerekiyor.
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Bas›ndan

Baflbakanl›k Türkiye ‹statistik Kurumu, içinde bulundu-
¤umuz Temmuz ay›nda, 2009 y›l› birinci dönem inflaat
göstergelerini yay›mlad› (http://www.tuik.gov.tr>).
Göstergeler incelendi¤inde, ekonominin lokomotif sek-
törü olan inflaatta, özellikle bina inflaat›nda krizin olum-
suz etkileri net olarak gözüküyor.

‹ST‹HDAM, C‹RO VE ÜRET‹M
2009 y›l›n›n, birinci dönem göstergelerini, 2008 y›l›n›n
ayn› dönemi ile k›yasl›yoruz;
• ‹stihdamda Yüzde 29 Gerileme: Genel olarak inflaat
sektöründe, istihdam›n yüzde 19.2 azald›¤›, bina infla-
at sektöründe ise istihdam›n yüzde 29 azald›¤› göze
çarp›yor.
• Ciroda Yüzde 12.9 Azalma: Üç ayl›k inflaat sektörü ci-
ro endeksinde, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde
5.9 gerileme var. Ancak, bina inflaat sektöründeki ciro
gerilemesinin, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde
12.9 oldu¤u fark ediliyor.
• Üretimde Yüzde 30.2 Gerileme: Genel olarak inflaat
sektöründe üretimin yüzde 20.1 azald›¤›, bina inflaat
sektöründe ise üretimdeki gerilemenin yüzde 30.2 oldu-
¤u göze çarp›yor.
• Çal›fl›lan Saatte Yüzde 19.6 Azalma: ‹nflaat sektörün-
de, çal›fl›lan saat yönüyle yüzde 19.6 azalma olmas›na
karfl›n, bu oran›n bina inflaat sektöründe yüzde 29.3
azalma olarak gerçekleflti¤i aç›kland›.

KÜÇÜLMEDE REKOR
‹nflaat sektörü, küçülme yönünden de sevimsiz bir reko-
ra sahip.
2009'un ilk çeyre¤inde, yüzde 13,8 olan ve savafl y›lla-
r›ndan bu yana görülmemifl bir küçülme yaflayan ülke-
mizde, inflaat sektöründeki küçülme, yüzde 18.9 oldu.

‹lk çeyrekteki yüzde 18.9'luk küçülme ile imalat sana-
yinden de kötü (yüzde 18.5) ancak ticaretten iyi (yüzde
25.4) olan inflaat sektörü, y›ll›k bazda yüzde 11.2'lik kü-
çülme ile tüm sektörler aras›nda rekoru elinde tutuyor.

NE YAPILAB‹L‹R?
‹nflaatla ilgili olarak aç›klanan üç ayl›k önlemler, sektö-
rün sorunlar›na çözüm getirmedi.
• KDV oran›, net alan› 150 m2 ve üzerindeki konutlar
için, yüzde 18'den 8'e indirildi. Türkiye'deki konutlar›n
yüzde 95'i 150'm2'den küçük oldu¤u için, bu indirim bir
ifle yaramad›.
• KDV oranlar›nda, kademeli bir indirim, kal›c› olarak
yap›lmal›. Örne¤in 120 m2'ye kadar yüzde 1, 120-160
m2 aras› 8,160 m2'nin üzeri için yüzde 18 olabilir.
• Tapu harc› kal›c› olarak binde 5'e hatta 1'e indirilmeli.
• Konut kredisi faizleri, ücretliler de dahil Gelir Vergisi
matrah›ndan indirilebilmeli.
• ‹nflaat firmalar›n›n, y›llar sonra alabildikleri KDV iade-
leri, üç ayda bir yüzde 75 oran›nda iade edilmeli ya da
vergi-sigorta primi ödemelerine mahsup edilmeli.
• Konut al›m-sat›m sözleflmelerinde, damga vergisi kal-
d›r›lmal›.
• TOK‹ olay› ve sektöre olumsuz etkileri gözden geçirilmeli,
• Konutlar için, özellikle dar gelirlilere subvansiyon yo-
luyla düflük faizli kredi kullan›m›na olanak sa¤lan›p, ta-
lep yarat›lmal›.
Bunlar hemen akla gelenlerden baz›lar›.
‹thal girdisi düflük olmas›n›n da etkisiyle, Türkiye'deki
sektörlerin üçte birini do¤rudan ilgilendiren, özellikle dü-
flük vas›fl› iflçilere istihdam yaratan inflaat sektöründe-
ki durgunluk ya da canl›l›¤›n, ekonomiye aynen yans›d›-
¤›n› unutmayal›m. Kaynak: Hürriyet, 14.07.2009

‹nflaat Sektöründe Görüntü Bulan›k
BAfiLIKTA bulan›k dedik ama dikkatle bak›ld›¤›nda, bulan›k ötesi, can s›k›c› bir görüntü var.

fiükrü K›z›lot
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BÜLTEN‹

‹rfan Kurmal›’y› Kaybettik

Mimarl›k Camias› Bir Büyü¤ünü
Daha Yitirdi: Mualla Eyübo¤lu
Aram›zdan Ayr›ld›

De¤erli meslektafl›m›z ‹rfan Kurmal›
(Konya Selçuk Ü., 1982) 14127 sicil
numaras› ile Odam›za kay›tl› idi.

Ailesi ve mimarl›k camias›na bafl-
sa¤l›¤› diliyor, meslektafl›m›z› sayg›y-
la an›yoruz…

Türkiye’nin ilk kad›n mimarlar›n-
dan olan Mualla Eyübo¤lu 15
A¤ustos 2009’da aram›zdan ay-
r›ld›. Güzel Sanatlar Akademi-
si’nden mezun oldu¤u 1942 y›-
l›nda a¤abeyi Sabahattin Eyü-
bo¤lu ve ‹smail Hakk› Tonguç
baflta olmak üzere, Köy Enstitü-
leri program›nda görev alan ön-
cü isimlerle birlikte, Köy Enstitü-

sü’nde mimar, inflaat sorumlusu, ö¤retmen olarak ça-
l›flt›. ‹nançl› Cumhuriyet ayd›n› yaflam›n›, 1947 y›l›ndan
itibaren mesleki hayat› boyunca arkeolojik kaz›larda,
koruma kurullar›nda, tarihî an›tlar›n onar›mlar›nda olufl-
turdu¤u büyük ve sayg›n birikim ile sürdürdü. Özellikle
Topkap› Saray›’nda 1959-71 y›llar› aras›nda süren ve
yap›m uygulamas› bittikten sonra da belgeleme ve ya-
y›n-tan›t›m çal›flmalar› ile devam eden restorasyonu üst-
lendi. Bütün bu çal›flmalar›n uzun, renkli ve verimli bir
meslek ve kültür yaflam› boyunca kendisine kazand›rd›-
¤› an›tsal kimlik nedeniyle 2008 y›l›nda Ulusal Mimarl›k
Ödülleri’nde   Mimarl›¤a Katk› Dal› “Seçici Kurul Özel
Ödülü”nü alm›flt›.

Kendisini sevgi ve sayg›yla an›yoruz...

Mimar ve Edebiyatç›
Demirtafl Ceyhun'u Yitirdik

Mimar ve edebiyatç› Demirtafl
Ceyhun'u 29 Temmuz 2009,
Çarflamba günü kaybettik. Mi-
marlar Odas›'n›n 1785 sicil nu-
maral› üyesi Ceyhun, 1971-
1973 y›llar› aras›nda 17. ve 18.

dönem Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu, 1966-
1970 y›llar› aras›nda da dört dönem Mimarlar Odas› ‹s-
tanbul BK fiubesi Yönetim Kurulu üyeli¤i ve ayn› zaman-
da 1969-70 y›llar› aras›nda M‹MARLIK dergisinin yürütü-
cülü¤ünü yapt›. 1959 y›l›nda ‹stanbul Devlet Güzel Sa-
natlar Akademisi Mimarl›k Bölümü'nü bitiren Ceyhun,
genelde toplumsal konular›n irdelenmesine yönelen
eserler vermifltir. Ceyhun, Asya adl› roman›yla 1970
TRT ödülünü, Çamasan adl› eseriyle 1973 Sait Faik Hi-
kâye Arma¤an›'n› kazand›. Yazar›n ayr›ca Horozlu Ayna
isimli bir çocuk hikâye kitab› da bulunmaktad›r.

Kendisini sevgi ve sayg›yla an›yoruz...


