Genel Kurul

42. Ola¤an fiube Genel Kurulu ve Seçimler
15 - 16 fiubat 2014 Tarihinde Gerçekleflecek
Gündem:
1. Yönetim Kurulu ad›na aç›l›ﬂ ve Baﬂkanl›k Divan› seçimi
2. ﬁube Yönetim Kurulu çal›ﬂma raporunun okunmas›, görüﬂülmesi ve hakk›nda karar al›nmas›
3. Yeni dönem çal›ﬂma ilkelerinin belirlenmesi
4. ﬁube organlar› ve Oda Genel Kurulu delegasyonu için asil ve yedek adaylar›n belirlenmesi ve duyurulmas›
5. Seçimler
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Aç›l›fl

Mimarlar Odas› ‹zmir
fiubesi Mimarl›k Merkezi
Hizmete Aç›ld›

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi, tescilli olan eski Tekel
depo binas›n› restore etti
ve yeni hizmet binas›na dünüﬂtürdü. Yap›, "‹zmir Mimarl›k Merkezi" olarak 27
Aral›k 2013 Cuma günü düzenlenen törenle hizmete
aç›ld›. Mimarl›k Merkezi aç›l›ﬂ›na CHP ‹zmir milletvekilleri Mehmet Ali Susam, Musa Çam, Konak Belediye Baﬂkan› Hakan Tartan ve Meslek Odalar›n›n temsilcileri kat›ld›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas› yapan Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hasan Topal, eski yap›lar›n yenilenerek kente geri kazand›r›lmas› gerekti¤ini, meslek örgütlerinin kentin yenilenme sürecine dahil edilmesinin
do¤ru olaca¤›n› söyledi. Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan
Mimarl›k Merkezi'nin yap›m aﬂamas›nda eme¤i geçen kiﬂilere plaketleri takdim edildi. Törende son olarak meslekte 30. ve 50. y›l›n› dolduran mimarlara plaketleri verildi. Mimarl›k Merkezi aç›l›ﬂ› yo¤un bir kat›l›mla gerçekleﬂen y›lbaﬂ› kokteyli ile devam etti.
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

18.12.2013

Bas›n Aç›klamas›

Meslek Odalar› ‹ktidar›n Bask›lar›na Boyun E¤meyecek
Hükümetin bir süredir meslek Odalar›na uygulamakta oldu¤u bask› ve y›ld›rma operasyonlar›n›n son ad›m›, Odalar› “denetim” alt›na almak amac›yla yay›mlanan Bakanlar
Kurulu karar› olmuﬂtur.
Orman ve Su ‹ﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan Orman Mühendis
Odas›’n›n idari ve mali denetim yap›laca¤›na iliﬂkin 7 Kas›m 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Karar› yay›mlanm›ﬂ;
ard›ndan, TMMOB ve ba¤l› Odalar an›lan karar›n Anayasa’ya ve evrensel hukuk anlay›ﬂ›na ayk›r›l›¤›na iliﬂkin aç›klamalar yapm›ﬂ ve yarg›ya baﬂvurmuﬂtu. Buna karﬂ›n, hukuksuz uygulamalar›n altl›¤›n› oluﬂturma gayretiyle 17
Aral›k 2013 tarihli Resmî Gazete’de bu kez Mimarlar Odas›’n›n da içinde bulundu¤u 11 meslek Odas›n›n Çevre ve
ﬁehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan idari ve mali denetiminin
yap›laca¤›na iliﬂkin Bakanlar Kurulu Karar› yay›mlanm›ﬂt›r.
Merkezî idarenin yerinden yönetim kuruluﬂlar›n›n “iﬂlemleri” üzerindeki yetkileri, yerinden yönetimin özerkli¤ini
ve ba¤›ms›zl›¤›n› ortadan kald›racak nitelikte olamaz. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ﬁart›, merkezî idarenin denetimini s›k› kurallara ba¤lam›ﬂ ve yerel yönetimlerin kendi faaliyet ve iﬂ alanlar›nda sadece Anayasa’ya ve kanunlara uygunluk denetimine olanak tan›m›ﬂ ve yerindelik denetimini yasaklam›ﬂt›r.
Her ne kadar 1982 Anayasas›’nda merkezî idarenin yerinden yönetim kuruluﬂlar› üzerinde idari vesayet yetkisinin
bulundu¤una iﬂaret eden kurallar mevcut ise de, o günkü
anlay›ﬂla dahi, böyle bir denetimin esas ve usullerinin kanunla belirlenmesi gereklili¤i Anayasal bir hüküm olarak
konulmuﬂtur. Ancak 6235 say›l› Yasa ile ilgili bakanl›klar›n
Birlik ve Oda organlar›n›n karar ve iﬂlemleri üzerindeki tasarruflar›n›n çerçevesi, s›n›rlar› ve usulleri belirlenmemiﬂtir.
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

E¤er siyasal iktidar mimarl›k ve mühendislik mesle¤inin
geliﬂimini hedefleseydi, TMMOB ve ba¤l› Odalar ile demokratik, ortak akla dayanan bir süreci öngörmesi gerekirdi. Aksine bugüne kadar, meslek ortam›n›n bozulmas›
ve kamu zarar›na yol açmas› pahas›na meslek Odalar›n›n
denetim yetkileri k›s›tlanm›ﬂ, meslek Odas›n›n üyeleri ile
ba¤lar›n›n kopar›lmas› amac›yla yasa ve yönetmelik de¤iﬂiklikleri yap›lm›ﬂt›r. Evrensel bilim ve hukuk ilkeleri ›ﬂ›¤›nda meslek menfaatlerini koruyan hiçbir hukuk düzenlemesi ise gerçekleﬂtirilmemiﬂtir.
Bütün iﬂlem ve kararlar›n Bakanl›k taraf›ndan incelemeye
al›nmas› yoluyla bir idari denetim yap›lmas› hukuka ayk›r›
ve “otoriter” bir anlay›ﬂ›n ürünüdür. Bakanl›k memurlar›n›n Orman Mühendisleri Odas›’nda adeta “karargah” kurarak her türlü iﬂlem ve karar› inceleme alt›na almaya baﬂlam›ﬂ olmalar›, idari vesayetin s›n›rlar› d›ﬂ›ndaki hukuksuz
uygulamalar›n altl›¤›n› oluﬂturmak amac›yla söz konusu
Bakanlar Kurulu Karar›n›n al›nd›¤›n› göstermektedir.
Bilimin rehberli¤inde, kamu ve toplum yarar› do¤rultusunda çal›ﬂan TMMOB ve ba¤l› meslek Odalar›n›n “idari
ve mali denetim” ad› alt›nda siyasal iktidar›n güdümlü
kuruluﬂlar› haline getirilmek istendi¤i aç›kt›r. Zira AKP
bugüne kadar kula¤a hoﬂ gelen “ileri demokrasi” söylemleriyle hayat›n her alan›nda kendi iktidar›n› pekiﬂtirmek üzere icraatta bulunmuﬂtur. Ancak bilinmelidir ki,
bu ilkel demokrasi anlay›ﬂ›n›n gelip çarpaca¤› siper,
meslek alan›nda söz sahibi her mimar›n ve mühendisin
kendi mesleki hakk› ve onuruna sahip ç›kmas› olacakt›r.
M‹MARLAR ODASI
Merkez Yönetim Kurulu
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Bas›n Aç›klamas›

21.01.2014

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Sa¤l›kl› Güvenli
Geliflen Kent ve Demokratik Kent Yönetiminde Taraft›r!
TMMOB Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi (Kas›m 2013);
kentlerin ve yerel yönetimlerin ülke politikalar›n›n
do¤rudan uygulama alan› olarak tan›mlamakta ve bu
nedenle kentler ve yerel yönetimler siyasetin ve sermayenin ilgi oda¤› oldu¤unu söylemektedir.
TMMOB, kentlerimizde var olan sorunlar›n aﬂ›lmas›,
sa¤l›kl› yaﬂanabilir ve güvenli kentsel çevrelerin üretilmesi ve kentsel yaﬂam kalitesinin iyileﬂtirilmesini öngörmekte; kent halk›n›n emek ve meslek örgütlerinin demokratik
kat›l›m›n› ve denetimini sa¤layacak bir anlay›ﬂ›n geliﬂtirilmesini, öncelikli ve temel gerek olarak görmektedir.
Kentimizde 28-30 Kas›m 2013 günlerinde “Kentine Sahip
Ç›k” temas›yla 2. ‹zmir Kent Sempozyumu gerçekleﬂtirildi. Kentimizin do¤al afetlere haz›rl›k durumu, kent yönetimi, kentsel mekan, planlama ve yap›laﬂma politikalar›,
enerji, do¤al kaynaklar, ulaﬂ›m, tehlikeli at›klar, kültürel
alanlar konular›n›n tart›ﬂ›ld›¤› sempozyuma yerel yönetimlere aday olacak kiﬂilerin kat›lmas› ça¤r›s› yap›lm›ﬂt›.
Yerel yönetimlerin daha sa¤l›kl› kentleri daha kat›l›mc›
yönetim anlay›ﬂ› içerisinde gerçekleﬂtirirken yolunu
ayd›nlatacak ve bu çal›ﬂmalarda gereksinim duyduklar›
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dayan›ﬂmay› geliﬂtirebilece¤i alanlar› iﬂaret eden sempozyum, ça¤daﬂ, ilerici, toplumsal faydadan yana politikalar›n belirlenmesine katk› sa¤lam›ﬂt›r.
TMMOB ‹zmir ‹KK Toplumun siyasallaﬂmas›n› de¤il ama
siyasetin toplumsallaﬂmas›n› önemserken, yerel yönetim
seçimleri için adaylar›n belirlenmesi sürecinde emekten
halktan yana politikalar›n hayata geçirilmesinin, sa¤l›kl›,
güvenli, geliﬂen kentler için ortaya koydu¤u görüﬂ ve
önerilerden yararlan›lmas›n›n önemli oldu¤unu
düﬂünmektedir. Kiﬂilerin de¤il politikalar›n konuﬂulup
tart›ﬂ›ld›¤› bir adayl›k ve seçim sürecinin ‹zmir Kenti için
daha yararl› olaca¤›n› ifade ediyoruz.
Bu do¤rultuda TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulunun
yerel yönetim seçimleri için adaylar›n belirlenmesi
sürecinde kamuoyuna ya da bas›na yans›d›¤› görülen
biçimiyle adaylar›n aras›nda kimse için olumlu ya da
olumsuz görüﬂ verilmesi gibi bir anlay›ﬂ› bulunmamaktad›r.
Kamuoyuna sayg›lar›m›zla.
TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Büyükflehir Belediyesi’nin
fiirinyer Projesi Durduruldu
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi ile Buca Belediyesi aras›nda imzalanan özel protokolle hayata geçirilecek
olan ﬁirinyer Pazaryeri Projesi, mahkeme
taraf›ndan engellendi. Proje nedeniyle kamusal alan›n imara ve ticarete aç›laca¤›n› belirten ‹zmir 4.
‹dare Mahkemesi planlar›n yürütmesini durdurma
karar› verdi.
ﬁirinyer Park›, mevcutta ve öneri planlar çerçevesinde ele
al›nd›¤›nda, çevresinde yer alan fonksiyon alanlar›, yüklendi¤i iﬂlevi ve kent ölçe¤inde verdi¤i aktif ve pasif yeﬂil
alan olma özelli¤i ile kent merkezine yak›nl›¤›, ulaﬂ›m kolayl›¤›, kent belle¤inde edindi¤i yeri ve en önemlisi mevcut yo¤un doku içerisindeki kentsel boﬂluk anlam›nda
bölge için son derece önemli bir aland›r. Ayr›ca üst ölçekli planlarda da Kentsel-Bölgesel yeﬂil alan olarak belirlenmiﬂtir.
Yürürlükteki imar planlar› ve mevcut durum itibar›yla zaten yetersiz olan sosyal ve teknik altyap› alanlar›n›n plan
yolu ile azalt›larak, kamuya ait olan yeﬂil alanlar›n rant u¤runa talan edilmesi, kentimiz için oldukça önemli bir sorundur.
Bölgenin zaten yetersiz olan ulaﬂ›m altyap›s› ve yo¤unlu¤u göz önüne al›narak, arazi kullan›m kararlar› ile önerilen
fonksiyonlar›n do¤rudan trafik yo¤unlu¤unu etkilemesi,
ayr›ca ulaﬂ›m ve bölge sorunlar›na çözüm getirmek bir
yana var olan ulaﬂ›m sorununu, trafik t›kan›kl›¤›n› daha da
art›racak olmas› nedeniyle mevcut planlar üzerinde nas›l
bir yük oluﬂturaca¤›n›n hesaplanmas› gerekmektedir.
‹zmir 4.‹dare Mahkemesi tüm bu itirazlar› dikkate alarak
kamusal alanlar›n yap›laﬂmaya aç›lmas›n› durdurdu.
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Merkez Komisyonu ‹lke Karar›
Resmi Gazete: 31 Ocak 2014 / 28899
Korunan Alanlar›n Tespit, Tescil ve Onay›na ‹liﬂkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesinde ve Do¤al Sit Alanlar›n›n De¤erlendirilmesine ‹liﬂkin Teknik Esaslar çerçevesinde Do¤al Sit
Alanlar›n›n Ön De¤erlendirme ve Ekolojik Temelli Bilimsel Araﬂt›rma Raporlar›n›n haz›rlanmas› ve incelenmesi esnas›nda aﬂa¤›daki ilke karar› oluﬂturulmuﬂtur.
Ön De¤erlendirme Raporlar› ve Ekolojik Temelli Bilimsel Araﬂt›rma Raporlar›n›n, Do¤al Sit Alanlar›n›n De¤erlendirilmesine ‹liﬂkin Teknik Esaslara uygun olarak haz›rlanmas›, Araﬂt›rma alan›
s›n›rlar›n›n ise;
a) Ekolojik de¤erlendirmelerde, kritik tür veya türler ile habitatlar›n, ekosistemin mevcut durumu bir bütün olarak irdelenmeli,
alan›n s›n›rlar› ise, kritik türlerin yay›l›m s›n›rlar› da dikkate al›narak (alansal ve zamansal boyutta) belirlenmesi,
b) Alan›n konumu, büyüklü¤ü ve do¤al ve yapay eﬂiklerle iliﬂkisi ve ay›r›c› unsurlar otoban, karayolu, tren yolu, kanal, co¤rafi
s›n›rlar (s›rt, tepe, orman s›n›r›, nehir, göl, deniz) vb. göz önüne
al›narak belirlenmesi,
c) Öncelikle varsa güncel hava foto¤raflar› ve uydu görüntüleri
ile daha önceden elde edilmiﬂ envanter bilgilerinden faydalan›larak, alanda mutlak korunmas› gereken tür ve habitatlar var ise
bunlar›n yay›l›m alanlar›, ekolojik koridorlar ve yaﬂayan popülasyonlar› bar›nd›racak yeterli büyüklü¤ü dikkate al›narak belirlenmesi,
d) Alanda var olan herhangi bir organizman›n beslenme, yuvalama ve üreme gibi yaﬂamsal faaliyetlerini sürdürdü¤ü alanlar›n
bütünlük durumunun dikkate al›narak belirlenmesi,
e) Jeolojik ve jeomorfolojik aç›dan istisnai ve ilginç özellik bar›nd›rmas› halinde ise kaynak de¤erin s›n›rlar› dikkate al›narak belirlenmesi,
Haz›rlanan ve haz›rlanacak olan Ön De¤erlendirme Raporu ve
Ekolojik Temelli Bilimsel Araﬂt›rma Raporu alan s›n›rlar›n›n, alanda bulunan di¤er koruma statüleri de dikkate al›narak yukar›daki hususlar çerçevesinde de¤erlendirilmesine oy birli¤i ile karar
verildi.
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2014 y›l› için Serbest
Mimarl›k Hizmetleri Büro
Tescil Belgesi Yenileniyor
Bilindi¤i üzere, mimarlar›n Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar›
içerisinde serbest mimarl›k hizmetlerini icra edebilmeleri
için, ‹mar mevzuat› uyar›nca "Büro Tescillerini" TMMOB
Mimarlar Odas›'na yapt›rmalar› ve 6235 say›l› Türk
Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu uyar›nca
mesleki k›s›tl›l›klar› bulunmamas› gerekmektedir.
Serbest Mimarl›k Hizmetleri Büro Tescil Belgesi; amac›
"mesleki uygulamalarda kamu yarar›n›, meslek haklar›n›
ve eti¤ini korumak, müelliflik haklar›n› gözetmek, haks›z
rekabeti önlemek, mesleki sorumluluklar› tan›mlamak ve
mesleki de¤erlendirmeye esas sicilleri tutmak" olarak
belirlenmiﬂ olan TMMOB Mimarlar Odas› Serbest Mimarl›k
Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim
Yönetmeli¤i'nde belirtilen düzenlemelere ba¤l› olarak
y›ll›k yap›lmakta ve sadece içinde bulunulan y›l için geçerli olmaktad›r.

Mesleki faaliyetlerinize yönelik k›s›tl›l›kla karﬂ› karﬂ›ya kalmaman›z için 2014 Y›l› Serbest Mimarl›k
Hizmetleri Büro Tescil Belgenizi, kay›tl› oldu¤unuz
Mimarlar Odas› ﬁubesine gerekli belgelerle birlikte
baﬂvurarak alabilece¤inizi bilgilerinize sunar, çal›ﬂmalar›n›zda baﬂar›lar ve esenlikli y›llar dileriz.
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Teknik Ö¤retmen ve
Teknikerlere fiantiye fiefli¤i
Yolunu Açan Yönetmelik
Maddesinin Yürütmesi
Durduruldu
Dan›ﬂtay 6. Daire Yap› Müteahhitlerinin Kay›tlar› ile
ﬁantiye ﬁefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakk›nda
Yönetmeli¤in baz› maddelerinin yürütmesinin durdurulmas› ve iptali için TMMOB taraf›ndan aç›lan davada ara
karar›n› verdi. Mahkeme, teknik ö¤retmen ve teknikerlerin
ﬂantiye ﬂefli¤i yapabilmesini düzenleyen maddelerin
yürütmesini durdurdu.
Dan›ﬂtay 6. Daire, Yap› Müteahhitlerinin Kay›tlar› ile
ﬁantiye ﬁefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakk›nda
Yönetmeli¤in 10 maddesinin 1. f›kras›nda yer alan "veya
bunlara iliﬂkin teknik ö¤retmen veya tekniker" ibaresi, 14.
f›kras›n›n tümü ile 15. f›kras›n›n "ve teknik ö¤retmen
unvanl› teknik personelin" ibaresinin yürütmesinin durdurulmas›na, dava konusu edilen di¤er madde ve ibareler
yönünden ise yürütmenin durdurulmas› isteminin reddine
oybirli¤i ile karar verdi.
TMMOB taraf›ndan aç›lan davada; 16 Aral›k 2010 tarih
27787 say›l› Resmi Gazete‘de yay›mlanarak yürürlü¤e
giren "Yap› Müteahhitlerinin Kay›tlar› ile ﬁantiye ﬁefleri ve
Yetki Belgeli Ustalar Hakk›nda Yönetmeli¤in" 1, 2, ve 5
(eksik düzenleme nedeniyle) 10. maddenin 1, 2, 5, 14 ve 15
f›kralar›n›n ve 10. maddenin 12. f›kras›nda geçen "binan›n
kullan›m amac›na uygun olarak "ibaresi ile mühendis veya
mimar aras›ndaki "veya" ibaresinin iptaline, öncelikle
yürütmenin durdurulmas›na karar verilmesi istemiyle
dava aç›lm›ﬂt›.
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Temsilciliklerin
43. Dönem Seçimleri Gerçekleflti
Akhisar Temsilcili¤i
Baﬂkan
Sekreter Üye
Sayman Üye
Üye
Üye

Fatma Kocab›y›ko¤lu
Ahmet ﬁen
Selma Özçiftçi
Kürﬂat Y›lmaz
Tu¤ba Bacak

Ayd›n Temsilcili¤i
Baﬂkan
Baﬂkan Yard›mc›s›
Sekreter Üye
Sayman Üye
Üye

Tuncer Saray
Nadir M›st›k
Aylin Payza Gökyi¤it
Serdal Deveci
Erol Kevran

Bergama Temsilcili¤i
Baﬂkan
Sekreter Üye
Sayman Üye

Mehmet ﬁerit
Onur Abat
H. Baﬂar Yaz›c›

Çeﬂme Temsilcili¤i
Baﬂkan
Sekreter Üye
Sayman Üye
Üye
Üye

Ayﬂe Dinler Balbay
Filiz Özen
Ünal Sa¤lamer
Ayﬂe Özgün Erbatu
Ayﬂen Baﬂ

Kuﬂadas› Temsilcili¤i
Baﬂkan
Sekreter Üye
Sayman Üye
Üye
Üye

Ümit Acar
Tahir Yerlikaya
ﬁeniz Evgar
Mine Ayﬂe ﬁavkay
Çetin Kocaman

Manisa Temsilcili¤i
Baﬂkan
Sekreter Üye
Sayman Üye
Üye
Üye

Atilla Efendio¤lu
Ak›n Özyurt
Ferdi Zeyrek
Göktan Rahmi Hurmal›
Mahir Gülhan
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Nazilli Temsilcili¤i
Baﬂkan
Sekreter Üye
Sayman Üye
Üye
Üye

Hüsnü Erturan
Erdo¤an Ünsal
ﬁaban Murat Yumurtac›
Adalet Çak›rl›
Gonca Yelkovan

Ödemiﬂ Temsilcili¤i
Baﬂkan
Sekreter Üye
Sayman Üye
Üye
Üye

Münir Bezmez
Orkun K›rsoy
Ayﬂen Acar
Tülin Bozo¤lu
Canan Sar›

Salihli Temsilcili¤i
Baﬂkan
Sekreter Üye
Sayman Üye
Üye
Üye

ﬁefaat Karabulut
Mevli Aﬂ›k Pehlivan
Emel Aslano¤lu
Fatma Gökçe Taﬂdelen
ﬁeref Topkaya

Turgutlu Temsilcili¤i
Baﬂkan
Sekreter Üye
Sayman Üye
Üye
Üye

Hasan Karacaova
Meltem Çetin
Bahar Kaptano¤lu
Bu¤ra Erkuﬂ
Mahir Ek

Uﬂak Temsilcili¤i
Baﬂkan
Sekreter Üye
Sayman Üye
Üye
Üye

H.Avni Özgencil
‹smail Öner Karg›
Turan Ünlü
Ça¤lar Samanc›
Abdullah K›l›ç
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Etkinlikler

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu (‹KK) Taraf›ndan
Düzenlenen ‹zmir 2. Kent Sempozyumu Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi`nde 28-30 Kas›m 2013 Tarihleri
Aras›nda Gerçekleflti
sunuldu. Bildiri sunumlar› aras›nda TMMOB ‹zmir ‹l
Koordinasyon Kurulu ad›na gerçekleﬂtirilen "Kentsel
Dönüﬂüm Anketi", "Mahalle Sorunlar›na Yönelik Muhtar
Anketi" ve "Ö¤renci Anketi" ile birlikte TMMOB ‹zmir ‹KK
Kad›n Çal›ﬂma Grubu ad›na sunulan iki bildiri de yer ald›.
Sempozyum kapsam›nda ilkö¤retim 5, 6, 7 ve 8. S›n›f ö¤rencilerine yönelik gerçekleﬂtirilen "Nas›l Bir Kent ‹stiyoruz?"
konulu resim yar›ﬂmas›n›n ödül töreni 30 Kas›m 2013
Cumartesi günü yap›ld›. Törende dereceye giren ö¤rencilere
ödülleri verildi. Törenin ard›ndan gerçekleﬂen "Yerel
Forumlar Ortak Forumu"na çeﬂitli yerel forumlardan yo¤un
kat›l›m gerçekleﬂti.
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) ‹zmir ‹l
Koordinasyon Kurulu (‹KK) taraf›ndan düzenlenen TMMOB
‹zmir 2. Kent Sempozyumu Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi`nde 28-30 Kas›m 2013 tarihleri aras›nda gerçekleﬂti.
Grup Praksis`in dinletisi ile baﬂlayan Sempozyumun aç›l›ﬂ
konuﬂmas›n› TMMOB ‹zmir ‹KK Sekreteri Ferdan Çiftçi yapt›.
Çiftçi`nin ard›ndan s›ras›yla Sempozyum Yürütme Kurulu
ad›na MMO ‹zmir ﬁube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Melih
Yalç›n, TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet So¤anc›,
Bornova Belediye Baﬂkan› Kamil Okyay S›nd›r ve CHP ‹zmir
Milletvekili Alaattin Yüksel birer konuﬂma yapt›lar.
Sempozyumda üç gün boyunca TMMOB`ye ba¤l› odalar›n
‹zmir birimleri taraf›ndan 27 oturumda toplam 86 bildiri
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Sempozyumun son günü gerçekleﬂen "Kent Hakk› ve Kent
Yönetimi" konulu panele konuﬂmac› olarak Cihan Uzunçarﬂ›l›
Baysal, Nilgün Toker K›l›nç, ﬁenol Karaaslan kat›ld›lar.
Gezi sürecinde çekilmiﬂ olan foto¤raflardan derlenen "Bir
Direniﬂin Öyküsü" baﬂl›kl› gezi foto¤raflar› sergisi ile "Nas›l
Bir Kent ‹stiyoruz?" konulu resim yar›ﬂmas›nda sergilemeye
de¤er görülen resimlerin yer ald›¤› sergi kat›l›mc›lar
taraf›ndan yo¤un ilgi gördü. Sergi alan›nda ayr›ca "Nas›l bir
kent istiyoruz?" ve "Nas›l bir kent istemiyoruz?" baﬂl›kl› iki
panoda kat›l›mc›lar›n görüﬂleri k›sa notlar halinde al›nd›.
.....
Kaynak: ‹nﬂaat Mühendisleri Odas› ‹zmir ﬁubesi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Etkinlikler

Kent, Kültür ve Demokrasi
Forumu’nun Üçüncü ve
Son Buluflmas› ‹zmir’de
Topland›
Mimarlar Odas› taraf›ndan, ülkemize
özgü birikimin biraraya gelmesinin ve
bu süreçte sivil demokratik kuruluﬂlar
ve mimarl›k, bilim,
kültür ve sanat insanlar› ile birlikte de¤erlendirme ortam›n›n sa¤lanmas›n›n,
dönemsel “Kent, Kültür, Çevre, Demokrasi ve Mimarl›k
Politika Belgesi”nin oluﬂturulmas›n›n hedeflendi¤i Kent
Kültür ve Demokrasi Forumu Buluﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›.
Forumlar›n Türkiye co¤rafyas›na yay›lmas›n› ve bölgelere
özgü nitelikleri ortaya koymas›n› amaçlayan forum dizisinin üçüncüsü ise, 14 Aral›k 2013 tarihinde Mimarlar Odas›
‹zmir ﬁubesi’nin yeni hizmet binas›nda gerçekleﬂtirildi. Bir
kat›l›m süreci olarak öngörülen “Kent, Kültür ve Demokrasi Forumu” kat›l›mc›lar›yla birlikte bir politika metninin
yeniden üretilmesi ile gelece¤e iliﬂkin umutlar› beslemesi
amaçlanan etkinlik yüksek kat›l›mla gerçekleﬂti.
Kaynak: www.mo.org.tr

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Taksim Meydan› Müzikali
Mimarl›k Merkezi’mizde
Gerçekleflti

Talimhane Tiyatrosu’nun düzenledi¤i Taksim Meydan›
Müzikal Tiyatro oyunu 14 Aral›k 2013 tarihinde ﬁubemiz
konferans salonunda sergilendi. Yönetmenli¤ini Mehmet
Ergen’in yapt›¤› oyunda Taksim Gezi Park›’da yaﬂananlar
sahneye taﬂ›nd›. Mert Ayd›n, Orhan Ayd›n, Nebi Birgi, Kubilay Çaml›da¤, Ezgi Erol, Baran Güler, Begüm Günceler,
Defne Koldaﬂ, Bahad›r Özkoca ve Mert ﬁiﬂmanlar oyuncular›n rol ald›¤› oyun izleyiciler taraf›ndan ilgi ile izlendi.
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Etkinlikler

TMMOB Mimarlar Odas› 43. Dönem
2. Merkez Dan›flma Kurulu ‹zmir’de Gerçeklefltirildi
Ancak, 1950’li y›llardan itibaren seçilen ba¤›ml› kalk›nma politikalar›n›n etkisiyle yaﬂanan kentlere göç sürecinde kentlileﬂme
h›z›, kentleﬂme h›z›na ayak uyduramam›ﬂ; plans›zl›k, kaçak yap›laﬂma, gecekondulaﬂma süreci, bir kimlik kayb› içinde kentsel
dokunun, tarihsel miras›n ve do¤al çevrenin bozulmas›na neden
olmuﬂtur. Bu sorunlar, tutars›z siyasal yaklaﬂ›mlarla birleﬂerek daha da büyümüﬂtür ve büyümektedir.
‹nsanl›k tarihin var oluﬂundan bu yana binlerce y›ld›r sürüp giden uygarl›klar›n ülkemiz topraklar›nda b›rakt›¤› silinmez izler;
son elli y›ld›r uygulanan imar politikalar› sonucu yaﬂanan bütün
aymazca tahribatlara karﬂ› hala gözler önündedir.
TMMOB Mimarlar Odas›’n›n 43. Dönem Çal›ﬂma Program› içerisinde yer alan ve Mimarlar Odas› Ana Yönetmeli¤i uyar›nca gerçekleﬂtirilen 43. Dönem 2. Merkez Dan›ﬂma Kurulu 14 Aral›k 2013
tarihinde Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi’nde yap›lm›ﬂt›r.
Dan›ﬂma Kurulu’nda 43. Dönem çal›ﬂma program› çerçevesinde,
dönem içinde gerçekleﬂtirilen Oda çal›ﬂmalar›n›n de¤erlendirilmesinin yan› s›ra, özellikle 2011 genel seçimler süreciyle paralel
olarak ülkemizde geliﬂen yap›sal ve yasal de¤iﬂim süreçleri, bu
süreçlerin kent, çevre, do¤al ve kültürel miras ile meslek alan›na
etkileri de¤erlendirilerek çözüm önerileri paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu ba¤lamda yap›lan tespitlerde özetle alt› çizilen hususlar ﬂu
ﬂekilde belirginleﬂmiﬂtir:
Anadolu, birçok yerleﬂme kültürünün yeﬂerdi¤i, birçok kültüre
kaynakl›k etmiﬂ ve birçok kültürü buluﬂturmuﬂ kökleri çok ötelere uzanan büyük bir kaynakt›r. Ülkemiz do¤al tarihi arkeolojik
zenginli¤inin yan› s›ra büyük bir mimarl›k birikimine de sahip
olan bir mimarl›klar ülkesidir. Cumhuriyetimizin ilk y›llar›ndaki
ça¤daﬂlaﬂma serüveninin bir yans›mas› olarak mimarl›k uygulamalar›, o günün koﬂullar› içinde öncü deneyimler kazanabilmiﬂtir.
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Bu nedenle, planlama, mimarl›k ve mühendislikten yoksun bir
yap›laﬂmaya yol aç›lmas› sonucunda yitirilen insani, kentsel,
do¤al ve tarihsel de¤erler olmuﬂtur. Ayr›ca bu durum, Çevre ve
ﬁehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan 2010-2023 y›llar› için
ön görülen Kentges Bütünleﬂik Kentsel Geliﬂme Stratejisi Ve Eylem Plan› ile kesinlik kazanm›ﬂt›r.
Tüm dünyaya ilan edilen bu belgelerdeki önemli saptama ve
stratejilerden birisi de sa¤l›kl› güvenli ve ça¤daﬂ yaﬂam alanlar›na ulaﬂ›lmas›; nitelikli kentsel yaﬂam çevrelerinin oluﬂturulabilmesi için kentsel mekân ve yap› projelerinin elde edilmesi
sürecinin tasar›m yar›ﬂmalar›, kat›l›mc› proje geliﬂtirme süreçleri gibi mekanizmalar›n uygulanmas›, bu amaçla merkezi ve
yerel yönetimlerin, meslek odalar›, üniversiteler ve sivil toplum kuruluﬂlar› ile iﬂbirli¤i yapmas› önerisidir.
Olumlu bir yaklaﬂ›mla yap›lan bu de¤erlendirmelere karﬂ›n, çok
k›sa bir süreç içinde yap›lan mevzuat düzenlemelerinin ve bu
düzenlemelerle gerçekleﬂtirilen uygulamalar›n ne yaz›k ki; bütün
tarihsel geçmiﬂe, güncel geliﬂmelere, evrensel meslek kuram ve
kurallar›na ve serbest rekabet ilkesine dahi ayk›r› bir içeri¤e sahip oldu¤u görülmektedir.
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Bu düzenleme ve uygulamalar›n, ülke mühendis ve mimarlar›n›
yok sayan, kamu yarar› gözetilmeksizin ülke kaynaklar›n› denetimsiz ﬂekilde insan unsuru ile iliﬂkilendirilmeyecek “marka ﬂehir”lere ve “yat›r›mc›n›n önündeki engelleri kald›rmak” amac›na
heba eden; kamusal hizmet kavram›n› yok eden; insana, do¤aya,
tarihe, kültüre ait de¤erleri göz ard› eden; yerinden yönetim kuruluﬂlar›n› demokratik esaslara ayk›r› olarak merkezi idarenin
emrine amade eden, kabulü olanaks›z düzenlemeleri içerdi¤i
gözlemlenmektedir.
Di¤er taraftan, bu süreçte gerçekleﬂtirilen yasal düzenlemeler;
sa¤l›kl› yap›l› çevreler oluﬂturulmas›, mimarl›k mesle¤inin geliﬂtirilmesi, meslektaﬂlar›m›z›n hak ve yetkilerinin korunmas›; kamu
yarar›n› temel alacak biçimde mimarl›¤›n toplumla buluﬂturulmas› önüne çok büyük engeller çekmekte; mimarl›¤› örgütsüz, toplumdan kopuk, yat›r›mc› – müteahhit insaf›na b›rakan “etkisiz”
teknik elemanlar konumuna sürüklemektedir.
KHK’ler baﬂlayan bu süreçte, KHK’ler ile peﬂi s›ra gelen kanun
düzenlemeleriyle; planlama, mühendislik ve mimarl›k meslek
alan›n›n düzenlenmesine yönelik tüm yetkilerin tek elde toplanmas›; bu amaç do¤rultusunda TMMOB ve ba¤l› Odalar›n, yerel
yönetimlerin “asli iﬂlerine” ait yetkilerinin gasp edilmesi, “özerk
ve kamusal kimliklerinin” yok edilmesi; TOK‹’nin yetkilerinin Bakanl›¤a geçmesi; korunmas› gerekli do¤al, kültürel ve tarihi miras›m›z üzerindeki tasarruflara ait yetkilerin Çevre ve ﬁehircilik
Bakanl›¤›n›n tekelinde toplanmas›; bilirkiﬂilik müessesesinin Bakanl›¤›n emrine verilmesi; di¤er baz› kamu kurumlar›n›n yetkilerinin devredilmesi gibi yasal de¤iﬂikliklere yönelik öncelikli de¤erlendirmelerin yap›lmas› gerekmektedir.
Türkiye’nin çok yo¤un ve yak›c› gündemleri aras›nda yaﬂamsal
düzeyde pek çok karar al›n›p yürürlü¤e girerken; kamuoyunun
bu konular› yeterince tart›ﬂma, de¤erlendirme ve bilgilenme olana¤› bulunmamaktad›r. Bu ortamda, ard arda yay›mlanan Kanun
Hükmünde Kararnamelerin peﬂi s›ra yürürlü¤e sokulan yasalar
ve yönetmelikler ile Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›¤›’na mimarl›k
meslek alan›n›n düzenlenmesi, Meslek Odalar›n›n ve yerel yönetimlerin kimi yetkilerinin verilmesinin ne anlama geldi¤inin ve
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

nas›l bir sürecin parças› oldu¤unun da ayr›ca irdelenmesi gerekmektedir.
Baﬂ›ndan bu yana “ileri demokrasi” ve “vesayet rejimine karﬂ›”
söylemlerle gerçekleﬂtirilen düzenlemeler ve uygulamalar; ironik
bir biçimde, “darbe rejimi vesayetine” dayanmakta; uygar ülke
ölçütleri ve demokrasi ile ba¤daﬂmayan, hukuka, anayasaya ve
ilgili yasalara aç›kça ayk›r› olan geliﬂmeler, küresel sömürü, rant
ve ç›kar politikalar›n›n yaﬂama geçirilmesi için duyarl› tüm kesimlerin ve toplumun sindirilmesi anlam›na gelmektedir. Bu ba¤lamda içinde bulunulan süreç ve ülke gündeminin mimarl›k ortam›na etkilerine yönelik yap›lacak de¤erlendirmeler ›ﬂ›¤›nda;
özellikle mesleki hizmet alanlar›n›n düzenlenmesi, mesleki haklar; Mimarlar Odas› örgütsel yap›s›n›n yenilenmesi ve güçlendirilmesi ile mimarl›k politikalar›n›n geliﬂtirilmesi konusu ayr›nt›l›
olarak ele al›nmal›d›r.
Mimarl›k politikalar›n›n, gerek meslek alan› ve meslektaﬂlarla,
gerek di¤er meslek odalar›, sivil toplum örgütleri, üniversiteler
ile tüm kamu kurum ve kuruluﬂlar›yla ve gerekse toplumla paylaﬂ›lmas› da içinde bulunulan dönem aç›s›ndan önem arz etmektedir.
Mimarlar Odas› olarak, di¤er meslek odalar› ile birlikte, TMMOB
eﬂgüdümünde; bu sürecin dayatt›¤› hukuksuzlu¤un giderilmesi
için hukuki giriﬂimler dahil olmak üzere her alanda çabalar›m›z›n
yo¤unlaﬂarak devam etmesi gerekti¤ini; mesleki ve demokratik
haklar›n korunmas› ve sa¤lanmas›; do¤al ve kültürel çevre ile mimarl›k ve kent de¤erlerinin korunmas› ve geliﬂtirilmesi; bilimin
rehberli¤inde kamu ve toplum yarar›n›n gözetilmesi yönündeki
çabalar›m›z›n, meslektaﬂlar›m›z, duyarl› tüm kesimler ve yurttaﬂlar›m›zla birlikte sürdürmeye kararl› oldu¤umuz bir kez daha yinelenmelidir. Unutulmamal›d›r ki tarihsel süreç içerisinde meslek
örgütleri demokrasinin en önemli güvencelerinden birisi olmuﬂtur
ve bu misyonlar›n› sürdürmeye, bütün zorluklara ra¤men devam
edeceklerdir.
Meslek Odalar›, meslek ortam›n›n ve demokrasinin olmazsa olmaz güvenceleridir. Onlara sahip ç›kmak, yaﬂam›m›za ve gelece¤imize sahip ç›kmak demektir.
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Sergi - Ödül

Türkiye’nin Mimarl›k Ödüllerinde Yeni Dönem!
XIV. ULUSAL M‹MARLIK SERG‹S‹ ve ÖDÜLLER‹, 2014
önemli mimarl›k ödülü programlar›na aday gösterilecek
mimar ve eserler, ödül alanlar ve/veya ödül adaylar› aras›ndan seçiliyor. Ödül alan yap›lar, A¤a Han Mimarl›k
Ödülü, Avrupa Birli¤i Mies van der Rohe Ça¤daﬂ Mimarl›k
Ödülleri’nde do¤al ödül aday› oluyorlar. Böylelikle, yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda Türkiye mimarl›¤›n› baﬂar›yla temsil
eden eser ve mimarlar›n farkl› platformlarda tan›n›rl›¤›
amaçlan›yor. Mimarl›k eserinin kamusall›¤›n›n art›r›lmas›,
mimar›n hak ve sorumluluklar›n›n tan›nmas› ve mesleki
prati¤in ayr›nt›lar›n›n yayg›nlaﬂmas› süreçleri destekleniyor.

Türkiye’de mimarl›k mesle¤ini ve kültürünü geliﬂtirme hedefiyle gündem yaratan ilk kurumsal giriﬂim olan Ulusal
Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri Program›, Mimarlar Odas› taraf›ndan ilk kez 1988 y›l›nda, Mimar Sinan’›n 400. ölüm y›ldönümü an›s›na düzenlendi. Bugüne kadar gerçekleﬂen
13 dönemde, programa 1.920 eser kat›ld› ve öncü nitelikleri nedeniyle 112 eser ve 41 kiﬂi / kuruluﬂ çeﬂitli dallarda
ödüllendirildi.
Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri, baﬂar›l› genç mimarlar›n ortaya ç›kmas›na katk›da bulundu¤u gibi, Türk mimarlar›n›n uluslararas› tan›n›rl›¤›na da olanak sa¤l›yor. Türkiye mimarl›¤›n› uluslararas› ortamda temsil etmek üzere
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Serginin ilk günü akﬂam› yap›lan ödül töreninde, ödül alan
eserler ve sahipleri tan›t›larak kendilerine plaket veriliyor;
ödüllerin maddi karﬂ›l›¤› bulunmuyor. Sergiye kat›lan ve
ödül alan tüm eserler ilk olarak Ankara’da sergileniyor.
Sergi bir sonraki ödül dönemine kadar, oluﬂturulan program çerçevesinde yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda birçok kentte
ve etkinli¤e taﬂ›narak yeniden aç›l›yor.
Sergiye kat›lan eserler içinde Seçici Kurul taraf›ndan de¤erlendirilerek yay›n için yeterli görülenler, ‹ngilizce ve
Türkçe olarak haz›rlanan Ulusal Mimarl›k Ödülleri Katalogu ile ulusal ve uluslararas› mimarl›k kamuoyuna tan›t›l›yor. Kat›l›mc›lara ücretsiz olarak gönderilen katalog, UIA
üyesi dünya ülkelerindeki meslek örgütleri kütüphanelerine, yurtiçi ve d›ﬂ›ndaki üniversite, araﬂt›rma merkezi ve
uzmanl›k kütüphanelerine ulaﬂt›r›larak, güncel ve modern
Türkiye mimarl›¤›ndaki düﬂünsel buluﬂçulu¤un ve estetik
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

be¤eninin tan›t›m›na, yayg›nlaﬂt›r›lmas›na katk›da bulunuluyor.
Ödül alan eserler ve mimarlar ayn› zamanda, 1988 y›l›ndan beri ödül alanlar›n biraraya getirildi¤i Ulusal Mimarl›k
Ödülleri Retrospektifi Sergisi’ne ve kataloguna dahil ediliyor ve bu sergi yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda birçok kentte ve
etkinlikte izleyicisi ile buluﬂuyor.

me” bölümü), di¤er dallar için kiﬂisel baﬂvuru gerekiyor.
Takvim
14 Mart 2014

Son Kat›l›m Tarihi

27-28 Mart 2014 Seçici Kurul Toplant›s›
11 Nisan 2014

Ödül Töreni, ODTÜ Kültür ve
Kongre Merkezi, ANKARA

Ödül alan yap›lar›n tescili için TC Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na baﬂvuru yap›l›yor ve süreci eserin müellifi ile birlikte takip ediliyor. Ayn› zamanda, ödül alan yap›lara, ald›¤›
ödülün ad›n›n ve eser sahibinin isminin yer ald›¤› bilgi plaketi çak›l›yor.

Sergi Program›
11-20 Nisan 2014 ODTÜ Mimarl›k Fakültesi, ANKARA

Dallar ve Kategoriler
Ulusal Mimarl›k Ödülleri, iki ana baﬂl›k alt›nda veriliyor: M‹MAR S‹NAN BÜYÜK ÖDÜLÜ ve BAﬁARI ÖDÜLLER‹. Mimar Sinan Büyük Ödülü, tüm meslek hayat› boyunca verdi¤i eserleri ve mimarl›¤a geçen hizmetleri nedeniyle bir
mimara veya ortak çal›ﬂan mimarlara veriliyor. Baﬂar›
Ödülleri ise dört kategoriye ayr›l›yor: “M‹MARLI⁄A KATKI
DALI”, “YAPI DALI”, “PROJE DALI”, “F‹K‹R SUNUMU DALI”. Yap› Dal›’n›n kendi içinde “Yap›”, “Koruma-Yaﬂatma”
ve “Çevre” olmak üzere alt kategorileri bulunuyor. Mimar
Sinan Büyük Ödülü, Mimarl›¤a Katk› Dal› ve bu programa
eﬂ zamanl› olarak yürütülen Anma Program› için seçilecek
kiﬂi / kurum için aday gösterilebilirken

8-19 Ekim 2014 ‹zmir Mimarl›k Merkezi, Alsancak, ‹ZM‹R

(www.mo.org.tr/ulusalsergi adresindeki “Aday Göster-

‹letiﬂim Adresi: www.mo.org.tr

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

16 May.-6 Haz. 2014 Mimarlar Odas› ‹stanbul BK ﬁubesi
Sergi Salonu, Karaköy, ‹STANBUL

Seçici Kurul
NUR AKIN
FERHAT HACIAL‹BEYO⁄LU
HAYDAR KARABEY
AHMET ÖZGÜNER
SEMRA TEBER YENER
Düzenleme Komitesi
N. MÜGE CENG‹ZKAN (Koordinatör),
SERHAT BAﬁDO⁄AN,
A. DER‹N ‹NAN,
‹LKER ÖZDEL
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Kongre

26. Uluslararas› Yap› ve Yaflam Kongresi
Geçti¤imiz yüzy›l›n sonlar›na
do¤ru h›zlanan küreselleﬂme
ile birlikte yaﬂanan yersizyurtsuzlaﬂma ve buna tepki
olarak mekansal aidiyet hissinin yeniden önem kazanmas›,
yap›l› çevrelerde dikkate de¤er bir dönüﬂümün gerçekleﬂmesine neden olmaktad›r.
Bununla birlikte, son y›llardaki araﬂt›rmalar, geleneksel ve
ça¤daﬂ yap›l› çevreler aras›ndaki çeliﬂkileri ve melezlikleri
ortaya koyarak, mekan kullan›m›, kent planlama, tasar›m
ve mimarl›k alanlar›nda yeni tart›ﬂmalar› da gündeme getirmiﬂtir. Bunlar aras›nda; mekansal ayr›ﬂmaya karﬂ›l›k olarak kent merkezlerinin potansiyellerini irdelemeye ve sorunlar›n› çözmeye yönelik araﬂt›rmalar›n ön plana ç›kt›¤›
görülmektedir.
Bu geliﬂmelere ba¤l› olarak, 3-5 Nisan 2014 tarihlerinde
düzenlenecek olan 26. Uluslararas› Yap›-Yaﬂam Kongresi
“Kent Merkezini Yeniden Keﬂfetmek” temas› üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r. Kongre öncelikle, kent merkezlerinin
geçmiﬂten gelece¤e taﬂ›d›¤› süreklilik içindeki özgün de¤erlerin ortaya ç›kar›lmas›n› hedeflemektedir. Bu ba¤lamda, de¤iﬂen yaﬂam pratiklerinin beraberinde getirdi¤i mekansal ve sosyal sorunlar›n tart›ﬂ›lmas› amaçlanmaktad›r.
Kongre, kent merkezlerinin ça¤daﬂ yaﬂam koﬂullar›na
uyarlanabilmesine yönelik tart›ﬂmalar için bir platform
oluﬂturacakt›r.
1. KENT MERKEZ‹N‹ GELECE⁄E AKTARMAK: Planlama
stratejileri ve tasar›m yaklaﬂ›mlar›, mekansal dönüﬂümler,
14

3-5 Nisan 2014

yeniden canland›rma (ekonomik, sosyal, fiziksel), kentsel
miras, kentsel turizm
2. KENT MERKEZ‹NDE BULUﬁMAK: Kentsel ayr›ﬂma/buluﬂma, kamusal yaﬂam, ulaﬂ›labilirlik, eriﬂilebilirlik, çeﬂitlilik, kentlilik bilinci, kapsay›c›l›k
3. KENT MERKEZ‹N‹ YÖNETMEK: Kentsel politikalar, yönetiﬂim, kat›l›mc›l›k, afet ve risk yönetimi, alan yönetimi
yaklaﬂ›mlar›
4. KENT MERKEZ‹NDE UYARLANAB‹L‹RL‹K: Ekolojik
yaklaﬂ›mlar, enerji verimlili¤i, yenilikçi teknolojiler, çevresel kontrol
Kongre Takvimi
‹lk duyuru -

14 Ekim 2013 Pazartesi

Bildiri özetlerinin iletilmesi -

06 Aral›k 2013 Cuma

Bildiri özetlerinin de¤erlendirilmesi ve ikinci duyuru
20 Aral›k 2013 Cuma
Bildiri tam metinlerinin iletilmesi -

07 ﬁubat 2014 Cuma

Bildiri tam metinlerinin de¤erlendirilmesi ve son duyuru
17 ﬁubat 2014 Pazartesi
Düzeltilmiﬂ tam metinlerin iletilmesi - 10 Mart 2014 Pazartesi
Kongre-

03-05 Nisan 2014

Kongre’nin yap›laca¤› fuar alan›nda, 02 – 06 Nisan 2014
tarihleri aras›nda Mimarlar Odas› Bursa ﬁubesi & TÜYAP
Bursa Fuarc›l›k taraf›ndan “26. Bursa Yap› ve Yaﬂam Fuar›” düzenlenecektir.
‹letiﬂim Adresi: www.bursamimar.org.tr
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Bienal - Kongre

Türkiye, Venedik
Bienali'nde Kal›c› Bir
Mekâna Sahip Olacak
Türkiye, ‹stanbul Kültür Sanat Vakf›'n›n giriﬂimi ve 21 destekçinin katk›lar›yla, dünyan›n en önemli güncel sanat ve
mimarl›k etkinlikleri aras›nda say›lan Venedik Bienali'nde
uzun süreli bir mekâna sahip olacak. Venedik Bienali'nin
iki ana sergi alan›ndan biri olan Arsenale'de 2014-2034
y›llar› aras›nda tahsis edilen mekân sayesinde Türkiye
Pavyonu, önümüzdeki y›l ilk kez Venedik Bienali Uluslararas› Mimarl›k Sergisi'nde de yer alacak. ‹stanbul Kültür Sanat Vakf›, 20 y›l boyunca Uluslararas› Sanat Sergisi'nin
yan› s›ra Mimarl›k Sergisi'nde de yer alacak Türkiye Pavyonu'nun koordinasyonunu yürütecek.
Türkiye'nin Venedik Bienalleri'nde kal›c› bir mekânda yer
almas›n› sa¤layan kiﬂi ve kurumlar aras›nda Akbank, Mehveﬂ-Dal›nç Ar›burnu, Nezih Barut, Ali Raif Dinçkök, Vuslat
Do¤an Sabanc›, Füsun-Faruk Eczac›baﬂ›, Oya-Bülent Eczac›baﬂ›, Enka Vakf›, Nesrin Esirtgen, Eti G›da San. ve Tic.
Aﬁ, Kadir Has Üniversitesi, Öner Kocabeyo¤lu, MAÇAKIZI, Tansa Mermerci Ekﬂio¤lu, Polimeks ‹nﬂaat, SAHA Derne¤i, Taha Tatl›c›, T. Garanti Bankas› Aﬁ, Vehbi Koç Vakf›, Zafer Y›ld›r›m, Y›ld›z Holding Aﬁ yer al›yor.
Venedik Bienali 14. Uluslararas› Mimarl›k Sergisi, 7 Haziran-23 Kas›m 2014 tarihleri aras›nda Rem Koolhaas küratörlü¤ünde gerçekleﬂtirilecek. "Fundamentals" baﬂl›¤›n›
taﬂ›yan bienalde ana serginin yan› s›ra Giardini ve Arsenale'de birçok ülke pavyonu da yer alacak.
Venedik Bienali 14. Uluslararas› Mimarl›k Sergisi'nde yer
alacak Türkiye Pavyonu'yla ilgili ayr›nt›lar önümüzdeki
günlerde aç›klanacak.
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

3.Uluslararas› Yeflil Binalar Zirvesi
Bu y›l üçüncüsünü düzenlemekte oldu¤umuz Uluslararas› Yeﬂil Binalar
Zirvesi, Yeﬂil Binalar ve Kentler
konusunda Türkiye’deki en büyük platform olma iddias›n›,
haz›rlad›¤› geniﬂ kapsaml› içerikle bu y›l da sürdürüyor.

20-21 ﬁubat 2014 tarihlerinde Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda gerçekleﬂecek etkinlikte, alan›nda uzman ulusal ve uluslararas› pek çok konuﬂmac›n›n kat›laca¤› konferans, panel ve seminerler düzenlenecek, yap› sektöründe iletiﬂim ve bilgi paylaﬂ›m› için nitelikli bir tart›ﬂma ortam› oluﬂturulacak.
Yap› sektörü, son y›llarda “sürdürülebilir-yeﬂil bina” – “sürdürülebilir-yeﬂil kent” kavramlar›yla gerek ulusal gerekse
uluslar aras› alanda performans›n›n s›n›rlar›n› aﬂan örneklerle ç›k›yor karﬂ›m›za. 21.yy baﬂ›nda Türkiye’de en iyinin yap›lmas›n› teﬂvik etmek için ulusal ve uluslar aras› alanda en iyileri bir araya getirmek konferans›n temel fikri. Tasar›mda her
ölçekte s›n›rlar›n› aﬂan projeler, inovatif fikir ve modellerin
zirve kat›l›mc›lar›na verece¤i ilham ve inanç, bizce etkinli¤in
en büyük ç›kt›s› olacak.
Bu y›l ayr›ca Dünya Yeﬂil Binalar Konseyleri (WGBC) Avrupa Bölgesel Network (ERN) senelik toplant›s› ilk kez Türkiye’de 3.Uluslararas› Yeﬂil Binalar Zirvesi kapsam›nda gerçekleﬂecek. Avrupa’da 30’dan fazla ulusal yeﬂil bina konseyi ve 3500’den fazla üye firmalar› ile bina sektörünün tüm
paydaﬂlar›n› temsil eden bu uluslar aras› network’ün 2014 y›l›ndaki ilk toplant›s›, 20 ﬁubat 2014 tarihinde Zirve’ye paralel olarak düzenlenecek.
‹letiﬂim Adresi: www.yesilbinalarzirvesi.org
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Sonuçlanan Yar›flma

Ad›yaman Aktif Yaflam Merkezi Proje Yar›flmas› Sonuçland›
1.Ödül
Yakup Hazan (Y. Mimar, Rest. Uz., ODTÜ)

5.Mansiyon

2.Ödül
Ünal ﬁahin (Mimar, Gazi Ü.),
Hüseyin Yavuz (Mimar,
Mersin Ü.),
R›dvan Fil (Mersin Ü.)

Do¤an Türkkan (Mimar-Müh. YTÜ)

3.Ödül
Burçin Akcan Ünal (Mimar, YTÜ)
1.Mansiyon
Hakan Evkaya (Mimar, G.Ü.M.M.F.),
Kutlu ‹nanç Bal (Mimar, G.Ü.M.M.F)

Zeynep Aksu (Y. Mimar, ‹TÜ),
Cihan Sevindik (Mimar, DEÜ),

Sat›nalma
Bar›ﬂ Demir (Ekip baﬂ›, Mimar, OGÜ),
Tuna Han Koç (Mimar, KTÜ),
Oya Eskin Güvendi (Mimar, KTÜ),
S›dd›k Güvendi, KTÜ)
Sat›nalma
Heves Beﬂeli (Y.Mimar, ODTÜ),
Onur Özkoç (Y.Mimar, ODTÜ)

2.Mansiyon
Ercan Çoban (Mimar, A:D.M.M.A),
Yurdanur Sepkin (Mimar, G.S.A),
Öner Olcay (Mimar, G.S.A.),
Ekin Çoban Turhan (Mimar, G.Ü.M.M.F.)

Sat›nalma

3.Mansiyon
Mustafa Emre Ergül (Mimar, MSÜ)

Ferhat Hac›alibeyo¤lu (Y.Mimar, DEÜ),

4.Mansiyon
Onur Yüncü (Dr. Mimar, ODTÜ),
Esat Can Coﬂkun (Y. Mimar, ODTÜ),
Aytül Özkan (Y. Mimar, ODTÜ),
Seray Türkay (Y. Mimar, ODTÜ)

Sat›nalma
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Zafer Süzer (Mimar, ‹TÜ)
Sat›nalma
Deniz Dokgöz (Dr. Mimar, DEÜ),
Orhan Ersan (Y.Mimar, SDÜ)

Recep Semizo¤lu (Mimar, ‹TÜ),
M. Zafer Ünal (Y.Mimar, YTÜ),
Baran Yard›mc› (Mimar, ‹TÜ)
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Sonuçlanan Yar›flma

‹zmir Kalk›nma Ajans› (‹ZKA) Hizmet Binas› Mimari Proje Yar›flmas› Sonuçland›
‹zmir Kalk›nma Ajans› (‹ZKA) taraf›ndan kurumun
yeni hizmet binas›n› elde
etmek üzere aç›lan yar›ﬂma 3 günlük jüri çal›ﬂmas›n›n ard›ndan sonuçland›.
1. Ödül
Hasan S›tk› Gümüﬂsoy (YTÜ. Mimar) (Ekip Baﬂ› )
Yard›mc›lar: Ozan Özdilek (YTÜ. Mimar), Erhan Vural
(YTÜ. Mimar), Osman Mürsel Ural (UNC Charlotte. Mimar), Ece S›la Bora (‹TÜ. Peyzaj Mimar› / Mimar), Aleks
Karpov (UNC Charlotte. Mimar), Mert Kalkan (YTÜ. Mimar),Noemi Cesetti, UNICAM Ascoli. Mimar
Mühendisler: Serdar Özbay (YTÜ. ‹nﬂaat Müh.), Hasan Çelik (Sakarya Üni. Elektrik/Elektronik Müh.), Sabit Cevat
Tanr›över (‹TÜ. Mak. Yük. Müh.)
2. Ödül
Ömer Selçuk Baz, Uluda¤ Üniv. Mimar (Ekip Baﬂ›)
Yard›mc›lar: Tamer Aksu (YTÜ. Mimar), ‹pek Palal› (‹TÜ.
Mimar), Ece Özdür (MSÜ. Mimar), Lebriz Atan (‹TÜ. Mimar), Tuggen Kukul (‹TÜ. Mimar), Ege Battal (Çukurova
Üni. Mimar), Cihan Poçan (Bahçeﬂehir Üni. Foto¤rafç›)
Mühendisler: Cenk Kurtel (DAÜ. ‹nﬂ. Müh.), Kürﬂat Nazl›
(K›r›k›kale Üni. Elektrik/Elektronik Müh.) Mehmet Y›lmaz
(Erciyes Üni. Mak. Müh.)
Dan›ﬂman: Okan Bal (ODTÜ. ﬁehir planc›s›)
3. Ödül
Aliﬂan Ç›rako¤lu (ODTÜ. Mimar), Ilg›n Avc›, ‹TÜ. Mimar
Yard›mc›lar: Deniz Yaz›c› (YTÜ. Mimar), Asl› ‹ngenç (YTÜ.
Mimar), Di¤dem Ang›n (‹TÜ. Mimar), Altu¤ Ç›rako¤lu
Mühendisler: S›d›ka Gülsun Parlar (YTÜ. ‹nﬂ. Müh.), Eray
Ayd›n (YTÜ. Mak. Müh.), Kemal Güravﬂar (Ankara DMMA.
Elek. Müh.)
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

1. Mansiyon
Mehmet Metin Polat, Bahçeﬂehir Üni. Mimar (Ekip Baﬂ›)
Bilge Altu¤ (YTÜ. Mimar), Elif Aksayan (YTÜ. Mimar)
Yard›mc›lar: Dilara Sezgin (Bahçeﬂehir Üni. Mimar)
Mühendisler: Özgür Önsel (‹TÜ. ‹nﬂ. Müh.), Necati Emre
Öztürk (Kocaeli Üni. Mak. Müh.), ‹brahim Tolga Çelik (Kocaeli Üni. Elek. Müh.)
2. Mansiyon
Mehmet Zafer Ünal (YTÜ. Y. Mim),Recep Semizo¤lu (‹TÜ. Mimar)
Yard›mc›lar: Hakan Gözlüklü (Mimar)
Mühendisler: Mehmet K›l›ç (‹nﬂ. Müh.), Tolga Çelik (Mak.
Müh.), U¤ur Rasim Dinçsoy (Elek. Müh.),
Dan›ﬂman: Baran Yard›mc› (‹TÜ. Mimar)
3. Mansiyon
Özlem Eren (Beykent Üni. Mimar), Can Uzun (‹TÜ. Mimar)
A. ‹rfan Ertiﬂ (‹TÜ. Y.Mimar)
Yard›mc›lar: M. Fatih Ç›nar (Mimar), Suhrob Khidirov (Mimar)
Mühendisler: Sercan Kurtuluﬂ, (‹TÜ. Mak. Müh.), Mehmet
Turgut, (Celal Bayar Üni. ‹nﬂ. Müh.) Selim Yüce (Kocaeli
Üni.Elek. Müh.)
4. Mansiyon
Onur Özkoç, (ODTÜ. Y. Mimar), Heves Beﬂeli (ODTÜ. Y.
Mimar)
Yard›mc›lar: Gökhan Y›ld›r›m (ODTÜ. Mimar), Hakan ﬁanl› (YTÜ. Mimar), Tamara Nazari (Azad Üni. Mimar), ‹nci
Erat (Ö¤renci), Rafail Afandiyev (Ö¤renci), Duygu Tüntaﬂ
(ODTÜ. Y. Mimar)
Mühendisler: Ergun Tercanl› (‹nﬂ. Müh.), M. ‹hsan Beﬂeli
(Mak. Müh.), Koray Yücesoy (Elek. Müh.)
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Mimarl›kta Elefltirel
Okumalar–Metin Yar›flmas›
Mimarlar Derne¤i 1927 taraf›ndan 5 y›l önce baﬂlat›lan “Mimarl›kta Eleﬂtirel
Okumalar–Metin Yar›ﬂmas›”n›n amac›; mimarl›k ö¤rencilerini, güncel mimarl›k konular›na iliﬂkin kitap,
makale vb. çal›ﬂmalar› izlemeye ve bunlar› de¤erlendirerek kendi özgün görüﬂlerini yaz›l› olarak anlatmaya özendirmek ve bu
do¤rultudaki çal›ﬂmalar›
ödüllendirmektir.

2014 Y›l› Ödentileri ve
Belge Harçlar› Belirlendi
Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu'nun 26 Kas›m
2013 günü yap›lan 43/25 no'lu toplant›s›nda, 21 Kas›m
2013 tarihinde toplanan Oda Bütçe Komisyonu'nca haz›rlanan 2014 y›l› tahmini bütçe önerisi ile 2014 y›l›nda uygulanacak ödenti ve belge harçlar› bedellerine iliﬂkin önerileri görüﬂülerek kabul edilmiﬂtir.
‹lk kay›t ödentisi:

40,-TL

Y›ll›k üyelik ödentisi (12,-TL x 18):

216,-TL

Yabanc› uyruklu geçici üye ilk kay›t ödentisi: 1.500,-TL
Yabanc› uyruklu geçici üye y›ll›k ödentisi:
Büro Tescil Belgesi (BTB) y›ll›k ücreti:

1.500,-TL
300,-TL

Yar›ﬂman›n konusu: “Uzlaﬂma/Çat›ﬂma Zemini Olarak Mekan/Yer” temas› olarak belirlenmiﬂtir. Bu y›l yar›ﬂma, konunun içeri¤i de göz önüne al›narak, tüm üniversite ö¤rencilerinin kat›l›m›na aç›lm›ﬂt›r. Ödüllendirilen ve yay›na
de¤er bulunan yaz›lar bir kitapta derlenerek yay›nlanacakt›r.

Kimlik Kart› yenileme ücreti:

20,-TL

Üye tan›t›m belgesi ücreti:

25,-TL

Yar›ﬂma Takvimi:
Yar›ﬂman›n ilan› :
Son soru sorma tarihi :
Son yaz› gönderme tarihi ve saati :
Yar›ﬂma sonuçlar›n›n aç›klanmas› :

Ayr›ca, Mimarlar Odas›'n›n, üyelerine herhangi bir bedel
talep etmeden sundu¤u "Ferdi Kaza Sigortas›"ndan 2014
y›l› baﬂ›ndan itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlar›n› y›l›n baﬂ›nda yat›rmalar› önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen y›l için geçerli olacakt›r.

‹letiﬂim Adresi: md1927.org.tr
18

31 Aral›k 2013 Sal›
21 Ocak 2014 Sal›
25 Mart 2014 Sal›
22 Nisan 2014 Sal›

SM / SMB mühürü ücreti:

100,-TL

Geçmiﬂ y›llara ait aidat borçlar› 1993 y›l›ndan itibaren
(1993 y›l› dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Ferdi Kaza Sigortas›

2014 y›l›
aidat›n›z›
*

taksitlendirerek
ödeyebilirsiniz

(216 TL)
*

Taksitlendirme ‹fl Bankas›, Garanti Bankas› ve
Yap› Kredi Bankas› kredi kartlar› için geçerlidir

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Halet Çambel
Türk arkeolojisinin duayen ismi Prof.
Dr. Halet Çambel, 97 yaﬂ›nda hayat›n›
kaybetti. ‹stanbul Üniversitesi emekli
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Halet Çambel,
1936 Berlin Olimpiyatlar›’nda Türkiye’yi
temsil eden ilk Türk kad›n sporculardan
biriydi.
Türkiye'nin birçok bölgesinde arkeolojik kaz› çal›ﬂmas›
yürüten Çambel, ömrünün büyük bir bölümüü
Karatepe-Aslantaﬂ bölgesindeki çal›ﬂmalara ay›rm›ﬂt›.
Bilim
dünyas›
Karatepe-Aslantaﬂ’›
Hitit
hiyerogliflerinin çözüldü¤ü yer olarak tan›yor.

Savafl Emek
Türkiye yeﬂil hareketinin ve antinükleer
mücadelenin kurucular›ndan Savaﬂ
Emek hayat›n› kaybetti.
Orman mühendisi olan Savaﬂ, 19881994 y›llar› aras›nda Türkiye’nin ilk
Yeﬂiller Partisi‘nin kurucular› aras›nda yer ald›ktan
sonra uzun süre partinin ‹zmir ‹l Baﬂkanl›¤›’n› yürüttü.
1990’l› y›llarda SOS Akdeniz’i kurdu, 10 y›la yak›n bir
süre A¤açkakan dergisini yay›nlad› ve Akkuyu nükleer
santral›na karﬂ› verilen nükleer karﬂ›t› mücadelenin
öncülü¤ünü yapt›.

HABERLER

BÜLTEN‹

TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ ADINA
SAH‹B‹
: Hasan TOPAL
SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU
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2013 y›l› aidat›n›
(216 TL) ödeyen
üyelerimiz;
2014 y›l› ajandan›z›
fiubemizden
alabilirsiniz
fiubemiz ile Yeni Anlaflmal› Kurulufllar
Efe Akademi
2014 y›l› ﬁubat ay›nda yap›laca¤› ÇSGB taraf›ndan ﬂifaen
taraf›m›za bildirilen C s›n›f› ‹ﬂ Güvenli¤i Uzmanl›¤› S›nav› için
e¤itimlerimiz Ekim ay› içerisinde baﬂlayacakt›r.
Odam›z üyelerine Ekim ay›na özel fiyatlar aﬂa¤›daki gibidir..
Taksitli ödemelerde- 1275 TL + KDV
Ayr›ca odan›zdan gurup kat›l›mlar›na nakit 900tl+KDV fiyat›
uygulanacakt›r.
Tel: 0 232 464 31 41

Özel Gözde ‹zmir Hastanesi
Odam›z üye ve 1. derece yak›nlar›na poliklinik hizmetleri, tan› ve
tedavi amaçl› küçük cerrahi müdahalelerde, radyoloji, labroratuar ve di¤er tetkik hizmetlerinde, yatak ücretlerinde, cerrahi
müdahaleler, ameliyat-konsültasyon hizmetlerinde fark ücreti
üzerinden %20 indirim uygulanacakt›r.
Tel: 0 232 458 20 20

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
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

