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Basın Açıklaması

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor
oldu€u kamusal denetimden rahats›z olan rant çevreleriyle Bakanlarla kapal› kap›lar ard›nda yap›lan gizli pazarl›klar›n pay› büyüktür. Bu çevrelerin temsilcilerinin son günlerde baz› yandaﬂ
medya arac›l›€›yla ve AKP'nin deste€ini arkas›na alarak belediye çal›ﬂanlar›n› ve meslek odalar›n› tehdit etmesini de ‹zmir halk› ibretle ve sab›rla izlemektedir. Tek baﬂ›na iktidar olman›n verdi€i doymaz bir h›rsla ele geçiremedi€i her kuruma sald›ran siyasi iktidar yandaﬂ medyas› ve iﬂbirlikçileri ﬂunlar› çok iyi bilmelidir.
Bilindi€i üzere geçti€imiz aylarda Çevre ve ﬁehircilik Bakan›
kentsel dönüﬂümü ‹zmir'den baﬂlatacaklar›n› aç›klam›ﬂ, ‹zmir'de
toplant›lar düzenleyip çeﬂitli kesimlerle temaslarda bulunmuﬂtur.
Gerçekleﬂtirilen bu temaslar›n arkas›ndan 3 Nisan 2012 tarihinde
Bürokrasinin Azalt›lmas› ve ‹ﬂlemlerin Basitleﬂtirilmesine Yönelik, Baﬂbakanl›k, Bakanl›klar, Baz› Ba€l› ve ilgili Kuruluﬂlar ve Üniversitelere ait 84 adet yönetmelikte de€iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r. De€iﬂiklik yap›lan yönetmeliklerin aras›nda bina yap›m ve denetim
süreçlerini ilgilendiren Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli€i ile
Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli€i çok dikkat çekmektedir. Bu
de€iﬂikli€in ard›ndan 14 Nisan'da bu iki yönetmelikte alelacele
bir ikinci bir de€iﬂiklik daha gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Yap›lan ikinci
de€iﬂiklikten torba yasalarda oldu€u gibi as›l hedefin bu iki yönetmelik maddelerinde gizli oldu€u, di€er de€iﬂikliklerin bu iki
yönetmelikte yap›lan de€iﬂiklikleri gizlemek amaçl› kullan›ld›€›
ortaya ç›km›ﬂt›r.
Yap›lan de€iﬂikliklerin as›l amac› kentsel dönüﬂüm ad› alt›nda ‹zmir'de gerçekleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan talan›n önünü açmakt›r.
Yönetmeliklerde gerçekleﬂtirilen de€iﬂikliklere bak›ld›€›nda as›l
amac›n yap› üretim sürecindeki belediyelerin ve meslek odalar›n›n yapm›ﬂ oldu€u kamusal denetimin kald›r›lmas› oldu€u çok
net görülmektedir. Bu de€iﬂiklikler sayesinde; Bakan taraf›ndan
‹zmir'den baﬂlanaca€› müjdesi verilen Kentsel Dönüﬂüm çal›ﬂmalar› s›ras›nda kamusal denetim yok edilecek, ilgili mevzuata,
tekni€e, standartlara uygun olmayan yap›lar›n önü aç›lacakt›r.
Yani Hedef ‹zmir'dir, ‹zmirli belediyelerle meslek odalar›n›n her
türlü siyasi bask›ya ra€men 1970`lerden bugünlere kurumsallaﬂt›rarak geliﬂtirmiﬂ oldu€u kamusal denetimdir.
Gerçekleﬂtirilen bu de€iﬂikliklerde; ‹zmirli Belediyelerin yapm›ﬂ
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

• Yap› denetimi kamusal bir denetimdir. TMMOB bu denetimin
piyasalaﬂt›r›larak müteahhitlerin insaf›na b›rak›lmas›na asla
göz yummayacakt›r.
• TMMOB halk›m›z›n can ve mal güvenli€i konusunda uzmanl›k
alanlar›na giren her konuda Anayasa'dan, yasalardan, kendi
mevzuat›ndan, bilimden ve teknolojiden ald›€› güçle var olan
bütün gücüyle sözünü söylemeye, halk›m›z›n can ve mal güvenli€ini, kent kimli€ini ve kent kültürünü korumaya kararl›d›r.
• TMMOB meslek sorunlar›n›n ülke sorunlar›ndan ayr›lmazl›€› ilkesinden hareketle Siyasi iktidar›n ele geçiremedi€i kurum ve
kuruluﬂlar› yok etme sald›r›lar› da dahil anti demokratik tüm uygulamalara karﬂ› durmaya, bunlar› deﬂifre etmeye, faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda gö€sünü siper etmeye devam edecektir.
• TMMOB ‹zmir'de kald›r›lmaya çal›ﬂ›lan kamusal denetimin, ‹zmir'i teslim alma plan›n›n bir parças› oldu€unun fark›ndad›r, bu
konuda kent içinde iktidar yaranmaya çal›ﬂanlar›n yapm›ﬂ oldu€u pazarl›klar›n ve paylaﬂ›m hesaplar›n›n hepsini boﬂa ç›karmak
için var gücüyle çal›ﬂacakt›r.
• TMMOB Ülke yönetimine hakim k›lmaya çal›ﬂ›lan daha fazla
kar elde etmek u€runa insan yaﬂam›n›n, can ve mal güvenli€inin, çevrenin, kent kültür ve kimli€inin yok say›ld›€›, her ﬂeyin
talan edildi€i bask›c›, otoriter faﬂist zihniyete asla ve asla boyun e€meyecektir.
• TMMOB, yerel yönetimin, meslek odalar›n›n, halk›n yok say›ld›€›, siyasi ranttan baﬂka amac› olmayan, kamu mal›n›n çarçur
edildi€i plans›z, programs›z, gecekondu statüsünde, "ben
yapt›m oldu" mant›€›yla yap›lan projelerle kentin talan edilmesine izin vermeyecektir.
Kamuoyuna sayg›lar›m›zla.
TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
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Mimarlar Odası Neden Var?
Anayasa’n›n 135.maddesi Kamu Kurumu Niteli€indeki
Meslek Kuruluﬂlar›n› ﬂöyle tan›mlamaktad›r: “Kamu kurumu niteli€indeki meslek kuruluﬂlar› ve üst kuruluﬂlar›, belli
bir mesle€e mensup olanlar›n müﬂterek ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaﬂt›rmak, mesle€in genel menfaatlere uygun olarak geliﬂmesini sa€lamak, meslek mensuplar›n›n birbirleriyle ve halkla iliﬂkilerinde dürüstlü€ü ve güveni hakim k›lmak üzere meslek disiplini ve
ahlak›n› korumak maksad› ile kanunla kurulan ve organlar› kendi üyeleri taraf›ndan kanunda gösterilen usullere göre yarg› gözetimi alt›nda, gizli oyla seçilen kamu tüzel kiﬂilikleridir.”
6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli€i Kanunu 2. maddesinde “meslek mensuplar›n›n, müﬂterek ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaﬂt›rmak,
mesle€in genel menfaatlere uygun olarak geliﬂmesini
sa€lamak, meslek mensuplar›n›n birbirleriyle ve halk ile
olan iliﬂkilerinde dürüstlü€ü ve güveni hâkim k›lmak üzere meslek disiplinini ve ahlâk›n› korumak için gerekli gördü€ü bütün teﬂebbüs ve faaliyetlerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuat› normlar›, fennî ﬂartnameleri incelemek ve bunlar hakk›nda görüﬂ ve düﬂünceleri ilgililere
bildirmek” Odalar›n kuruluﬂ amaçlar› aras›ndad›r.
Ayr›ca; Gerek Anayasa’n›n 135. maddesi, gerekse 6235 say›l› TMMOB Kanunu gere€ince “Mesle€in ve meslek mensuplar›n›n kamu yarar› do€rultusunda geliﬂimi, birbirleriyle ve halkla olan iliﬂkilerinde dürüstlü€ün ve güvenin hakim k›l›nmas› v.b…” amaçlar› do€rultusunda; “mesle€in
do€ru uygulanmas›n›n sa€lanmas›, mimarl›k/mühendislik
meslek alanlar›ndaki hizmetlerde, kamunun can ve mal
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güvenli€inin sa€lanmas› ve korunmas›na yönelik denetim
ve gözetimlerde bulunulmas›, hizmetin mimar/mühendis
taraf›ndan yap›l›p yap›lmad›€›n›n denetlenmesi, haks›z rekabetin önlenmesi….” gibi konular da TMMOB ve ba€l›
Odalar›n›n görev ve yetkisindedir.
Bu çerçevede kamu kurumu niteli€inde bir meslek kuruluﬂunun ilgili yasalar›n verdi€i yetki ile amaçlar çerçevesinde haz›rlay›p Resmi Gazete’de yay›mlamak suretiyle
yürürlü€e girmiﬂ olan yönetmeliklerinde yer alan kurallar
hukuka uygun ve icrai nitelikte hukuk kurallar›d›r. Dolay›s›yla bu kurallar›n kamu görevlileri taraf›ndan uygulanmas›n›n kendilerine yüklenen görevin yerine getirilmesi olarak kabul edilmesi gerekti€i tart›ﬂmas›zd›r.
Mimarlar Odas› “Mimarl›k hizmetlerinin; kamu yarar›n› gözetmek, haks›z rekabeti engellemek, meslek eti€ini ve
eser sahibi mimar›n 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan gelen haklar›n› korumak” amaçlar›yla “mesleki
denetim uygulamas›n›” yürütür.
Yönetmeli€in 15. maddesinde mimarlar›n görev, hak ve
sorumluluklar› belirtilirken;
Mimarlar›n, Yönetmelik kapsam›na giren tüm serbest mimarl›k hizmetlerini Mimarlar Odas›n›n mesleki denetimine
sunmakla yükümlü olduklar›, Mimar›n bu yükümlülü€ünün
iﬂ sahibinin, ilgili idarenin, inﬂaat ve kullanma izni veren
mercilerin Mimarlar Odas› mesleki denetimini istememesi
durumunda da ortadan kalkmayaca€›; Mimar›n kendisine
tan›nm›ﬂ görev, hak ve sorumluluklar›n›n Mimarlar Odas›
d›ﬂ›nda baﬂka bir kuruluﬂ taraf›ndan s›n›rlanamayaca€› ve
k›s›tlanamayaca€› son derece aç›kt›r.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›€› taraf›ndan taslak metinleri
haz›rlanan ve görüﬂ al›nmak için Odalar›m›za gönderilen
Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun ile ‹mar Kanunu`nda De€iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s› incelendi€inde,
meslektaﬂlar›m›z›n serbest ve ba€›ms›z mesleki faaliyet
yürütmeleri koﬂullar›n›n ortadan kald›r›lmak istendi€i görülmektedir. Yeni kanun düzenlemeleri ile mevcut yap›
denetim ﬂirketlerinin yerine teknik müﬂavirlik kuruluﬂu ad›
alt›nda ﬂirketlerin kurulmas› öngörülmekte ve bu ﬂirketlere halen tescilli mimarl›k bürosu olan üyelerimizin yapt›klar› tüm serbest mimarl›k hizmetlerini yapabilme yetkisi
tan›nmaktad›r. Ne anlama geldi€i henüz bilinmeyen ve bir
yönetmelik düzenlemesiyle Bakanl›k taraf›ndan belirlenecek olan "yetkin mimarlar - mühendisler" eliyle kurulacak
bu ﬂirketlerin, eskiden oldu€u gibi tamam› de€il, % 51 hissesi mimar ve mühendislere ait olacak. Kalan % 49`u ise,
meslek alan›m›z üzerinden para kazanmay› amaç edinmiﬂ
sermaye sahiplerine ait olabilecek. Bütün mühendislik ve
mimarl›k faaliyetlerini yapma yetkisi tan›nan; bünyesinde
mimar, inﬂaat mühendisi, makine mühendisi ve elektrik
mühendisi bulundurma zorunlulu€u bulunan bu ﬂirketler,
piyasada tekelleﬂme yaratacaklar, sermaye sahibi bu ﬂirketler d›ﬂ›nda serbest mimarl›k - mühendislik yapma olana€› kalmayacakt›r. Serbest mimarl›k faaliyetlerinin, meslektaﬂlar›m›z›n kendi bireysel fikri faaliyetleri olarak yürütmelerini engellenmekte, sermaye birikimine hizmet edecek ﬂekilde, ancak ﬂirketler eliyle bu iﬂlerin yürütülebilmesi amaçlanmaktad›r. Bu yeni yap›da serbest mimarl›k hizmetleri üreten üyelerimiz ancak ﬂirketlerin ücretli çal›ﬂan›
konumuna düﬂeceklerdir. Bu süreç mimar›n ve mimarl›€›n
de€ersizleﬂtirilmesi politikalar›na dönüﬂmektedir.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Mesle€imizin ve meslektaﬂlar›m›z›n gelece€ini ilgilendiren
bu can al›c› sorunlarla mücadele edecek tek örgütlülük
olan Odam›z ve ba€l› bulundu€umuz Türk Mühendis ve
Mimar Odalar› Birli€i`nin örgütlülü€ü da€›t›lmak, güçsüzleﬂtirilmek istenmektedir. Odalar›m›z›n mesleki denetim
baﬂta olmak üzere üyelerle olan tüm ba€lar›n›n kopart›lmak istenmesi, mimar ve mühendislerin örgütlülü€ünü
bozmak, dirençsiz k›lmak amac›n› taﬂ›maktad›r. Bu amaçlad›r ki, son günlerde kimi sermaye çevrelerine ait bas›n
yay›n organlar› arac›l›€› ile TMMOB ve ba€l› odalar›na yönelik haks›z sald›r› kampanyalar› sürdürülmektedir.
Mesle€imizin tek yasal örgütlenmesi olan Oda’m›z›n daha
güçlü ve etkin bir ﬂekilde mücadele edebilmesi, mimarl›k ve
kentsel yaﬂam alanlar› üzerindeki olumsuz geliﬂmelerin önlenmesi, mesleki haklar›m›z›n korunabilmesi için meslektaﬂ
dayan›ﬂmas›n›n en üst seviyeye yükseltilmesi zorunlulu€u
ortaya ç›km›ﬂt›r. Gün dayan›ﬂma günüdür. Mesleki örgütlülü€ümüz, mesleki haklar›m›z›n savunulabilece€i tek gücümüzdür.
Özetle aktard›€›m›z bu olumsuz geliﬂmeleri içeren süreçte,
mesleki haklar›m›za, mesleki örgütlülü€ümüze ve Oda Genel
Kurullar›nda birlikte oluﬂturdu€umuz Oda mevzuat›na hep
birlikte sahip ç›karak, mimarl›€›n ve mimar›n toplumda sayg›n yerini almas›na kararl›l›kla destek olmaya ça€›r›yoruz.
Mimarl›€›n tarihsel geçmiﬂinden gelen yenilikçi, yarat›c›
ve örgütleyici gücünün yaﬂama daha çok kat›lmas› zaman›d›r.
TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yönetim Kurulu
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‹zmir Alsancak Stadyumu Yok Edilmemeli,
Yenilenerek Yaşatılmalıdır
Bas›nda yer
alan aç›klamalarda;
Mülkiyeti
Gençlik ve
Spor Bakanl›€›'na
ait
olan Alsancak Stadyumu'nun, Karﬂ›yaka Örnekköy'de yap›lacak yeni bir stadyuma karﬂ›l›k, mülkiyetinin Maliye Bakanl›€›'na
devredildi€i, yerine al›ﬂ veriﬂ merkezi yap›laca€› belirtilmektedir.
‹ZM‹R KENT‹ VE SPOR ALANLARI
‹zmir kenti yaklaﬂ›k 3,5 milyona ulaﬂan nüfusu ile ülkemizin üçüncü büyük kentidir. Merkez kent olarak tan›mlanan
Konak, Karﬂ›yaka, Buca, Bornova, Bayrakl›, Karaba€lar,
Çi€li, Balçova, Narl›dere, Gaziemir, Güzelbahçe, Menemen
ilçelerinin nüfus büyüklü€ü ise 2,5 milyona ulaﬂm›ﬂt›r. Genel olarak irdelendi€inde, ‹zmir kentinin spor alanlar› ve
yeﬂil alanlar aç›s›ndan son derece yetersiz oldu€u, olmas›
gereken standartlardan çok uzakta oldu€u görülmektedir.

cak Stadyumu, Örnekköy spor alan›, ilçe merkezleri ölçe€inde, Güzelyal› Gürsel Aksel Stadyumu, Buca Stadyumu,
Karﬂ›yaka Stadyumu, Bornova Stadyumu, Menemen
Stadyumu gibi spor alanlar› 1/25000 ölçekli ‹zmir Kentsel
Bölge Naz›m ‹mar Plan›nda; Kentsel Bölgesel Büyük Spor
Alanlar› olarak belirlenmiﬂtir. Plan notlar›nda ise; Bu alanlar, kentsel gereksinimleri karﬂ›lamaya yönelik kapal› ve
aç›k spor tesislerinin yer alaca€› alanlar olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Ayr›ca Karﬂ›yaka, Alsancak Atatürk, Narl›dere, Güzelbahçe, kapal› spor salonlar› da kent planlar›nda yer almaktad›r.
Özetle bir k›sm› s›ralanan ve belirli büyüklü€e sahip spor
alanlar›n›n ‹zmir kenti bütününde nüfusun gereksinimi
olan spor alan› ihtiyac› aç›s›ndan yetersiz oldu€u ortaya
ç›kmaktad›r.
Di€er yandan ‹zmir'de, özellikle futbol alan›nda son y›llarda tan›mlanan uluslararas› norm ve standartlara, yeni teknolojilere ve 30-40 bin seyirci kapasitesine sahip, ça€daﬂ
mimari anlay›ﬂa uygun yeni stadyumlara ihtiyaç duyuldu€u da bir gerçekliktir.

Spor alanlar›n›n ve yeﬂil alanlar›n, mahalle, semt, ilçe ve
kent ölçe€inde çeﬂitlenmesi, kentin gereksinimini karﬂ›layacak farkl› büyüklüklerde ve eriﬂimi kolay alanlarda yer
seçimi yap›lmas› genel planlama esaslar›ndand›r.

Bu kapsamda Karﬂ›yaka Örnekköy'de, Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›n›n da önerisi olan stadyumun (spor alan›n›n) nitelikli bir mimari tasar›mla gerçekleﬂtirilmesi önemli
bir geliﬂmedir ve kentlilerin, spor severlerin ve spor kulüplerinin hakl› beklentisidir.

‹zmir ‹li ve bölge ölçe€inde Halkap›nar Atatürk Olimpiyat
Stadyumu ve Kapal› Spor Salonu, kent ölçe€inde Alsan-

YANLIﬁ KENTLEﬁME POL‹T‹KALARI
Son y›llarda kentlerin sahip oldu€u kamuya ait arsalar›n,
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Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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arazilerin, e€itim alanlar›n›n, spor alanlar›n›n al›ﬂ veriﬂ
merkezi, rezidans vb. rant tesislerine dönüﬂtürülmesine
dair yanl›ﬂ ve ç›lg›n bir kentleﬂme politikas› kentlere dayat›lmaktad›r.
Teknik ve sosyal altyap› aç›s›ndan ve imar mevzuat›n›n
belirlemiﬂ oldu€u di€er, e€itim, sa€l›k, spor alanlar› için
olmas› gereken bütün standartlar aç›s›ndan yetersizlikler
içinde olan kentlerin sahip oldu€u bu kamusal alanlar›n›n
da yok edilmesi kentleri yaﬂam kalitesi aç›s›ndan çok ilkel
konuma düﬂürme tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya b›rakmaktad›r.
Yeni spor alanlar›, yeni e€itim alanlar›, yeni sa€l›k alanlar›
kazand›r›l›rken, var olanlar›n AVM yapmak amac›yla yok
edilmesi, her türlü yasal, bilimsel ve ça€daﬂ, planl› kentleﬂme anlay›ﬂ›na ayk›r› bir kentleﬂme politikas›d›r.
‹ZM‹R ALSANCAK STADYUMU
‹zmir Alsancak Stadyumunun bulundu€u alan ülkemizde
20. Yüzy›l baﬂlar›nda ilk modern futbol karﬂ›laﬂmalar›n›n
yap›ld›€› bir aland›r. Daha sonra 1929 y›l›nda aç›k ve kapal› tribünler inﬂa edilerek stadyum olarak iﬂlevlendirilmiﬂtir. 1959 y›l›nda yenilenmiﬂ ve hizmet birimlerinin yer
ald›€› binalar eklenmiﬂtir.
‹zmir kenti futbol kulüpleri tarihinde ve ülkemiz spor tarihinde önemli karﬂ›laﬂmalar›n gerçekleﬂti€i ve yaklaﬂ›k 18
bin seyirci kapasitesi olan kent içi bir stadyumdur. Ancak
günümüzde futbol stadlar› için olmas› gereken teknoloji
ve standartlar aç›s›ndan yetersizlikleri oldu€u bilinmektedir.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

SONUÇ
‹zmir kentinin ve spor kulüplerinin ihtiyaç duydu€u yeni
spor alanlar› ve stadyumlar mutlaka gerçekleﬂtirilmeli,
kentin spor alan› olanaklar› zenginleﬂtirilmelidir. Bunu yaparken, Alsancak Futbol Stadyumu yok edilmemeli, tam
aksine restorasyonu yap›larak yenilenmeli, teknik ve standartlar› günümüz spor stadyumlar›n›n gereksinimi olan
niteliklere yükseltilmelidir.
Alsancak Futbol Stadyumu kent formundaki konumu,
rayl› sistem istasyonlar›na ve iskelelere yak›nl›€› nedeniyle eriﬂim olanaklar› güçlü, 15-20 bin kiﬂilik izleyici kapasitesinin ihtiyac› olan ulaﬂ›m›n kolay oldu€u bir stadyumdur. Bu özellikleri nedeniyle de kentin merkezinde bir
baﬂka alternatifi bulunamayacakt›r. Özetlenen nedenlerle
Alsancak Futbol Stadyumu yok edilmemeli, aksine yenilenerek kentin spor yaﬂam›na aktif olarak sunulmal›d›r.
Di€er yandan, Göztepe Gürsel Aksel, Karﬂ›yaka, Bornova,
Buca, Menemen ilçe stadyumlar› da, semt spor alanlar›
için, olmas› gereken norm ve standartlara uygun hale getirilerek ‹zmir kentinin spor alan› olanaklar› zenginleﬂtirilmelidir.
De€erlendirmemizi kamuoyuna duyuruyor, sayg›yla paylaﬂ›yoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yönetim Kurulu Ad›na
Hasan Topal - Mimar - Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Basın Açıklaması

22.06.2012

Kruvaziyer Liman’da ve Alsancak Stadı’nda AVM Yapılamaz

Kruvaziyer Liman ve Alsancak Stad›n›n y›k›m› planlar› ile
dönüﬂümün temelleri Alsancak Bölgesinden at›l›yor; neredeyse her güne, bir-iki ad›m ötemizdeki AVM haberiyle baﬂl›yoruz.
Tarihi boyunca yo€un ticari iﬂlev yüklenmiﬂ olan ‹zmir, bugüne kadar özellikle liman kenti olarak geliﬂmiﬂtir. Bu geliﬂim
sürecinde ‹zmir Liman›, konumu ve potansiyeli bak›m›ndan
büyük önem taﬂ›makta; ‹zmir’in - ticaret, turizm ve kültürel
etkinliklerin taçland›raca€› – bir dünya kenti olma vizyonunun temel dayanaklar›ndan birini oluﬂturmaktad›r. Ancak,
kentlerin geliﬂimi, bütüncül yaklaﬂ›mlar› gerektirmekte olup;
yaln›zca k›sa dönemli parçac›l yaklaﬂ›mlar, uzun vadede beklenilen sonucun tam aksi yönde etkiler gösterebilme tehlikesi taﬂ›d›€› gibi, kentin yaﬂam niteli€i aç›s›ndan olumsuz durumlara da yol açabilmektedir. Ayn› zamanda, tüm planlar›n
çevreleriyle eﬂgüdümünün ve koordinasyonunun sa€lanmas›
ve kent bütünündeki dengeleri etkileyecek geliﬂme kararlar›n›n bütüncül olmas›, önemli bir planlama esas› ve hukuksal
bir gerekliliktir.
Alsancak Liman›, kentin merkezi iﬂ alanlar›na komﬂu konumdad›r ve kente, tarihi mekanlara yönelecek turistler ve kentin
ticari hayat›n›n canland›r›lmas› için oldukça önemlidir. Bu nedenle mevcut liman›n›n kruvaziyer turizmini geliﬂtirecek ﬂe-
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kilde yeniden planlanmas›, tutarl› bir ad›md›r. Ancak, ‹zmir
Liman› planlama çal›ﬂmalar›n›n, “Özelleﬂtirme ‹daresi” taraf›ndan: yerel yönetimlerin, ilgili meslek odalar›n›n, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n ve ‹zmir halk›n›n kat›l›m› sa€lanmadan yürütülmesi, bütünsel planlama anlay›ﬂ› ile de çeliﬂen bir durum yaratmaktad›r. ‹zmir Körfezi’ni tüm bileﬂenleri ile alan ve ilgili paydaﬂlar›n bilgi, deneyim ve görüﬂleri ile katk› yapmalar›na olanak veren kat›l›mc› bir anlay›ﬂ benimsenmeli; “Bütünleﬂik K›y›
Alanlar› Yönetimi (Integrated Coastal Zone Management)”
olarak an›lan ve geliﬂmiﬂ ülkelerdeki k›y› planlamalar›na yön
veren bilimsel yöntem ve yaklaﬂ›mlardan yararlan›lmal›d›r.
‹zmir Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›€›’nca 28.06.2010 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m
‹mar Plan› Revizyonu’nda ‘Merkezi ‹ﬂ Alan›’ olarak tariflenen
bölgede kalan ve 21.01.2011 tarihinde onaylanan 1/5000 Ölçekli ‹zmir Yeni Kent Merkezi Naz›m ‹mar Planlar› da Liman›n
ve bölgenin yolcu taﬂ›mac›l›€›na hizmet verecek biçimde,
endüstri dönemi yap›lar›n›n yo€unlaﬂt›€› bölgede yo€un turizm-ticaret-kültür fonksiyonlar›n› içerecek, stadyumun da
yine spor alan› olarak kalmas› üzerinden kurgulanm›ﬂt›r. Liman bölgesi için haz›rlanm›ﬂ olan imar planlar›n›n, yerel yönetimler taraf›ndan geri alanda yap›lm›ﬂ olan imar planlar› ile
iliﬂkilendirilmemiﬂ olmas›; ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan ‹zmir Körfezi bütününde yürütülen tasar›m çal›ﬂmalar›n›n göz önünde bulundurulmamas›, bu ba€lamda ortaya ç›kan eksikliklerdir.
Ancak içinde yaﬂad›€›m›z ﬂehrin, yaﬂam alanlar›m›z›n ﬂekillendirilmesi, Küresel Sermaye taraf›ndan kendi ihtiyaçlar›
do€rultusunda, tamamen ekonomik kayg›larla, kentsel rant
üzerinden ﬂekillenen projeler/ daha çok AVM / daha çok rant
beklentisi ile bizlere dayat›lmaktad›r.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Oysaki Kruvaziyer Liman Alan› Plan De€iﬂikli€i ile kentin
Merkezi ‹ﬂ Alan›nda AVM önerilmesi, son günlerde s›k s›k
gündeme gelen Alsancak Stad›n›n TOK‹’ye devredilerek
AVM ya da farkl› bir ticaret kullan›m› karar› üretilmesi, kamu
yarar› ve hukuka ayk›r›l›€›n yan› s›ra, kent ekonomisini de
olumsuz yönde etkileyecek kararlard›r. Yüz y›ll›k tarihi geçmiﬂi ile Altay, Göztepe, Karﬂ›yaka, Alt›nordu ve ‹zmirspor’a
ev sahipli€i yapm›ﬂ Alsancak Stad›’n›n kent belle€ine katk›s›
da büyüktür.

dan deniz taﬂ›mac›l›€›na her türlü konfor sa€lanarak geçiﬂi
sa€lamak ve iç bölgeye rahatl›kla eriﬂim sa€lamas› gereken liman alan›na bu aç›dan bak›ld›€›nda; ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ olan “Ulaﬂt›rma Ana Plan›” ile de bir
iliﬂkilendirme görülmemektedir. Bunun ötesinde, önerilen plan›n uygulanmas› sonucunda, mevcut alanda var olan trafik yükünü daha da artt›rarak; yolcular›n ‹zmir kentini ve çevresini ziyaret istemlerini cayd›rabilecek bir ulaﬂ›m karmaﬂas› do€uracakt›r.

Yürürlükteki imar planlar›nda spor alan› olarak belirlenmemiﬂ
Alsancak Stad›'n›n kald›r›lmas›, Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmeli€in 27. Maddesine de ayk›r›d›r. Ayr›ca, ‹zmir Valili€inin haz›rlad›€› Afet Acil Eylem Plan›’na göre Alsancak Stadyumu olas› bir deprem sonras›nda çad›r alan› ve toplanma
merkezidir. ‹zmir’in Birinci Derece Deprem Kuﬂa€›’nda olan
kentimiz için son derece önemli olan çad›r alanlar›ndan Alsancak Stadyumu’nun ortadan kald›r›lmas› ciddi bir sorundur.

Bu bak›mdan, kruvaziyer liman kapsam›nda yap›lmas› öngörülen al›ﬂveriﬂ merkezinin, “organize turlar ile seyahat eden yolcu gemilerinin” yolcu kapasitelerinin çok ötesinde bir alansal
büyüklük çerçevesinde de€erlendirilmiﬂtir. Bu durum 3621 say›l› K›y› Kanunu kapsam›nda tan›mlanan Kruvaziyer Liman Alan› hizmetlerine iliﬂkin hükümlere ayk›r›d›r.

Kruvaziyer Liman Plan De€iﬂikli€i’nde 96.208 m2’lik alan büyüklü€üne sahip AVM Projesi ile ‹zmir’e yönelik al›ﬂveriﬂ
merkezlerinden birinin, daha do€rusu en büyü€ünün yap›lmak istendi€i görülmektedir. Bu büyüklükte bir AVM’nin baz› yolcular›n limanda kalmay› tercih etmeleri sonucu, turizm
gelirlerinin ‹zmir kentlileri aras›nda hakça paylaﬂ›m›n› engelleyen bir haks›z rekabet ortam› oluﬂturacakt›r. Özellikle Alsancak esnaf› ve küçük esnaf bu durumdan olumsuz etkilenecektir.
Planda, AVM’lerin yer seçiminde önemli görülen kriterler de€erlendirilmemiﬂ, kent ekonomisine, ulaﬂ›m›na ve makro formuna etkisini incelenmemiﬂtir. Ticaret Alan› (Al›ﬂveriﬂ merkezi, ofis-büro kullan›mlar› ve %3 sökülüp tak›labilir ticari birimler) olarak düzenlenmesi kruvaziyer gemi yolcular›n›n ihtiyac›ndan çok daha fazlas›n› karﬂ›layan düzenlemeler içermesi;
de€erlendirilmesi gereken bir di€er husustur. Özellikle deniz
taﬂ›mac›l›€›ndan kara taﬂ›mac›l›€›na veya kara taﬂ›mac›l›€›nMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Kamuya ait alanlar›n elden ç›kar›lmas› hiçbir biçimde kabul
edilebilir bir yaklaﬂ›m de€ildir. Bu alanlar›n sat›ﬂ fiyat›n›
yükseltmek amac› ile yap›lan imar plan› de€iﬂiklikleri, imar
planlar›n›n özüne, yasal tan›m›na ve usullerine ayk›r› olacakt›r. TOK‹ ya da Özelleﬂtirme Baﬂkanl›€› kamu arazileri
üzerinden rant yaratma ve bu rant› peﬂkeﬂ çekme iste€inden vazgeçmemektedir. Kentlerimizi korumak ad›na, TOK‹’nin ve Özelleﬂtirme Baﬂkanl›€›’n›n gerçekleﬂtirdi€i plan
ve uygulamalar› sürekli yarg›ya taﬂ›mak zorunda kalmam›za, davalar sonucunda; ya€ma niteli€indeki plan kararlar›n›n, yarg› taraf›ndan iptal edilmesine ra€men kentsel, tarihsel ve do€al de€erlerin yok edilmesi ve kamunun zarara
u€rat›lmas› süreci devam ettirilmektedir.
TMMOB olarak kamu arazileri üzerinden rant yaratma giriﬂimlerine geçit vermeyece€iz, her türlü demokratik ve hukuksal mücadeleyi sonuna kadar sürdürece€iz.
Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.
TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
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Planlama İlkelerine ve Kamu Yararına Uygun Plan Yapılsın
‹zmir’in gelece€ini yönlendiren temel stratejilerin ve mekânsal da€›l›m›n belirlendi€i ‹zmir Büyükﬂehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2009 tarihinde onaylad›€› 1/25.000 ölçekli ‹zmir
Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› Revizyonu (‹KBN‹PR), ﬁehir
Planc›lar› Odas› ‹zmir ﬁubesi’nin açt›€› dava sonucunda, "ﬂehircilik ilkeleri, planlama esaslar› ve kamu yarar› yönlerinden
hukuka uyarl›k bulunmad›€›" gerekçeleriyle ‹zmir 1. ‹dare
Mahkemesi taraf›ndan iptal edildi.
Plan›n iptal edilmesi için dava açan ﬁehir Planc›lar› Odas› ‹zmir
ﬁubesi, karar sonras›nda “Yapt›€›m›z itirazlar›n dikkate al›nmamas› nedeniyle açmak zorunda kald›€›m›z dava sonucunda, ‹zmir 1. ‹dare Mahkemesi’nin 2012/743 say›l› karar›yla, olumsuzluklar›n bir k›sm›n›n plan bütününde, bir k›sm›n›n ise lokal bazda oldu€unu, lokal bazda tespit edilen bir k›s›m eksikliklerin ve
yanl›ﬂ planlama kararlar›n›n, revizyon imar plan›n›n yeniden ele
al›narak düzeltilip, giderilmesi mümkün olmakla birlikte, kararda ayr›nt›l› olarak aç›klanan ve aﬂa€›da belirtilen eksiklik ve
yanl›ﬂl›klar›n ise plan›n bütünüyle yeniden gözden geçirilmesi
gereklili€ini do€urmuﬂtur” aç›klamas›n› yapt›.
ﬁehir Planc›lar› Odas› ‹zmir ﬁubesi, iptal gerekçelerini de nüfus tahminleri, Alia€a’daki mevcut sanayi kapasitesini, istihdam› ve nüfusu çok daha art›rarak yapt›€›, Yeni Foça Beldesinin bulundu€u alanda yeni geliﬂme alan› olarak öngörülen
alan›n yap›laﬂmas›n›n do€uraca€› sonuçlar, ‹zmir-‹stanbul
Otoyolu ile Ankara-‹zmir Karayolu ile güneyde ‹zmir-Ayd›n
Otoyoluna ba€layacak olan kuzey–güney ba€lant›s›n›n tar›m
alanlar›na büyük zarar verecek ﬂekilde planlanmas›, plan›n alt
bölgedeki yeni yap›laﬂma alanlar›na iliﬂkin kararlar›n›n, do€al
afet risklerini azaltacak sak›n›m ilkelerine göre planlanmad›€›, Urla ve Seferihisar'da gere€inden fazla yap›laﬂma alan›
aç›lmakta oldu€u ﬂeklinde aç›klad›.
Planlama çal›ﬂmas›nda metropolitan alan bütününde kapsaml› bir sanayi inceleme ve araﬂt›rmas› yap›lmamas› nedeniyle dava konusu naz›m imar plan›n›n kentsel sanayi alanla-
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r›n›n nitelik, büyüklük, yön ve mekansal da€›l›m›na iliﬂkin olarak sistemli bir planlama tutumu geliﬂtirilmedi€ini belirten
ﬁehir Planc›lar› Odas› aç›klamas›nda, plan›n sanayi ile ilgili
bölümünün yeniden gözden geçirilerek planlama karar›n›n
kapsaml› bir çal›ﬂma verilerine göre yeniden de€erlendirilmesi gerekti€ine vurgu yapt›.
Aç›klamada, “‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi'nce, ‹zmir kentinin
lehine olacak, mevzuata, bilime, kamu yarar›na uygun, kat›l›mc› bir yaklaﬂ›mla odam›z›n itirazlar› ve yarg› kararlar› do€rultusunda en k›sa sürede yeni bir plan haz›rlama sürecinde
destek verece€iz. Ancak kamu yarar›na ve ‹zmir'in lehine olmayan tüm düzenlemelere karﬂ› duraca€›m›z›, ‹zmir’in korunacak de€erlerine, hukuka, kamu yarar›na uygun hareket etme konusunda hassasiyetimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz” ifadeleri kullan›ld›.
ﬁehir Planc›lar› Odas› ‹zmir ﬁubesi, iptal gerekçelerini ﬂu
ﬂekilde aç›klad›:
“1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan›nda ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi s›n›rlar› içinde 2025 y›l›nda oluﬂacak kentsel
nüfus yaklaﬂ›k 4.449.200 kiﬂi olarak kabul edilmiﬂtir. ‹zmir
Kentsel, Bölge Naz›m ‹mar Plan›nda öngörülen kapasite nüfus ise 2030 y›l› için 5.764.314 kiﬂi olarak belirlenmiﬂtir. Aradaki bu fark›n nedeni “projeksiyon nüfusu” ile “kapasite nüfusu” kavramlar› içiçe kullan›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Söz konusu plan›n neden birincisini de€il de ikincisini temel
ald›€›n›n bilimsel bir aç›klamas›n›n yap›lmad›€›, plan›n en belirleyici verilerinin baﬂ›nda gelen nüfus tahminlerinin veri olarak al›nan planlarda öngörülen ve ço€u kez gerçek d›ﬂ› abart›l› nüfus verileri buna göre abart›l› olarak belirlenen kullan›m
alanlar›n›n tart›ﬂmas›z üst ölçekli naz›m plana aktar›lmas›, dava konusu plan›n bu konuda hiçbir politika ve hedefi olmad›€› anlam›na gelir ki, 1/25.000 ölçekli bir naz›m plan için bunun kabul edilebilir bir durum olmad›€› ortadad›r.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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2. 1/25000 ölçekli naz›m planda Alia€a’daki mevcut sanayi
kapasitesini, istihdam› ve nüfusu çok daha art›rarak yapt›€›,
buna göre 2005 y›l›nda 45.000 olan Alia€a yerleﬂmesinin
2030 y›l› için 246.847 gibi son derece yüksek bir düzeye ç›kart›lmaktad›r. Di€er bir deyiﬂle, dava konusu plan ile 25 y›l
gibi bir sürede ‹zmir kentsel bölge bütününde 1,85 kat, merkez kentte 1,5 kat artarken Alia€a için bu art›ﬂ 5,5 kata ç›kart›ld›€›, böyle bir nüfus yüklemesi kuﬂkusuz sanayi alanlar›n›n
büyük oranlarda geniﬂletilmesini de beraberinde getirece€i,
plan raporunda da belirtildi€i gibi, hakim rüzgar ak›mlar› nedeniyle Alia€a ve güneyindeki mevcut sanayi tesislerin ‹zmir
kentini h›zla kirletti€i planla öngörülen ve mevcut nüfusu 5,5
kat›na ç›kartan ve yeni sanayi yüklemelerini öneren plan›n
neden olaca€› hava, su ve toprak kirlili€inin ‹zmir kent bütünü ve Gediz Ovas› ve Menemen’deki tar›m topraklar›n›n büyük ölçüde tar›msal kullan›m›n d›ﬂ›na itece€i aç›kt›r.
3. Yeni Foça Beldesinin bulundu€u alanda yeni geliﬂme alan›
olarak öngörülen alan›n yap›laﬂmas› durumunda kuzeyindeki
do€al karakteri korunacak alan ile güney ve bat›s›ndaki mera alanlar› üzerinde ciddi bir yap›laﬂma bask›s› yarataca€› ve
zaman içinde bu alanlar›n yitirilmesine yol açaca€›, bu nedenle, nüfus verilerinin yeniden gözden geçirilerek Yeni Foça güneyindeki yeni geliﬂme alan›n›n gereklili€inin yeniden
ayr›nt›l› bir çal›ﬂma ile irdelenmesinde yarar görülmektedir.Ayr›ca Maltepe Serbest Bölgesi ve Villakent Mahallesi
aras›nda kalan alanda naz›m plan ilke ve temel kararlar›n›
olumsuz yönde etkilemeyecek biçimde yeniden yap›lmal› ve
yo€unluk de€erlerinin düﬂürülmesi gerekmektedir.
4. ‹zmir metropol kentini kuzeyde ‹zmir-‹stanbul Otoyolu ile
Ankara-‹zmir Karayolu ile güneyde ‹zmir-Ayd›n Otoyoluna
ba€layacak olan bu önemli ve gerekli kuzey–güney ba€lant›s›n›n Kunduz Baraj› bölgesinde mevcut yolun geniﬂletilerek
tar›m alanlar›na büyük zarar verilmesi yerine, bat›da Dereköy, Gökkaya, Yeﬂilköy köylerinin oldu€u orman s›n›r›ndan
geçirilmesi durumunda maliyet k›smen yükselse de ileriye
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

yönelik olarak s›n›rl› tar›m topraklar›n›n korunmas› bak›m›ndan son derece olumlu bir düzeltme olacakt›r.
5. ‹zmir kentsel bölgesinin tümüyle 1. derece deprem bölgesinde kald›€› unutulmamal›d›r. Uluslararas› araﬂt›rmalara göre dünyada deprem riski taﬂ›yan kentler aras›nda ‹zmir kentinin de bulundu€u ortadad›r. ‹zmir’de tehlike arz eden 3 fay
bulunmakta olup, bunlar, ‹zmir, Seferihisar ve Foça Faylar›d›r. Do€al afetlerle ilgili olarak risklerin azalt›lmas›na yönelik
planlama önlem ve kararlar›n›n a€›rl›kl› olarak alt ölçekli planlara b›rak›ld›€›, kuﬂkusuz, alt ölçekli planlar düzeyinde, yer
temelli olarak al›nacak kararlarda, haz›rlanacak jeolojik/jeoteknik ve jeofizik etüt raporlar› ada ve parsel baz›nda hassas
de€erlendirme yapabilmek için son derece önemli oldu€u,
ancak, üst ölçekli bir naz›m plan›n da bu planlama kademesinde yerine getirmesi gereken daha üst ölçekli, makro düzeyde planlama kararlar› olmas› gerekti€i, örne€in, kent ölçe€inde yerleri belirlenmiﬂ olan aktif fay hatlar›n›n yap›laﬂma
d›ﬂ›nda tutulmas›, kentsel altyap›n›n almaﬂ›klar›n›n oluﬂturulmas›, kent içinde aç›k alanlar›n da€›l›m›n›n, bu alanlar›n do€al
afetlerin yaﬂanmas› durumunda toplanma alanlar› olarak kullan›laca€› öngörüsü ile yap›lmas›, okul ve hastane gibi kamusal yap›lar›n kent içindeki mekansal da€›l›m›n›n dengeli olmas›n›n gözetilmesi gerekmektedir. Do€al afet tehlike ve
risklerine iliﬂkin dava konusu plan›n alt bölgedeki yeni yap›laﬂma alanlar›na iliﬂkin kararlar›n›n yeniden gözden geçirilerek, do€al afet risklerini azaltacak sak›n›m ilkelerine göre yeniden planlanmas› gerekmektedir.
6. Urla ve Seferihisar'da gere€inden fazla yap›laﬂma alan› aç›lmakta ve ne kadar tar›m alanlar› konusunda yürürlükteki yasa
ve yönetmeliklere iliﬂkin olarak ayk›r› uygulamalar mevzuat
aç›s›ndan olanakl› olmasa da parsel ve ada düzeyinde bu mevzuata ayk›r› alt ölçekli uygulamalar, naz›m plan düzeyinde tersi gösterilmiﬂ dahi olsa tekrar dava konusu olabilecektir.”
ﬁehir Planc›lar› Odas› ‹zmir ﬁubesi
Kaynak: www.yurtsuz.net (28.06.2012)
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Duyuru

26.07.2012

‹stanbul Çaml›ca Camii Mimari Proje Yar›şmas› Hakk›nda
Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu, “‹stanbul Cami ve
E€itim-Kültür Hizmet Birimleri Yapt›rma ve Yaﬂatma Derne€i” taraf›ndan, “Çaml›ca Silueti Mimar›n› Ar›yor” baﬂl›€›yla ilan edilen “‹stanbul Çaml›ca Camii Mimari Proje Yar›ﬂmas›”na meslektaﬂlar›m›z›n kat›lmamas› yönünde tavsiye karar› alm›ﬂt›r.
Dünya Miras› ‹stanbul’un özgün mimarl›k, kent, siluet, topografya ve co€rafya de€erlerine karﬂ› geliﬂen hoyrat ve
sorgusuz imar faaliyeti, son dönemde sadece ulusal düzeyde de€il, uluslararas› platformlarda da ciddi tepki ve
eleﬂtiriler alarak, farkl› kurumlardan yönetimlerimize uyar›lar›n gelmesine neden olmuﬂtur. ‹stanbul’un eﬂsiz tarihî,
kültürel ve do€al de€erleri, bugüne de€in görülmemiﬂ bir
biçimde h›zla ve tart›ﬂ›lmadan yok olmakla karﬂ› karﬂ›yad›r.
As›l görevi, do€al, kültürel ve tarihî de€erlerimizi korumak
olan, TC. Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›€›, ola€anüstü yetkilerle donat›larak elde etti€i tek merkezli karar erkini, kamu yarar›n› ve çevre de€erlerini titizlikle korumak için kullanmak yerine, tarihimizde görülmemiﬂ h›zda ve anlay›ﬂta
hukuksuz ve plans›z bir yap›laﬂma sürecini organize etmek ve desteklemek yönünde kullanmaktad›r.
Bakanl›k taraf›ndan evrensel, bilimsel, meslekî ve etik her
türlü ilke yok say›larak gerçekleﬂtirilen bu “imar ya€mas›”
sürecinde; ‹stanbul'un ve topografyas›n›n önemli simgesel peyzaj varl›€› olan eﬂsiz do€al sit alan› Çaml›ca Tepe10

si’nin yap›laﬂmaya aç›lmas› da bu konuda karﬂ› karﬂ›ya
kald›€›m›z en ciddi tehditlerden birisidir.
Baﬂbakan R.Tayyip Erdo€an’›n 29 May›s 2012 tarihli
“Çaml›ca Tepesi’ne bütün ‹stanbul’dan görülebilecek bir
cami yap›lacak” talimat› üzerine; yüzy›llard›r korunmaya
çal›ﬂ›lan ‹stanbul ve Bo€aziçi kent siluetinin oda€›ndaki
Çaml›ca Tepesi, TC. Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›€› taraf›ndan, 4 Haziran 2012 günü “1/5000 Ölçekli Naz›m ve
1/1000 Ölçekli Büyük Çaml›ca Özel Proje Alan›” ad› alt›nda bu konudaki as›l yetkili olan TC. Kültür ve Turizm Bakanl›€› devre d›ﬂ› b›rak›larak yap›laﬂmaya aç›lm›ﬂt›r.
Dayat›lan “rant ve ya€ma” plan karar›na göre; yaklaﬂ›k
150.000 metrekarelik kamuya ait do€al sit alan›n›n yar›s›n›n dini tesis, di€er yar›s›n›n ise turizm alan› olarak kullan›lmas› öngörülmektedir.
Bu süreçte Baﬂbakan›n iste€i üzerine bir meslektaﬂ›m›z›n
“Cami Projesi”nin baﬂ›na getirildi€inin aç›klanmas›, projenin elde edilme yöntemi tart›ﬂmalar›n› öne ç›karm›ﬂt›r. Bu
ortamda, özgün ve ayn› zamanda ‹stanbul’un simgelerinden biri olan tepenin “asla ve hiçbir koﬂulda yap›laﬂmaya
aç›lamayaca€›, bir kamu de€eri, bir do€al sit alan› olarak
korunmas› ve yaﬂat›lmas› gerekti€i” düﬂüncesi gözard›
edilmektedir.
Bu kapsamda aç›lan yar›ﬂmayla, ‹stanbul’un eﬂsiz peyzaj
de€eri ve korunmas› zorunlu sit alan›nda yap›laﬂma karaMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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r›na ve giriﬂimine meﬂruiyet kazand›r›lmas› ve de€erli do€al miras›n “yar›ﬂma yöntemi” kullan›larak yok edilmesi
ve “rant” hedefine hizmet etmesinin amaçland›€› anlaﬂ›lmaktad›r.
Yar›ﬂma gerek içeri€i, amac›, yöntemi ve teknik konular›,
gerekse ulusal ve uluslararas› ça€daﬂ mimarl›k, çevre,
kent politikalar› ve hukuku aç›s›ndan ele al›nd›€›nda hiçbir ﬂekilde kabul edilebilir de€ildir.
Yar›ﬂma ﬂartnamesi ile, yar›ﬂmay› kazananlar›n müelliflik
haklar›n›n yok say›lmas›; uygulama projelerinin asgari ücret tarifelerinin alt›nda yapt›r›labilmesi; projelerin teslim
tarihine kadar yar›ﬂmay› düzenleyen kuruluﬂ taraf›ndan
Dan›ﬂmanlar, Seçici Kurul Üyeleri ve Raportörlerin de€iﬂtirilebilmesi meslektaﬂ haklar›n›n gasp edilmesi anlam›na
gelmektedir.
Seçici Kurul’un, a€›rl›kl› olarak TOK‹’den Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›€› bürokratl›€›na terfi eden kadrolar, iki akademisyen, TOK‹ ile iﬂ yapan bir ﬂirketin yöneticisi ve mimari
aç›dan “taklit” olarak nitelenen ve bu nedenle yo€un eleﬂtirilere hedef olarak geçti€imiz günlerde hizmete giren
Mimar Sinan Camisi’nin mimar›ndan oluﬂtu€u görülmektedir.
Seçici Kurul’un yap›s› ve böylesi kapsaml› bir ihtiyaç
program›na sahip bir yar›ﬂma için verilen sürenin yaln›zca
1 ay ile s›n›rl› olmas›; “yar›ﬂman›n kamuoyunda oluﬂan tepkileri en aza indirmek ve tarih-do€a ya€mas› niteli€inde-

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

ki projenin meﬂrulaﬂt›r›lmas›n›n sa€lanmas›” amac› ile
gündeme getirildi€i de€erlendirmelerini do€rulamaktad›r.
Mimarlar Odas› nitelikli mimarl›k yap›tlar›n›n oluﬂmas›nda
yar›ﬂmalara büyük bir önem vermekte ve yar›ﬂmalar› teﬂvik etmektedir. Bu ba€lamda mimari proje elde edilmesi
sürecinde en do€ru, ﬂeffaf ve adil yöntem yar›ﬂma açmakt›r. Ancak söz konusu yar›ﬂma; ulusal ve uluslararas›
yar›ﬂma kriterlerine aç›kça ayk›r› olmakla birlikte yar›ﬂmaya aç›lan alan, çevre ve kentsel politikalar bak›m›ndan da
kesinlikle uygun bulunmamaktad›r.
Mimarlar Odas› olarak;
Meslektaﬂlar›m›z›, yar›ﬂma sürecine iliﬂkin bilgilendirme
sorumlulu€u çerçevesinde yar›ﬂmay› bir “kent suçu” yaratma sürecinin bir parças› olarak de€erlendiriyor ve
desteklemedi€imizi önemle vurguluyoruz. Bu ba€lamda
yüzy›l›m›z›n "yaﬂan›l›r" kentlerini tart›ﬂt›€›m›z bugünlerde “duyarl› olmak, mesleki de€erlerimizi, ilkelerimizi ve
haklar›m›z› önemle korumak” gerekti€i düﬂüncesiyle,
yukar›da ifade edilen gerekçelerle ve ayn› zamanda
UNESCO ve ICOMOS ile olan protokoller gere€i desteklemedi€imiz “‹stanbul Çaml›ca Camii Mimari Proje Yar›ﬂmas›”na, bir kent suçu yaratma sürecinde yer almamalar› gerekti€i düﬂüncesiyle “meslektaﬂlar›m›z›n kat›lmamas›n›” tavsiye ediyoruz.
Sayg›lar›m›zla,
Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu
11
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Etkinlikler

Ahmet ve Berna Küçük’ün
Katılımıyla ''Bir Mimarl›k
Ofisi ve Uygulamalar›''
Söyleşisi Gerçekleşti

''İzmir Kemeraltı Camileri''
Teknik Gezisi Halil İbrahim
Alpaslan Eşliğinde Gerçekleşti

Ahmet Küçük ve Berna Küçük '' Bir Mimarl›k Ofisi ve Uygulamalar›'' Söyleﬂisi 9 May›s Çarﬂamba Günü ﬁubemizde
Gerçekleﬂti. 1994 y›l›nda kurduklar› Mita Mimarl›k ve Tasar›m Bürosu çal›ﬂmalar›ndan bahseden Ahmet Küçük ve
Berna Küçük, mesleki deneyimlerini yer ald›klar› projeler
üzerinden bizlerle paylaﬂt›lar. Bu ba€lamda Bornova Belediyesi Atatürk Kitapl›€›, Ödemiﬂ Belediyesi tescilli Türk
Hava Kurumu Binas›, Konak K›z›lay Cemiyeti Binas›, Bergama Ulucami Çevre Duvar›, Selvili Han Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projelerine olan yaklaﬂ›mlar›n› çizim ve foto€raflar üzerinden aktard›lar. Restorasyon projeleri üretiminde ve sonuçlanmas›nda teknik, bürokratik,
ekonomik zorluklarla karﬂ›laﬂ›labildi€inden ve proje üretim sürecinde oldu€u gibi yap›m alan›nda da zorluklar
bulundu€undan bahseden Ahmet Küçük ve Berna Küçük,
ard›ndan restorasyon d›ﬂ› çal›ﬂmalar›ndan olan Çeﬂme Il›ca Konut Projesi, Narl›dere Konut Projesi, Turgutlu Apartman Cephe Tasar›m› ve ‹stanbul- Pamuklar Tekstil Showroom Projesi ve Uygulamas› projelerinden bahsettiler.
Söyleﬂi kat›l›mc›lardan gelen sorular›n yan›tlanmas›yla
son buldu.

''‹zmir Kemeralt› Camileri'' teknik gezisi Halil ‹brahim Alpaslan eﬂli€inde 5 May›s Cumartesi günü gerçekleﬂti.
Teknik gezi kapsam›nda ilk olarak 18. yy eseri oldu€u düﬂünülen ve yak›n zamanda onar›lan Yal› Cami'si gezildi.
Cami, mescit, harem, harim, minare, ﬂerefe, son cemaat
mahali ve mütekbire gibi cami mimarisine dair terimlerin
aktar›ld›€› gezi, ad›n› iç liman› koruyan hisardan alan Hisar (Yakub Bey) Cami'sinin gezilmesiyle devam etti. Ard›ndan XVII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda inﬂa edildi€i tahmin edilen, 1810-15 tarihlerinde tamir gören ve daha sonra kütüphane ve muvakkithanenin eklendi€i ﬁad›rvan Cami, Kestanepazar› Cami, Baﬂdurak (Hac› Hüseyin) Cami ve Kemeralt› (Yusuf Çavuﬂzade Ahmed A€a) Cami'si gezildi.
Gezi restorasyon çal›ﬂmalar› devam eden Salepçio€lu Camii’nin gezilmesiyle son buldu.
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Etkinlikler

Enerji Kimlik Belgesi(EKB)
Uzmanl›ğ› Eğitimleri
Şubemizde Gerçekleşti

T.C. Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›€› Yap› ‹ﬂleri Genel Müdürlü€ü taraf›ndan Aral›k 2009'da yürürlü€e giren "Binalarda Enerji Performans› (BEP) Yönetmeli€i"nin 25. maddesinde belirtilen "Enerji Kimlik Belgesi (EKB)" düzenlemesi için, yönetmelikte belirtilen koﬂullara uygun mimarlara
"EKB Uzmanl›€›" sertifikas› verilmesi için düzenlenen e€itim, 11-12-13 May›s tarihlerinde ﬁubemiz e€itim merkezinde gerçekleﬂti. E€itim; enerji tüketimleri ve enerji verimlili€i, ilgili mevzuatlar, 5627 say›l› Enerji Verimlili€i Kanunu,
Merkezi Is›tma ve S›hhi S›cak Su Sistemlerinde Is›nma ve
S›hhi S›cak Su Giderlerinin Paylaﬂt›r›lmas›na İliﬂkin Yönetmelik, Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli€i, Binalarda Enerji Performans› Hesaplama Yöntemleri ve bina
geometrisi, ›s› zonlar›-›s› geçiﬂleri, ayd›nlatma enerjisi gereksinimlerinin ve tüketimlerinin hesaplanmas›, mekanik
sistemler için enerji ihtiyac› ve tüketimlerinin hesaplanmas›, s›cak su sistemleri, yenilenebilir enerji ve kojenerasyon sistemi konular›n› kapsamaktad›r. 18 saat süren e€itimin sonunda BEP-TR yaz›l›m› ve BEP-TR yaz›l›m› kullanarak örnek binan›n EKB düzenlemesi uygulamas› ard›ndan
yap›lan s›nav ile sertifika almaya hak kazan›lmaktad›r.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Arkas Koleksiyonu'nda
''Bat›l›n›n F›rças›ndan
Ege'nin Bu Yakas›''Sergisini
Mimarlarla Gezdik

Arkas Koleksiyonu'nda ''Bat›l›n›n F›rças›ndan Ege'nin Bu
Yakas›'' sergisini gezmek isteyen Mimarlar Odas› ‹zmir
ﬁubesi üyeleri için; Arkas Sanat Merkezi iﬂbirli€inde proje editörleri eﬂli€inde gerçekleﬂecek olan bir program düzenlendi. 18 May›s Cuma günü gerçekleﬂen program dahilinde oryantalist ressamlar›n eserleri, bu defa ‹zmir'de
Arkas Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluﬂtu.
Arkas Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Lucien Arkas'›n
ev sahipli€inde, iﬂ arkadaﬂ› ve proje orta€› Erol Makzume'nin katk›lar›yla "Bat›l›n›n F›rças›ndan Ege'nin Bu Yakas›" adl› 150 y›ll›k zaman dilimini kapsayan 109 eseri içeren sergide, Zonaro, De Mango, Preziosi, Brest, Ziem,
Curtovich, Warnia-Zarzecki, Boulanger, Ernst gibi 52 oryantalist sanatç›n›n imzas› bulunmaktad›r.
13
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Etkinlikler

Yeminli Mali Müşavir
Yüksel Koç'un Haz›rlad›ğ›
''Sahte Fatura Muhteviyat›
‹tibariyle Yan›lt›c› Belge''
Semineri Gerçekleşti
Yeminli Mali Müﬂavir Yüksel Koç'un
haz›rlad›€› ''Sahte Fatura Muhteviyat›
‹tibariyle Yan›lt›c› Belge'' semineri 23
May›s Çarﬂamba günü ﬁubemizde
gerçekleﬂti. Bir faturada bulunmas›
gereken bilgilerden bahseden Yüksel
Koç, bu ba€lamda fatura üzerinde, faturan›n düzenlenme tarihi, seri ve s›ra numaras›, faturay›
düzenleyenin ad›, ticaret unvan›, iﬂ adresi, ba€l› oldu€u
vergi dairesi, hesap numaras›, müﬂterinin ad›, adresi, mal›n veya iﬂin nevi, miktar›, fiyat› ve tutar› gibi baz› bilgilerin yer almas› gerekti€ine de€indi. Sözlerine yan›lt›c› belge tan›m›yla devam eden Yüksel Koç, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya
durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçe€e ayk›r› ﬂekilde yans›tan belgenin, muhteviyat› itibariyle yan›lt›c›
belge oldu€unu aktard› ve kaçakç›l›k suçunun oluﬂmas›n›n sahte veya muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belgenin bilerek kullan›l›p, kullan›lmad›€›na ve bu kullan›mda kast›n
bulunup bulunmad›€›n›n de€erlendirilmesine ba€l› bulundu€una de€indi. Sahte belge kavram›na da de€inen Yüksel Koç, sahte belgenin gerçek bir muamele veya durum
olmad›€› halde bunlar varm›ﬂ gibi düzenlenen belge oldu€undan ve bir mal hareketi veya hizmet ifas› söz konusu olmaks›z›n düzenlenen belgelerin sahte belge olarak
kabul edilece€inden bahsetti. Seminer kat›l›mc›lardan
gelen sorular›n yan›tlanmas›yla son buldu.
14

“Kent ve Mimarlık: İzmir”
Sergisi Edirne’de Açıldı

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi taraf›ndan Doç.Dr.Emel Kay›n’›n küratörlü€ünde haz›rlanan “Kent ve Mimarl›k: ‹zmir” sergisi “Edirne Selimiye Camii Külliyesi’nin Dünya
Miras Listesi’ne Dahil Edilmesinin I. Y›l›” program› içerisinde Edirne Devecihan Kültür Merkezi’nde izleyicilere sunuldu. Edirne Belediyesi ve Prof.Dr. Nevzat ‹lhan’›n direktörlü€ünü yürüttü€ü Alan Yönetimi Ofisi’nin organizasyonu ile haz›rlanan program çerçevesinde çeﬂitli sergilerle birlikte, konferanslar, alan yönetimi de€erlendirme
toplant›s› ve kentlilerin geniﬂ kat›l›m›n›n sa€land›€› d›ﬂ
mekân etkinlikleri gerçekleﬂtirildi. Konferans program›
içerisinde Doç. Dr. Emel Kay›n taraf›ndan sunulan “Kent,
Mimarl›k ve Korumaya Dair Okumalar: ‹zmir-Edirne” konulu konferans da yer ald›.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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5. Kartondan Tekneler
Yar›ş›na Kat›ld›k

Özsaruhan Evi’ne Mahkeme
Karar›yla Tescil

TMMOB ‹zmir ‹KK taraf›ndan düzenlenen 5. Kartondan Tekneler Yar›ﬂmas›, 1 Temmuz Pazar günü ö€le saatlerinde Alsancak Cumhuriyet Meydanı ’nda yar›ﬂma kat›l›mc›lar›n›n
tekne yap›m çal›ﬂmalar›yla baﬂlad›. Bu y›l yar›ﬂmaya
TMMOB ‹zmir ‹KK bileﬂeni Odalar›n yan› s›ra etkinli€in gerçekleﬂmesine katk›da bulunan Konak Belediyesi ve ‹zmir Liman Baﬂkanl›€› tak›mlar› da kat›ld›. Tak›mlar›n haz›rl›klar›n›
sona erdirmesiyle baﬂlayan yar›ﬂmay› yurttaﬂlar da büyük
ilgiyle izledi. Yar›ﬂman›n ard›ndan Cumhuriyet Meydan›’nda
gerçekleﬂen ödül töreninde bir konuﬂma yapan TMMOB
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet So€anc›, beﬂ y›ldan bu
yana yar›ﬂman›n düzenlenmesinde eme€i geçenlere teﬂekkür ederken, "Biz TMMOB olarak bu ülkede ‘padiﬂah›m çok
yaﬂa’ diyenlerden olmayaca€›z. Biz, ‘itiraz›m›z var, kral ç›plak’ diyenlerle alanlarda omuz omuza saf tutuyoruz. Beﬂinci defad›r bir dayan›ﬂma örne€i veriyor, bir yandan sözümüzü söylerken, bir yandan da bundan keyif almay› biliyoruz" ﬂeklinde konuﬂtu. Yar›ﬂman›n birincisi olan Gemi Mühendisleri Odas› tak›m›na kupas›n› Mehmet So€anc› verirken, Tahsin Vergin Centilmenlik Ödülü’nü ‹nﬂaat Mühendisleri Odas› ve Makina Mühendisleri Odası paylaﬂt›.

‹zmir modern mimarl›k miras› örneklerinden Özsaruhan
Evi’nin, Koruma Kurulu taraf›ndan tescilden düﬂürülmesi
karar›na mahkeme yoluyla yapt›€›m›z itiraz sonuçland›.
‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi dava konusu yap›n›n 2. grup korunmas› gerekli kültür varl›€› oldu€u sonucuna vard›. Koruma Kurulu’nun yap› üzerindeki tescili düﬂürmesiyle h›zl›ca y›k›lan bina kent belle€inde önemli bir yere sahipti.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Darkale Köyü (Tarhala) Teknik Gezisi Mine Tanaç Zeren
Eşliğinde Gerçekleşti
l›nt›lar›ndan, Asartepe'de ve Ba€aras› mevkiinde yap› kal›nt›lar›na rastlanmas› nedeniyle bugünkü Darkale (Tarhala) Köyü ve civar›na rastlad›€› düﬂünülmektedir.
Gezimize an›tsal nitelikli ç›nar a€ac›n› bar›nd›ran köy
meydan›nda bulunan K›rkoluk Cami'sinde baﬂlad›k.

26 May›s günü gezimize baﬂlamadan önce meslektaﬂlar›m›z ile beraber uzun ve keyifli bir kahvalt› yapt›k. Sonras›
20.10.2010 tarihinde OPET'in "Örnekköy Projesi" yle çevre bilincinin geliﬂmesi gibi toplumsal göstergeleri de hedefleyerek 2011 y›l› Örnek Köy projesine dahil etti€i Soma'n›n 3 km güneyinde ovaya hakim Tuzlu, Temni ve
Asarl› tepeleri olarak bilinen do€al yükseltilerden Asarl›
tepenin Dibekderesi ile Çokluca çay› aras›nda kalan yamaç üzerine kurulmuﬂ Darkale Köyü'ne geldik.
Antik yazarlar›n bahsetti€i ve sikkeler üzerinde görülen
Gharma-Gherme isminden Soma dolaylar›nda antik bir
yerleﬂim oldu€u ve kuruluﬂunun ‹.Ö. 2. yy baﬂlar›na kadar
gitti€i bilinmektedir.
Bizleri köy meydan›nda Soma Belediyesi elemanlar› ile
buraya gönül vermiﬂ çeﬂitli meslek grubu arkadaﬂlar›m›z
karﬂ›lad›.
Kesin olarak lokalize edilmemiﬂ bu yerleﬂmenin Soma'n›n
güneyinde do€al set gibi yükselen Tuzlutepe'de kale ka16

Darkale köyüne özellik veren en güzel ve önemli yap›lardan biri olan K›rkoluk Camii zemin+tek katl› y›€ma bir yap›d›r. Camii k›smen tonozlar›n taﬂ›y›c› ayaklar› üzerine
oturmakta. Son cemaat mahalini ise iki ahﬂap ayak, bir taﬂ
y›€ma ayak taﬂ›maktad›r. Birinci kat caminin ibadet mekan› olarak kullan›lmakta ve son cemaat yerine sonradan
betona dönüﬂtürülmüﬂ merdivenle ç›k›lmaktad›r. Caminin
pencere üstleri ve son cemaat yerinin ahﬂap ayaklar› üstündeki kemerler, renkli çiçek motifleri ile süslüdür. Tescilli cami XVII. yy Osmanl› mimarisi özelliklerini taﬂ›maktad›r.
Zeminin sol taraf›nda özgünlü€ünü muhafaza eden ve camiye de isim veren K›rkoluk çeﬂmesi bulunmaktad›r.
Tek arac›n zor geçebildi€i darac›k ve oldukça kot fark›
olan yoldan köyün en yüksek noktas›na yürüyüﬂe geçtik.
Üç ana sokak boyunca topografyaya göre dizilen konutlar›n mimari uslubu, sokak dokusu özellikleri bak›m›ndan
klasik bir Osmanl› yerleﬂimi olup tüm konutlar ovaya yönlenmiﬂtir. Konutlar ço€unlukla zemin ve üst kat olmak
üzere iki katl›d›r.
Sokak kap›lar› sade görünüﬂlü ekseriya çift kanatl› ahﬂap
ve taﬂl›k denilen iç avluya aç›l›yor. ‹ç avlular›n zemini ço€unlukla taﬂ kaplamal›. ‹ç avluda genellikle ocak, ambar,
ah›r ve kiler bulunmaktad›r.
Zeminden üst kata ahﬂap tek kollu bir merdivenle sofa
mekan›na ç›k›lmaktad›r. Sofa odalarla çevrili olup soka€a

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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bakan taraf› ahﬂap kafes panolarla k›smen kapat›lm›ﬂt›r.Kafeslerin tümü kemerli revak görünümünde olup
renkli bitki motifleriyle süslüdür. Odalarda ahﬂap yüklükler, rafl› dolaplar ve tabakl›klar bulunmaktad›r. Üst katlarda sofalarda soka€a uzamalar ahﬂap ç›kmalar biçiminde
olup, dokuyu renklendiren önemli mimari ö€e olmuﬂtur.
Evlerin çat›lar› düz - beﬂik çat› görünümünde ve kiremit
ile kapl›d›r. Eski köy evlerinin de€iﬂikli€e u€ram›ﬂ ﬂekli
toprak örtülüdür.
Köyün içine do€ru yürürken bugün iﬂlerli€ini yitirmiﬂ küçük çeﬂme yalaklar›na rastlad›k. Yol, köyün en yüksek
noktas›na kadar devam etmekte ve burada özgün bir sisteme sahip Minareli Cami ile son bulmaktad›r. Yol üstünde yo€un olarak kullan›lan konuttan camiye çevrilmiﬂ daha küçük boyutta orta cami bulunmaktad›r.
Gezerken yol boyunca köyün a€açlar›ndan bol bol erik
yedik, yaﬂan›lan mekanlardaki bizi evlerine davet eden
Darkalelilerle sohbet ettik.
Meydana iniﬂ yolunda Cumhuriyet Dönemi mimarl›k eseri
olup, yal›n hatlar› ve önünde bar›nd›rd›€› bahçesi ile dönemin özelliklerini yans›tan okul yap›s›n›n merdivenlerinde bol bol foto€raf çektirdik.
‹lçe merkezi ile ulaﬂ›m sa€layan yolun paralelinde devam
eden derenin yata€›nda kendi haline terk edilmiﬂ hamam
yer almakta. Hamam›n ayakta kalan soyunma mahallinin
dört duvar› yan›nda kubbeli olan halvet ve y›kanma yerleri oldukça iyi durumda bulunmaktad›r.
Darkale'nin çevresi ormanla ve çeﬂitli bitkilerle kapl›. Göz
alabildi€ine yeﬂil ve oksijen deposu. Ö€le yeme€imizi derenin üzerine kurulmuﬂ devasa a€açlarla kapl› "Darkale
Canl› Alabal›k" restoranda yedik.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Tüm çal›ﬂanlar güleryüzlü ve titizlerdi. Uzun zamand›r
böylesine güzel alabal›k yememiﬂtik. Hele yörede yap›lan
nar ekﬂileri ile kar›ﬂ›k zeytinya€›n içindeki zeytinlere ekmek banmaya doyamad›k. Elde aç›lm›ﬂ börekleri ise hiç
söylemeyelim.
Darkale zaman›nda kalabal›k nüfusa sahipmiﬂ. Ancak
1980'li y›llardan sonra Soma'n›n h›zla büyümesi sonucu
göç baﬂlam›ﬂ. Evler terk edilip sahipsiz ve bak›ms›z kalm›ﬂ. Birço€u y›k›lm›ﬂ, birço€u da y›k›lmaya yüz tutmuﬂ.
Konut dokusu içerisinde tescilli durumda olan yap› say›s›
ise çok az. Darkale çevresinde bulunan yürüyüﬂ ve bisiklet parkurlar›n› keﬂfeden do€a sporlar› merakl›lar›, muhteﬂem manzara, tarihi evler, darac›k sokaklar ve mimari dokuyu keﬂfeden foto€raf dernekleri, köylü kad›nlar›n el
eme€i göz nuru i€ne oyalar› ile nar ekﬂisini keﬂfedenler
köyü s›k s›k ziyaret etmekte.
Ancak Darkale'nin "Koruma Amaçl› ‹mar Plan›" n›n devreye girmesi ile dokunun korunmas› hedeflenir ve yöre yaﬂant›s›n›n devaml›l›€› sa€lan›r, renovasyon çal›ﬂmalar› yap›l›rsa turizm güzel bir yere daha kavuﬂmuﬂ olacakt›r.
Kahvelerimizi de içtikten sonra kalkma vakti geldi. Ama
Eylül ve Ekim aylar›nda Darkale'nin nar ekﬂisini yapma zaman› geliyormuﬂ. Köyün her soka€›nda, her köﬂesinde kad›nlar›n nar ekﬂisi ile u€raﬂt›€› çok güzel manzalar oluyormuﬂ. Ne dersiniz? Buluﬂal›m m›?
Gezimizde rehber dan›ﬂmal›€›m›z› yapan Say›n Doç. Dr.
Mine Tanaç Zeren'e bizleri misafir eden Soma Belediye
Baﬂkan› Sn. Hasan Ergene'ye Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi olarak çok teﬂekkür ederiz.
Güzel gezilerde buluﬂmak üzere
17
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Tarihi Bursa - İznik - Mudanya - Tirilye Gezisi
Emin Bey zaman›nda 1904’te yap›m›na baﬂlanm›ﬂ, 1905’te
tamamlanm›ﬂ Bursa Saat Kulesi. Kule 33 mt yüksekli€inde
kesme taﬂtan yap›lm›ﬂ. Kuleye dönen basamakl› yuvarlak kemerli bir kap›dan girilmekte. Kulenin içerisinde 89 basamakl›
ahﬂap bir merdiven bulunmakta ve kulenin kare gövdesini
beﬂ profilli saçak alt›ya bölmekte. Her kat›n cephesinde yuvarlak kemerli, dikdörtgen birer pencere bulunmakta. Son
derece kötü bir restorasyon yap›lm›ﬂ olan en üst kat›n her bir
yüzüne yuvarlak kadranl› birer saat yerleﬂtirilmiﬂ. A€›rl›klarla
çal›ﬂan bu saatin çan›n›n çap› 90 cm’dir.

22 Haziran günü ﬂen ﬂakrak muhabbetle yap›lan kahvalt›, yolda verilen molalar ve tarihi bak›mdan bir çok de€eri olan Bursa’ya ö€le saatlerinde var›ﬂ. Gezimize aç karn›na baﬂlamamak
için do€ru Bursa Kebap’ç›s›na geldik. Bizleri iki katl› yap›n›n
rengarenk çiçekler içindeki teras›nda a€›rlad›lar. Yaz›y› haz›rlarken bile burnuma dönerin üzerindeki mis gibi tereya€› kokular› geliyor. Üstüne yenilen kar›ﬂ›k kabak, incir ve Kemalpaﬂa tatl›lar› da gözlerimize ve midemize iyice bayram yapt›rd›.
S›ra gezimize geldi. Tophane semtinde, Tophane park› giriﬂinin solunda bulunan, 1855 depreminde y›k›l›nca 1863’de Sultan Abdülaziz taraf›ndan yeniden yapt›r›lan sekizgen planl›,
üzeri kubbe ile örtülü Osman Gazi Türbesi’nin kesme köfeki
taﬂ›ndan yap›lan duvarlar› 1.20 m kal›nl›€›nda ve türbenin giriﬂ kap›s› d›ﬂ›nda her yan›nda yuvarlak kemerli birer pencere
bulunmakta. Osman Gazi’nin pirinç parmakl›klarla çevrili, son
derece gösteriﬂli sandukas›, ayr›ca önde ve arkada olmak
üzere onyedi sanduka bulunmakta. Tophane park› giriﬂinin
sa€›nda kare planl›, duvar kal›nl›€› 1.30 m, güney cephedeki
giriﬂten içeri girilen dört kal›n sütunun birbirine ba€l› kemerlerin taﬂ›d›€› kubbe ile örtülü Orhan Gazi türbesi. Burada ise
sekiz ayr› sanduka bulunmakta. Osman Gazi ve Orhan Gazi
türbelerinin yak›n›ndaki park içerisinde Abdülaziz döneminde (1861-1876) yap›l›p y›k›lm›ﬂ ve günümüze gelmemiﬂ, yine
ayn› yerde Vali Reﬂit Mümtaz Paﬂa ve Belediye Reisi Mehmet

18

Park›n içinden ﬂehri kuﬂbaﬂ› seyredip Bursa Kalesi ve surlar›n›n kap›lar›ndan Saltanat Kap›s› önünde rehberimizden bilgi
ald›k. Kalenin yap›m›na Bytnial›lar (MÖ 700) zaman›nda baﬂlanm›ﬂ. Daha sonra Romal›lar, Bizansl›lar ve Osmanl›lar zaman›ndan izler bulunmakta. Kale oldukça yüksek olup, yap›m›nda çeﬂitli blok ve moloz taﬂlar kullan›lm›ﬂ. Bugün kale ve
surlar›n günümüze gelebilen bölümlerinde yuvarlak kemerler, mazgallar dikkat çekmekte. Ne var ki Bursa Kalesi’nin baz› bölümleri, surlar›n baz› duvarlar› 1955 Bursa depreminde
y›k›lm›ﬂ. Kapal› namaz k›lma alan› bak›m›ndan Türk tarihinde
yap›lan en büyük cami, Evliya Çelebi’nin ifadesiyle Bursa’n›n
Ayasofya’s› dedi€i Ulu Camii. 3 tane kap›s›, 20 kubbesi, içinde büyük bir ﬂad›rvan›, Osmanl›’da yap›lan ilk Camii Kebir olmas›, zengin hat sanat› örneklerine sahip, duvar kal›nl›klar› 2
mt’den fazla, 2 minaresi bulunan, kainat› sembolize eden
minberi ile Mimar Ali Neccar taraf›ndan yap›lan bu cami benim de en sevdi€im camilerden birisidir. Şu anda 9 ayr› yaz›
karakteri ve 21 sanatkar›n 132 adet yaz›s› bulunan caminin
1855 depreminde 17 kubbesi y›k›lm›ş, en son tadilat 1951-1959
y›llar› aras›nda yap›lm›ş. ﬁad›rvanda su havuza dökülürken
33 yerden akmakta ve insan›n içini adeta huzur kaplamakta.
Havuzun üzerindeki kubbenin camekan olmas› Ulu Camii’yi
ayd›nlatmas› aç›s›ndan çok büyük katk› sa€lamakta. Camekanl› bölgenin en tepesinin aç›k olmas› hava sirkülasyonu bak›m›ndan klima vazifesi sa€lamakta. Bursa’da yüzy›llardan
günümüze gelen zaman›n gizemini saklam›ﬂ o kadar çok ve
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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güzel Han var ki. Ulu Camii ile Orhan Cami aras›nda son derece tevazulu ve ihtiﬂaml› dört giriﬂli 1490 y›l› yap›ml› Koza Han.
Bütün hanlarda oldu€u gibi Koza Han’a ana kap›dan girince
üst kata ç›kmak üzere sa€l› sollu merdivenler var. Hana girdi€imiz kuzey yönündeki giriﬂ kap›s› görmeye de€er, tek kelimeyle muhteﬂem. Yuvarlak kemerli taﬂtan kabartma süslerle
tarifsiz bir görünüﬂe sahip. Geniﬂ dikdörtgen avlunun çevresinde zeminde 45, üst katta ise 50 dükkan bulunmakta. Alt katta
avlunun tam orta yerinde, oyma taﬂ korkuluklu 15 mermer basamakla ç›k›lan küçük ama sevimli bir mescit, alt›nda da ﬂad›rvan bulunmakta. Üst kattaki dükkanlarda el eme€i göz nuru
ipek eﬂarplar bayan arkadaﬂlar›m›z›n cazibe alan›na girmiﬂti
bile. Alt katta ise ﬂad›rvandan yay›lan serinlikte soluklan›p ulu
ç›narlar› ve güvercinleri seyrederek kahvelerimizi içtik.

makta. Sekiz köﬂeli plana sahip olan türbenin üzerini yüksek
bir kasna€›n taﬂ›d›€›, orijinal hali depremde y›k›lm›ﬂ ve
1868’de bat› sanat›ndan esinlenerek Barok stilinde inﬂa edildi€inden yap›n›n mimari ve estetik aç›dan ilk yap›l›ﬂ› ile alakas› yoktur. Peygamber soyundan geldi€i için “Emir” gönülleri fethetti€i için “Sultan” unvan›n› alan Emir Sultan’›n pirinç
parmakl›klar ile çevrili sandukas›n›n d›ﬂ›nda 4 sanduka daha
bulunmakta. Timur yenilgisi sonras› sars›lan Osmanl›’n›n yeniden diriliﬂ göstergesi olarak Bursa ile özdeﬂleﬂen Mimar
Hac› ‹vaz Paﬂa’ya 1419 y›l›nda yapt›r›lan Yeﬂil Cami ile 1421 y›l›nda yapt›r›lan Yeﬂil Türbe. Cami, medrese, türbe, hamam ve
imarethaneden oluﬂan Yeﬂil Külliye’nin di€erlerinden fark› bu
yap›lar›n serbest olarak yerleﬂtirilmiﬂ olmas›d›r. Çinilerle kapl› olan Yeﬂil Camii en güzel tarihsel yap›lardan biridir.

Kent merkezindeki Cumhuriyet dönemi üç yönetim yap›s›ndan biri olan eski Adliye Binas›, 1926 y›l›nda Mimar Ekrem
Hakk› Ayverdi taraf›ndan yap›lm›ﬂ ve Atatürk An›t›’n›n hemen arkas›nda kolay eriﬂilebilir bir noktada olmas› nedeniyle
restorasyonu yap›larak 2004 tarihinde Bursa Kent Müzesi
olarak 3 katta hizmet vermeye baﬂlam›ﬂ. Müzede 7000 y›ll›k
geleneksel Anadolu ve Osmanl› kültürünün oluﬂumu ve geliﬂimi eserleri sergilenmekte olup, müze 2006 May›s ay›nda
Avrupa’n›n ödüllü müzeleri aras›na girmiﬂ. Bursa camileri içinde en geniﬂ ve güzel avlusu olan XV. yüzy›l›n baﬂ›nda Y›ld›r›m
Bayezit’in k›z› ve Emir Sultan’›n eﬂi olan Hundi Fatma Hatun taraf›ndan eﬂi için yapt›r›lan Emir Sultan Camii. Çevresinde birçok
tarihi çeﬂme bulunan üç kap›l› caminin giriﬂ bölümünde avlunun tam ortas›nda ﬂad›rvan bulunmakta, ayr›ca Bursa’da
kubbesi en büyük camidir. Çok süslü olan mihrab›nda mermer ve alt›n yald›zlar kullan›lm›ﬂ. Emir Sultan Camiinde görülen mimari unsurlar› bir baﬂka camide görmek mümkün de€il. Arap tarz›nda yap›lan caminin son cemaat yeri, avluyu
çeviren mermer sütunlu revaklar olarak kullan›lm›ﬂ. Depremler nedeniyle sürekli tahrip olan yap›, yap›lan onar›mlarla orjinalli€ini yitirmiﬂ ve 1795 y›l›nda tamamen y›k›lm›ﬂ. 1804 y›l›nda III. Selim taraf›ndan tekrar yapt›r›lm›ﬂ.

Yeﬂil Cami’nin giriﬂindeki taç kap›, Türk taﬂ oymac›l›€›n›n güzel bir ürünü olup kap›n›n kemerinde yeﬂil taﬂ ve mermer
kullan›lm›ﬂ. Taﬂ kap›n›n sa€›nda ve solunda ikiﬂer pencere ve
bunlar›n aras›nda birer d›ﬂ mihrak bulunmakta. Caminin iç
duvarlar›, tavanlar, geçiﬂ eyvanlar› tümüyle çiniyle kapl›d›r.
Caminin çinileri Mecnun Mehmet adl› bir usta taraf›ndan iﬂlenmiﬂ. Çini iﬂçili€inin en mükemmel örneklerinden biri de on
metreden yüksek olan mihrab›d›r. Çeﬂitli geometrik motiflerle çiçeklerin yer ald›€› mihrap, caminin en güzel yerlerinden
biridir. Pencere kapaklar› ile ahşap işçiliğinin en güzel örnekleri bu camide görülüyor. Di€er camilerde bulunmayan dilimli kubbelerinde çok ince süsler bulunmakta. Cami içinde
bulunan ﬂad›rvan›n f›skiyesi tek parçadan yap›lm›ﬂ.

Üç Osmanl› Sultan› döneminde yaﬂay›p Sultanlara k›l›ç kuﬂand›ran Emir Sultan’›n Türbesi caminin kuzeyinde yer alMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Yeﬂil Türbe sekiz köﬂeli ve üzeri yüksek kasnak üzerine oturan tek kubbeyle örtülü. Türbenin içi ve d›ﬂ› tamamen renkli
s›r ve mozaik çini tekniklerinden yap›lm›ﬂ çiniler ile dikdörtgen ve alt›gen çinilerle kapl› olup, bunlar›n üzeri sar› yald›zla
süslenmiﬂ. Yaln›z Bursa’n›n de€il, Türkiye’nin de sembolleri
aras›nda yer alan Yeﬂil Türbe’nin ceviz a€ac›ndan oyulmuﬂ
muhteﬂem bir kap›s› bulunmakta ve içeride bulunan çinili
mihrap renkli süsleme sanat›n›n ﬂaheseri kabul edilmekte.
Türbenin ortas›nda kademe ile yükseltilmiﬂ sekizgen kaide
üzerinde I.Mehmed’in tamamen renkli s›r niteli€inde kabartma çinilerle kapl› lahiti ile sekiz adet lahit daha bulunmakta.
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1363 y›l›nda yap›m›na baﬂlanan ancak 19 y›lda tamamlanabilen
“Ters T” planl› yap› özelli€ine sahip olmas›na ra€men, kemerleri ve giriﬂ bölümünün yap› biçimi incelendi€inde hiçbir Bursa
yap›s›nda görülmeyen özelliklere sahip Hüdavendigar Camii.
Caminin giriﬂ cephesi Venedik Saray›’n› and›rmakta. Sultan 1.
Murad (Hüdavendigar) taraf›ndan yapt›r›lan altta cami, üstte
medresenin yer ald›€› iki katl› yap›d›r. Büyük bir kubbesi olan
caminin son cemaat yeri, beﬂ küçük kubbeyle örtülü. Akdeniz
mimari yap›s› ve süslemeleriyle di€er camilerden farkl› özelliklere sahip olmas›n›n d›ﬂ›nda bir baﬂka özellik;mihrab›n üzerinden dua edilen alana aç›lan esrarengiz pencere. Mihrab›n üzerindeki dar bir geçit ile ulaﬂ›lan odan›n Sultan Murad’a ait oldu€u söylenmekte. Cami mihrab› büyükçe bir absis önünde, tek
minaresi tu€ladan örülmüﬂ. Mermer sütunlar ve baﬂl›klar Bizans yap›lar›ndan al›narak burada kullan›lm›ﬂ, Venedik Saraylar›n› and›ran gösteriﬂli bir yap›. Hüdavendigar Türbesi’ni 1. Kosova Savaﬂ›’nda (1389) ﬂehit olan Sultan I. Murad’a o€lu Sultan
Y›ld›r›m Beyazid yapt›rm›ﬂ. Türbe kare planl› ve kal›n duvarlar›n çevreledi€i sekiz sütunun taﬂ›d›€› sekizgen kasnakl› bir kubbe örtmüﬂ. Ancak Türbe 1855 depreminde y›k›l›nca, eski temelleri üzerine yeniden yap›l›p, zaman zaman da onar›lm›ﬂ. Ö€le
yeme€inden bu yana durmadan geziyorduk. Baz› arkadaﬂlar
yorgunluktan m›zm›zlanmaya baﬂlam›ﬂt› ama program›m›z tamamlanm›ﬂt›. Otele girdi€imizde akﬂam saat 21.00 olmuﬂtu.
Yar›m saatte haz›rlan›p Bursa’n›n meﬂhur Nevizade’si haline
gelmiﬂ meyhaneler soka€› Arap ﬁükrü’de “Deniz Taba€›” Restoran›m›za geldik. Bu sokak ‹stanbul’un Çiçek Pasaj› gibi. Darac›k uzun bir sokak ve yan yana restoranlar. Bizim için mükellef bir masa haz›rlanm›ﬂt›. Güzelim mezeler, karidesler, kalamarlar. Sabahki yorgunluklar demlenmeye baﬂlay›nca uçtu gitti. Sokakta her restoranda kanun, darbuka, keman, tef ve klarnetten oluﬂan beﬂli roman çalg›c›lar› vard›. Her yerden müzik
sesleri geliyor. Akﬂam geç vakte kadar muhabbetle oturduk.
‹kinci gün güzelim Türk çini sanat›n›n beﬂi€i ‹znik.
‹znik’e beﬂ kenarl› çokgen ﬂeklinde kuﬂatan ‹stanbul, Yeniﬂehir, Lefke ve Göl olmak üzere dört ana kap›dan giriliyor.
4970 mt. uzunlu€unda, 10-13 mt. yüksekli€inde de€iﬂen surlarda, yuvarlak ve kare ﬂeklinde 114 burç bulunmakta. Hele-
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nistik dönemde inﬂa edilmeye baﬂlanan surlar Roma ve Bizans dönemlerinde yap›lan yeni ilavelerle günümüzdeki ﬂeklini alm›ﬂ. Ayasofya Müzesi ﬂehrin tam ortas›nda, kentin dört
kap›s›na ulaﬂan yollar›n kesiﬂti€i noktada yer al›yor. ‹lk olarak
MS VII. yüzy›lda Romal›lar taraf›ndan inﬂa edilen Gimnasium
üzerine Bizans döneminde Bazilika olarak inﬂa edilmiﬂ olan
müze hasar ve onar›mlar nedeniyle bugüne kadar büyük de€iﬂime u€ram›ﬂ, XI.yüzy›ldaki depremden sonra yenilenmiﬂ.
Orhan Gazi taraf›ndan 1331 y›l›nda camiye dönüﬂtürülen yap›, Kanuni döneminde Mimar Sinan taraf›ndan yap›lan büyük
de€iﬂiklikle yenilenmiﬂ. 1935 ve 1953 y›l›nda gerçekleﬂtirilen
onar›m s›ras›nda, renkli taﬂlardan taban mozaikleri ve
Sythroron ortaya ç›kar›lm›ﬂ.
Hac› Özbek taraf›ndan 1333 – 1334 y›llar›nda inﬂa edilen Hac›
Özbek Cami, ‹znik’te inﬂa edilen ilk Osmanl› Camisi. Kare
planl› ve minaresiz yap› 1959 y›l›nda restore edilerek ibadete
aç›lm›ﬂ. Osmanl› mimarisinde son cemaat yerini de örten tek
kubbeli camilerin en eski örneklerinden olmas› bak›m›ndan
önemlidir. Rumeli fatihi olarak bilinen Orhan Gazi’nin o€lu
Süleyman ﬁah taraf›ndan 1332 y›l›nda yapt›r›lan, bilinen en
eski Osmanl› medresesi olan Süleyman Paﬂa Medresesi. Avlulu medreselerin ilk örne€i olup “U” planl› binada 11 hücre
bunlar› örten 19 kubbe mevcut. Avlu son derece güzel. Hücrelerin hepsi küçük sat›ﬂ yerlerine, bir tanesi çay-kahve yerine dönüﬂtürülmüﬂ. Soluklanmak için kahve molas› verdik.
Rehberimiz bizleri nas›l yap›ld›€›n› göstermek için çini atölyesine götürdü. ‹znik çinicilerinin ﬂikayetlerinden bir tanesi
bunca y›l her renk bulundu€u halde hala ‹znik K›rm›z›s›’n›n
nas›l yap›ld›ğ›n›n bulunamamas›. Bugün ﬂehir müzesi olarak
kullan›lan 1388 y›l›nda I. Murat taraf›ndan annesi Nilüfer Hatun an›s›na inﬂa ettirilen çok de€erli ve önemli yap› Nilüfer
Hatun imareti. Binan›n plan› ters “T” harfi ﬂeklinde, bir kat köfeki taﬂ›, üç kat tu€la sistemiyle inﬂa edilmiﬂ, zengin ve renkli
taﬂ ve tu€la iﬂçili€ine sahip. 1960 y›l›nda restore edilen imarathane müze olarak hizmete aç›lm›ﬂ. ‹znik Roma tiyatrosu
ve ‹znik’teki çini f›r›nlar› kaz›lar›ndan ç›kar›lan eserler, bahçede ise Yunan, Roma, Bizans ve Osmanl› eserleri sergilenmekte. Ö€le yeme€imiz için gölün kenar›nda çam a€açlar›n›n alMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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t›nda insana huzur veren sakin Çaml›k Restoran’a geldik. Yeme€imize ilk önce ç›t›r ç›t›r k›zarm›ﬂ sigara börekleri ile baﬂlad›k. Arkas›ndan gelen tabaklarda geleni görenler puf böre€i mi geliyor dediler! Ancak bunlar nefis k›zart›lm›ﬂ yay›n bal›klar›yd›. Bizler ve ilk defa yiyen arkadaﬂlar lezzetinin tad›na
vard›lar. Restoran›n bahçesinde küçücük iki katl› bir moteli
vard›. Hemen fiyatlar› ö€renip kafa dinlemek için gelmek
üzere planlar yapt›k. ‹znik’in sembolü olan yap›m› 1378’de
Çandarl› Halil Hayrettin Paﬂa taraf›ndan baﬂlat›lan, ölümü
üzerine o€lu Ali Paﬂa taraf›ndan 1391’de tamamlat›lan mimarı Hac› Musa olan ve ad›n› yeﬂil çinili ve tu€lal› minaresinden
alan Yeﬂil Cami. Erken Osmanl› döneminin tek kubbeli camileri aras›nda en görkemlisidir. Son cemaat yeri sütunlu ve
ayakl›, mermerden yap›lm›ﬂ mihrapta ise zengin bir taﬂ iﬂçili€i bulunmakta. Uzunlamas›na dikdörtgen biçimdeki iç mekan› kubbe ve tonozlarla örtülü, kubbesi kurﬂunla kapl›. Minare
caminin sa€ köﬂesinde, gövdesi mavi ve yeﬂil renkli çinilerle
zikzakl› mozaik tekni€i ile bezenmiﬂ. Düz araziye yap›lm›ﬂ
nadir yap›lardan, 24 beﬂik ve 7 trapozoid mekanlar›n üzerinde yükselen kuzeybat› Anadolu’nun ayakta kalan Roma ‹mparatoru Trajanus döneminde MS 111-112 y›llar› aras›nda Bithynia Prokonsülü (vali) Plinius’un çabalar›yla yap›lan görkemli
arkeolojik yap›t olan Roma Tiyatrosu. Ancak kaz› nedeniyle
giriﬂler yasakt›. Kendimizi tan›t›nca kaz›lar›n baﬂ›nda üç ayd›r
bulunan gencecik, hevesli, heyecan dolu arkeolog Murat bizlere seve seve bilgi verdi. ‹lk Müslüman Türk Devleti’ni kuran
Karahall›lar döneminde baﬂlayan çini sanat›, 17. yüzy›l sonlar›na do€ru ‹znik üretim merkezindeki faaliyetini durdurmuﬂ
ve çinicilik Kütahya’ya kaym›ﬂ. Akﬂam serbest zamand›. Herkes gönlünün çekti€i yerde yemek yedi, e€lendi. Son gün
Mudanya ve Trilye vard›. ‹lk dura€›m›z 11 Ekim 1922 tarihinde
TBMM Hükümeti ile ‹tilaf Devletleri aras›nda Türk – Yunan savaﬂ›na son veren ateﬂkes anlaﬂmas›n›n imzaland›€› ve iﬂgalci
güçlere karﬂ› siyasi alanda zafer kazand›€› Mudanya Mütareke Evi Müzesi. 19. yüzy›l baﬂlar›na ait Art Nouveo üsluplu
yal› 1937 y›l›ndan beri müze olarak kullan›lmakta. Kurtuluﬂ
Savaﬂ› ve mütarekeye ait çeﬂitli doküman, belge ve malzemeler ile döneme ait eserler sergilenmekte. Bodrum ve çat›
kat›n›n d›ﬂ›nda iki katl› olan binan›n birinci kat›nda Türk ve ‹tiMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

laf Devletleri’nin çal›ﬂma odalar› ve mütarekenin yap›l›p imzaland›€› salon yer almakta. ‹kinci katta ise Türkiye ad›na görüﬂmelere kat›lan ‹smet ‹nönü ve As›m Gündüz Paﬂa ile yaverlerinin yatak odalar› bulunuyor. Ancak bu kat deprem nedeniyle
zarar gördü€ünden güvenlik aç›s›ndan kapal› tutuluyor.
Bugün kütüphane olarak hizmet veren geçirdi€i onar›mlardan dolay› büyük ölçüde orjinalli€inden uzaklaﬂm›ﬂ Osmanl›
sivil mimarisinin örneklerinden Mudanya Tahir Paﬂa Kona€›.
‹ki katl› kona€›n baﬂ odas›, kalem iﬂi süslemeleri, vitrayl› pencereleri, malakari alç› süslemelerle kapl› duvarlar›, çiçek motifleri ile süslü duvar panolar› ile dikkat çeken binan›n kap›s›nda 1138 H./1725 M. tarihi yaz›yor. Mudanya’da eski caminin
do€usunda Türkler, bat›s›nda Rumlar otururmuﬂ. Eski ahﬂap
evlerin bulundu€u Giritli Mahallesi Piçiretu adl› bir ‹talyan
mühendis taraf›ndan planlanm›ﬂ. Evlerin hepsi restore edilmiﬂ, iki katl›, çok bak›ml› ve rengarenk. Sokaklar›nda dolaﬂ›p
foto€raflamaya doyamad›k. Trilye’de ilk dura€›m›z eski ismi
Aya Tadori olan ve kap›s›nda H. 968 / M 1560 yaz›l› olan sonradan cami olarak de€iﬂtirilmiﬂ Fatih Camii. Giriﬂinde Bizans
sütun baﬂl›klar›na sahip yap›n›n 19 mt.yüksekli€i bulunmakta.
Ne yaz›k ki güzelim sütun baﬂlar› yeﬂil boya ile boyanm›ﬂ?
Camiye 4 adet baﬂl›klar› madenden yap›lm›ﬂ motiflerle süslü
sütunlar›n taﬂ›d›€› ahﬂap beﬂik bir çat› ile kapal› revaktan giriliyor. XIII.yüzy›l sonlar›nda yap›ld›€› ve Bakire Meryem’e
adand›€› kabul edilen Kemerli Kilise. Dönemin bat› mimarisini yans›tan Neo-klasik tarzda 1909 y›l›nda yap›lm›ﬂ Taﬂ Mektep. Bu harika bina ne yaz›k ki harabe durumda.
Ahﬂap ve kerpiç olarak genellikle üç katl› ve e€imden yararlan›larak yap›lm›ﬂ Bizans – Rum mimarisini yans›tan evleri
gördükten sonra ö€le yeme€imizi denizin k›y›s›nda yedik.
Trilye zeytinleri de al›nd›ktan sonra ‹zmir’e hareket ettik. Üç
gün boyunca gündelik yaﬂam›n h›zl› ak›ﬂ›ndan, 500-600 y›l
öncenin insan› can evinden vuran tek kelimeyle muhteﬂem
yap›lar›n› gezdik. Gezimiz boyunca yemek mekanları mı zı n
seçiminde bize yardı mcı olan Bursa Mimarlar Odası ’ndan
sayı n Nurdan Topoğraf’a teşekkür ederiz. Gelece€in mutlu
olmas› dile€iyle, 11-14 Ekim’de Venedik Mimarl›k Bienali’nde
buluﬂmak üzere…
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Mezunlarımız

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi Mimarlık
Bölümü 2012 Yılı Mezunlarını Verdi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k
Bölümü, 2012 y›l› mezunlar›nı verdi. Mimarl›k Bölümü Lisans
program›ndan 39 öğrencinin mezun oduğu tören, öğretim
üyeleri, eğitimine devam eden öğrenciler ve ailelerin de kat›l›m›yla gerçekleştirildi.
Mimarl›k Bölümü’nden ilk üçe giren ö€renciler: Burcu Taşc›,
Fatma Navruz, Süleyman Türk.
‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (‹YTE) Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k
Bölümü, 2011-2012 eğitim dönemi mezunlar›n› verdi. Dereceye giren
öğrencilere ödülleri ve diplomalar› törenle verildi.
Mimarl›k Bölümü’nden ilk üçe giren ö€renciler: Fatma Yelkenci, Nil Kahraman, Gökhan Karabacak.
Mimarl›k Bölümü Lisans Mezunlar›: İlay Rengin Gençer, Gökben Gök, Utku Tosun, Gizem Albrecht, Funda Ak›nc›, Dilara

Mimarl›k Bölümü Lisans Mezunlar›: Mehmet Gital, Mustafa
Emre Aksakal, Harun Şahin, Çigdem Özkan, Duygu Özderya,
Mesut Seçgin, P›nar Akmeşe, Burçak Aksoy, Ahunur Aşı koglu, Feyza At›c›, Duygu Ay, Tutku Ay, Mithat Etik, Gizem
Özakı ncı , Hanife Özkamit, Leyla Selçuk, Süleyman Türk, Deniz Yurtsevenler, Özsevi Ceylan, Pelin Can, Meltem Aç›ş,
Ömer Ak, Gülten Nur Arslan, Ayse Ceylan, Fatma Davras,
Servet Derer, Halide İrem Erkan, Figen F›rat, Nur Gemi, Aysegül K›l›ç, Fatma Navruz, Mehmet Örücü, Nurdan Öztürk,
İnci Sekreter ,Zeynep Tanrı ver, Burcu Tasc›, Gizem Ünlü, Özy›l Y›ld›r›m, A›bek Umarov, Salih Özarslan, Esra Y›lmaz, Meryem Yener, Nazl› Arslan, Sayg›n Kaloglu, Esra Öztürk, Figen
Öztürk, Alpay Tekin, Fazilet Tugrul, Uğur Tuncay
Gökçen, Merve Ceylin Atikoğlu, Fatma Yelkenci, Gökhan Karabacak, Özge Köprülü, Nil Nadire Gelişkan, Betül Bozik, Nil
Kahraman, Sabire Tuğçe Uygun, Gönül Karademir, Belemir
Baltürk, Yasemin Kas›may, Hafize Büşra Başkurt, Yasemin
Şentürk, Sezer Yalç›ner, Ali Berkay Avc›, Ayşe Gülnihal Özden, Azize And›ç, Gizem Yontar, Emre Tepe, Yurdagül Tütüncüler, Deniz Serbest, Mustafa Yamal›, Engin Demirel, Gülden Demir, Münevver Gürsoy.

‹zmir Ekonomi Üniversitesi (‹EÜ) Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü, 2012 y›l› mezunlar›n› verdi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri ve diplomalar› törenle verildi.

Mimarl›k Bölümü’nden ilk üçe giren ö€renciler: Çağla Gürbay, Mustafa Teksoy, Melis Baloğlu.

Yaﬂar Üniversitesi (YÜ) Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü, 2012 y›l› mezunlar›n› verdi. Dereceye giren öğrencilere
ödülleri ve diplomalar› törenle verildi.

Mimarl›k Bölümü Lisans Mezunlar›: Serhat Karalar, Sadettin
Büyükoflaz, Emre Can Ergin, Cihan Atliman, Ecem Akbulut,
Fulya Binçiçek, Hande Gürsoy, Merve Kaplan, Ayşe Betül Sar›kaya, Cansu Ural, Deniz Y›lmaz, Mehmet Mahmutoğlu, Sad›k Çoraps›z, Çağla Ercanl›.

Mimarl›k Bölümü’nden ilk üçe giren ö€renciler: Cansu Ural,
Çağla Ercanl›, Hande Gürsoy.
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Mavişehir Planına İtiraz

9. Ulusal Aydınlatma Kongresi

‹zmir ‹li, Karﬂ›yaka ‹lçesi, Maviﬂehir Bölgesini kapsayan ve Çevre ve ﬁehircilik ‹l Müdürlü€ü taraf›ndan ask›ya ç›kar›lm›ﬂ olan
1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlar›na ve imar plan› de€iﬂikliklerine aﬂa€›daki nedenlerle itiraz ediyoruz.

19-20 Nisan 2013

Haz›rlanm›ﬂ olan ve ask›ya ç›kar›lan imar planlar› ile, bölgede yap› ve nüfus yo€unlu€unu art›rarak kentsel teknik
ve sosyal altyap› sorunlar›na neden olaca€›,
Maviﬂehir bölgesinde halihaz›rda var olan yo€unlu€un talebini
dahi karﬂ›layamayan ulaﬂ›m alt yap›s›n›n yetersizli€i bu planlarla getirilen yeni yo€unluklarla daha da art›r›l›rken, ulaﬂ›m ve alt
yap› sorunlar›na hiçbir yeni çözüm getirmiyor olmas›,
Mevcut olan ve düzenlenmiﬂ, a€açland›r›lm›ﬂ, bitkilendirilmiﬂ
ve kamu kullan›m›na sunulmuﬂ olan, parklar›n, çocuk parklar›n›n ve yeﬂil alanlar›n bu planlarla yap›laﬂmaya aç›l›yor olmas›,
Planlama alan›nda önerilen nüfus yo€unlu€unun gereksinimi olan e€itim, sa€l›k, spor ve otopark tesislerine yönelik yeterli alan ayr›lmad›€› gibi, aksine ayr›lan alanlar›n da
özel e€itim, özel sa€l›k, özel otopark, özel spor alan› olarak tan›mlanmas›yla bu bölgede yaﬂayan ve yaﬂayacak
nüfusun bu iﬂlevlere eriﬂimine engel olundu€u ve olunaca€›, bu haliyle planlar›n kamu yarar›na aç›kça ayk›r› olmas›,

9. Ulusal Ayd›nlatma Kongresi 19-20 Nisan 2013 tarihlerinde ‹stanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde (‹DTM) düzenlenecek ve Kongre’ye paralel olarak “‹stanbulLight2013”
Uluslararas› Ayd›nlatma Teknolojileri Fuar› gerçekleﬂtirilecektir.
Kongrenin amac›, ayd›nlatma konusunda araﬂt›rma, tasar›m, uygulama, üretim gibi de€iﬂik alanlarda çal›ﬂan akademisyen ve sektör temsilcilerini bir araya getirmek, karﬂ›l›kl› bilgi, deneyim aktar›m›n› sa€lamak ve yeni geliﬂmeleri ortaya koyarak tart›ﬂmakt›r.
9. Ulusal Ayd›nlatma Kongresi, genel konular›n yan› s›ra
“Ayd›nlatmada Güncel Yaklaﬂ›mlar ve LED” baﬂl›kl› özel
konuya yönelik Türkçe ve ‹ngilizce bildirilere aç›kt›r. Kongrede ayr›ca, Sektör Temsilcileri’nin uygulama projelerini
sunmalar› arzu edilmektedir.
Kongre Takvimi
16 Kas›m 2012 Bildiri özetlerinin gönderilme tarihi
14 Aral›k 2012

Özet de€erlendirme sonuçlar›n›n
kat›l›mc›lara bildirilmesi

08 Mart 2013

Bildirilerin son gönderilme tarihi

Maviﬂehir’de daha önce mahkemelerce iptal edilmiﬂ imar
planlar›n›n yetersizlik ve yanl›ﬂlar›n›n bu planda da sürdürülüyor olmas› vb. özet gerekçelerle ask›da bulunan ve
planlama ilkelerine ve kamu yarar›na ayk›r› olan imar planlar›n›n iptal edilmesini, yerine nüfus ve yap› yo€unlu€unu
önemli oranda azaltan, bölgenin ulaﬂ›m sorunlar›na çözüm getiren, otopark alanlar›n›, spor alanlar›n›, e€itim
alanlar›n›, sa€l›k alanlar›n› özel de€il, kamu alan› olarak tan›mlayan ve bu iﬂlevler için yeterli büyüklükte yer ay›ran
bir anlay›ﬂla yeniden haz›rlanmas›n› talep ediyoruz.

Kay›t
Kongre kay›t ücreti, bildiri kitab›n›, oturum aralar›ndaki ikramlar› ve aç›l›ﬂ kokteylini kapsamaktad›r. Kay›t ücretinin
ATMK hesab›na yat›r›lmas› ve banka dekontunun Kongre
Sekreterli€i’ne gönderilmesi rica olunur. Kongreye kay›t
olmak için lütfen www.atmk.org.tr adresindeki formu doldurunuz. Kongreye, yaln›zca oturumlar› izlemek için kat›lanlardan ücret al›nmayacakt›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yönetim Kurulu

‹letiﬂim Adresi: www.atmk.org.tr

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Ödül

Venedik Mimarl›k Bienali
Kapsam›nda Verilen Alt›n
Aslan Ödülü'ne Bu Sene
Alvaro Siza Lay›k Görüldü

THBB 2012 Mimarl›k
Ödüllerine Başvurular
Başlad›
Türkiye Haz›r Beton Birli€i, mimarl›k ödüllerinin
üçüncüsünü TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent ﬁubesi’nin düzenleme deste€i ile 2012
y›l›nda verme karar› alm›ﬂt›r.
Ödüller
Türkiye Haz›r Beton Birli€i Mimarl›k Ödülleri 3 kategoride
verilecektir.
1. Kategori - Büyük Ödül
Türkiye Haz›r Beton Birli€i Mimarl›k Ödülleri veriliﬂ amac›na uygun olarak 2008 y›l›ndan sonra bitmiﬂ ve uygulanm›ﬂ yap›n›n müellifi mimara ya da mimarlara verilecektir.
2. Kategori - Eﬂde€er Ödül
Türkiye Haz›r Beton Birli€i Mimarl›k Ödülleri veriliﬂ amac›na uygun olarak 2008 y›l›ndan sonra bitmiﬂ, yar›ﬂma konusuna örnek beﬂ yap›n›n müellifi mimar ya da mimarlara
verilecektir.
3. Kategori - Sergileme ve Mimarl›k Ödülleri Katalo€u’nda
Yer Alma Hakk›

Siza'ya ödül, bu seneki bienalin küratörü David Chipperfield'ı n önerisi ile verildi.
Ödül, Siza'ya 29 Ağustos Çarşamba günü saat 11'de Giardini'de yap›lacak bienalin aç›l›ş töreni s›ras›nda verilecek.
Ödül, 2010 y›l›nda Rem Koolhaas'a, 2008'de Frank
Gehry'ye, 2006'da Richard Rogers'a verilmişti.
24

2012 Mimarl›k Ödülleri Takvimi
Duyuru tarihi:
Son baﬂvuru ve teslim tarihi:
Kazananlar›n aç›klanmas›:
Ödül Töreni, sergi:

1 ﬁubat 2012
30 Eylül 2012
1 Kas›m 2012
Kas›m 2012

‹letiﬂim Adresi: www.mimarist.org
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Sergi

Avrupa Birliği Komisyonu Tarafından Desteklenen
''Arching: Avrupa İnşaat Arşivleri Projesi'', Sanal Mimarlık
Müzesi'nde Açıldı
Sanal Mimarl›k Müzesi,
Avrupa Birli€i Komisyonu
taraf›ndan desteklenen
"Akdeniz'in
Ötesinin
‹nﬂas›" baﬂl›kl› sanal sergisinde, Akdeniz'in güney
ve do€u kesiminde 1860 1970 aras›nda faaliyet
gösteren Avrupal› inﬂaat firmalar›n›n arﬂivlerinden bir
seçkiyi bir araya getiriyor. Sergide, Avrupa ile Akdeniz'in
güney k›y›lar› aras›nda yo€un ticari, insani, teknik, kültürel
ve sanatsal al›ﬂveriﬂin kan›tlar›n› ortaya koyan yap›tlar yer
al›yor.
Sergide a€›rl›kl› olarak M›s›r, Libya ve Fas'›n büyük
bay›nd›rl›k projeleri, Hennebique ve Baume + Marpen firmalar›n›n betonarme ve prefabrike metal köprülerinin
büyük rekabeti, Avrupal› ﬂirketlerin Süveyﬂ Kanal› ve fosfat madenleri çevresi gibi büyük inﬂaat alanlar›nda
yaratt›klar› 'ﬂirket ﬂehirleri', Ebu Simbel Tap›naklar›n›n
taﬂ›nmas› projesi gibi büyük uluslararas› projelere iliﬂkin
belgeler yer al›yor.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

"Akdeniz'in Ötesinin ‹nﬂas›" sergisi, mimarl›k ve inﬂaat
teknolojisi alanlar›n› d›ﬂ›nda, söz konusu bölgenin
geçirmekte oldu€u toplumsal dönüﬂüme de ›ﬂ›k tutan
veriler içeriyor.
2007-2013 Kültür Program› çerçevesinde Avrupa Birli€i
Komisyonu taraf›ndan desteklenen "Arching: Avrupa
‹nﬂaat Arﬂivleri Projesi", Haziran 2010-May›s 2012 y›llar›
aras›nda gerçekleﬂtirildi ve Akdeniz'in Ötesinin ‹nﬂas›"
adl› bir sergi ile ilgililerine sunuldu. Projeye Sanal Mimarl›k
Müzesi'nin yan› s›ra Fransa'dan InVisu Laboratuvar›,
InVisu (CNRS - INHA), Belçika'dan Écomusée du Bois-duLuc, La Louvière, Fransa'dan Cité de l'Architecture et du
Patrimoine ve ‹talya'dan Floransa Üniversitesi Mimarl›k
Bölümü katk›da bulundu. Proje çerçevesinde yap›lan
araﬂt›rmalar sonucu elde edilen veriler hakk›nda
araﬂt›rmac›lar›n yapt›€› de€erlendirmeler, "Building
Beyond the Mediterranean-Studying the Archives of
European Businesses (1860-1970) adl› kitapta da
yay›mland›.
‹letiﬂim Adresi: www.mimarlikmuzesi.org
25
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Yarışma

Mersin Ticaret ve Sanayi Odas› Hizmet Binas› ve
‹ş Merkezi Mimari Fikir Yar›şmas›
Yar›ﬂman›n amac›, Mersin Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n
(MTSO) mevcut ve gelecekteki mekânsal ihtiyaçlar›na
uygun, üyelerine ve kente sundu€u hizmetlerin niteli€ine
katk›da bulunacak “hizmet binas› ve iﬂ merkezi”nin
tasar›m›d›r. Yar›ﬂma, ayn› zamanda kentin bu bölgesinin
nitelikli biçimde dönüﬂümü baﬂlatabilecek yeni bir kentsel
odak oluﬂmas›n› sa€layacak fikirler elde edilmesini amaçlamaktad›r.
Dan›ﬂman Jüri Üyeleri
Serdal Kuyucuo€lu
Murat Karteper
Veysel Özkan
Sinan Tütüncü
Fikret Zorlu
As›l Jüri Üyeleri
Cânâ Bilsel
Abdi Güzer
Erkut ﬁahinbaﬂ
Kaya Ar›ko€lu
Sabri Konak
26

MTSO Baﬂkan Yard›mc›s›
MTSO Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi
TMMOB ‹nﬂaat Müh. Odas›
Mersin ﬁubesi Y.K. Baﬂkan›
TMMOB Mimarlar Odas›
Mersin ﬁubesi Y.K. Baﬂkan›
Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi,
ﬁehir ve Bölge Planlama Böl.
Y. Mimar, Prof. Dr., Mersin Ü.
Mimarl›k Fak. Dekan› (Baﬂkan)
Prof. Dr., Y. Mimar, ODTÜ
Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Böl.
Y. Mimar, ODTÜ
Y. Mimar, Maryland Üniversitesi
Mimar, ‹TÜ

Yedek Jüri Üyeleri
Evrim Demir Mishchenko
Aliﬂan Ç›rako€lu
Raportörler
Serkan Ar›c›
Bora Mazak

Y. Mimar, Yrd. Doç. Dr.,
Mersin Ü. Mimarl›k Böl.
Mimar, ODTÜ
Mimar, Çukurova Ü. MTSO
Mimar, Mersin Ü.
Mimarlar Odas› Mersin ﬁb.

Ödüller
Yar›ﬂmada baﬂar›l› bulunan 3 (üç) projeye Eﬂde€er Baﬂar›
Ödülü ve 3 (üç) projeye Eﬂde€er Mansiyon verilecektir.
Her bir Eﬂde€er Baﬂar› Ödülü 30.000 TL,
Her bir Mansiyon 10.000 TL’dir.
Ayr›ca Jüri’nin önerisiyle ‹dare (MTSO), belirli say›da projeyi sat›n almay› de€erlendirebilir.
Yar›ﬂma Takvimi:
Yar›ﬂman›n baﬂlama tarihi: 04.7.2012
Soru sorma için son tarih: 03.8.2012
Yan›tlar›n gönderilme tarihi: 13.8.2012
Yar›ﬂmaya kay›t için son tarih: 24.9.2012
Projelerin son teslim tarihi ve saati: 24.9.2012, saat 17.00
Jüri de€erlendirme toplant› tarihi: 02.10.2012
Yar›ﬂma sonuçlar›n›n ilan tarihi: 10.10.2012
Kolokyum tarihi: 20.10.2012
Sergi aç›l›ﬂ ve kapan›ﬂ tarihleri: 13.10.2012-20.10.2012
‹letiﬂim Adresi: mtsoyarisma@mo.org.tr
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Sonuçlanan Yarışma

Ödemiş Kent Merkezi Yarışması Sonuçlandı

Ödemiﬂ Belediyesi taraf›ndan düzenlenen, Türkiye genelinden 34 projenin kat›ld›€› Kent Merkezi Tasar›m projesi
yar›ﬂmas›nda dereceye giren projeler aç›kland›.
1. Ödül
Devrim Çimen
(Ekip baﬂ›) - Dr. Mimar
Sertaç Erten
Dr. ﬁehir Planc›s›
Enise Burcu Karaçizmeli Y. Peyzaj Mimar›
2. Ödül
Cihan Sevindik
Emrah Akp›nar
Do€an Türkan
Ça€atay Akyüz
Ayça Berber

(Ekip baﬂ›) - Mimar
Mimar
Mimar
ﬁehir Planc›s›
Peyzaj Mimar›

3. Ödül
Onat Öktem
Okan Can
Özge Gökmen

(Ekip baﬂ›) - Mimar
ﬁehir Planc›s›
Peyzaj Mimar›

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Mansiyon
Recep Semizo€lu
Baran Yard›mc›
Mehmet Zafer Ünal
Baﬂak Taﬂ Özdemir
Faruk Altun

(Ekip baﬂ›) - Mimar
Mimar
Y. Mimar
Peyzaj Mimar›
ﬁehir Planc›s›

Mansiyon
Selami Demiralp
Nihan Özdöver
Burak Özdöver
Can Perçinler
Arzu Sert

(Ekip baﬂ›) - Peyzaj Mimar›
Peyzaj Mimar›
Mimar
Peyzaj Mimar›
ﬁehir Planc›s›

Mansiyon
Bar›ﬂ Ekmekçi
M. Ziya ‹mren
Münire Sa€at
Çi€dem Durukan

(Ekip baﬂ›) - Peyzaj Y. Mimar›
Mimar
Peyzaj Mimar›
ﬁehir ve Bölge Planc›s›
27
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Sonuçlanan Yarışma

Uşak Belediyesi İsmetpaşa Caddesi Proje Yarışması Sonuçlandı

Uﬂak Belediyesi ‹smetpaﬂa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarl›k-Kentsel Tasar›m Fikir Projesi Yar›ﬂmas›'n›n sonuçlar› belli oldu.
1. Ödül
Ekip Baﬂ›
Nevzat O€uz Özer
Yasemen Say Özer
M. R›fat Akbulut
Özlem Kuzgun
Yard›mc›lar
Neslihan Cansu Akman
Gizem Ataç Önal
Kürﬂad ﬁekercio€lu
Ege Özer
2. Ödül
Ekip Baﬂ›
Tuna Han Koç
Ekip Üyeleri
S›dd›k Güvendi
Bar›ﬂ Demir
Oya Eskin Güvendi
Engin Aktaﬂ Peyzaj
Adem Alt›ntaﬂ
28

Mimar MSÜ
Mimar MSÜ
ﬁehir Planc›s› MSÜ
Peyzaj Mimar› ‹TÜ

3. Ödül
Ekip Baﬂ›
Nihat Eyce
Ekip Üyeleri
Asl› Özbek
Mehmet Naz›m Özer
Mehmet Can Sayan
1. Mansiyon
Ekip Baﬂ›
Dr. Oktan Nalbanto€lu
Tu€ba Akyol
Koray Kalay
Bekir Kaplan
Bora Bayrakç›
Ece Demir
Gizem Karabay
Melike Temiz

Mimar MSGSÜ
Mimar ‹TÜ
Ö€renci YTÜ
MSGSÜ

Mimar KTÜ
Mimar KTÜ
Mimar OGÜ
Mimar KTÜ
Mimar› KTÜ
ﬁehir Planc› ‹TÜ

Levent Özdeﬂ
Yard›mc›lar
Orhan Gökcek
Esat Can Meker
Erhan Alkaç
2. Mansiyon
Ekip Baﬂ›
Ozan Özdilek
Ekip Üyeleri
Erhan Vural
Hasan S›tk› Gümüﬂsoy
Gökhan Kodalak

Mimar GÜ
Mimar GÜ
Y. ﬁehir Planc›s› GÜ
Peyzaj Y. Mimar› AÜ

Peyzaj Y. Mimar› AÜ
Peyzaj Mimar› AÜ
Peyzaj Mimar› ve
Peyzaj Mimarl›€› Böl. BÜ
Peyzaj Mimar› BÜ
Peyzaj Mimar› YÜ
Y. Mimar YÜ
Peyzaj Mimar› ve
Kentsel Tasar›mc› BÜ
Peyzaj Mimar› ve
Kensel Tasar›mc›s› BÜ
Y. ﬁehir Planc›s› ODTÜ
ODTÜ
ODTÜ

Mimar YTÜ
Mimar YTÜ
Mimar YTÜ
Y. Mimar YTÜ

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Ozan Can Özübal
Gülce Kanürer
Yard›mc›lar
Osman Ural
Ece S›la Bora
Ece Palab›y›k
Demet Baﬂaran
3. Mansiyon
Ekip Baﬂ›
Mehmet Zafer Ünal
Ekip Üyeleri
Recep Semizo€lu
Baran Yard›mc›
Baﬂak Taﬂ Özdemir
Nurdan Öndeﬂ
4. Mansiyon
Ekip Baﬂ›
Münire Sa€at
Ekip Üyeleri
Bar›ﬂ Ekmekçi
Tuncay Gültürk
Çi€dem Durukan
Yard›mc›lar
Emre Yolcu
Metehan Gürsoy

2012 y›l›
aidat›n›z›

ﬁehir Planc›s› YTÜ
Peyzaj Mimar ‹TÜ
Mimar The University Of
North Carolina At Charlotte
Mimar - Peyzaj Mimar› ‹TÜ
Ö€renci ‹TÜ
Ö€renci BÜ

taksitlendirerek
ödeyebilirsiniz

*

Y. Mimar YTÜ
Mimar ‹TÜ
Mimar ‹TÜ
Peyzaj Mimar› ‹Ü
ﬁehir Planc›s› YTÜ

(144 TL)

Peyzaj Mimar› KTÜ
Peyzaj Y. Mimar› AÜ
Mimar KTÜ
ﬁehir ve Bölge Planc›s› ‹YTE

Yar›ﬂman›n Kolokyumu 14 Temmuz Cumartesi günü saat
14.00’de Uﬂak Atatürk Kültür Merkezi 2 No’lu salonda
gerçekleﬂti.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

*

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

Mimarlar Odas› ‹zmir Şubesi
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Sonuçlanan Yarışma

‹zmir ‹li, Çeşme Merkez Sahili Kamusal Mekânlar›n ve Cephelerin
Düzenlenmesi Ulusal Fikir Projesi Yar›şmas› Sonuçland›
Taylan ve Mimar ﬁükrü Kocagöz'den oluﬂtu. Yedek Jüride
de, Çevre ve ﬁehircilik ‹l Müdürlü€ü Mimar Murat Ça€›l, ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ﬁehir ve Bölge Planlamas›
Bölümü Ö€retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Koray Velibeyo€lu
ve Mimar D. Turgut Ç›k›ﬂ yer ald›.

Jüri taraf›ndan yap›lan de€erlendirmeler sonucunda ödül
ve mansiyona uygun bulunan projeler ve müellifleri aﬂa€›da yer almaktad›r.

Birincilik Ödülü
Güldeniz DA⁄DELEN
Sezer ‹NAN
Seher Demet YÜCEL

Mimar, MSÜ, 2001
Mimar, ‹TÜ, 2003
Peyzaj Mimar›, ‹stanbul Ü. 2000

‹kincilik Ödülü
Da€han ÇAM,

Mimar, ‹TÜ, 2010

Yar›ﬂma Sergisi, 10.07.2012-03.08.2012 tarihleri aras›nda
‹zmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasar›m Fakültesi Çok Amaçl› Salonunda aç›k olacakt›r. Sergi, hafta
içi her gün 09.00-18.00 saatleri aras›nda gezilebilir.

Üçüncülük Ödülü
Sertaç ERTEN
ﬁehir Planc›s›, ODTÜ, 1998
Devrim Ç‹MEN
Mimar, ODTÜ, 1998
E. Burcu KARAÇ‹ZMEL‹ Peyzaj Mimar›, ‹TÜ, 2008

Serginin son günü olan 03.08.2012 Cuma günü saat
14.00'te ‹zmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasar›m Fakültesi Çok Amaçl› Salonunda Kolokyum yap›lacak; ödül töreni kolokyum s›ras›nda gerçekleﬂtirilecektir.

Birinci Mansiyon
Dinçer SAVAﬁKAN
Gizem BAYHAN

İzmir Ticaret Odas› taraf›ndan düzenlenen ‹zmir ‹li Çeﬂme
Merkez Sahili Kamusal Mekanlar›n ve Cephelerin Düzenlenmesi Ulusal Fikir Projesi Yar›ﬂmas› sonuçlanm›ﬂt›r.

Yar›ﬂman›n Dan›ﬂman jürisinde, Çeﬂme Kaymakam› ‹nci
Sezer Becel, Çeﬂme Belediye Baﬂkan› Faik Tütüncüo€lu,
‹zmr Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ekrem Demirtaﬂ, Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Hasan Topal ve Y. Mimar ﬁehir Planc›s› Tankut Ünal yer
ald›. Jüri Baﬂkanl›€›'n› Mimar Tamer Baﬂbu€'un yapt›€›
Asli Jüri ise, ‹zmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve
Tasar›m Fakültesi Mimarl›k Bölümü Baﬂkan› Prof. Dr. Gülsüm Baydar, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi
ﬁehir ve Bölge Planlamas› Bölümü Ö€retim Üyesi Prof.
Dr. Ç›nar Atay, Çeﬂme Belediyesi ‹mar Müdürü Füsun
30

Mimar, ‹YTE, 2010
Mimar, ‹YTE, 2010

‹kinci Mansiyon
Özlem ﬁATIR TAﬁÇIO⁄LU Mimar, ‹TÜ, 2001
Arzu Y‹⁄‹T
Mimar, Anadolu Ü. 1993
Üçüncü Mansiyon
Ece TÜRKEL
Kemal Serkan DEM‹R

Mimar, Bahçeﬂehir Ü., 2008.
Mimar, YTÜ, 2009.

Dördüncü Mansiyon
Yasemin CERRAHO⁄LU Mimar, Viyana Teknik Ü. 2007
Beﬂinci Mansiyon
Bengihan FINDIK

Mimar, Haliç Üniversitesi, 2011
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Mevzuat
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 779 Sayılı İlke Kararı
Taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n tescil kararlar›n›n baﬂvuru sahiplerinin kendi talepleri do€rultusunda haz›rlatacaklar› “Bilimsel” görüﬂlere ba€l› olarak
kald›r›lmas›na imkan tan›yan Koruma Yüksek Kurulu ‹lke Karar›’n›n yürütmesi Oda’m›z›n başvurusu üzerine durduruldu.

Yargı Kararlarına Uymamanın Önünü Açan Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı Hakkında
Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi
25 Ocak 2011 tarihinde yay›nlanan Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu’nun 780 say›l› ‹lke Karar› ile “…Koruma bölge kurulu kararlar›na karﬂ› aç›lan davalarda, idari yarg› taraf›ndan verilen iptal veya yürütmenin durdurulmas› karar›na ters düﬂmemek koﬂuluyla, kamu yarar› bulunan
konular›n koruma bölge kurullar›nca de€erlendirilebilece€ine” karar verilmiﬂti.
Yarg› kararlar›na uymama yönündeki uygulamalar›n “kamu yarar›” kavram› arkas›na s›€›narak sürdürülebilmesinin hedeflendi€i aç›kça anlaﬂ›lan ilke
karar›n›n iptali ve yürütmesinin durdurulmas› talebiyle dava aç›lm›ﬂt›r. Dava dilekçesinde bütün idari iﬂlemlerin kamu yarar› amac›na yönelik olmak
zorunda oldu€u, koruma kurullar›n›n kamu yarar› amac›yla kültür ve tabiat varl›klar›n› korumak için bir tak›m tedbirler almak üzere kararlar almas›n›n zaten görevleri icab› oldu€u, dolay›s›yla Yüksek Kurulun kamu yarar› bulunan hallerde karar al›nabilece€ine dair bir karar vermesine lüzum bulunmad›€›, burada korumadaki kamu yarar›n› gerçekleﬂtirmek d›ﬂ›nda baﬂka bir amac›n güdüldü€ü üzerinde durularak,
“Son y›llarda özellikle çevre, tarihi ve kültürel de€erlerin korunmas› ve imar uygulamalar›na iliﬂkin idari iﬂlemlere karﬂ› aç›lan davalarda yarg› kararlar›na uymama yönündeki uygulamalar›n oldukça artt›€› görülmektedir. Bu durum yönetsel organlar›n “hukuk devleti” anlay›ﬂ›ndaki sorunlardan kaynaklanmaktad›r. Yürütmenin gerçekleﬂtirmeyi planlad›€› projelere iliﬂkin yarg› kararlar›n› bir engel olarak gördü€ü bu anlay›ﬂ›, son sözü yarg›n›n söyleyece€i, yarg› kararlar›n›n kesin ve ba€lay›c› oldu€u, güçler ayr›l›€› ve yarg›n›n ba€›ms›zl›€› gibi hukuk devleti ilkeleriyle ba€daﬂt›rmak mümkün de€ildir.
Bu ba€lamda; idari yarg› karar› ortada iken, içinin neyle doldurulaca€› belli olmayan “kamu yarar›” kavram› ile koruma kurullar›n›n yeniden de€erlendirme yapabilece€i yönündeki karar, idarenin yarg› kararlar›na uymak zorunda oldu€u, hiçbir surette de€iﬂtiremeyece€i ve yerine getirilmesini
geciktiremeyece€ine iliﬂkin anayasal hükme ayk›r›d›r.” denilmiﬂtir.
Dan›ﬂtay Ondördüncü Dairesi bu iptal sebeplerini hakl› bularak;
“Dava konusu edilen ilke karar› ile, koruma bölge kurulu kararlar›na karﬂ› aç›lan davalarda iptal ve yürütmenin durdurulmas› karar› verilmiﬂ ise yarg›
kararlar›na ters düﬂmemek koﬂuluyla kamu yarar› bulunan konularda koruma bölge kurullar›nda de€erlendirme yap›laca€› belirtilerek bu hususta
bölge kurullar›na takdir yetkisi tan›nm›ﬂ olup, kamu yarar› amac›na yönelik iﬂlem tesis etme ve yarg› kararlar›na uyma yükümlülü€ü bulunan daval›
idareye ba€l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulunca al›nan bu zorunlulu€u bertaraf eder nitelikteki dava konusu ilke karar›nda hukuka uyarl›k bulunmamaktad›r.” gerekçesiyle 780 say›l› ilke karar›n›n yürütmesinin durdurulmas›na karar vermiﬂtir.

Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 6335)
Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakk›nda kanunda değişiklik yap›ld›. 30 Haziran 2012 tarih, 28339 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mland›.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Kanun No: 6331)
İş sağl›ğ› ve Güvenliği Kanunu’nda yap›lan değişiklikler 30 Haziran 2012 tarih, 28339 say›l› Resmi Gazete’de yay›mland›.

TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birliği Disiplin Yönetmeliğinde değişiklik yap›lmas›na dair yönetmelik, 6 Temmuz 2012 tarih, 28345 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mland›.

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Korunan Alanlar›n Tespit, Tescil ve Onay›na İlişkin Usul ve Esaslar›na dair yönetmelik, 19 Temmuz 2012 tarih, 28358 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mland›.

Mevzuat ile ilgili yayı mlanan belgelerin tamamı na www.izmimod.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

31

m-Agustos:Layout 1 8/1/12 9:41 AM Page 32

Mevzuat

Mimarl›k ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesab›nda Kullan›lacak
2012 Y›l› Yap› Yaklaş›k Birim Maliyetleri Hakk›nda Tebliğ
Resmi Gazete Tarihi
Resmi Gazete Say›s›

: 28.04.2012
: 28277

mühendislik hizmet bedellerinin hesab›nda kullan›lacak
2012 y›l› Yap› Yaklaﬂ›k Birim Maliyetleri, yap›n›n mimarl›k
16/7/1985 tarihli ve 85/9707 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› hizmetlerine esas olan s›n›f› dikkate al›narak inﬂaat genel
ile yürürlü€e giren “Mimarl›k ve Mühendislik Hizmetleri giderleri ile yüklenici kâr› dahil belirlenerek aﬂa€›da gösﬁartnamesi”nin 3.2 maddesi gere€ince mimarl›k ve terilmiﬂtir.
Yap›n›n Birim Maliyeti
YAPININ M‹MARLIK H‹ZMETLER‹NE ESAS OLAN SINIFI
(BM) TL/M2
I. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
.
3 m yüksekli€e kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarlar›
.
Basit kümes ve basit tar›m yap›lar›
.
Plastik örtülü seralar
.
Mevcut yap›lar aras› ba€lant›-geçiﬂ yollar›
.
Baraka veya geçici kullan›m› olan küçük yap›lar
.
Yard›mc› yap›lar (Müﬂtemilat)
.
Gölgelikler-çardaklar
.
Üstü kapal› yanlar› aç›k teneffüs, oyun gösteri alanlar›
.
ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
B GRUBU YAPILAR
.
Cam örtülü seralar
.
Basit padok, büyük ve küçük baﬂ hayvan a€›llar›
.
Su depolar›
.
‹ﬂ yeri depolar›
.
ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
II. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
.
Kuleler, ayakl› su depolar›
.
Palplanj ve ankrajl› perde ve istinat duvarlar›
.
Kay›khane
.
ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
B GRUBU YAPILAR
.
Pnömatik ve ﬂiﬂirme yap›lar
.
Tek katl› ofisler, dükkan ve basit atölyeler
.
Semt sahalar›, küçük semt parklar›, çocuk oyun alanlar› ve müﬂtemilatlar›
.
Tar›msal endüstri yap›lar› (Tek katl›, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik
atölyeler, tesisat a€›rl›kl› a€›llar, fidan yetiﬂtirme ve bekletme tesisleri)
.
Yat bak›m ve onar›m atölyeleri, çekek yerleri
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.
Jeoloji, botanik ve tema parklar›
.
Mezbahalar
.
Açı k yüzme havuzları
.
ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
C GRUBU YAPILAR
360,00
.
Hangar yap›lar› (Uçak bak›m ve onar›m amaçl›)
.
Sanayi yap›lar› (Tek katl›, bodrum ve asma kat› da olabilen prefabrik beton ve çelik yap›lar)
.
ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
III. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
475,00
.
Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel e€itim okullar›n›n veya iﬂletme ve tesislerin spor salonlar›,
jimnastik salonlar›, semt salonlar›)
.
Katl› garajlar
.
Hobi ve oyun salonlar›
.
Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)
.
Al›ﬂveriﬂ merkezleri (semt pazarlar›, küçük ve büyük hal binalar›, marketler. v.b.)
.
Bas›mevleri, matbaalar
.
So€uk hava depolar›
.
Konutlar (dört kata kadar -dört kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)
.
Akaryak›t ve gaz istasyonlar›
.
Kampingler
.
Küçük sanayi tesisleri (Donan›ml› atölyeler, ticaretnane, dükkan, imalathane, dökümhane)
.
Sanayi yapı ları (Organize sanayi bölgesinde bulunan tek katlı , bodrum ve asma katı da olabilen
prefabrik beton ve çelik yapı lar)
.
Semt postaneleri
.
Kreﬂ-Gündüz bak›mevleri
.
ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
B GRUBU YAPILAR
560,00
.
Entegre tar›msal endüstri yap›lar›
.
‹dari binalar (ilçe tipi hükümet konaklar›, vergi daireleri)
.
Gençlik Merkezleri
.
Belediyeler ve çeﬂitli amaçl› kamu binalar›
.
Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
.
Temel e€itim okullar›
.
Küçük kitapl›k ve benzeri kültür tesisleri
.
Jandarma ve emniyet karakol binalar›
.
Sa€l›k ocaklar›, kamu sa€l›k dispanserleri, sa€l›k evleri
.
Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)
.
Halk evleri
.
Pansiyonlar
.
150 kiﬂiye kadar cezaevleri
.
Fuarlar
.
Sergi salonlar›
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.
.
.
.
.
.
.

Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)
Marinalar
Gece kulübü, diskotekler
‹tfaiye kurtarma istasyonlar›
Misafirhaneler
Büyük çiftlik yap›lar›
Özellikli müstakil konutlar (Bağ›ms›z bölüm brüt alan› 200m2’ye kadar villalar, teras evleri,
dağ evleri, kaymakam evi)
.
ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
IV. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
615,00
.
Özelli€i olan büyük okul yap›lar› (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan e€itim yap›lar›)
.
Poliklinikler
.
Liman binalar›
.
Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)
.
150 kiﬂiyi geçen cezaevleri
.
Kapl›calar, ﬂifa evleri vb. termal tesisleri
.
‹badethaneler (Dini yap›lar, 1000 kiﬂiye kadar)
.
Entegre sanayi tesisleri
.
Aqua parklar
.
Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzlar›, spor salonlar› ve stadlar› bulunan)
.
Yaﬂl›lar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvalar›, yetiﬂtirme yurtlar›
.
Büyük al›ﬂveriﬂ merkezleri
.
Yüksek okullar ve e€itim enstitüleri
.
Apartman tipi konutlar (Bina yüksekli€i 21.50 m.’yi aﬂan, asansörlü ve/veya kaloriferli)
.
Oteller (1 ve 2 y›ld›zl›)
.
ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
B GRUBU YAPILAR
695,00
.
‹ﬂ Merkezleri
.
Araﬂt›rma binalar›, laboratuarlar ve sa€l›k merkezleri
.
Metro istasyonlar›
.
Stadyum, spor salonlar› ve yüzme havuzlar›
.
Büyük postaneler (merkez postaneleri)
.
Otobüs terminalleri
.
Sat›ﬂ ve sergi binalar› (showroomlar)
.
E€lence amaçl› yap›lar (çok amaçl› toplant›, e€lence ve dü€ün salonlar›)
.
Banka binalar›
.
Normal radyo ve televizyon binalar›
.
Özelli€i olan genel s›€›naklar
.
Özellikli müstakil konutlar (Bağ›ms›z bölüm brüt alanı 200m2’den büyükvillalar, teras evleri,
da€ evleri, kaymakam evi)
.
ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
C GRUBU YAPILAR
800,00
.
Büyük kütüphaneler ve kültür yap›lar›
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.
Bakanl›k binalar›
.
Yüksek ö€renim yurtlar›
.
Arﬂiv binalar›
.
Radyoaktif korumal› depolar
.
Büyük Adliye Saraylar›
.
Otel (3 y›ld›zl›) ve moteller
.
Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
.
‹l tipi hükümet konaklar› ve büyükﬂehir belediye binalar›
.
ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
V. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
1.015,00
.
Radyo-Tv ‹stasyonlar›
.
Özelli€i olan askeri yap›lar ve orduevi
.
Büyükelçilik yap›lar›, vali konaklar› ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar
.
Borsa binalar›
.
Üniversite kampüsleri
.
Yüksekli€i 50,50m’yi aﬂan yap›lar
.
Al›ﬂveriﬂ kompleksleri (‹çerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)
.
ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
B GRUBU YAPILAR
1.240,00
.
Kongre merkezleri
.
Müze, sergi kütüphane kompleksleri
.
Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
.
Bilimsel araﬂt›rma merkezleri, AR-GE binalar›
.
Hastaneler
.
Havaalanlar›
.
‹badethaneler (Dini yap›lar, 1000 kiﬂinin üzerinde)
.
Oteller (4 y›ld›zl›)
.
ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
C GRUBU YAPILAR
1.400,00
.
Üst donan›ml› kompleks oteller ve tatil köyleri (5 y›ld›zl›)
.
Büyük radyo ve televizyon binalar›
.
ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
D GRUBU YAPILAR
1.690,00
.
Opera, tiyatro bale yap›lar›, konser salonlar› ve kompleksleri
.
Restore edilecek yap›lar ve tarihi ve eski eser niteli€inde olup, y›k›larak orijinaline uygun olarak yap›lan yap›lar
.
ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
Açıklamalar
1-) Benzer yap›lar, ilgili gruptaki yap›lara k›yasen uygulay›c› kurum ve kuruluﬂlarca Mimarl›k ve Mühendislik Hizmetleri ﬁartnamesinin
ilgili hükümlerinden yararlan›larak belirlenecektir.
2-) Tebli€in revizyonu çal›ﬂmalar›nda s›n›f› veya grubu de€iﬂtirilen veya tebli€den ç›kar›lan yap›lar için, 2012 y›l›ndan önceki tebli€lere
göre yap› s›n›f› ve grubu belirlenmiﬂ mimarl›k ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendi€i y›l›n tebli€indeki yap› s›n›f› ve grubu de€iﬂtirilmeksizin 2012 y›l› tebli€inde karﬂ›l›€› olan tutar esas al›nmak suretiyle hesap yap›lacakt›r.
Tebli€ olunur.
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Mimarlar Odas› ‹zmir Şubesi ile Anlaşmal› Kuruluşlar
Ege Sağlık Hastanesi
Ege Sa€l›k Hastanesi ﬁubemiz üyeleri ve 1. derece yak›nlar›na
indirim imkân› sunmaktad›r.
Tel: 0 232 463 77 00 (pbx) www.egesaglik.com.tr

Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi
Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi düzenlediği eğitim seminerlerinde Şubemiz üyelerine indirim imkan› sunmaktad›r.
Tel: 0 232 247 12 47 • www.cizgelikedi.com

Çankaya Dershanesi
Çankaya Dershanesi Şubemiz üyelerine %20 indirim uygulamaktad›r.
Tel: 0 232 445 03 04 • www.cankayadershanesi.com

Grand Yaz›c› Bodrum
ﬁubemiz üyeleri için %25 indirim uygulamaktad›r.
Tel: 0 252 311 00 00 • Yokuﬂbaﬂ› Mah. 1836 Sokak No: 848400
Bodrum-Mu€la

Bilgi Dershanesi
ﬁubemiz üyelerine %30 indirim uygulamaktad›r.
Tel: 0 232 441 4340 • www.bilgidersanesi.com
Özel Neﬂ’e Erberk Bornova Anaokulu
“Yetenek Geliﬂtirme Merkezi Joyfull House”
Şubemiz üyeleri için yar›m gün seçene€inde %15, tam gün seçene€inde %20 indirim uygulamaktad›r.
Tel: 0 232 343 04 04 • www.joyfulhousebornova.com
Karanlık Oda Fotoğraf Merkezi
Şubemiz üyeleri için tüm atölye ve etkinliklerde %20 indirim uygulamaktad›r.
Tel: 0 232 464 54 04 • www.karanlikoda.org
The English Academy
Şubemiz üyeleri için %20 indirim uygulamaktad›r.
Tel: 0 232 446 25 20 • www.theenglishacademy.com.tr
Değişim Optik
Şubemiz üyeleri için %50 indirim uygulamaktad›r.
Tel: 0 232 489 40 56

HABERLER

BÜLTEN‹

TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R ﬁUBES‹ ADINA
SAH‹B‹
: Hasan TOPAL
SORUMLU YAZI ‹ﬁLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUT LU
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Shell Akaryakıt İstasyonları
Mimarlar Odas› üyelerine, Multinet Kurumsal Hizmetler A.ﬁ. ile
yapacaklar› sözleﬂme sonras›nda Shell akaryak›t istasyonlar›ndan %3,5 indirim uygulanacakt›r.
İletişim Bilgileri: Murat Güntürkün, Multinet Sat›ş Temsilcisi
Tel: 0 541 252 53 60 • muratgntrkn@gmail.com

Ertem Güvendeğer’i Kaybettik
20.06.2012 tarihinde kaybetti€imiz de€erli meslektaﬂ›m›z Ertem Güvendeğer’i (İTÜ, 1960) 1368 sicil numaras› ile Odam›za kay›tl› idi.
Üyemizin ailesine, dostlar›na ve tüm meslektaşlar›m›za
başsağl›ğ› diliyoruz.

Yerel Süreli Yay›n • Ayda Bir Yay›mlan›r
Yay›n Yeri: 1456 Sokak No: 8 Kat: 4 Alsancak/‹ZM‹R
Tel: (0.232) 463 66 25 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr • http://www.izmimod.org.tr
SAYI : 2012/2 Bask› Tarihi: 01.08.2012
Baskı: Özdil Basımevi, (0.212) 251 83 13
Yapım: Mimarlık Vakfı ‹ktisadi ‹ﬂletmesi, (0.212) 244 86 87
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