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Şubemiz Taraf›ndan Her Y›l Düzenlenen Mimarl›k Haftas› Bu Y›l 03-09 Ekim 2011
Tarihleri Aras›nda "Mimarl›k ve ‹nsan Haklar›" Temas›yla Kutlanacak
Her y›l Ekim ay›n›n ilk pazartesi günü Dünya Mimarl›k Günü olarak kutlanmaktad›r. Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi, bu
pazartesiyi izleyen hafta boyunca çeﬂitli etkinlikler düzenlemektedir. 2006 y›l›ndan beri düzenlenen etkinlikler gelenekselleﬂerek devam etmiﬂ olup, 2011 y›l›nda da Düzenleme Komitesi yo€un bir etkinlik program› haz›rlamaktad›r. Hafta boyunca gerçekleﬂecek etkinliklerle mimar-ö€renci kentli iliﬂkisinin yo€un olarak yaﬂand›€› bir ortam sunulmas› amaçlanmaktad›r. Aktivite merkezi olarak seçilen
Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde atölye çal›ﬂmalar›, yap›lan çal›ﬂmalar›n sergi ve sunumlar› ile çeﬂitli
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

söyleﬂiler gerçekleﬂtirilecektir. Aktivite merkezi d›ﬂ›nda
mimarl›€›n kentli ile buluﬂmas›n› sa€lamak amac›yla kent
ve yap› gezileri düzenlenecek, Metro ‹stasyonlar›, Kordon
gibi kentin odak noktalar›nda sergiler ve çeﬂitli etkinlikler
yap›lacakt›r. Halk› bilgilendirmek ve mimarl›€a olan duyarl›l›€›n› art›rmak için Alsancak-Dominik Caddesi'nde
hafta boyunca çeﬂitli etkinlikler düzenlenecektir. Bu y›l
gerçekleﬂecek etkinlikler UIA taraf›ndan Dünya Mimarl›k
günü temas› olarak belirlenen "Mimarl›k ve ‹nsan Haklar›"
temas›yla gerçekleﬂecektir.
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Bas›n Aç›klamas›

24.05.2011

İzmir’de Tüp Geçit Önerisi Gereksizdir
d›r. Kent merkezinin hizmetler sektörü rolünün geliﬂece€i
benimsendi€inde ki metropoliten kentin eriﬂece€i aﬂama
budur ve metropoliten iliﬂkiler bu geliﬂmeyi destekler niteliktedir. Merkezi iﬂ alanlar› ile konut alanlar› iliﬂkisi kuﬂkusuz ulaﬂ›m-eriﬂim taleplerinin de en fazla oldu€u zonlar› ve koridorlar› oluﬂturmaktad›r.
Son günlerde, ‹stanbul bo€az kanal› ve 3. Köprü geçiﬂlerinden sonra, ‹zmir körfezinde ‹nciralt› ile Çi€li,Bostanl›
aras›nda Tüp Geçit yap›lmas› önermeleri gündeme getirilmeye baﬂland›. Ulaﬂt›rma Bakan›n›n yeniden ortaya att›€›
tüp geçit projesiyle, 1990’l› y›llarda körfezde, iki ucunda
iki kule bulunan (birisi otel, birisi iﬂ merkezi) bir landmark
olarak önerilen asma köprü, bu kez seçimler nedeniyle
tüp geçit olarak yeniden gündeme taﬂ›n›yor.
‹zmir'in kent içi ulaﬂ›m sorunlar›n› çözmek için ilgililerin
ve yetkililerin akl›na kent içi ulaﬂ›m›n bir planlama (imar
ve ulaﬂ›m planlamas›) konusu oldu€u gelmiyor anlaﬂ›lan.
‹zmir'in yaklaﬂ›k 2.6 milyon kiﬂiye ulaﬂan merkez kent nüfusu Karﬂ›yaka, Konak, Bornova, Buca merkez ilçelerinde
yo€unlaﬂmaktad›r. Geleneksel ticaret merkezi tarihi Kemeralt› bölgesinde iﬂlevini sürdürürken,merkezi iﬂ alanlar›
Alsancak, Çankaya bölgelerinde yer almakta ve giderek liman arkas› ve Bayrakl› bölgelerine geliﬂme aﬂamas›ndad›r. ‹zmir kent planlar› da bu geliﬂmeyi yönlendirmektedir.
‹zmir’de konut bölgeleri ise, yine Karﬂ›yaka, Çi€li, Bornova, Buca, Konak ve Gaziemir ilçelerinde yo€unlaﬂmakta2

Di€er yandan sanayi ve organize sanayi alanlar› ile küçük
sanatlar alanlar› da kentin güney, kuzey ve do€u akslar›nda kent ç›k›ﬂlar›nda yer almakta, bu ba€lamda çal›ﬂma
alanlar› ile konut alanlar› aras›ndaki ulaﬂ›m-eriﬂim talepleri de bu koridorlarda yo€unlaﬂmaktad›r.
‹zmir kentinin özetlenen, yerleﬂme desenindeki da€›l›m
ve ulaﬂ›m-eriﬂim talebinin yo€unlaﬂt›€› bu zonlar ve koridorlarla, Tüp Geçit önerilen ‹nciralt›-Çi€li,Bostanl› ba€lant›s›n›n etkin bir iliﬂkisinin bulunmad›€›, bu anlamda da önerinin hiç bir rasyonelli€inin olmad›€› rahatça söylenebilir.
Yap›lmas› önerilen tüp geçitin, bir talep analizine, trafik
say›m›na dayanmayan, ve de kent naz›m imar plan› ve
ulaﬂ›m master plan› böyle bir geçiﬂi öngörmedi€i halde
yap›lmak istenmesi, üzerinde dikkatle durulmas› gereken
bir büyük kentsel sorundur.
Önerilen projenin, ‹zmir körfezinin güneyinde ‹nciralt›’nda ve kuzeyinde Çi€lide geçece€i alanlar, özellikle yaban hayat› aç›s›ndan, uluslararas› öneme sahip sulak alanlardan olan Ramsar kapsam›ndaki alan›n devam›, tamamlay›c›s› niteli€inde olmas› nedeniyle Birinci Derece Do€al
Sit Alan› olarak tescil edilmiﬂ alanlard›r.
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si
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İnciraltı’na Yine Yeni Bir
Plan Önerisi
‹zmir Çevre Otoyolunun, tan›mlanan iki noktadan, tüp geçitle ba€lanarak ring olarak tamamlanaca€› görüﬂü de
yukar›da özetlenen nedenlerle, hiçbir bilimsel araﬂt›rmaya
dayanmayan, iﬂlevsiz ve kent içi ulaﬂ›m sorununun çözümü için yarars›z bir görüﬂtür. Ba€lant› kavﬂaklar›yla birlikte yaklaﬂ›k 11 km. uzunlu€undaki tüp geçit’in ciddi bir fizibilitesi ve yap›labilirlik etüdü de bulunmamaktad›r.
Sonuç olarak önerilen ‹zmir körfezi Tüp Geçit projesi yada otoray veya köprü, kent naz›m imar plan› ve ulaﬂ›m
plan›n›n önermedi€i, ancak geçece€i koridorlar›n ve ba€lant› noktalar›n›n çevresinde yeni talepler, spekülasyonlar
ve imar rantlar› yaratma potansiyeli olan bir projedir. Bu
anlamda do€al sit alanlar›n› olumsuz etkileyecek, her iki
k›y›daki do€al yaﬂam ortamlar›, önerilen otoyolun ve tüp
geçit ba€lant›lar›n›n getirece€i bask› alt›nda bu özelliklerini kaybedeceklerdir. Proje bu nitelikleri ile, kent içi ulaﬂ›m sorunlar›n›n çözümüne katk› olamayacak, aksine
kentte daha büyük sorunlar yaratabilecektir.
‹nﬂaat› deniz alt›nda ve batakl›k alanlarda yap›laca€›ndan,
yap›m maliyetinin oldukça yüksek olaca€› ortaya ç›kmaktad›r. Böylesi büyük bir finansal kayna€›n, kentin daha
öncelikli olan, toplu ulaﬂ›m-rayl› sistem ve deniz ulaﬂ›m›
projelerinin geliﬂtirilmesi için kullan›lmas›, ‹zmir'in kent içi
ulaﬂ›m sorununun çözümünde kal›c› ve do€ru bir politika
olacakt›r. Kald› ki kent içi ulaﬂ›m sorunlar›n›n, otomobil
yerine insan› esas alarak, toplu ulaﬂ›m sistemlerinin geliﬂtirilmesi politikalar› d›ﬂ›nda çözülebilmesi, henüz dünyada
hiçbir büyük kentte baﬂar›lamam›ﬂt›r.
Hasan Topal
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

İnciraltı ’nı n yapı laşmaya açı lması na yönelik girişimler
sürmektedir. Son olarak 2011 yı lı Nisan ay›nda, yarg› taraf›ndan yürütmesinin durdurulmas›na karar verilmiﬂ olan
plan çok küçük de€iﬂiklikler yap›larak “‹nciralt› Turizm
Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› Revizyonu”
olarak yeniden onaylanarak ask›ya ç›kar›lm›ﬂt›r. Ask›da bulunan 1/25000 ölçekli ‹nciralt› Turizm Merkezi Çevre Düzeni Plan› Revizyonu plan›, plan raporu ve plan notlar› eriﬂilebilen s›n›rl› belgeler üzerinden incelenmiﬂtir.
Balçova – ‹nciraltı ’nda belirlenmiﬂ olan yaklaﬂ›k 950 ha.
Turizm Merkezi alan›n›n 690 ha. k›sm›n›n, turizm amaçl› bu
planla yap›laﬂmaya aç›lmas›, ‹zmir kenti bütününü, Balçova’y›, Narl›dere’yi nas›l etkileyece€i belirlenmeden (düﬂünülmeden), Çevre Düzeni Plan› kavram›n›n kapsaml› içeri€i ve temel yaklaﬂ›m› dikkate al›nmadan, yatak kapasitesi
ve plan hedefleri belirlenmeden, aralar›nda iﬂlevsel iliﬂkiler
kurulmayan çok büyük alanlar›n turizm alan› s›n›r› olarak
planda aynen tan›mlanmas› ve turizm merkezinin Balçova
kesiminin plan kapsam›na al›nmam›ﬂ olmas›yla parçac› olarak çevre düzeni plan› yap›lmas› ﬂehircilik ve planlama ilkelerine ayk›r›d›r.
Konuya salt turizm sektörü aç›s›ndan ve mülkiyet sahiplerinin ma€duriyetini giderme temelinde yaklaﬂmak, koruma
kullanma dengesini olumsuz etkilemektedir. Bu ba€lamda
do€al sit alanlar›n›n korunmas› ilkesini gözetmeyen bir
yaklaﬂ›m, tar›m alanlar›n› dikkate almayan bir tutum, kent
peyzaj›na önem vermeyen bir anlay›ﬂla yap›lacak planlama, turizmin kendi kayna€›n› tüketmesi sonucunu yaratacakt›r.
Kentin mekansal oluﬂumu sürecinde büyük bir yanl›ﬂ›n
önüne geçilmesi aç›s›ndan bu plan›n iptal edilmesi yerel
yönetimler için de kentsel ve tarihsel bir sorumluluktur.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yönetim Kurulu
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Etkinlikler

Mimarlık Mesleğinin İlk Yılları Semineri Gerçekleşti

Mimarl›k Mesle€inin ‹lk Y›llar› semineri 11 May›s 2011 tarihinde
gerçekleﬂti. Seminerin ilk sunumunu gerçekleﬂtiren Mimarlar
Odas› ‹zmir ﬁubesi Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hasan Topal öncelikle mimarl›k ve mimarl›k mesle€ine de€indi. Bir meslek
örgütü olarak Mimarlar Odas›’n›n kuruluﬂ amaçlar› ve yasal
dayanaklar› hakk›nda bilgi aktaran Topal, meslek eti€i konusunu ele alarak sunumunu tamamlad›. Ali Okan Y›lmaz “Mimarl›k Bürosu Açmak” baﬂl›kl› sunumunda, mezuniyetinin
hemen ard›ndan mimarl›k bürosu açt›€›n› belirterek yaﬂad›€›
deneyimleri kat›l›mc›larla paylaﬂt›. Burcu Durmaz “Ücretli
Çal›ﬂan Mimar Olmak” baﬂl›kl› sunumunda, ücretli çal›ﬂan mimar olmas›n›n temel nedeni üzerinde durarak, mezuniyet
sonras› böyle bir statüde çal›ﬂman›n avantajlar›n› aktard›.
Ayr›ca serbest mimarl›k bürosu açmadan önce ne kadar çok
tecrübe ve bilgi edinilirse o kadar baﬂar›l› olaca€› inanc›n›
vurgulad›. ﬁebnem Yücel Young “Akademisyen Olmak” baﬂl›kl› sunumunu, akademisyenli€e dair mitler, akademisyenler
ne iﬂ yapar ve neden akademisyen olunur konular› üzerine
gerçekleﬂtirdi. Ülkemizde akademisyenlerin yaﬂad›€› güçlüklere de de€inen Yücel Young, akademisyenlerin meslek prati€i içinde de aktif olarak yer almas› gerekti€ini böylece daha sa€l›kl› bir e€itim verebilmelerinin mümkün olaca€›n› vurgulad›. Kat›l›mc›lar›n›n sorular›n›n yan›tlanmas›n›n ard›ndan
etkinlik sona erdi.
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Mimarl›k Mesle€inin ‹lk Y›llar› seminerinin ikincisi 12 May›s
2011 tarihinde Alev A€r›’n›n “Arsan›n Yap›ya Dönüﬂüm Süreci” sunumuyla gerçekleﬂti. Do€an Hasol’un Mimarl›k Sözlü€ü’ndeki mimar ve mimarl›k terimlerinin anlamlar›n› izleyenlerle paylaﬂan A€r›, uymam›z gereken hukuksal düzenlemelerin s›ras›yla anayasa, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler, genelgeler, tebli€ler ve her tür ölçekteki planlar oldu€unu dile getirdi. Medeni Kanun, Tapu, Kat
Mülkiyeti, Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma, ‹mar, Kadastro, K›y› ve Yap› Denetimi Hakk›nda Kanundan k›saca söz
eden A€r›, ‹mar Kanunu’nda sürecin nas›l iﬂledi€ini ve yap›
ruhsat› zorunlulu€unu da aktard›. Yap›laﬂma sürecinde izlenecek bir yol haritas› sunan A€r›, yap› ruhsat› talebinde istenen belgeleri ayr›nt›lar›yla aktard›. TMMOB Mimarlar Odas›
çizim sunuﬂ standartlar›n› örnekler üzerinden dikkat edilmesi gereken durumlar› da ileterek izleyenlerle paylaﬂan A€r›,
yap› ruhsat› sonras› yap›lmas› gerekenleri iletti. Yap› kullanma izin belgesi ve bu izni almak için gerekli belgelere de sunuﬂunda yer veren A€r›, son olarak konu ile ilgili sorular› yan›tlad›. Yeni mezun mimarlar›n arsan›n yap›ya dönüﬂüm sürecinde yaﬂanan prosedürlere iliﬂkin bilgilendirildi€i seminer
üyelerimiz taraf›ndan ilgiyle izlendi.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Etkinlikler

Clarissa Mendez Ersoy ve
Şebnem Yücel Young “Portfolyo
Hazırlama Teknikleri”ni Sundu

Tuğçe Kazanasmaz’ın Enerji
Etkin Yapılar ve Aydınlatma
Söyleşisi Gerçekleşti

Clarissa Mendez Ersoy ve ﬁebnem Yücel Young’›n “Portfolyo Haz›rlama Teknikleri” semineri 04 May›s 2011 Çarﬂamba
günü gerçekleﬂti. Di€er meslek gruplar› için yeterli bir tan›t›m yöntemi olan CV’nin biz mimarlar için yeterli olamad›€›n›, kendimizi anlatmak için grafik bir yönteme ihtiyaç duydu€umuzu aktararak sunuﬂuna baﬂlayan Mendez Ersoy, portfolyo haz›rl›€› öncelikle bir liste haz›rlanmas› ve sonras›ndaki
aﬂamalar› ayr›nt›l› olarak izleyenlerle paylaﬂt›. Storyboard,
dokümantasyon, strüktür, format, çizim / diyagramlar›n seçilmesi veya tekrar haz›rlanmas› ve son olarak mizanpaj aﬂamalar›n› örnekler üzerinden ileten Mendez Ersoy, portfolyonun hangi proje ile baﬂlad›€› ve hangi proje ile bitti€inin öneminin alt›n› çizdi. Storyboard aﬂamas›n›n portfolyoyu haz›rlamaya yard›mc› bir yol haritas› oldu€unu ve sonras›ndaki
dokümantasyon aﬂamas›nda tüm verilerin dijital formata
çevrilmesi gereklili€ini hat›rlatan Mendez Ersoy, taratma ile
foto€raf çekimi aras›ndaki farklar› da aktard›. Strüktür aﬂamas›nda grid oluﬂturman›n öneminden söz eden Mendez Ersoy, var olan verilerin gerekli görüldü€ünde portfolyo için
tekrar haz›rlanabilece€ine ve bu aç›dan portfolyonun eksikliklerimizi gidermemize olanak sa€layan bir araç oldu€una
da dikkat çekti. Mizanpaj aﬂamas›nda projemizi en iyi anlatacak ﬂekilde düzenlememizin ve gereksiz arka planlardan kaç›nmam›z›n önemine de de€inilen seminer ilgiyle izlendi.

Enerji Etkin Yap›lar ve Ayd›nlatma söyleﬂisi 25 May›s Çarﬂamba günü ﬁubemiz seminer salonunda Ö€retim Görevlisi
Z. Tu€çe Kazanasmaz taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Sunumuna
“Enerji sorunu” kavram› ve bu soruna iliﬂkin günümüze kadar yaﬂanan sürece de€inerek baﬂlayan Kazanasmaz,ülkemizin enerji tüketimine ve talebine iliﬂkin verileri kat›l›mc›larla
paylaﬂt›. 2008 y›l›nda konut ve ticari binalardaki enerji tüketiminin, toplam tüketimin %36’s›n› oluﬂturdu€unu vurgulayan Kazanasmaz, enerjinin verimli kullan›lmas› için izlenecek
yöntemleri aktard›. Kazanasmaz, verimli ve etkin enerji kullan›m› için sistemlerin kuruluﬂ yüklerinin ve kullan›m sürelerinin
minimize edilmesi gerekti€ini belirterek, yap›larda al›nmas›
gereken tedbirleri ve enerji etkin tasar›m de€iﬂkenlerini örneklerle aç›klad›. Yap›n›n; kullan›c›n›n iklimsel konfor koﬂullar›n› sa€lamak için do€al kaynaklardan maksimum yararlanaca€› ﬂekilde tasarlanmas› gerekti€ini vurgulayan Kazanasmaz, yer seçimi, yap›n›n konumlanmas›, biçimi, bina kabu€unun termofiziksel özellikleri, malzeme seçimi ve mekan organizasyonunun tasar›m›nda enerji verimlili€i aç›s›ndan dikkat
edilmesi gereken hususlara de€indi. Enerji etkin ayd›nlatma
sistemi tasar›m süreci ve bu süreci etkileyen tasar›m kriterlerini de aç›klayan Kazanasmaz, kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlayarak söyleﬂini tamamlad›.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Etkinlikler

Yeni Ticaret Kanunu ve
Borçlar Kanunu Semineri
Gerçekleşti

Füsun Erdoğanlar Bengisu ve
Murat Bengisu Avustralya
İzlenimlerini Paylaştı

Yeni Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu semineri 26 May›s Perﬂembe günü ﬁubemiz seminer salonunda ﬁubemiz
hukuk dan›ﬂman› Avukat Özgür Güreﬂçi ve mali dan›ﬂman› yeminli mali müﬂavir Yüksel Koç taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.
Borçlar Kanunda yap›lan de€iﬂikliklerin gerekçelerine de€inerek seminere baﬂlayan Yüksel Koç, yeni yap›lacak
olan de€iﬂikliklerle 1926 y›l›nda haz›rlanan kanunun günümüzün ihtiyaçlar› do€rultusunda revize edildi€ini, yaz›m
dilinin Türkçeleﬂtirilerek daha anlaﬂ›l›r hale getirildi€ini ve
Avrupa Birli€i ülkeleri ile daha uyumlu hale getirildi€ini
belirtti. Mimarlar› daha çok ilgilendirecek iki k›s›m bulundu€unu belirten Koç, bunlar›n eser sözleﬂmesi ve hizmet
sözleﬂmesi ile ilgili bilgileri içeren bölümler oldu€unu vurgulad›. E-mail yoluyla yap›lacak sözleﬂmelerin düzenlendi€ini ve e-imzan›n da art›k kanunen kullan›labilir olaca€›n› aç›klad›. Avukat Özgür Güreﬂçi ise hukuki aç›dan kanunu ele alarak yap›lan de€iﬂiklikleri k›saca özetledi. Özellikle ﬂirketlerin kuruluﬂ ﬂartlar›na ve kuruluﬂ belgelerine iliﬂkin yeni düzenlemeler getirildi€ine de€inen Güreﬂçi, mevcut ﬂirketler ve yeni kurulacak ﬂirketler aç›s›ndan önemli
maddelere iliﬂkin bilgi aktard›. En önemli de€iﬂikliklerden
birinin anonim ve limited ﬂirketlerin kurulmas› için gerekli
minimum ortak say›s›nda yap›ld›€›n› aktaran Güreﬂçi, yeni kanun ile bir tek kiﬂinin de anonim veya limited ﬂirket
kurabilece€ini aç›klad›. Güreﬂçi ve Koç kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlayarak semineri tamamlad›.
6

Avustralya ‹zlenimleri söyleﬂisi 1 Haziran Çarﬂamba günü
ﬁubemiz seminer salonunda yüksek mimar Füsun Erdo€anlar Bengisu ve profesör doktor Murat Bengisu taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. 28 Kas›m - 6 Aral›k 2010 tarihleri aras›nda bir konferansa kat›lmak amac›yla Güney Avustralya
eyaletinin baﬂkenti olan Adeleaid kentine gezi yapt›klar›n› aktararak sunuma baﬂlayan Murat Bengisu, Güney
Avustralya ve Adelaeid kentinin tarihçesi hakk›nda k›saca
bilgi aktard›. Füsun Bengisu ise bölgede görülen mimari
stilleri izleyenlerle paylaştı . Bölgede “Renaissance Revival”, “Queen Anne”, “Gothic Revival”, “Italianate” gibi stillerde yap›lar bulundu€una de€inen Bengisu, Adeleaid
kentinin sembolü olan mimari yap›lar hakkı nda bilgi verdi. Bengisu ayr›ca Adeleaid’da bulunan konut stillerini de
örneklerle açı kladı . Gezilerinin son bölümünde görme f›rsat› bulduklar› Sydney Opera Binas› ve Sydney Liman
Köprüsü’ne iliﬂkin bilgiler veren Bengisu, kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlayarak söyleﬂiyi tamamlad›.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Etkinlikler

Bulgaristanlı Mimar ve
Mühendisler Şubemizi
Ziyaret Etti

Bulgaristan’dan gelen bir grup mimar ve mühendis 16 May›s 2011 tarihinde ﬁubemizi ziyaret ederek, yapt›klar› çal›ﬂmalar ve gezileri hakk›nda bilgilendirme yapt›. Mimarlar
Odas› Genel Sekreteri Necip Mutlu ve ﬁubemiz Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Hasan Topal Mimarlar Odas› yap›lanmas›
ve yap›lan çal›ﬂmalar hakk›nda bilgi aktard›. Türkiye ve ‹zmir’de planlama, kentleﬂme ve gecekondular›n oluﬂumlar›
üzerine çeﬂitli sorular soran gruba, Hasan Topal ülkemizde
son elli y›lda yaﬂanan sürece iliﬂkin bilgi verdi. Üyemiz
Kemal Gerçek’in organizasyonuyla gerçekleşen toplantı da
bina yap›m süreci, h›zl› kentleﬂme ve beraberinde getirdi€i sorunlar ve her iki ülkeden örneklerle tart›ﬂ›ld›.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

15 Mayıs’ta Haklarımız,
Geleceğimiz, Halkımız,
Ülkemiz İçin “TMMOB
Mitingi” ile Alanlardaydık

Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen mimar, mühendis, ve
ﬂehir planc›lar›, "Haklar›m›z, gelece€imiz, halk›m›z, ülkemiz için söyleyecek sözümüz var” ça€r›s›yla Ankara S›hhiye Meydan›’nda buluﬂtu. On binlerce kiﬂinin kat›ld›€› miting büyük bir coﬂkuyla geçti. 15 May›s Pazar günü sabah
saatlerinden itibaren TMMOB’ye ba€l› 23 odan›n pankartlar› alt›nda Tren Gar›’nda toplanmaya baﬂlayan, mimar,
mühendis ve ﬂehir planc›lar› taﬂ›d›klar› dövizlerle meslek
alanlar› üzerinden Türkiye’nin sorunlar›na dikkat çektiler.
Bandista’n›n müzikleri eﬂli€inde mitingi alan›na giren coﬂkulu kalabal›k, sloganlarla “Eﬂitlik, özgürlük, ba€›ms›zl›k,
demokrasi ve bir arada yaﬂama” taleplerini dile getirdi.
D‹SK, KESK, TTB, emek-meslek örgütleri, siyasi partiler,
demokratik kitle örgütlerinin de destek verdi€i miting,
TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet So€anc›’n›n konuﬂmas›n›n ard›ndan verilen konserle sona erdi.
7
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Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 2011’de Mezun Olan
Mimarlık Bölümü Öğrencileri Törenle Diplomalarını Aldılar

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Bölümü’nden mezun
olan mimarl›k ö€rencileri, okullar› taraf›ndan düzenlenen
mezuniyet törenlerinde diplomalar›n› ald›lar. Mimarlı k
Bölümü’den birincilikle mezun olan Fatma Ural, ikinci olan
Deren Uysal ve üçüncü olan Canan Yemen’e ﬁubemiz Yö-

netim Kurulu Baﬂkan› Hasan Topal plaketlerini verdi. 15
Haziran 2011 tarihinde Tenis Kulübü / Kültürpark’ta Odam›z taraf›ndan düzenlenen mezuniyet kokteylinde biraraya gelen genç meslektaﬂlar›m›z› kutluyor, baﬂar›l› bir meslek hayat› diliyoruz.

Baykuşlar Toplanıyor 2011 Çalışmalarına Devam Ediyor

Bu yil ikincisi düzenlenecek olan etkinlik 23-29 Temmuz
2011 tarihleri arasinda Urla Karanntina Adas›nda gerceklesecek.
8

“Baykuslar Toplaniyor” etkinligi, Mimarlar Odasi Izmir
Subesi Ogrenci Uyeleri tarafindan kurulan Yaz Okulu
Komisyonu’nca duzenlenmektedir. Etkinlik, yurt capinda
mimarlik öğrencilerini biraraya getirmeyi, mimarl›€›n
dertlerini, mimarl›kta yanl›ﬂ giden baz› olaylar› masaya
yat›rmay› amaclamaktadir. Etkinlik basvuru tarihi, program ve atölyeler ilerleyen tarihlerde websitesinden duyurulacaktir.
‹letiﬂim Adresi: www.baykuslartoplaniyor.org
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Yeni E-Eğitimler Aç›ld›

Mimarlar Odası İzmir Şubesi
Çeşme Temsilciliği Kuruldu

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

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Çeşme Temsilciliği çalı şmaları na başladı . Çeşme ve Alaçatı bölgesini kapsayan
temsilciliğin yapı lan seçimle gelen Yönetim Kurulu
aşağı daki gibi oluşmuştur.

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

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

Baﬂkan:
Sekreter:
Sayman:
Üye:
Üye:

‹letiﬂim Adresi: www.mimarlarodasi.org.tr/

Yönetim Kurulu’na çalı şmaları nda başarı lar dileriz.

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

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

Şubemiz Hukuk ve Mali Dan›şmanl›k Hizmeti Vermeye
Devam Ediyor
Üyelerimiz için Hukuk ve mali konularda dan›ﬂmanl›k hizmeti vermeye devam ediyoruz. Mesle€in uygulanmas›na
iliﬂkin konularda karﬂ›laﬂ›lan hukuki ve mali sorunlar›n›z›n çözüm yollar› bulmak için ﬁube dan›ﬂmanlar›mı zı arayabilirsiniz.
Hukuk Dan›ﬂman›
Av. Güney Dinç

Hukuk Dan›ﬂman›
Av. Özgür Güreﬂçi

Mali Dan›ﬂman
Yeminli Mali Müﬂavir, Eski Baﬂ Hesap Uzman›
Yüksel Koç

TEL (232) 483 73 14
guney.dinc@mynet.com

TEL (232) 422 43 19
ozgurguresci@gmail.com

TEL (232) 421 20 59
yukselkoc@hotmail.com

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Teknik Gezi

Ayﬂe Atatoprak

Muhteşem Eserleriyle Edirne Gezisi
kullan›lan yontu sanat›m›z›n en de€erli isimlerinden ‹lhan
Koman’›n do€du€u evden baﬂlad›k. Neo Klasik üsluptaki
konak, Rum mimar ve ressamlar taraf›ndan Dr. Dimsa için
1908’de yapt›r›lm›ﬂt›r. Bir bodrum ve iki kattan oluﬂan yap› bir doktor evi olarak planlanm›ﬂt›r. Tavan resimleri ve
s›va üzerine boyamalarla ünlüdür.
Kaleiçi’ne girerek yol boyunca sivil mimari özellikleri olan
eski evler, restore edilmiﬂ ve edilmekte olan ve s›ras›n›
bekleyen güzelim konaklar, cami, sinegog ve kiliseler gördük.
S›ras›yla; İkiz evler, İtalyan Kilisesi, Türk Ocağı Binası ,
Kı z Rum Mektebi, ‹stiklal ‹lkö€retim Okulu, üst düzey kiﬂiler için misafirhane olarak kullan›lan Eski Vali Kona€›,
Edirne Merkez Sinagogu.
19 May›s sabah› erken saatlerde uçak ile ‹stanbul’a, oradan otobüsümüzle 96 y›l Osmanl›’ya baﬂkentlik yapm›ﬂ,
700’e yak›n eseriyle aç›k hava müzesi konumunda olan
s›n›r kentimiz Edirne’ye ulaﬂt›k.
Otelimizde bizleri üç gün boyunca kenti dolaﬂt›racak olan
mimar Mehmet Tan’›n güler yüzü karﬂ›lad›.
Önce Edirne’ye özgü meﬂhur ci€erini yemek üzere Niyazi Usta’ya geldik. Yan›nda ac› biberi ile nas›l bir damak
çatlatan lezzet. An›nda ikinci tabaklar gelmeye baﬂlad›.
Midemiz bayram etti.
Gezimize “Kültür ve Turizm Bakanl›€› Edirne Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu Müdürlü€ü” olarak
10

1434 y›l›nda Sultan II. Murat döneminde medrese olarak
yap›lm›ﬂ Dar-ül Hadis Camisi Sultan eserlerindendir.
Hz.Muhammet’in Edirne’de II.Murat’a rüyas›ndayken emir
verdi€i söylenir. Bu nedenle dualar›n kabul gördü€ü yerlerden biri olarak bilinmektedir.
Sonradan camiye dönüﬂtüren medrese 2006 y›l›nda Türkiye’nin en çevreci camisi seçilmiﬂtir.
Koza Fabrikas› (‹pekböce€i), tren raylar›n›n kullan›ld›€›
1902’de temeli at›l›p, 1905’de okul olarak faaliyete geçmiﬂ
müzik okulu (az›nl›k okulu), Edirne Kalesi sur duvarlar›,
Makedonya Kulesi. Saraçlar caddesinden sonra Tunca
Köprüsü (Ekmekcizade Ahmet Paşa), 1931 y›l›nda aç›lan
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Edine Jenaratör binası ve 1842-1847 y›llar› aras›nda Meriç
ile Tuna nehrinin birleştiği Bülbül adası mevkiinin hemen
batı sı nda bulunan Meriç (Mecidiye) Köprülerini aﬂ›p Meriç k›y›s›ndaki eski Gümrük Karakol Binas› olan ﬂimdi belediyenin iﬂletti€i çay bahçesinde oturduk. Demli çay ve
kahvelerimizi yudumlarken Mehmet Bey ö€lenden bu yana hiç durmadan 15 km yürüdü€ümüzü söyledi€inde yorgunlu€umuzun nedenini anlad›k.
Grubumuzla beraber olmak isteyen Belediye Baﬂkan›’n›n
19 May›s nedeniyle program› çok yo€undu, ancak bizleri
çay bahçesinde misafir etti.
Uzun bir soluklanmadan sonra Hac› Adil Bey çeﬂmesi, Eski “Şehir İstasyonu” binas›n› görerek, Jandarma ﬁehitli€ini ziyaret ettik.
Sö€ütlük ‹zzet Arseven Orman›na girerek as›rl›k ç›narlar›n
alt›nda c›v›l c›v›l kuﬂ sesleri aras›nda yüzlerini Meriç’e dönmüﬂ piknik yapanlarla selamlaﬂt›k.
Akﬂam yeme€ine gidece€imiz Villa Restoran bulundu€umuz yere çok yak›nd›. Yorgun oldu€umuzdan otelde k›yafet de€iﬂtirmeden tatl› bir telaﬂ içinde ak›p giden Meriç k›y›s›ndaki yerimize geldik. Gece boyunca ince saz eﬂli€inde ﬂark›lar, türküler söylendi, oyunlar oynand› ve bir duble rak› ile ruhumuzu ve gönlümüzü ﬂenlendirdik. Otele
geldi€imizde gençler e€lenceye doymam›ﬂ olmal› ki geceyi diskoda sonland›rd›.
Sabah Saint-Helena ve Konstantin Kilisesinden, Ekmekçio€lu Ahmet Paﬂa Kervansaray›na geldik. Kervansaray AyMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

ﬂe Kad›n Semtinde bulundu€undan Ayﬂe Kad›n Han› diye
an›lmakta. Sultan I. Ahmet buyru€uyla, Defterdar Ahmet
Paﬂa taraf›ndan 1609 y›l›nda yapt›r›lm›ﬂt›r. Mimar› Sedefkar Mehmet A€a ile Edirneli Hac› ﬁaban’d›r. Duvarlar kesme ve yontma taﬂ olup, taçkap›n›n sivri kemer içinde yaz›t› vard›r. An›tsal bir yap› olan Kervansaray›n arka yüzündeki mermer süslemeli pencereler ilginçtir. Tek katl› olan
kervansarayda odalar yerine salonlar bulunmaktad›r. Bu
bölümlerin avlu ile ba€lant›s› yoktur.
Mimar› Nazif Bey olan ve temeli 1898 y›l›nda Belediye
Baﬂkan› Dilaver Bey taraf›ndan at›lan 1900 y›l›nda tamamlanan Belediye hizmetlerinin verilmekte oldu€u Türkiye’nin en eski binalar›ndan Edirne Belediye Binas›n› gezerken hepimiz mest olduk.
On odas›, iki salonu bulunan içinde göz kamaﬂt›r›c› çini
sobalar›n›n bulundu€u binada odalardan birinde 1930 y›l›nda Edirne’yi ziyaret eden Atatürk kald›€› için an›s›na
düzenlenmiﬂ olup, ziyarete aç›kt›r.
Bizlerde Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi olarak an› defterine
Atatürk’e olan ﬂükranlar›m›z› yazarak Odam›z› temsilen
Yönetim Kurulu üyemiz Alev A€r›’ya imzalatt›k.
Edirne’nin ilk an›tsal yap›s› Eski Camii ve hemen arkas›ndaki Kanuni Sultan Süleyman’›n Sadrazam› Rüstem Paﬂa
taraf›ndan 1561 de Mimar Sinan’a yapt›r›lan Rüstem Paﬂa
Kervansaray› dikdörtgen avlunun çevresinde iki kat halinde 102 odas› yer almakta. Katlar›n avluya bakan yüzleri
revakl›d›r. Uzun kenar›nda karﬂ›l›kl› olarak yukar› ç›kan
11
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merdivenleri vard›r. Üst kat pencere ve kap› kemerlerindeki tu€la ve süsleme ilginçtir. Ön cephede bulunan 21
adet dükkan Kervansaray’a gelir getirmek amac›yla yap›lm›ﬂt›r.
1972 y›l›nda otel haline getirilmiﬂ, restorasyonda gösterilen baﬂar› nedeniyle de A€a Han Mimarl›k ödülü kazanm›ﬂt›r.
Farkl› biçimde tasarlanm›ﬂ dört minaresiyle üç ﬂerefeli cami, mavi-beyaz çinileriyle Muradiye Camii. Sonras› Köfteci Osman’da yine rejimler unutuldu. Ekmeklerimizi özel
yap›lan ac› biber salçalar›na bana bana afiyetle yedik.
Sultan III. Murat zaman›nda Selimiye Cami’sine gelir sa€lamak amac›yla Mimar Sinan’›n kalfas› Davut A€a’ya yapt›r›lan Arasta Çarﬂ›s› 225 m boyunda 73 kemerli ve 4 kap›l›d›r. 124 dükkan mevcuttur. Selimiye Camisi’ni ziyarete
gelen turistlerin al›ﬂveriﬂ noktas›d›r.
Binan›n ortas›ndaki kubbe “Dua Kubbesi” olarak bilinir.
Dükkan sahiplerinin her sabah burada toplan›p do€ru iﬂ
yapacaklar›na dair yemin ve dua etmeleri nedeniyle böyle adland›r›lm›ﬂt›r.
UNESCO’nun Dünya Kültür Mirasi Listesi’ne girmeye haz›rlanan Mimar Sinan’›n “Ustal›k Eserim” diyerek döneminin ve ondan sonraki dönemlerin en muhteﬂem eseri, mimarinin en güzel örneklerinden Selimiye Camii karﬂ›m›zdayd›.
1569 – 1575 y›llar› aras›nda II. Selim taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂt›r. Taﬂ iﬂçili€i, çinileri, kalem iﬂi bezemeleri, pencerelerindeki cam iﬂçili€i, oya gibi iﬂlenmiﬂ minberi, mihrab›, muhteﬂem kubbesi.
Camiden ç›k›p Edirne’nin fethinden sonra yap›lan ilk saray› Saray-› Atik, Taş odalar (Fatih’in sütannesi Dayye Ha12

tun), Osmanl› mezar taﬂlar› ve Arkeoloji ve Etnografya
müzesini gezdik. Müzede yine misafir edildik.
Saray-› Atik döneminden ayakta kalabilen tek yap› Saray
Hamam›’n› da gördükten sonra Kap›kule s›n›r kap›s›na
geldik. Burada gümrük görevlisi Vali Bey’in özel izni ile
otobüsümüzü s›n›r kap›s›ndan hududa geçirerek bilgi verdi. Bulgaristan’a sadece birkaç ad›m kalm›ﬂt›.
Dönüﬂte Balkan ﬁehitli€i’nde ülkesini can›n› verecek kadar
seven Kuvva-i Milliyeci Yüzbaşı Reşit Bey (Süvari) için durup fatiham›z› okuduk.
Y›ld›r›m H›d›rtepe Tabyas›na ç›kt›€›m›zda aniden bast›ran
ya€mur ile birlikte askerlerimizin günlerce kald›€› yerde
eskilere giderek bir süre kald›k.
Tunca boyundaki 1562 y›l›nda Kanuni Sultan Süleyman taraf›ndan Mimar Sinan’a yapt›r›lan Adalet Kasr›, Selçuklu
mimari tarz›nda ve taﬂtan inﬂa edilmiﬂtir. Bu kas›r Divan-›
Hümayün (bakanlar kurulu) olarak kullan›l›rd›. ‹lk kat›nda
ﬂerbethane, ikincisinde divan katipleri, en üst katta da Divan heyetinin topland›€› mermer salon bulunmaktayd›.
Divan’›n topland›€› salon ortas›nda Edirnekari mermer bir
havuz ve köﬂede kafes arkas›nda padiﬂah›n taht› yer al›r.
K›rkp›nar ya€l› güreﬂlerinin yap›ld›€› yeri de gördükten
sonra bir gece önceki ac›m›z› ç›karmak gerekti. Otele geldik. Han›mlar ve beyler ﬂ›k k›yafetlerini giyerek saray içi
A€a Köﬂkü’ndeki akﬂam yeme€ine haz›rland›lar. Yeﬂilli€in
içinde, ya€murun getirdi€i hafif serinlik ve davul-zurna
eﬂli€inde yemeklerimizi yedik.
Son gün sabah otobüsümüze binince Mehmet Tan arkadaﬂ›m›z akﬂam ayr›ld›ktan sonra duygulanarak bizler için
ﬂiir yazd›€›n› söyledi ve bizlere okudu. Çok sevdik ve paylaﬂmak istedik.
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si
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Edirne - ‹zmir
Haberin var m›? Edirne
‹zmir’den dostlar›m geldi bugün.
Dolaﬂt›k
Kaleiçinin gizemli sokaklar›nda
Birbirimizle yeniden tan›ﬂt›k
Süslü konaklar›nda.
Yavaﬂça dokunduk
Görmüﬂ geçirmiﬂ trabzanlar›na merdivenlerinin
Cihannümalar›na ç›kt›k,
‹ndik
Serinli€ini hissettik
Mahzenlerinin
Köprülerinden geçtik senin
Arda, Tuna, Meriç nehirlerinle
Bat›dan Do€uya akt›k
Kar›ﬂt›k Ege’nin tuzlu sular›na
Dalga Dalga, köpük köpük taﬂt›k.
Vurduk,
Kordon boyunun k›y›lar›na beraber
Abe canca€›z›m ‹zmir
Unuttunmu?
Biz seninle esaretten özgürlü€e
Aretlik adaﬂt›k.
Karaa€aç bölgesinde restorana dönüﬂtürülmüﬂ tarihi Dr.
Bahaeddin Öğütmen Konağı , Edirne Kona€›, restorasyonu devam eden Mustafa Necati İlköğretim Okulu, Trakya
Üniversitesi Rektörlük yerleﬂkesi, Lozan Fidanlı ğı (Her
yı l 29 Ekim’de bir fidan eklenir.) ve Lozan An›t›.
Rektörlü€ün yan›ndaki sokaklar o kadar güzel yeﬂillendirilmiﬂ ve sevimli küçük küçük cafeler aç›lm›ﬂt›ki çay içilmeden geçilmezdi.
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

Edirne Darüﬂﬂifas›. Sultan II. Bayezid Külliyesi’ndeki ﬁifahane ve T›p Medresesi Osmanl›’n›n ilk ﬂifa evlerinden biri.
Yatakl› bir ana bölüm, bu bölümün tam ortas›nda 12 köﬂeli
f›skiyeli küçük bir havuz, müzisyenler için özel bir oda ve
eczane yer al›yordu. ﬁifahanede daha çok ruh hastalar›
tedavi ediliyormuﬂ. Tedavide ilac›n yan› s›ra müzikten yararlan›l›yormuﬂ. ﬁimdi sa€l›k müzesine dönüﬂtürülen ﬂifahanenin odalar›nda, eﬂyalar ve mankenlerle o günler yeniden canland›r›lm›ﬂ. Müze Avrupa Birli€inden bir de özel
ödül alm›ﬂ.
Ö€le yeme€imizi Park Otelimizin alt›nda nefis sulu yemekler yapan Tad›m’da yedik. Son al›ﬂveriﬂlerde badem
ezmeleri, mis sabunlar› ve beyaz peynirler al›nd›.
Edirne 3 gün boyunca sabahtan akﬂama dolaﬂmam›za
ra€men yetmemiﬂti. Her ﬂeyi yazamad›m. Tarihçelerini,
mimarisini anlatamad›m. E€er yazmaya kalksam bu bülten tamamen Edirne gezisi olarak bas›l›rd›.
Tabiî ki bu gezimizin bu kadar güzel geçmesinde, programda, her kap›n›n aç›lmas›nda, 3 günlük tatil boyunca hiç
s›k›lmadan her yeri b›kmadan gösterip anlatan Mimarlar
Odas› Edirne Temsilcili€inden, Çekül Vakf› Trakya Bölge
Koordinatörü Mimar Mehmet Tan’a ‹zmir ﬁube olarak çok
teﬂekkür ederiz.
‹stanbul’a uça€›m›za yetiﬂmek için Edirne’den ayr›l›rken
camilere, çeﬂmelere, köprülere, konaklara son bir kez selam verdik.
Seneye, Türkiye’nin her yerinden daha renkli ve en e€lencelisi olan Edirne Kakava ﬁenli€inde (H›drellez) buluﬂmak
dile€iyle.
13
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UIA Tokyo 2011 Kongresi
Hazırlıkları Sürüyor

Oda Üyelik İşlemleri Artık
İnternet Üzerinde

Uluslararas›
Mimarlar
Birli€i’nin (UIA) üç y›lda
bir düzenledi€i kongresi
2011 y›l›nda Japonya’n›n Tokyo kentinde gerçekleﬂtirilecek. 25-29 Eylül 2011 tarihlerinde düzenlenecek olan 24.
Dünya Mimarl›k Kongresi’ni, 29 Eylül-1 Ekim tarihlerindeki
UIA Genel Kurulu izleyecek. 2005 y›l›ndaki 22. Dünya
Mimarl›k Kongresi’ne ‹stanbul evsahipli€i yapm›ﬂt›.

Mimarlar Odas›
üyeleri, çevrimiçi
bilgilerine
ulaﬂmak, aidat
ödemelerini
yapmak ve internet üzerinden e-e€itimlere kat›lmak için
Oda web sitesinde kendi kiﬂisel sayfalar›na ulaﬂabiliyorlar. Sisteme giriﬂ yapmak, kendi kiﬂisel bilgilerinize ulaﬂmak ve güncellemek için ﬂubenize baﬂvuru yapman›z yeterli.

UIA 2011 Tokyo Kongresi’nde, kentin renkli ve hareketli
mimari yap›s›n›n Kongre kat›l›mc›lar› için çekici bir unsur
olaca€› düﬂünülüyor. “Tasar›m 2050” ana temas›yla
yap›lacak Kongre’de, 2050 y›l›na do€ru ve sonras›nda
gelece€in tasarlanmas›na iliﬂkin fikirlerin paylaﬂ›lmas› ve
geliﬂtirilmesi hedefleniyor. Kongre’nin alt temalar›
“Çevre” (yerküre, sürdürülebilir mimarl›k, do€al afetler,
su, tar›m, kozmik çevre), “Yaﬂam” (nüfus sorunlar›,
yaﬂlanan toplum, bulaﬂ›c› hastal›klar, suni yaﬂam, biyolojik çeﬂitlilik) ve “Hayatta Kalma Mücadelesi” (bilgi odakl›
toplum, kentsel sorunlar, ekonomi, ulaﬂ›m, e€itim, tarihi
miras) olarak belirlenmiﬂ.
Kongre’ye Japonya Mimarlar Enstitüsü’nün (JIA) Eski
Baﬂkan› Yoshiaki Ogura, Kongre Dan›ﬂma Kurulu’na ise
Japon mimar Fumihiko Maki baﬂkanl›k ediyor.
Fumihiko Maki 1993 y›l›nda UIA Alt›n Madalyas›’na lay›k
görülmüﬂtü. 2005’te ise UIA Alt›n Madalyas› yine Japon
bir mimar olan Tadao Ando’ya verilmiﬂti.

Uygulama 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle baﬂlad›. Bu iﬂlemle
sistem üzerinden kendi bilgilerinizi görmek (iletiﬂim, mali,
e€itim, proje vb), iletiﬂim bilgilerinizi güncellemek (ﬂubeniz arac›l›€›yla), aidat ödemelerini vs yapmak ve Mimarlar
Odas› taraf›ndan sunulan e-e€itimlere ücretsiz kat›lmak
mümkün olacak.
Sisteme giriﬂ yapabilmek için gerekli ﬂifre baﬂvurusunu
aﬂa€›da yer alan “Web Üzerinden Yap›lacak Üyelik ‹ﬂlemlerine ‹liﬂkin Sözleﬂme”yi ve “Oda E-Posta Hesab› Sözleﬂmesi”ni dokümanlar›n› indirip, gerekli yerleri doldurduktan sonra ba€l› bulundu€unuz ﬁubeye iletmeniz yeterli
olacak.

‹letiﬂim Adresi: www.uia2011tokyo.com/en
14

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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“Çaml›ca Tepesi TV-Radyo
Kulesi Fikir Projesi
Yar›şmas›” Hakk›nda

25. Uluslararası İzmir Festivali

‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi 2010 y›l›nda açmay› düﬂündü€ü Çaml›ca Tepesi'nde yeni bir TV-radyo anteni
uluslararas› fikir projesiyle ilgili olarak Uluslararas› Mimarlar Birli€i'ne (UIA) baﬂvurmas› üzerine UIA, ulusal kesim
olan Mimarlar Odas›'n›n görüﬂünü talep etmiﬂtir.

4 Temmuz 2011, Pazartesi
Bornova Amfi Tiyatro
P.I. TCHAIKOVSKY “ KU⁄U GÖLÜ”
Bilet için: www.dobgm.gov.tr

UIA'ya gönderilen 24 May›s 2010 tarihli raporda projenin,
Çaml›ca Tepesi’nin ‹stanbul silüetine, do€as›na ve kültürel de€erlerine verebilece€i tahribata vurgu yap›lmaktad›r. Bu raporda, tarihî ve sembolik bir alan olan Çaml›ca
Tepesi’nin, do€al ve kültürel miras olmas› nedeniyle S‹T
alan› olarak tescillendi€i, mevcut eski teknoloji ürünü
olan TV ve radyo antenlerinin de insan sa€l›€›na verdi€i
zararlar bilim insanlar›nca y›llard›r dile getirildi€i belirtilmektedir. Ayr›ca, dijital yay›n olanaklar›n›n geliﬂti€i günümüzde bölgenin dokusuna, Bo€az’›n silüetine zarar veren
antenlerin kald›r›larak baﬂka bir bölgeye taﬂ›nmas› ve tepenin Bo€az›n en önemli yeﬂil bölgesi oldu€u vurgusuyla kamusal alan olarak kullan›m›na uygun düzenlemelerin
yap›lmas› ve yap›laﬂmaya aç›lmamas› gereklili€i ifade
edilmektedir. Tüm bu beklentilerin aksine ayn› bölgede
340 m. yüksekli€inde, ‹stanbul’un ve Bo€az›n silüetini tamam›yla de€iﬂtirerek ‹stanbul kentinin simgesel de€erlerini olumsuz biçimde etkileyecek bir kule yap›s›n›n inﬂa
edilmesinden endiﬂe duyuldu€u belirtilmiﬂtir.

7 Temmuz 2011, Perﬂembe
D.E.Ü. Sabanc› Kültür Saray›
PAUL TAYLOR DANCE COMPANY

Mimarlar Odas› olarak, UNESCO ve ICOMOS ile olan protokoller gere€i de desteklemedi€imiz yar›ﬂmaya, bir kent
suçu yaratma sürecinde yer almamalar› gerekti€i düﬂüncesiyle meslektaﬂlar›m›z›n kat›lmamas›n› tavsiye ediyoruz.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

12 Temmuz 2011, Sal›
Kültürpark Aç›khava Tiyatrosu
NATALIE COLE
15 Temmuz 2011, Cuma
Celsus Kütüphanesi, Efes
UTO UGHI & I FILARMONICI DI ROMA
19 Temmuz 2011, Sal›
Ayavukla Kilisesi
DES EQUILIBRES
25. YIL GALA GECES‹
21 Temmuz 2011, Perﬂembe
Çeﬂme Kervansaray
I FAGIOLINI “A Venetian Flourish”

• S›n›rl› say›da koltuk için lütfen ‹KSEV’i aray›n›z
15
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Ödül - Yar›ﬂma

Tabanlıoğlu Mimarlık
Schindler 2011/ 2012 Mimarlık
İlk Kayit Tarihi: 01.09.2011
2011 RIBA Ödülü’nü Kazandı Yarışması
Tabanl›o€lu
Mimar l›k ta ra f›n dan
gerçekleﬂtirilen
“Loft Bahçe” Uluslararas› RIBA Ödülüne lay›k bulundu.
RIBA üyesi mimarlar›n Birleﬂik Krall›k
d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirdikleri yap›lar›n›
onurland›ran ödüle, bu y›l 13 proje
lay›k görüldü.
Foster and Partners, Zaha Hadid,
David Chipperfiel gibi dünyan›n en sayg›n mimarlar› olarak kabul edilen isimlere ait projelerin yer ald›€› listede
bu y›l kazananlar aras›nda ilk kez Türkiye’den Tabanl›o€lu Mimarl›k Loft Gardens Projesi ile yer ald›. 2007 y›l›nda
RIBA imtiyazl› üyeli€ine kabul edilen Murat Tabanlı o€lu
ve Melkan Gürsel Tabanl›o€lu’nun liderli€inde ça€daﬂ
projeler geliﬂtiren Tabanl›o€lu Mimarl›k, sahibi oldu€u
birçok ulusal ve uluslaras› ödüle bu kez dünyan›n en sayg›n mimarl›k ödülünü katarak, Türkiye’de gerçekleﬂen fikir ve mimarl›k üretiminin ölçe€ini yeni bir çizgiye taﬂ›yor.
Jüri, Levent Bahçe projesini, ana biçimine ustaca müdahalerle esnek bir yaﬂam formuna dönüﬂtürülmek suretiyle zarifce insani ölçe€e taﬂ›nd›€›na dikkat çekti.
16

Schindler Mimarl›k Yar›ﬂmas›
2011/2012'nin ana temas›, etrafl›l›k ve tüm vatandaﬂlar›n
engelsiz hareket edebilmesi
ile karakterize edilen bir tasar›m felsefesi olan "Herkes için Eriﬂim" Türkiye, "Schindler Mimarl›k Yar›ﬂmas›"na bu y›l yine dahil oldu. ‹ki y›lda bir
düzenlenen ve Avrupa'n›n seçkin üniversitelerinin kat›ld›€›
Schindler Mimarl›k Yar›ﬂmas›'n›n bu y›lki ev sahibi ‹sviçre'nin baﬂkenti Bern.
Schindler 2011 / 2012 Mimarl›k Yar›ﬂmas› baﬂl›yor. Yar›ﬂmada, mezun olma aﬂamas›nda olan mimarlar›n eserleri profesyonel bir jüri taraf›ndan de€erlendiriliyor. Yar›ﬂma, Avrupa'daki bir üniversitede veya mimarl›k okulunda lisans
e€itimlerinin son s›n›f›nda olan ya da master e€itimi almakta olan mimarl›k ö€rencilerine aç›k. Türkiye'deki üniversitelerin kat›ld›€› yar›ﬂmada, 2008'de ODTÜ'lü ö€rencilerin de bir üçüncülü€ü bulunuyor. Eylül 2011 itibariyle aç›lacak kay›tlar için ö€renciler www.schindleraward.com
adresinden online baﬂvuru yapabilir.
Schindler Mimarl›k Yar›ﬂmas›'nda büyük jüri on projeyi aday
gösteriyor ve kazananlar bu on proje aras›ndan seçiliyor.
Tüm adaylar ve aday gösterilen üniversitelerin temsilcileri
ödül törenine kat›lmak üzere davet ediliyor ve tüm konaklama ile yol giderleri Schindler taraf›ndan karﬂ›lan›yor. Bireysel ve üniversite olmak üzere iki kategoride yap›lan yar›ﬂmaya bireysel kat›lanlara birincilik ödülü 5000 euro. Schindler
Ödülü için en az 12 ö€renciyle baﬂvuruda bulunan üniversitenin birincilik ödülü ise 25 bin Euro. Kazananlar›n yan› s›ra
jüri özel de€ere sahip projelere de özel ödül verilebiliyor.
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si
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Yar›ﬂma

Çuhadaroğlu Alüminyum 2011 Öğrenci Proje Yar›şmas›
Son Teslim Tarihi: 17.10.2011

Çuhadaro€lu Metal Sanayi ve
Pazarlama A.ﬁ. taraf›ndan,
alüminyum sektörünün geliﬂimini desteklemek ve mimarl›k fakültelerinde ö€renim gören lisans ö€rencilerinin yarat›c›
fikirlerle kendilerini geliﬂtirmelerine f›rsat tan›mak amac›yla
düzenlenen Çuhadaro€lu Alüminyum 2011 Ö€renci Proje Yar›ﬂmas›’n›n (ALU2011) sekizincisi start ald›. Sanayici ve üniversiteleri bir araya getirmek suretiyle ö€rencileri, e€itim hayatlar› sonras›nda kendilerini bulacaklar› iﬂ ortam›na al›ﬂt›rmay› da
hedefleyen yar›ﬂmaya bu y›l Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipli€i yap›yor; ‹zmir Liman ‹ﬂletmeleri Müdürlü€ü, Yap›-Endüstri
Merkezi (YEM) ve TALSAD da destek veriyor. Bu y›lki konusu,
‹zmir Alsancak Liman›’nda Kentle Karﬂ›la(ﬂ)ma Platformu Fikir
Projesi olarak belirlenen yar›ﬂmaya, yurt içindeki üniversiteler
ile KKTC'deki üniversitelerin mimarl›k bölümlerinde ö€renim
gören lisans ö€rencileri bireysel ya da grup olarak kat›labilecekler. Tarih boyunca Anadolu’nun önemli liman kentlerinden
biri olan ‹zmir, günümüzde deniz ticaretinin yan› s›ra turistik niteli€iyle de öne ç›kmakta. Özellikle son y›llarda Alsancak Liman›, Akdeniz kurvaziyer turizminin önemli duraklar›ndan biri haline gelmiﬂ durumda. Ancak artan turist potansiyeline ra€men,
kente giriﬂ yapan ziyaretçiler için nitelikli bir karﬂ›lama hizmeti
sunulamamakta. Yar›ﬂmac›lardan, kentin bu sorununa yan›t
verecek ve 'kentle karﬂ›la(ﬂ)ma deneyimi'nin aç›l›mlar›n› sorgulayacak öneriler geliﬂtirmeleri bekleniyor. Yar›ﬂmac›lar›n, tasar›mlar›n› Çuhadaro€lu Alüminyum Sistemlerini düﬂünerek
geliﬂtirilmesi öneriliyor.

Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

Ödüller
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde düzenlenecek ödül töreninde
birinci olan projeye 6.000 TL, ikinci projeye 4.000 TL, üçüncü olan projeye ise 3.000 TL ödül verilecek. Yar›ﬂmada 3
proje de 1.000’er TL’lik mansiyon ile ödüllendirilecek.
Yar›ﬂman›n asil jüri üyeleri ﬂu isimlerden oluﬂuyor:
Orcan GÜNDÜZ,
Prof. Dr., (DEÜ)
Emine Özen EYÜCE,
Doç. Dr., (BÜ)
Ayﬂen C‹RAVO⁄LU,
Yrd. Doç. Dr., (YTÜ)
Hikmet Sivri GÖKMEN,
Yrd. Doç. Dr., (DEÜ)
Seçkin KUTUCU,
Yrd. Doç. Dr., (YÜ)
Ahmet YA⁄CIO⁄LU,
Y. Mimar
Tülin HAD‹,
Y. Mimar
Tamer BAﬁBU⁄,
Mimar
Vedat TOKYAY,
Mimar
Ayhan USTA,
Doç.Dr. (KTÜ) (yedek jüri üyesi)
Yar›ﬂma takvimi:
Fabrika gezisi (kaydolan ilk 40 yar›ﬂmac›): 10 Haziran 2011
Soru sorma için son tarih:
13 Haziran 2011
Yan›tlar›n ilan›:
20 Haziran 2011
Proje teslimi:
17 Ekim 2011, saat 18.00
Jüri de€erlendirmesi:
20–22 Ekim 2011
Sonuçlar›n ilan›:
01 Kas›m 2011
Ödül töreni, sergi ve kolokyum:
25 Kas›m 2011
‹letiﬂim Adresi: www.cuhadaroglu.com

17
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Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar
Cumhuriyet Meydan› ve Çevresi Ulusal Mimarl›k ve
Kentsel Tasar›m Fikir Proje Yar›şmas›
Yar›ﬂman›n konusu, “Afyonkarahisar Kenti Cumhuriyet
Meydan› ve Yak›n Çevresi”nin düzenlenmesi; Belediye
Kültür Merkezi yer seçimi ve tasar›m›n› da kapsayan, mimarl›k ve kentsel tasar›m projelerinin elde edilmesidir. Bu
yar›ﬂma, Afyonkarahisar Belediyesi’nce, ulusal düzeyde,
serbest ve tek aﬂamal› olarak aç›lm›ﬂt›r.
4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu’nun 23 ve 53 üncü maddelerine dayan›larak haz›rlanan, “Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›€›, Mühendislik, Kentsel Tasar›m Projeleri, ﬁehir ve Bölge
Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar›ﬂmalar› Yönetmeli€i” esaslar› uyar›nca aç›lan bu yar›ﬂmaya, en az bir mimar,
bir ﬂehir planc›s› ve bir peyzaj mimar› bulundurmak koﬂuluyla, TMMOB Mimarlar Odas›, ﬁehir Planc›lar› Odas›, Peyzaj Mimarlar› Odas›’na kay›tl› üyelerden oluﬂan ekipler kat›labilir.
Yarışma Takvimi
Yar›ﬂma, Resmi Gazete’de ilgili meslek oda ve kuruluﬂlar›n›n yay›n organlar›nda ve Afyonkarahisar Belediyesi’nin
resmi web sitesinde ilan edilerek 20/6/2011 tarihinde baﬂlayacakt›r.
• Soru - Cevaplar
Yar›ﬂmac›lar sorular›n› 22/7/2011 günü saat 17:30’a kadar
yar›ﬂma röportörlü€üne iletebilirler.
Cevaplar, soru sorma tarihinden sonraki 10 gün içinde
ﬂartname alan yar›ﬂmac›lara posta ile gönderilecek ayr›ca
Belediye’nin yar›ﬂma ile ilgili web sitesinde yay›nlanacakt›r.
18

• Yer Görme Tarihi
Yar›ﬂmac›lar yer görme iﬂlemini 19/9/2011 tarihine kadar
yapacak ve ilgili belgeyi mesai saatleri içinde “Afyonkarahisar Belediyesi, ‹mar ve ﬁehircilik Müdürlü€ü Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydan› ve Çevresi Ulusal Mimarl›k ve
Kentsel Tasar›m Fikir Proje Yar›ﬂmas› Raportörlü€ü”nden
alacaklard›r.
• Projelerin Teslim Tarihi, Yeri ve ﬁartlar›
Yar›ﬂmac›lar projeleri en geç 10/10/2011 tarihinde saat
17:00’a kadar “Afyonkarahisar Ticaret Borsas› ‹zmir Karayolu 8. Km Cumhuriyet Meydan› ve Çevresi Ulusal Mimarl›k ve Kentsel Tasar›m Fikir Proje Yar›ﬂmas› Raportörlü€ü
Merkez/AFYONKARAH‹SAR” adresine elden teslim edeceklerdir. Posta ve kargo ile gönderilen projelerin teslim
gününde saat 17:00’a kadar postaya veya kargoya verilmiﬂ ve en geç 13/10/2011 tarihinde 17.00 mesai bitimine
kadar yar›ﬂma raportörlü€ünün eline geçmiﬂ olmas› gerekmektedir. Kargo veya posta ile ilgili teslim al›nd› belgelerinin yar›ﬂma raportörlerine en geç 13/10/2011 tarihinde ve saat 17.00’a kadar kargoya verilen al›nd› belgesinin
idareye fakslanm›ﬂ olmas› gerekmektedir. Gerekti€inde
ibraz edilmek üzere saklanmas› önerilmektedir. Belirtilen
zamanda yar›ﬂma raportörlü€üne ulaﬂmam›ﬂ çal›ﬂmalar
yar›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lacakt›r. Kargo ve postadan do€an gecikme ve aksakl›klardan dolay› ‹dare sorumlu de€ildir.
Ambalajlar›n üzerinde yaln›z beﬂ rakaml› rumuz ve “Afyonkarahisar Belediyesi, ‹mar ve ﬁehircilik Müdürlü€ü Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydan› ve Çevresi Ulusal MiMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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marl›k ve Kentsel Tasar›m Fikir Proje Yar›ﬂmas› Raportörlü€ü” ifadesi yer alacak, bunun d›ﬂ›nda bir yaz› ve iﬂaret
konulmayacakt›r.

Betül TARKAN
Kaz›m ÇEﬁEAY
Ziya KÜKEY

• Jüri Toplant› Tarihi
Jüri, yar›ﬂman›n son teslim tarihini izleyen 15 gün içinde
toplanarak de€erlendirme çal›ﬂmalar›n› yapacakt›r.

Asli Jüri Üyeleri
Yavuz Selim SEP‹N Y. Müh. Mimar (‹.D.M.M. A. - Stuttgart T.U.) (Jüri Bşk.)
Prof. Dr. S. Güven B‹LSEL
Y. Müh. Mimar (‹.T.Ü.) Kent ve Bölge

• Yar›ﬂma Sonucu ve ‹lân ﬁekli
Jürinin de€erlendirme çal›ﬂmalar›n›n bitiminde, yar›ﬂman›n sonucu idare taraf›ndan Resmi Gazete’de, Kamu ‹hale
Kurumu yay›n organlar›nda, ilgili meslek oda ve kuruluﬂlar›n›n yay›n organlar›nda, Afyonkarahisar Belediyesi’nin
resmi www.afyon.bel.tr. adresli web sitesinde ilan edilecektir. Ayr›ca jüri raporu ço€alt›larak tüm yar›ﬂmac›lara
posta ile gönderilecektir.
• Projelerin Sergilenmesi ve Kolokyum Yeri ve Tarihi
Yar›ﬂmaya kat›lanlar, eserlerinin sergilenmesini ve yar›ﬂma dolay›s›yla yap›lacak yay›nda eserlerinin yer almas›n›
kabul ederler. Yar›ﬂmaya kat›lan tüm projeler, sonuçlar›n
ilan›n› takiben 15 gün süre ile Afyonkarahisar Belediyesi’nce sergilenecektir. Sergide yar›ﬂma ﬂartnamesi ve jüri
raporundan örnekler bulundurulacakt›r. Sergi süresi içinde kolokyum düzenlenecektir. Sergi ve kolokyum tarihi,
yeri, yar›ﬂma sonuçlar›yla birlikte duyurulacakt›r.
• Projelerin Geri Verilmesi
Ödül, mansiyon ve sat›n almaya lay›k görülen projeler ve
ekleri Afyonkarahisar Belediye’sinin mal›d›r. Bunlar›n d›ﬂ›nda kalan projeler sergi ve kolokyum bitiﬂ tarihinden itibaren 15 gün içinde yar›ﬂma raportörlü€ünden geri al›nabilecektir. Bu süre içinde teslim al›nmayan projelerden
‹dare sorumlu de€ildir.
Dan›ﬂman Jüri Üyeleri
Burhanettin ÇOBAN Afyonkarahisar Belediye Baﬂkan› - Avukat (D.E.Ü)
Ayfer ÖRTEN
Belediye Baﬂkan Yard›mc›s› - Mimar (‹.T.Ü)
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Belediye Meclis Üyesi - ﬁehir Planc›s› (‹.T.Ü)
Belediye Meclis Üyesi - ‹nﬂaat Mühendisi ( Y.T.Ü )
Belediye ‹mar ve ﬁehircilik Müdürü - ‹nﬂaat Tekn. (A.Ü.)

Planc›s› (Univ. of Sheffield)

Nejdet BEﬁBAﬁ
Y. Mimar (A.D.M.M. A.) - Restorasyon Uzman› (G.Ü.)
Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI Y. Mimar (‹.T.Ü.) - ﬁehir ve Bölge Planc›s›
Prof. Dr. Nur ÇA⁄LAR
Mimar (A.D.M.M. A.) - Peyzaj Mimar› (A.Ü.)
Prof. Dr. Sinan Mert ﬁENER
Y. Mimar (‹.T.Ü.)
Dr. Nuri SERTESER
Y. Mimar (‹.T.Ü.)
Yedek Jüri Üyeleri
Mehmet TANER
‹nﬂaat Mühendisi (Ege Ü.)
Oktay OKAY
Mimar (Y.T.Ü)
A. Ayça B‹LSEL Y. Mimar (M.S. G.S. Ü.) Kent Tasar›mc› (Univ.of Sheffield)
N. Serkan SA⁄IM
Peyzaj Mimar› (A.Ü.)
Raportörler
Betül ﬁEN
Mustafa Bülent B‹LEN

Mimar (T.Ü.) (Afyonkarahisar Belediyesi)
Harita Mühendisi (Y.T.Ü.) (Afyonkarahisar Bel.)

Ödül
1. Ödül: 100.000 TL (Yüz bin Türk Liras›)
1. Ödül: 70.000 TL (Yetmiﬂ bin Türk Liras›)
2. Ödül: 50.000 TL (Elli bin Türk Liras›)
Mansiyon 5 adet olmak üzere her biri 15.000 – TL (On Beﬂ
Bin Türk Liras›)
Sat›n alma için jüri emrine 15.000 TL (On beﬂ bin Türk Liras›) ayr›lacakt›r. Jüri istedi€i say›da sat›n almay› yapabildi€i gibi bu mebla€› kullan›p kullanmamakta serbest olacakt›r.
‹letiﬂim Adresi: www.afyon.bel.tr
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Sonuçlanan Yar›ﬂma

Troya Müzesi Mimari Proje Yar›şmas› Sonuçland›

Birinci ödül

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve yaklaﬂ›k
5000 y›ll›k geçmiﬂi olan Troya Ören Yeri’nden ç›kar›lan
arkeolojik eserlerin korunmas›na ve sergilenmesine yönelik Çanakkale’nin Tevfikiye Köyü’nde yap›lacak Troya Müzesi için mimari proje elde edilmesi amac›yla Kültür ve
Turizm Bakanl›€›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü€ünce düzenlenmiﬂ olan Troya Müzesi Ulusal Mimari Proje Yar›ﬂmas› 24.01.2011 tarih ve 27825 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanarak ilan edilmiﬂtir.
Dan›ﬂman Seçici Kurul Üyesi
Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürü
Osman Murat SÜSLÜ
Ernst PERNICKA
Prof Dr., (Troya Kaz› Baﬂkan›)
Rüstem ASLAN
Doç. Dr. (Arkeolog)
Baykan GÜNAY
Prof. Dr.,(ﬁehir Planc›s›)
Asli Seçici Kurul Üyesi
Cengiz BEKTAﬁ
Cafer BOZKURT
Han TÜMERTEK‹N
Emine Fatma ÖGÜN
Aysen SAVAﬁ
Murat TABANLIO⁄LU
Ali ‹hsan ÜNAY
20

Yüksek Mühendis Mimar
Yüksek Mühendis Mimar
Mimar
Mimar
Doç. Dr., (Mimar)
Mimar
Prof. Dr. (‹nﬂaat Mühendisi);

Yedek Seçici Kurul Üyesi
Afife BATUR
Prof. Dr. (Mimar)
Mehmet Halis GÜNEL
Doç Dr., (‹nﬂaat Mühendisi)
Erdal C‹VELEK
Mimar
Hasan F›rat D‹KER
Yrd. Doç. Dr., (Mimar)
Söz konusu yar›ﬂma kapsam›nda, 280 adet ﬂartname, 241
adet yer görme belgesi al›nm›ﬂ; Yar›ﬂma Raportörlü€üne
132 adet proje teslim edilmiﬂtir. Yar›ﬂma sonuçlar›, Seçici
Kurul’un 27 – 29 May›s 2011 tarihleri aras›nda Ankara’da
gerçeklesen de€erlendirme toplant›lar› sonucunda belirlenmiﬂtir. Jüri Raporu uyar›nca; verilen ödüller ve sahipleri aﬂa€›daki listede yer almaktad›r.
1. Ödül:
Ömer Selçuk BAZ
Okan BAL
Cenk KURTEL
Mehmet YILMAZ
Berrin YAVUZ
2. Ödül:
Ercan AGIRBAS

Mimar - Ekip Bas›
ﬁehir Planc›s›
‹nsaat Mühendisi
Makine Mühendisi
Elektrik Mühendisi

Yüksek Mimar, Sehir Planc›s›

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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İkinci ödül

Üçüncü ödül

3. Ödül:
Kutlu ‹nanç BAL
Hakan EVKAYA
Cengiz GÜNDEM‹R

Mansiyon
Erhan YILDIZ
Selahattin TÜYSÜZ
Yusuf Burak DOLU
Güven ÖZER
Süleyman BASIKAR
Dervis BOZ

Mansiyon:
Ahmet TERCAN
Nedim Erdal ÖZYURT
Aykut KÖKSAL
Esin TERCAN
Bahad›r SARGIN
Ramazan KURT
Turgut BOZKURT
Yasar HELVAY‹YEN
Mansiyon
Tolga ‹LT‹R
Fatih TAS
B. Kaan DURAN
Necdet DEM‹REL
Tevfik KÖROGLU
Ali Safi ÖZTÜRK

Mimar - Ekip Baﬂ›
Mimar
Mimar

Mimar - Ekip Baﬂ›
Mimar
Mimar
Mimar
Mimar
‹nﬂaat Mühendisi
Makine Mühendisi
Elektrik Mühendisi

Mimar - Ekip Baﬂ›
Mimar
Mimar
‹nﬂaat Mühendisi
Makine Mühendisi
Elektrik Mühendisi

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Sat›n Alma:
Regaip ADEM
Aynur KOT‹L
Yüksel AYAZ
Necdet BEKTAS
Murat ZURNACI
Sat›n Alma:
Ercan AGIRBAS
Sat›n Alma:
Levent ARIDAG
Fitnat C‹MS‹T
Kamil KAPTAN

Mimar - Ekip Baﬂ›
Y. Mimar
Y. Mimar
‹nﬂaat Mühendisi
Makine Mühendisi
Elektrik Mühendisi

Mimar - Ekip Baﬂ›
Mimar
‹nﬂaat Mühendisi
Elektrik Mühendisi
Makine Mühendisi

Yüksek Mimar, Sehir Planc›s›

Mimar - Ekip Baﬂ›
Mimar
Mimar

Yar›ﬂman›n sergisi 31 May›s – 6 Haziran 2011 tarihleri aras›nda Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde yap›lacak olup 6 Haziran 2011 tarihinde saat 18.00’de Ankara AKM’ de Kolokyum düzenlenecektir.
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Sonuçlanan Yar›ﬂma

T.C. Yozgat ‹l Genel Meclisi-‹l Özel ‹dare Binas› ve AVM
Ulusal Mimari Proje Yar›şmas› Sonuçlandı
3. Ödül
Nimet AYDIN
Yeliz TUNÇ
Yard›mc›lar
Murat TURAN
Ali DÜZDA⁄
Ebru ÖZTÜRK
Mürvet ﬁAH‹N
Esra GÜVEN
Berkan ERKOVAN
Ayﬂe UÇAR

Yar›ﬂmaya kat›lan projeler 10 Haziran – 20 Haziran 2011
tarihleri aras›nda Yozgat Merkez Celal Atik Kapal› Spor
Salonunda sergilenecektir. Kolokyum 20 Haziran 2011 tarihinde saat 14:00‘da sergi alan›nda yap›lacakt›r.
1. Ödül
Semih ARSLAN
Yusuf UYAR
Gürcan DEM‹RTAﬁ
Yard›mc›lar
Nevzat KASAL
Faruk AKARGÜL
2. Ödül
Kerem ÇINAR
G.Rabia KANAT
Dan›ﬂmanlar
M. Orkun ÖZÜER
22

Uluda€ Üniversitesi
Uluda€ Üniversitesi
Uluda€ Üniversitesi

Uluda€ Üniversitesi, Mimar
Uluda€ Üniversitesi, İnşaat Mühendisi

‹TÜ
ODTÜ

‹TÜ

1. Mansiyon
Muhammet BAﬁE⁄MEZ
Fatih ÖZAY
2. Mansiyon
Ayhan ERTU⁄RUL
Yard›mc›lar
Faz›l Efe ‹LGEN
Ayﬂe HAT‹PO⁄LU
Ça€›n ÖZBAK‹
‹pek Müge MUTLU
Nadire ERTU⁄RUL
Abdullah TURFAN
3. Mansiyon
Ali ÖZER
Ahmet Mucip ÜRGER
Yard›mc›lar
F. Emrah KÖﬁKERO⁄LU
Ercan KOCA

Gazi Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi

Gazi Üniversitesi, Mimar
‹TÜ, Mimar
Anadolu Üniversitesi, Mimar
Selçuk Üniversitesi, Mimar
SDÜ, Mimar
KTÜ, Mimar
Selçuk Üniversitesi, Mimar

Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi

‹TÜ

‹TÜ, Mimar
19 May›s Üniversitesi, Teknik Ressam
‹TÜ, Mimar
Bahçeﬂehir Üniversitesi. ‹ç Mimar Ö€r.
Bahçeﬂehir Üniversitesi. ‹ç Mimar Ö€r.
KTÜ, İç Mimar

ODTÜ
ODTÜ

ODTÜ, Mimar
‹nﬂaat Teknikeri

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Sonuçlanan Yar›ﬂma

Çukurova Bölgesindeki Mevsimlik Tar›m ‹şçilerine Yaşam Alan›
Tasar›m› Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yar›şmas› Sonuçlandı
1. Mansiyon
Gencay Çubuk
Tülin Naltekin
2. Mansiyon
ﬁeyma Köse
3. Mansiyon
Orhan Karaca
Cemil Kocamaz
Muhammet R. Ayparças›

Mimarlar Odas› Adana ﬁubesi'nin düzenledi€i Çukurova
Bölgesindeki Mevsimlik Tar›m ‹ﬂçilerine Yaﬂam Alan› Tasar›m› Ulusal Ö€renci Mimari Fikir Yar›ﬂmas› sonuçland›.
Ödül kazananlar ﬂöyle;
1. Ödül
Ayﬂegül Taﬂk›n
Gizem Çak›r
2. Ödül
Gonca Erdem
Benan Dönmez
Okan Karakaﬂ
3. Ödül
Fatma Nur Özo€lu
Burcu Ece

‹TÜ
‹TÜ

Mersin Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mersin Üniversitesi

YTÜ
YTÜ

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

4. Mansiyon
Seda Nehir Gümüﬂlü
Simge Ak›n
5. Mansiyon
Hakan K›l›nç
‹lknur Karl›

YTÜ
Mimar Sinan

MSGSÜ

Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi

‹TÜ
‹TÜ

YTÜ
YTÜ

Sat›nalma
Rafet Utku
Baﬂim Akiyev

MSGSÜ

Sat›nalma
Ece Üstün
Ezgi Baﬂtu€

‹TÜ

Sat›nalma
Ceren Okumuﬂ
Umut Atl›
Harun Kohen
Hatice P. Alkan
Sat›nalma
Ahmet Emre Güler

YTÜ

‹TÜ

‹TÜ
‹TÜ
‹TÜ
‹TÜ

Kocaeli Üniversitesi
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Mimarlar Odas› ‹zmir Şubesi ile Anlaşmal› Kuruluşlar
Ege Ekol Dershanesi
Ege Ekol Dershanesi Şubemiz üyelerine SBS gruplar› ve
11. s›n›flar için %25, Üniversite haz›rl›k gruplar› (YGS - LYS)
için %30 indirim uygulamaktad›r.
Tel: 0 232 445 03 04 • www.egeekoldershanesi.com
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

Değişim Optik
Şubemiz üyeleri için %50 indirim uygulamaktad›r.
Tel: 0 232 489 40 56
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

Avni Solakoğlu’nu Kaybettik

Karanlık Oda Fotoğraf Merkezi
Şubemiz üyeleri için tüm atölye ve etkinliklerde %20 indirim
uygulamaktad›r.
Tel: 0 232 464 54 04 • www.karanlikoda.org

16.12.2010 tarihinde kaybetti€imiz de€erli meslektaﬂ›m›z Avni Solakoğlu (Ankara DMMA, 1981) 14081 sicil numaras›
ile Odam›za kay›tl› idi.

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

Üyemizin ailesine, dostları na ve tüm
meslektaşlar›m›za başsağl›ğ› diliyoruz.

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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Yerel Süreli Yay›n • Ayda Bir Yay›mlan›r
Yay›n Yeri: 1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R
Tel: (0.232) 463 66 25 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr • http://www.izmimod.org.tr
SAYI : 2011/5 Bask› Tarihi: 28.06.2011
Bask›: Özdil Bas›mevi (0.212) 251 83 13
Yap›m: Mimarl›k Vakf› ‹ktisadi ‹ﬂletmesi (0.212) 244 86 87

Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

