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41. Olağan Şube
Genel Kurulu ve Seçimler
14 - 15 Ocak 2012
Tarihinde Gerçekleşecek
Gündem:
1. Yönetim Kurulu ad›na aç›l›ﬂ ve Baﬂkanl›k Divan› seçimi

GENEL KURUL TOPLANTISI

14
Saat
Yer

2. ﬁube Yönetim Kurulu çal›ﬂma raporunun okunmas›,
görüﬂülmesi ve hakk›nda karar al›nmas›

Ocak 2012

Cumartesi
: 10.00-17.00
: DESEM / DEÜ Rektörlük /
Alsancak

3. Yeni dönem çal›ﬂma ilkelerinin belirlenmesi
4. ﬁube organlar› ve Oda Genel Kurulu delegasyonu için
asil ve yedek adaylar›n belirlenmesi ve duyurulmas›
5. Seçimler

SEÇ‹MLER

15
Saat
Yer

Ocak 2012

Pazar
: 09.00-17.00
: Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

ŞUBE GENEL KURUL HAZIRLIK TOPLANTISI

28

Aralık 2012
Çarşamba

Saat

: 18.00

Yer

: Mimarlar Odası İzmir Şubesi

Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ
1
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Bas›n Bildirisi

24.10.2011

Van’da Yaşanan Deprem, Toplumumuz ‹çin “Güvenli Yaşam
Alanlar›” Olmad›ğ›n› Bir Kez Daha Aç›kça Göstermiştir
23.10.2011 Pazar günü, ö€le saatlerinde merkez üssü Van’a
ba€l› Tabanl› Köyü olan ve rihter ölçe€ine göre 7.2 büyüklü€ünde bir deprem, baﬂta Van il merkezi olmak üzere, Erciﬂ ilçesi ve ilçeye ba€l› bir çok yerleﬂim merkezinde yüzlerce binay› yerle bir etmiﬂtir.
Pek çok vatandaﬂ›m›z›n ölümüne neden olan do€a olay›n›n,
do€al olmayan y›k›m› karﬂ›s›nda öncelikle tüm halk›m›za baﬂ
sa€l›€› diliyor, yaral›lar›m›za acil ﬂifalar temenni ediyoruz.
1999 Büyük Marmara depreminin toplumumuz üzerinde yaratt›€› travma henüz atlat›lmadan, ülkemiz yine, yeni bir depremle derinden sars›ld›. Toplum olarak bu zor günlerimizin
birlik ve dayan›ﬂma ile aﬂ›laca€›na inan›yoruz.
Bizler; ülkemizde yaﬂanan önceki depremlerin y›k›m›n›n aras›ndan, kamu yönetiminin ciddi zihniyet ve yap›sal bir dönüﬂüm geçirece€ini ümit etmiﬂtik. Ancak, yaﬂad›€›m›z Van
depremi sonras›nda da gördük ki, kamu yönetimi deprem olgusunu bir bütünsellik içerisinde ele alarak, kentlerimizin
afetlere haz›rlanmas› ve ortaya ç›kabilecek zararlar›n en aza
indirilebilmesi için yeni yöntemler geliﬂtirememiﬂtir.
Deprem sonras› yine bildik görüntüler, yine yetkililerin bildik
bas›n demeçleri, oysa halk›m›z›n deprem sonras› verilen “ac›n›z› paylaﬂ›yoruz” demeçlerinden çok, deprem öncesi depremin afet olmas›n›n önüne geçecek ciddi tedbirlere ve mevzuata ihtiyac› vard›r.

• Yap›laﬂma ile ilgili mevzuat›m›z›n, bir bütünsellik içerisinde
yeniden ele al›nmas›n›,
• ‹vedi gereksinimimiz olan yaﬂam çevrelerimizin sa€l›kl› ve
güvenli hale getirilmesi, yap› stokumuzun iyileﬂtirilmesini,
• Kamu yönetiminin afet olgusunu bütünsel olarak görmesini ve bu do€rultuda ele almas›n›,
• Yap› denetim sisteminin, kamusal bir hizmet olarak ele al›nmas›n› ve her tür ticari kayg›dan uzak yeniden örgütlenmesini,
• Yaﬂam alanlar›m›z›n pazarlanacak bir meta olarak görülmemesini,
• Afetlere yönelik planlama süreçlerinin, yoksullu€un ve eﬂitsizli€in azalt›lmas› hedefi ile ele al›nmas›n›,
• Sa€l›ks›z ve güvensiz yerleﬂmelerde yaﬂaman›n kader olmad›€›n›,
Kamuoyumuzla pek çok defa paylaﬂmam›za karﬂ›n bu konular›n tamam›nda, geçen sürede yetkililerin olumlu bir yaklaﬂ›m›n› görmek mümkün olmam›ﬂt›r. Buna karﬂ›n uygulanmakta olan “ya€ma-talan politikalar›” ile her geçen gün kentlerimiz afetlere daha aç›k hale gelmektedir.

• Karar süreçlerinde bilimin rehberli€inde kamu ve toplum
yarar›n›n esas al›nmas› ve toplum kat›l›m›n›n ﬂart olmas› gerekti€ini,

Kamu yönetiminden sa€l›kl› ve güvenli bir yaﬂam çevresi talep etmek, kent, kültür, demokrasi ve mimarl›k ortam› için
gerekli oldu€u kadar, afetler karﬂ›s›nda temel yaklaﬂ›m›m›z›
da oluﬂturmaktad›r. Bu ba€lamda “sa€l›kl› ve güvenli bir çevrede yaﬂama hakk›” toplumsal bir talep haline gelmedikçe,
ülkemizde depremlerin yol açt›€› y›k›mlar kaç›n›lmaz olacakt›r.

• Çok otoriteli planlama süreçlerine son verilmesini,

De€erli kamuoyumuza sayg›yla duyurulur.

• Kentsel dönüﬂüm ad› alt›nda yeni ya€ma uygulamalar› yerine, afetlere karﬂ› kentlerimizin haz›rlanmas›n›n sa€lanmas›n›,

Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu

Mimarlar Odas› olarak;
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Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

M-aralik2:Layout 1 12/16/11 12:53 PM Page 3

Bas›n Aç›klamas›

27.11.2011

Mesleki ve Toplumsal Sorumluluğumuzu Yerine Getirmek
Üzere GÖNÜLLÜ M‹MARLARLA VAN’DAYIZ!...
Van ili ve çevresinde yaﬂanan 7,2 ve 5,6 büyüklü€ündeki
depremler, özellikle Van ili, ilçeleri ve k›rsal bölgelerinde yap›laﬂmalar›m›za zarar vermiﬂ, bölge halk›n› güvensiz ve sa€l›ks›z yaﬂam koﬂullar› ile karﬂ› karﬂ›ya b›rakm›ﬂt›r. Bölgede
halen devam eden deprem koﬂullar›, kentsel ve k›rsal yap›
stokunun ald›€› orta ve a€›r dereceli hasarlar ve iklim koﬂullar› nedeniyle devam eden bar›nma ve sa€l›k sorunlar› henüz
bitmemiﬂtir.
Gerek yerel ve merkezi yönetimler ve gerekse tüm ülke çap›ndaki gönüllülerce, afet sonras› için yard›ma seferber olunsa da, kentteki mevcut yap›laﬂmalar›n güvenli hale getirilmesi ve öncelikle de tehlike arz eden yap›lar›n›n tespit edilerek
y›k›m›, mevcut yap› stokunun incelenmesi, hasar durumunun
ehil kiﬂilerle ortaya konmas› acil bir zorunluluk haline gelmiﬂtir. Yap›lacak bu yap›sal tespit ve de€erlendirmeler, hasarl›
yap›lar›n yaratabilece€i yaﬂam risklerinin önüne geçilmesi ve
azalt›lmas› için mutlak acil bir gerekliliktir.
Yaklaﬂ›k 60.000 yap›n›n bulundu€u ilin tamam›nda bu çal›ﬂman›n h›zla yap›lmas›n›n önemi nedeniyle; Van Valili€i, Van
Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odas›, TMMOB ‹nﬂaat Mühendisleri Odas› ortak bir protokol yaparak, kurumlar aras› ortak
bir çal›ﬂma yürütme karar› alm›ﬂ bulunmaktad›r. Bu karar ile,
Van Afet Acil Durum Yönetimi Baﬂkanl›€›’nca yürütülen hasar tespiti ve sonras›nda yap›lacak di€er çal›ﬂmalar›n sistemli
ve sa€l›kl› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilmesine katk›da bulunmak
üzere meslek odalar›m›z sorumluluk alm›ﬂlard›r.
TMMOB Mimarlar Odas› ve TMMOB ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›; yap›lar›n tasar›m›, projelendirilmesi ve uygulamas›nda bi-

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

rinci öncelikli meslek disiplinleri ve kamu yarar›n› temel alan
anayasal meslek örgütleri olmalar› nedeniyle bu protokole
esas meslek odalar› olmuﬂlard›r.
Bu protokol ile, TMMOB Mimarlar Odas›, hasar tespiti konusunda deneyimli, afet ve hasar tespiti ba€lam›nda ayr›ca e€itim alm›ﬂ mimar üyelerinden gönüllü çal›ﬂmak isteyenleri organize etmektedir. TMMOB Mimarlar Odas›, tüm ﬂube ve
temsilciliklerinden hasar tespit çal›ﬂmalar›na gönüllü olarak
kat›lacak üyeleriyle birlikte 28 Kas›m Pazartesi gününden itibaren deprem bölgesinde göreve baﬂlayacakt›r.
Do€al ve yasal olarak afet yönetim mekanizmas›n›n bir parças› olan mesleki disiplinlerimiz ve meslek örgütlerimizin bu
süreçte yer almas›n›n, sa€l›kl› bir afet yönetimi yaklaﬂ›m› için
ön koﬂul oldu€u bilinmektedir. Bir di€er önemli hususun da
bu protokolun Belediye ve Valilik aras›nda iﬂbirli€ini öngörmesidir. Zira daha önce Odalarca haz›rlanan raporlarla ve
bildirilerde defalarca vurguland›€› gibi; afet yönetimi ile ilgili
olan “bütün kurum ve kuruluﬂlarla iﬂbirli€i yapma ve koordinasyon sa€lama ilkesini esas alan ça€daﬂ ve bilimsel ilkelere
uygun” yönetim sistemi kurulmas› zorunlulu€u vard›r.
Bu nedenle, kurumlar aras› iﬂbirli€i çerçevesinin, yaﬂam›n
normale dönece€i ana kadar sürdürülmesi için ek protokollerle geliﬂtirilmesi gerekmektedir. Kuruldu€u günden bu yana toplum hizmetinde olmay› temel ilke kabul eden Odam›z,
bu süreçler için de haz›r oldu€unu kamuoyuna ve ilgililere
iletmektedir.
Sayg›lar›m›zla,
TMMOB Mimarlar Odas›
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08.12.2011

Bas›n Aç›klamas›

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Gemi Mühendisleri
Odam›z›n Yan›ndad›r
Gemi Mühendisleri odam›z
uzmanl›k alan›na giren bir konuda yapt›€›
aç›klama ile Kamusal Görevini
yerine
getirmektedir. Bu
nedenle Oda Baﬂkan›m›z›n ﬂahs›na yönelik olarak yap›lan beyanatlar demokrasi kurallar›na uygun de€ildir, kabul etmiyoruz.
Bilindi€i üzere ‹zmir Büyük ﬁehir Belediyesi 15 adet gemi al›m› ile ilgili olarak ihaleye ç›km›ﬂ, geçti€imiz gün içerisinde de
ihale belirli bir süre ertelenmiﬂti. Erteleme haberlerinin bas›n
organlar›nda yer almas›yla birlikte ihale ﬂartnamesine iliﬂkin
de€erlendirmeler de bas›na yans›m›ﬂt›r. Konuyla ilgili olarak
uzman odam›z Gemi Mühendisleri Odas› da ihale ﬂartnamesine iliﬂkin görüﬂlerini ve kayg›lar›n› bas›n arac›l›€›yla kamuoyuyla paylaﬂm›ﬂt›r.
Kamusal bir görevi yerine getirmekten baﬂka bir amaç taﬂ›mayan bu aç›klama nedeniyle ‹zmir Büyükﬂehir Belediye
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Baﬂkan›n›n, Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir ﬁube Baﬂkan›m›z›n ﬂahs›na yönelik olarak küçük düﬂürücü ve karalay›c› beyanatlar› bir televizyon kanal›nda ve yaz›l› bas›nda yer alm›ﬂt›r.
Öncelikle TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu olarak, Gemi
Mühendisleri Odam›z›n ‹BB'nin Gemi ihalesi nedeniyle haz›rlam›ﬂ oldu€u rapor ve bas›n aç›klamas›nda an›lan ihaleye iliﬂkin olarak belirtilen görüﬂ ve kayg›lara kat›ld›€›m›z› kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Bununla birlikte Kentimiz için önemli bir yat›r›m hakk›nda uzman odam›z›n görüﬂ belirtmesi en temel demokrasi kural› ve
meslek odam›z›n anayasal bir görevidir. Kentin yöneticileri
belirtilen görüﬂlere kat›lmayabilir ancak bu kayg›lara daha
önce oldu€u gibi sayg› duymal›, çal›ﬂmalar›nda dikkate almal›d›r. Yap›lan eleﬂtiriler, aç›klanan görüﬂler karﬂ›s›nda Oda
baﬂkanlar›n›n ﬂahs›na yönelik, suçlay›c›, küçük düﬂürücü
aç›klamada bulunmak en temel demokrasi kural›n› hiçe saymakt›r bu kabul edilemez. Gemi Mühendisleri Odam›z›n yan›nda oldu€umuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

Sayg›lar›m›zla
TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Etkinlikler

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Topal Urla ve Buca Belediyeleri ile Üyelerimizin
Yaşadıkları Sorunları Görüştü

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hasan Topal, 2 Kas›m 2011 Çarﬂamba günü Urla ve Buca ile
çevresinde üyelerimizin mesleki uygulamalar› sürecinde
yaﬂad›klar› sorunlar konusunda Urla Belediye Baﬂkan› Selçuk Karaosmano€lu ve Belediye Baﬂkan Yard›mc›s› Hüseyin Özdemir ile Buca Belediye Baﬂkan Yard›mc›s› Tayfun
Emre ve Buca Belediyesi ‹mar Müdürü ‹pek Aksoy ile görüﬂtü. Görüﬂmelerde Urla imar plan›, plan notlar› ve imar
yönetmeli€inde Belediye taraf›ndan oluﬂturulan kararlar›n Mimarlar Odas›'na yaz›ﬂmalarla bildirilmesi ve Mimarlar Odas›'n›n üyelerini haberdar etmesi için önceden bilgilendirmenin sa€lanmas› kararlaﬂt›r›ld›. Urla'da planlama
çal›ﬂmalar› ve uygulamalar›n aﬂamalar›nda sa€lanacak orMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

tak çal›ﬂmalar ile karﬂ›laﬂ›lan s›k›nt›lar›n daha kolay aﬂ›labilece€i konusunda görüﬂ birli€i sa€land›. Buca Belediyesi ile görüﬂmede, mimarl›k hizmeti üreten mimarlar›n projelerinde ihtiyaç duyduklar› gerekli belgelerin düzenlenmesinde yaﬂanan gecikmeler konuﬂuldu. Buca Koruma
Amaçl› ‹mar Planlar›'n›n yürürlü€e girece€i zamanlama
hakk›nda de€erlendirmeler de paylaﬂ›ld›. Buca Belediyesi
taraf›ndan yap›lan aç›klamada Buca Kentsel Sit Alan›'n›
kapsayan Koruma Amaçl› ‹mar Plan›'n›n yaklaﬂ›k 3 ay içinde onama sürecinin tan›mlanaca€› da belirtildi. Görüﬂmelerde, karﬂ›l›kl› çabalarla yaﬂanan s›k›nt›lar›n giderilece€ine dikkat çekildi.
5
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Etkinlikler

‹ş Sağl›ğ› ve Güvenliği
Semineri Gerçekleşti
‹nﬂaat mühendisi ve
Baﬂ ‹ﬂ Müfettiﬂi Hakan Erdemgil'in "‹ﬂ
Sa€l›€› ve Güvenli€i"
semineri 25 Ekim Sal›
günü
ﬁubemizde
gerçekleﬂti. Erdemgil
sunumunda; 2008 y›l›ndan günümüze inﬂaat sektöründe gerçekleﬂen ölümcül
ve ölümcül olmayan iﬂ kazalar› ve çeﬂitlerinin istatistiklerini paylaﬂt› ve yap›lar›n inﬂaat sürecinde gerçekleﬂen sorunlardan, güvenlikle ilgili ana baﬂl›klardan, iﬂ yasas› ve
yeni yönetmeliklerden bahsetti. Yap› iﬂlerinde iﬂçi sa€l›€›
ve güvenli€i konusunda yönetmeliklere de€inen Erdemgil, yap› iﬂlerinde sorumlu olan aktörlerin görevlerinden
ve uygulama aﬂmas›nda sorumluluklar›ndan bahsetti. Yap› iﬂlerinde sorumlu aktörlerden iﬂverenlerin, proje sorumlusu, haz›rl›k koordinatörü ve uygulama koordinatörlerinin atanmalar› hakk›nda bilgi verildi ve sorumluluklar›
anlat›ld›. Yap› inﬂaat›nda sa€l›kl› bir saha için aﬂamalar›
aktaran Erdemgil, iﬂçiler için y›lda bir sa€l›k raporu al›nmas› gerekti€inden, iﬂverenin iﬂçilere iﬂ sa€l›€› ve güvenli€i konusunda e€itim vermesi zorunlulu€undan, her 10
personel için bir ilkyard›m sertifikas› sahibi iﬂçi çal›ﬂt›rma
zorunlulu€undan, çevre güvenli€i, kaz› iﬂleri organizasyonu, iﬂ ekipmanlar›, kiﬂisel koruyucu donan›mlardan bahsetti. Türkiye ve yurtd›ﬂ›ndan iskele kurulumu ve iﬂ güvenli€ine dair videolar da paylaﬂan Erdemgil, son olarak
cezai ve hukuki sorumluluklardan da bahseden Erdemgil,
yarg›ya yans›yan baz› iﬂ kazalar›nda yarg›tay kararlar›n›n
ﬂekillenme sürecini ve kararlar› paylaﬂt›.
6

Yangın Yönetmeliği ve
Uygulama Esasları
Toplantısı Düzenlendi
Çevre ve ﬁehircilik
Bakanl›€› taraf›ndan
düzenlenen, Yang›n
Yönetmeli€i ve Uygulama Esaslar›'na
yönelik toplant› Tepekule Kongre Merkezi'nde 26 Ekim 2011 Çarﬂamba günü gerçekleﬂti. Kay›tlar
ve aç›l›ﬂ konuﬂmalar› ard›ndan ‹stanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdurrahman K›l›ç, yang›n yönetmeli€i
oluﬂumu ve esaslar› hakk›nda konuﬂmas›n› gerçekleﬂtirdi.
Düzenlenen toplant›n›n yönetmelik oluﬂumu hakk›nda genel bilgilendirmenin ard›ndan gerçekleﬂtirilen ilk oturumunda, TÜYAK'tan ‹smail Turanl›'n›n oturum baﬂkanl›€›nda Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›€› yetkilisi Sevilay Arma€an
taraf›ndan "‹mar Mevzuat› ve Yang›n Yönetmeli€i ‹liﬂkisi"
sunumu, Abdurrahman K›l›ç taraf›ndan "Kaç›ﬂ Merdiveni
Hesab› ve Konumland›r›lmas›" sunumu ve Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›€› yetkilisi Neval Aksoy taraf›ndan "Yang›n Yönetmeli€inin Yap› Malzemeleriyle ‹liﬂkisi" sunuﬂu gerçekleﬂti. Verilen aran›n ard›ndan devam eden sunuﬂlarda Harun Erpolat'›n "Mekanik Tesisat Yönünden Yang›n Yönetmeli€i", ‹stanbul ‹tfaiye Zab›ta Amiri Numan Bulburu'nun
"Tehlikeli Madde Depolar›nda Yönetmeli€in Uygulanmas›"
ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisli€i Bölümü'nden Dr. Müh. Kaz›m Beceren "Ya€murlama (Sprinkler) Sistemleri Tasar›m, Uygulama ve ‹ﬂletilmesi" baﬂl›kl›
sunumlar›n› gerçekleﬂtirdiler. Yönetmelik hakk›nda bilgilendirmelerin sunumlar›n›n ard›ndan Çevre ve ﬁehircilik
Bakanl›€› yetkilileri ile ‹zmir ve ‹stanbul ‹tfaiye Daire Baﬂkanlar›'n›n panelistli€inde gerçekleﬂtirilen panelde kat›l›mc›lar›n sorular› yan›tland›.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Etkinlikler

Gran Canaria ve Kum Heykel
Yüksel Koç’un “Mükelleflik
Haklar›” Söyleşisi Gerçekleşti Sanat› Söyleşisi Gerçekleşti

Yüksel Koç’un “Mükelleflik Haklar›" söyleﬂisi, 2 Kas›m 2011
Çarﬂamba günü ﬁubemizde gerçekleﬂti. Koç, Türk Gelir
‹daresi taraf›ndan yay›nlanan Mükelleflik Haklar› Bildirgesi'nde yer alan mükelleflik haklar›n›n maddelerinden bahsetti€i söyleﬂide; cezada indirim talebi, uzlaﬂma talebi,
dava açma hakk›, temyiz hakk›, temsil hakk›, eﬂit muamele görme hakk› ve müﬂteri memnuniyetinden bahsetti.
Mükelleflerin haklar› konusunda bilgilendirme çal›ﬂmalar›
olarak, Gelirler Vergi Dairesi taraf›ndan oluﬂturulan iletiﬂim a€›nda mail adreslerini ekleyen mükelleflerin taraflar›na güncel bilgilerin düzenli olarak ücretsiz ﬂekilde gönderildi€ini söyleyen Koç, mükelleflerin herhangi bir durumda dilekçe ile vergi dairelerine baﬂvurular›nda yaﬂayacaklar› süreçten de bahsetti. Vergi konular›nda yer alan
düzenlemelere de de€inen Koç, mahremiyet hakk›, vergi
borcunun veya vergi alaca€›n›n ortadan kalkmas›, bilgi
verme, uzlaﬂma ve cezalarda indirim hakk›, itiraz ve izahat hakk›, piﬂmanl›k hakk›, düzeltme talebi hakk›, ﬂikayet
yolu ile müracaat hakk›, tecil-taksitlendirme hakk› ile
özelge uygulamas› konusunda bilgi verdi. Mükelleflerin
vergi konusunda dan›ﬂmak istedikleri konular› Gelirler
Vergi Dairesi taraf›ndan Bilgi Edinme Hakk› Kanunu çerçevesinde verilen hizmet kapsam›nda internet sitesi üzerinden eriﬂilen form ile dan›ﬂabilecekleri ve 15 gün içerisinde yan›t alabileceklerinin hat›rlat›ld›€› söyleﬂi, kat›l›mc›lar›n sorular›n›n yan›tlanmas› ile son buldu.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Heykelt›raﬂ Eda Kaytan'›n "Gran Canaria ve Kum Heykel
Sanat›" isimli söyleﬂisi 3 Kas›m Perﬂembe günü ﬁubemizde gerçekleﬂti. Kanarya adalar› hakk›nda bilgi veren Kaytan, adalar›n yerleﬂimi, bölgenin ekonomik ve co€rafi yap›s› bilgilendirmelerinin ard›ndan adalarda dikkat çeken
önemli yap›lar› tan›tt›. Ada merkezi Las Palmas ve adadaki hayat› anlatan Kaytan, edebiyat binas›, tiyatro ve opera binas› ile adaya özgü "Renkli Evler" bölgesini tan›tt›.
Adada geleneksel mimari örneklerinden taﬂ örme tekni€i
kullan›larak inﬂa edilmiﬂ cumbal› ev tiplerinin oldu€unu
anlatan Kaytan, güncel mimari örnekleri say›lan yap›lar ile
yerleﬂim alan› içinde meydanlarda soyut ve figüratif çal›ﬂma ürünü olan heykelleri anlatt›. Daha sonra kum heykeller hakk›nda bilgi veren Kaytan, heykellerin yap›m aﬂamalar›n› aktard›. Kum heykel sanat› yap›m aﬂamalar›nda
yap›lacak olan heykelin boyutlar›na göre ahﬂap ya da
metal kutular içerisinde s›k›ﬂt›r›larak haz›rlanan kumun
preslenerek s›k›ﬂt›r›ld›€›n›, daha sonra da en yukar›dan
aﬂa€›ya do€ru ad›m ad›m kutular›n aç›l›p heykelin el aletleri ile inﬂa edilmesi aﬂamalar› izlendi. Kum heykellerin tamamlanmas›nda son aﬂama olarak üzerine tutkall› su at›ld›€› ve bu ﬂekilde heykellerin alt›-yedi ay bozulmadan
sergilenebildi€i belirtildi. Yap›lan çal›ﬂmalar›n görsellerinin ve videolar›n›n paylaﬂ›lmas›n›n ard›ndan kat›l›mc›lar›n›n sorular›n›n cevaplanmas› ile söyleﬂi tamamland›.
7
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Etkinlikler

Yeşil Bir Gelecek ‹çin Çevre
Dostu Parklar Projesi
Semineri Düzenlendi

‹zmir Kalk›nma Ajans›, Karaba€lar Belediyesi ve Devlet Planlama Teﬂkilat› iﬂbirli€inde düzenlenen "Yeﬂil Bir Gelecek ‹çin
Çevre Dostu Parklar Projesi" semineri 21 Kas›m Pazartesi günü Karaba€lar Belediyesi Yeﬂil Bina'da gerçekleﬂti. Seminerin birinci oturumunda DEU'den Yrd. Doç. Dr. Müjde Alt›n,
"Fotovoltaik Panellerin Binalarda Kullan›m›" isimli sunuﬂunu
gerçekleﬂtirdi. Alt›n sunuﬂunda; güneﬂ enerjisinin mimaride
kullan›m›n› örneklerle anlatt›. Güneﬂ enerjisi kullan›m›nda pasif ve aktif kullan›m olmak üzere iki ana yöntemin oldu€una
ve pasif kullan›mda güneﬂ duvar›, güneﬂ penceresi ve sera/k›ﬂ bahçesi gibi elemanlar›n; aktif kullan›mda ise kollektör
ve fotovoltaikler gibi elemanlar›n oldu€undan bahsetti. Yap›larda bu elemanlar›n kullan›m yerlerine de€inen Alt›n, dünyada fotovoltaik ve güneﬂ paneli kullan›lan yap›lara örnekler
sundu. ‹YTE'den Dr. Zeynep Durmuﬂ Arsan ise "Sürdürülebilir Mimari/Enerji Etkin Tasar›m" isimli sunuﬂunda sürdürülebilirli€in sosyo-kültürel de€erler, ekolojik varl›k ve yerel ekonomik üretim olmak üzere üç aya€› oldu€undan bahsetti.
Enerji etkin bir binay› tan›mlarken teknik tav›r, çevreci tav›r,
tasar›m vizyonu olmak üzere incelikle incelenmesi gereken
kavramlara de€inen Arsan; düﬂük, pasif ve s›f›r enerjili yap›
tasar›m›nda ön tasar›m sürecinde karar verilmesi gerekti€ine, standartlara, bina geometrisi ve yönlenmeye dikkat çekti. Arsan; bina çevresel etki de€erlendirme tekniklerinde
enerji sertifikalar›ndan bahsetti ve Türkiye'de sertifika kazanm›ﬂ yap›lar› aktard›.

8

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)
Uzmanlığı Eğitimlerimiz Başladı
2007 y›l›nda ç›kar›lan "5627 Say›l›
Enerji Verimlili€i
Kanunu" kapsam›nda T.C. Çevre
ve ﬁehircilik Bakanl›€› Yap› ‹ﬂleri
Genel Müdürlü€ü
taraf›ndan 5 Aral›k 2008 tarihinde 27075 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanarak 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, 25-26-27 Kas›m tarihlerinde ﬁubemiz e€itim
merkezinde gerçekleﬂti. Alev A€r› ve Selin Za€pus'un
e€itmenli€inde gerçekleﬂen e€itimde; 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 iliﬂkin 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›nda e€itim gördüler. 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 sertifikalar›n›
almaya hak kazand›lar.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Etkinlikler

Emel Kayın’ın "Kentin Kıyısında Aquafloor Özellikleri ve
ve İçinde Olmak:İnciraltı" Söyleşi Kullanım Alanları Söyleşisi
ve İmza Günü Gerçekleşti
Şubemizde Düzenlendi

Emel Kay›n'›n 23 Kas›m Çarﬂamba günü "Kentin K›y›s›nda
ve ‹çinde Olmak:‹nciralt›" isimli söyleﬂisi ﬁubemizde gerçekleﬂti. ‹nciralt›'n› akademik de€il edebi yorumla yazd›€›
kitab›ndan bahseden Kay›n, ‹nciralt›'n›n son çeyrek yüzy›lda geçirdi€i süreçleri aktard›. Kay›n, ‹nciralt› denilince akla gelen yeﬂil alanlar, tar›m arazileri ve seralar›n bulundu€u alan›n asl›nda bir kentsel boﬂluk oldu€una ve kent belle€inde yer etmiﬂ bu boﬂlu€un görseller ve canl› tan›klarla geçirdi€i süreçleri söyleﬂisinde paylaﬂt›. Kitab›nda ‹nciralt› bölgesi ile ilk karﬂ›laﬂmas›, yurt ve okul aras›ndaki
yolculukta ‹zmir keﬂifleri ve canl› tan›klar›n ifadeleri ile nas›l bir dönüﬂüm geçirdi€ini aktard›€›ndan bahseden Kay›n, söyleﬂi s›ras›nda kitap içinde yer alan hikayelerin bir
k›sm›n› kat›l›mc›larla paylaﬂt›. Kay›n, 1940'lardan günümüze ‹nciralt›’nda inﬂa edilen yap›lardan da bahsetti. Bu yap›lardan R›za Aﬂkan'›n projesi olan bin kiﬂilik 68 konutlu
devre mülk tipi sosyal tesisler, kent plaj› ve gazino ile
kamp kurulan alanlardan bahsetti. 1970'ler ve sonras›nda
körfez kirlili€i ile plaj alanlar›n›n iptal edilmesine karﬂ›n, ‹nciralt›’n›n halk için hala vazgeçilmez bir aç›k alan oldu€una de€inen Kay›n, ‹nciralt›'n›n günümüzde kurgulan›p
planlan›rken geçmiﬂinden ba€›ms›z tan›mlanamayaca€›na
dikkat çekti. Kay›n'›n kat›l›mc›lar›n kitaplar›n› imzalamas›
ile söyleﬂi son buldu.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

‹nﬂaat Mühendisi Ahmet
Unustas›'n›n sunumu ile gerçekleﬂen "Aquafloor Özellikleri ve Kullan›m alanlar›" söyleﬂisi 30 Kas›m Çarﬂamba
günü ﬁubemizde yo€un kat›l›mla gerçekleﬂti. Türkiye'de
Serfleks taraf›ndan üretilen
ve suya karﬂ› %100 dayan›ml›
yer kaplama malzemesi olan
Aquafloor hakk›nda bilgilendirme yapan Unustas›, öncelikle laminat parkenin üretim süreçleri ve tarihçesi hakk›nda genel bilgi verdi. Sadece parke üretimi de€il, ayn› zamanda PVC rulo, PVC karo gibi farkl› endüstriyel yer kaplama malzemeleri de ürettiklerini aktaran Unustas›, Aquafloor ürününün Serfleks firmas›n›n Ar-Ge çal›ﬂmalar› ile
laminat parke gibi bir malzemeyi daha iyi sonuç verecek
yeni bir ürün geliﬂtirme çabalar› ile su ile genleﬂme, ses,
derzlerinin aç›lmas›, yüzey çizikleri, solmalar gibi problemlere yol açmayacak ﬂekilde çözüm üretmeye çal›ﬂmas› hedefleri do€rultusunda geliﬂtirildi€inden bahsetti.
Ürün üretiminde kalite belgeleri ve standartlara çok dikkat ettiklerini belirten Unustas›, üretilen malzemelerin kesinlikle güvenlik testlerinden geçti€ini ve sertifikal› oldu€unu belirtti. Laminat parke uygulamalar›nda farkl› malzemeler ile birlikte kullan›ld›€›nda patlama gibi problemler
yaﬂanmas›na karﬂ› çözüm önerileri geliﬂtirdiklerini belirten
Unustas›, kat›l›mc›lar›n uygulama ve ürün özellikleri ile ilgili sorular›n› yan›tlad›. Söyleşi, yoğun kat›l›ml› kokteyl ile
son buldu.
9
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Etkinlikler

Yüksel Koç’un “Belge Düzeni”
Semineri Şubemizde
Gerçekleşti

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi'ne mali ve vergisel konularda
dan›ﬂmanl›k hizmeti veren Yeminli Mali Müﬂavir-Eski Baﬂ
Hesap Uzman› Yüksel Koç'un sunumu ile gerçekleﬂen Belge Düzeni semineri 7 Aral›k Çarﬂamba günü ﬁubemizde
gerçekleﬂti. Koç sunumunda serbest meslek kazanc›n›n
tarifi, serbest meslek erbab›n›n tutaca€› defter ile deftere
iﬂlemlerin günü gününe kaydedilmesi zorunlulu€undan
bahsetti. Serbest meslek erbab›n›n binek araçlar›n› envantere kaydettirilmesinin uygun olabilece€ini belirten
Koç, serbest meslek makbuzu, makbuzlar›n düzenlenme
zamanlar›n›n önemini vurgulad›. Stopaj'›n ne anlama geldi€ini aç›klayan Koç, ücretlerde serbest meslek gelirlerinde ve sonraki y›llara devredilen taahhüt iﬂlerinde ödemeler s›ras›nda bu ödemelerin belirli bir k›smi ödemeyi yapanlarca tutulduktan sonra kiﬂiler ad›na vergi dairelerine
yat›r›lan miktar oldu€unu anlatt›. Stopaj ile ilgili olarak bir
örnek üzerinden konuyu aktaran Koç'un sunumu, kat›l›mc›lar›n sorular›n›n cevaplanmas› ile sonland›.
10

Kamulaştırma Bilirkişiliği
Eğitimi ve Güncelleme Vizesi
Eğitimi Şubemizde Gerçekleşti
E€itim; TMMOB 38. Ola€an Genel Kurulu'nda kabul edilmiﬂ olup 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlü€e giren "Türk
Mühendis ve Mimar Odalar› Birli€i Bilirkiﬂilik Yönetmeli€i"
ve 4650 say› ile de€iﬂik 2942 say›l› Kamulaﬂt›rma Kanununu, Maliye Bakanl›€›'nca 26.11.2006 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan "Kamulaﬂt›rma Davalar›nda Bilirkiﬂi Olarak
Görev Yapacaklar›n Nitelikleri ve Çal›ﬂma Esaslar›na ‹liﬂkin
Yönetmelik" uyar›nca görev yapacak Bilirkiﬂilere çal›ﬂma
konular›yla ilgili temel bilgilerin ve meslek eti€i e€itiminin
verilmesi amaçlar› do€rultusunda gerçekleﬂti. 16 saatlik 2
gün süren e€itimler, 9-10 Aral›k 2011 tarihlerinde Bülend
Ceylan ve Ayﬂen Y›lmaz Ö€üt'ün e€itmenli€inde düzenlendi. 8 Aral›k 2011 Perﬂembe günü ise Ayﬂen Y›lmaz
Ö€üt'ün Kamulaﬂt›rma Bilirkiﬂili€i Güncelleme Vizesi e€itimi gerçekleﬂti. Kat›l›mc›lar›n, bilirkiﬂilik hizmeti verirken
karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar› ve konular› da tart›ﬂt›€› e€itimlerde, bilirkiﬂilik ve etik, bilirkiﬂilik uygulama alanlar›, kamulaﬂt›rma raporu haz›rlama gibi konularda bilgi sahibi oldular. Örnek raporlar üzerinden uygulamal› olarak dava dosyas› haz›rlayan kat›l›mc›lar, çözümlenen rapor üzerinde
tart›ﬂ›p görüﬂlerini bildirdiler. E€itimler sonras›nda gerçekleﬂen s›nav ile yeterli notu alan üyelerimiz bilirkiﬂilik
görevi yapma yetkisi kazand›.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Duyuru

Arkitekt Dergisi Veritabanı
Kullanıma Açıldı

Mimarlar Odas› Zeki Sayar Anma Program› kapsam›nda,
Türk mimarl›k dergicili€inin tarihini ö€renmek için bir f›rsat olarak görülebilecek olan Mimar/Arkitekt dergisi koleksiyonunun varl›€›n›n gelecek kuﬂaklara daha iyi kalabilmesi, daha kolay ulaﬂ›labilirli€i ve izler çevresinin geniﬂlemesi amac›yla, derginin tümünün say›sal ortama aktar›lmas› gerçekleﬂtirildi. Koleksiyonunun dizini haz›rland›; bu
dizin içinde istenilen konulara göre rahatl›kla dolaﬂabilmek amac›yla bir veritaban› haz›rland›:
www.mo.org.tr/arkitekt
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

SALT Galata Açıldı

Garanti Bankas›'n›n kültür kurumu SALT, ‹stanbul Galata'da Bankalar Caddesi üzerinde yeni binas›n› hizmete
sundu. Karaköy'de 1892 y›l›nda Osmanl› Bankas› Genel
Müdürlü€ü olarak hizmet vermeye baﬂlayana yap›n›n restorasyon çal›ﬂmalar› ile sanat galerisi, kütüphane, sergi salonlar›, kafe ve atölyeler gibi farkl› fonksiyonlarla yeniden
düzenlendi€i bir kültür-sanat merkezi haline geldi. Yap›n›n de€iﬂim-dönüﬂüm projesini Han Tümertekin ve ekibi
gerçekleﬂtirdi.
SALT-Galata Sal›-Cumartesi 12.00-20.00,
Pazartesi ise 10:30-18.00 saatleri aras›nda gezilebiliyor.
11
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Etkinlikler

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı VI 16-18 Kasım
Tarihlerinde DESEM’de Gerçekleşti

‹lki 2001 y›l›nda gerçekleﬂtirilmiﬂ olan Mimarl›k ve E€itim
Kurultaylar›n›n alt›nc›s› 16-18 Kas›m 2011 tarihleri aras›nda
Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli E€itim Merkez (DESEM)’de gerçekleﬂti. Mimarl›k Eyleminin Geliﬂimi ve Çeﬂitlenmesi temas› ile gerçekleﬂen kurultay›n mimarl›k ortam›n› ve mimarl›k e€itimini sorgulamaya, ulusal ve uluslararas› sorunlar›n› tespit ederek derinlemesine ele almaya
ve çözümler üretmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi ev sahipli€inde ve Mimarlar Odas›
Genel Merkezi taraf›ndan düzenleniyor.
Mimarl›k ve E€itim Kurultay› VI’n›n ilk günü aç›l›ﬂ konuﬂmalar› ile baﬂlad›. Aç›l›ﬂ oturumunda Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün ve Kurultay Baﬂkan› Prof. Dr. Çetin Türkçü, kurultay sürecinde yap›lan çal›ﬂmalar hakk›nda genel bir bilgilendirme sundu ve Mimarl›k
ve E€itim Kurultaylar›n›n meslek uygulama ve e€itimine
yeni aç›l›mlar kazand›rd›€›ndan bahsetti.
12

Türkçü’nün ard›ndan Mimarlar Odas› Baﬂkan› Eyüp Muhçu, 12 y›ld›r düzenlenmekte olan tüm kurultaylar›n mimarl›k ve e€itimi konular›nda gerçekleﬂtirmiﬂ oldu€u yenlikler
ve geliﬂmelere de€indi. Eyüp Muhçu’nun konuﬂmas› ard›ndan Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Mimarlar Odas›
Baﬂkan› Ekrem Bodamyal›zade, K›br›s’taki mimarl›k okullar› ve oda ile iliﬂkilerinden bahsetti. Prof. Dr. Orcan Gündüz ise konuﬂmas›nda uygulama ve e€itimin birlikte olmas›n›n önemine örneklerle vurgulad› ve kurultaylar sürecinde ve sonras›nda tüm mimarl›k fakültelerinin birlik içinde hareket etmesi gerekti€ine dikkat çekti.
Aç›l›ﬂ konuﬂmalar› ard›ndan “Dünyada ve Türkiye’de Mimarl›k Meslek Ortam›” isimli sunuﬂunu gerçekleﬂtiren Necip Mutlu, say›sal veriler ve grafiklerle üye say›lar›, illere
göre aktif üye da€›l›m›n›, büro say›lar› ve üretilen proje
say›lar› gibi analizleri aktard›.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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KHK (Kanun Hükmünde Karanameler) Sürecinde Yap›lanmalar’›n tart›ﬂ›ld›€› I. Oturumda Erkan Karakaya’n›n oturum baﬂkanl›€›nda Hasan Topal, Güney Dinç ve As›m Güzel, 648 say›l› KHK ile Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›€›’n›n
teﬂkilat ve görevleri hakk›nda hukuksal ve sosyal boyutu
ile gelinen son durumu aktard›lar. KHK’lerin aç›klanmaya
baﬂland›€› Haziran 2011 tarihinden bu yana hükümet taraf›ndan h›zla gerçekleﬂtirilen de€iﬂimlerin örgütlenme,
imar, insan hakk›, anayasa ihlali baﬂl›klar›nda detayl› irdelendi€i oturum, KHK ile; planlama, tabiat ve kültür varl›klar›n› koruma, kentsel dönüﬂüm, yap› denetimi ve imar kanunu alanlar›nda mu€lak maddelerle, Anayasa’n›n maddelerini çi€neyerek ve ayk›r› biçimde haz›rlanan oluﬂumlara karﬂ› çal›ﬂmalar yap›lmas› gerekti€ine dikkat çekti.
“Mimarl›k ve E€itiminde Uluslar Aras› Bak›ﬂlar” baﬂl›€› Selahattin Önür’ün oturum baﬂkanl›€›nda gerçekleﬂen II.
Oturum’da; ‹ngiltere’den ARB Yeterlilikler Bölümü Baﬂkan› Emma Mathews ve Avusturya’dan Avrupa Mimarl›k
E€itimi Birli€i (EAAE) Baﬂkan› Urs Hirschberg Avrupa’dan mimarl›k e€itimi ve yeterlilik konusundaki geliﬂmeleri ve çal›ﬂmalar› aktard›lar. Farkl› sistemlere sahip mimarl›k okullar›n›n asl›nda olumlu yönde sisteme katk› sa€lad›€›na dikkat çekildi ve önemli olan noktan›n özveri ile
yeterlilikler konusunda dengeli ve adaletli bir sistemin kurulmas› gerekti€ine de€inildi. Oturum, tart›ﬂma bölümünde aktar›lan görüﬂler ve sorular›n yan›tlanmas› ile son buldu.
III. Oturum’da “Mesle€e Kabul Kurulu Çal›ﬂmalar›” Hakk›
Önel’in oturum baﬂkanl›€›nda Nur Ça€lar, Füsun Alio€lu
ve Alper Ünlü taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmalar›n aktar›ld›€›
sunumlarla devam etti.
Kurultay›n IV oturumu olan “Sürekli Mesleki Geliﬂim Merkezi Çal›ﬂmalar›” Murat Günayd›n’›n oturum baﬂkanl›€›nda
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Ali Ekinci, Nejat Turhan Aral ve Kamuran Sami’nin sunumlar› ile gerçekleﬂti. SMGM’nin kuruldu€u ve çal›ﬂmalar›na
baﬂlad›€› tarihten günümüze gerçekleﬂen çal›ﬂmalar› aktard›.
Kurultay›n 5. Oturumu’nda Emre Aysu’nun oturum baﬂkanl›€›nda “Mimarl›k Lisans ve Lisansüstü E€itimi-I” baﬂl›kl› oturum gerçekleﬂti. Oturumda Rengin Ünver ve Esra
Fidano€lu sunuﬂlar›n› gerçekleﬂtirdiler. Oturum sorular›n
yan›tlanmas›n›n ard›ndan sonland›.
“Mimarl›k Lisans ve Lisansüstü E€itimi- II” temal› 6. Oturum, Mehmet ﬁener Küçükdo€u’nun oturum baﬂkanl›€›nda baﬂlad›. Neslihan Dosto€lu “Mimarl›k Bölümlerinin
Aç›lmas› ve Sürdürülmesinde Aranmas› Gereken Asgari
Koﬂullar” isimli sunuﬂunda UNESCO /UIA mimarl›k e€itim
ﬂart› ve Türkiye Mimarl›k ortam›n›n da ayn› kayg›lar› paylaﬂmakta oldu€una de€indi ve yeni aç›lan bölümlerin niteliksel ve niceliksel özelliklerinin nas›l olmas› gerekti€ini
aç›klayan komisyon çal›ﬂmalar›n› tablolar ve fomüllerle
aktard›. Eti Akyüz Levi ise “Mimarl›k Bölümlerinin ‹çinde
Yer Ald›€› ‹dari Yap›lanmalar” baﬂl›kl› sunuﬂunda Türkiye
ve dünyada mimarl›k bölümlerinin ba€l› bulunduklar› fakültelerin çeﬂitleri ve yap›lanmalar› hakk›nda bilgi verdi.
Oturum, sorular›n cevaplanmas› ve görüﬂlerin bildirilmesi
ile sonuçland›.
“Mimarl›k Akreditasyon Kurulu” baﬂl›kl› 7. Oturumda Çetin Türkçü oturum baﬂkanl›€›nda sunuﬂunu gerçekleﬂtiren
Selahattin Önür Mimarl›k Akreditasyon Kurulu çal›ﬂmalar›n› aktard›. E€itimde kalite güvencesi sa€laman›n önemli
bir yolu, kurum d›ﬂ› ulusal ve uluslar aras› de€erlendirmedir diyen Önür, M‹AK’›n kalite güvencesi kuruluﬂlar› için
belirlenen uluslar aras› standartlara göre durumunu anlatt›. Akreditasyon aﬂamas›nda yaﬂanan süreçlerin aktar›ld›€› oturum sorular›n cevaplanmas› ard›ndan son buldu.
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Kurultay›n 8. Oturumunda “Mimarl›k e€itiminde Staj” baﬂl›€› Nur Esin’in oturum baﬂkanl›€›nda gerçekleﬂti. Oturumda “Türkiye’de Mimarl›k Bürolar›n›n Staj De€erlendirmeleri” baﬂl›kl› sunumu ile Hikmet Gökmen yap›lan anketin sonucu olarak staj sürecinde mimarl›k bürolar›n›n görüﬂlerini ve taleplerini aktard›. Emel Ardaman ise “Bat› Ülkelerinde Staj” baﬂl›kl› sunumunda ‹ngiltere, Almanya,
‹talya ve Fransa özelinde stajlar›n nas›l gerçekleﬂti€ini
paylaﬂt›. ‹lker Ertu€rul ise “Mimarl›k Ö€rencileri Profili ve
Ö€rencilerin Stajlar Hakk›ndaki De€erlendirmeleri” baﬂl›kl› sunumunda Türkiye genelinde ofis ve ﬂantiye stajlar›n› tamamlam›ﬂ ö€rencilerin kat›ld›€› anket sonuçlar›n›
paylaﬂt› ve ö€rencilerin stajlarla ilgili görüﬂlerini ve yorumlar›n› aktard›.
Kurultay›n ikinci günü son oturumda ise “Ö€renci Forumu” gerçekleﬂti. Gökhan Güler’in oturum baﬂkanl›€›nda
Ayﬂe Öztaﬂ ve Gülﬂah Karakaya sunuﬂlar›n› gerçekleﬂtirdiler. Ö€renciler, geçmiﬂ kurultaylardan günümüze ö€renci çal›ﬂmalar› ve ö€renci örgütlülü€ündeki geliﬂmeleri
aktard›lar. Kurultayda “Ö€renci forumu” oturumuna kadar tart›ﬂ›lan konulara da de€inen ö€renciler staj, mesle€e kabul konular›nda görüﬂlerini bildirdiler. Ö€rencilerin
14

mimarl›k e€itimine bak›ﬂ aç›lar› ve e€itim sistemleri hakk›nda tart›ﬂmalar›n›n yap›ld›€› forum, ‹zmir’deki mimarl›k
bölümü ö€rencilerinin de yo€un kat›l›m› ile izlendi.
Kurultay›n son günü 18 Kas›m Cuma gerçekleﬂen oturumlar, de€erlendirmeler ve forumun ard›ndan Kurultay tamamland›. “Mimarl›kta Güncel E€ilimler” baﬂl›kl› kurultay›n 10. Oturumu Özlem Erdo€du Erkarslan’›n oturum baﬂkanl›€›nda Ayﬂen Ciravo€lu’nun sunumu ve Güven Arif
Sarg›n’›n de€erlendirmeleri ile gerçekleﬂti. Ciravo€lu,
“Çevre Kavram› Üzerinden Mimarl›kta Güncel E€ilimleri
Tart›ﬂmak” baﬂl›kl› sunumunda çal›ﬂmalar döneminde
gerçekleﬂtirilen bulgular ve de€erlendirmeleri paylaﬂt›.
Güncel e€ilimler üzerine soruﬂturma/yöntem anketi ve
sonuçlar›n› aktaran Ciravo€lu, yeﬂil, sürdürülebilirlik, çevre kavramlar›n›n mimarlar ve yap› kullan›c›lar› taraf›ndan
ça€r›ﬂt›rd›€› kavramlar› da belirtti. Analizlerin grafiklerle
paylaﬂ›ld›€› sunumun ard›ndan Güven Arif Sarg›n, sunumda aktar›lan kavram ve ça€r›ﬂt›rd›€› iliﬂkileri sosyal-toplumsal boyutu yönünden de€erlendirdi. Belirlenen sorunlar›n çevre-meta iliﬂkisi, ekoloji biliminin paradigmatik
olarak ortaya ç›kmas›, ekoloji-do€a bilimlerinin toplumbilimi paralelinde incelenmedi€i sürece sürdürülebilirlik ve
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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ekoloji gibi kavramlar›n sadece nesne olaca€›n› belirtti.
Sarg›n konuﬂmas›nda sosyal bilimler yerine salt metodik
bilim ve olanaklar›n›n tercih edilmesini savunan yaklaﬂ›mlar›n aksak olaca€›n› belirtti.
11. Oturumda “Kamuda ve Özel Sektörde Mimarl›k Hizmetleri” baﬂl›€› Mücella Yap›c›’n›n oturum baﬂkanl›€›nda
gerçekleﬂti. Kubilay Önal ve Maya Ar›kanl› Özdemir’in sunuﬂlar›n› gerçekleﬂtirdi€i oturumda Sabri Orcan, Oya Bakacak ve Gonca Bilgili de€erlendirmeleri aktard›lar. De€erlendirmeler k›sm›nda mimarl›k çal›ﬂma alan›na güncel
bak›ﬂ aç›lar› kazand›r›lmas› gerekti€i, kamu ve özel sektörde çal›ﬂan ve iﬂsiz mimarlar için gerçekleﬂtirilen kurultaylar›n çal›ﬂmalar› ve sonuçlar› ›ﬂ›€›nda mimarlar›n çal›ﬂma ortam›, haklar› ve çal›ﬂ›lan sektörler hakk›nda detayl›
bilgiler paylaﬂ›ld›. Komisyonun çal›ﬂmalar› sürecinde yap›lan anketlerde çal›ﬂanlar›n iﬂ güvenli€i, hukuk, sendikal
yap›laﬂma, s›n›f bilinci ve örgütlenme gibi konularda daha
az bilgi sahibi olduklar› vurguland›. Oturum, sorular›n cevaplanmas› ard›ndan tamamland›.
Kurultay de€erlendirmeleri 12. Oturumda Cengiz Bektaﬂ’›n oturum baﬂkanl›€› ve Bülend Tuna ve Hakk› Önel’in
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

konuﬂmalar› ile gerçekleﬂti. Bektaﬂ, düzenlenen kurultay
ve toplant›lara özenle kat›lmaya çal›ﬂt›€›n› belirtti ve gözlemlerinde sanat kanad›n›n kopuk olarak mimarl›k ve tasar›m konuﬂulamayaca€›ndan bahsetti. Bülend Tuna ise
de€erlendirmelerinde ilk kurultaydan günümüze yap›lan
çal›ﬂmalar› ve sonuçlanan birimleri aktard›. Önel ise konuﬂmas›nda MEK VI sürecinde konuﬂulan baﬂl›klar› özetledi ve mimarl›k meslek alan›nda tüm aktörlerin buluﬂma
platformu olarak kurultaylar›n öneminden bahsetti. ‹lk kurultaydan günümüze meslek örgütü ve akademisyenlerin
ortak platformda ilk kez MEK kapsam›nda buluﬂtu€una
dikkat çeken Önel, kurultaylar›n ve ortak çal›ﬂmalar›n
YÖK kararlar› ve yasalar›n haz›rlanmas›ndaki etkilerden
bahsetti.
Forum olarak düzenlenen 13. Oturum Oktay Ekinci’nin
oturum baﬂkanl›€›nda gerçekleﬂti. Salondaki kat›l›mc›lar›n
kurultay sürecinde tart›ﬂ›lan ve konuﬂulan konularla ilgili
görüﬂlerinin al›nd›€› forum’da, sonuç bildirisinde yer almas›n› istedikleri maddeler ve katk›lar dinlendi. Kurultay
bildirisinin kuramsal tart›ﬂmalar› hayat›n kendisi ile buluﬂturmas› hedefi ile haz›rlanaca€›n›n belirtilmesi ile kurultay
sonuçland›.
15
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Teknik Gezi

Ayﬂe Atatoprak

Şövalyelerin Adası Rodos & Simi Gezildi
Üçüncüsü; 1912 Trablusgarp Savaﬂ› ile ‹talyan’lar›n hakimiyetine geçen Ada’n›n mimarisi.
Bu üç dönemin mimarisinin harmanlanmas›ndan oluﬂan müthiﬂ bir kültürel ve tarihi yap› var, ama mimari karakterini Rodos ﬁövalyeleri döneminde inﬂa edilen surlar ve kaleden al›yor. Ada’n›n merkezi tipik bir Ortaça€ kenti özelli€inde.
Rodos adas›na uzaktan yaklaﬂ›rken denizden görülen Osmanl›’dan kalan iki caminin minareleri, saat kulesi, yel de€irmenleri ve kale surlar› ile birlikte nefis bir görüntü sunuyor.
ﬁehir merkezi ve denizin k›y›s›nda Mediterrenean Otel’imize
yar›m saat içinde yerleﬂip ﬂehir turumuza baﬂlad›k.
28 Ekim sabah› 09:00’da deniz otobüsü ile Rodos’a hareket
etmek için akﬂamdan yola ç›kt›k. Sabah kahvalt›m›z› Marmaris’te yapt›ktan ve gümrük iﬂlemlerinin ard›ndan 1,5 saatlik
deniz yolculu€umuza baﬂlad›k.
On ‹ki Adalar’›n en büyü€ü Rodos, yüzlerce y›l Akdeniz’de
hem kültürel, hem de ticari aç›dan önemli bir merkezdi. Antik dönemde bir çok kez el de€iﬂtiren ve Ortaça€da da Bizans’a ait olan ada, 1523’te Osmanl› topra€› oldu.
Rodos, 1912 – 1947 y›llar›nda ‹talya’n›n hakimiyetinde kald›€›
için Türkiye ve Yunanistan aras›ndaki nüfus mübadelesinden
etkilenmedi.
Nüfusu 130 bin olan adada turizm 1960’lardan sonra ilk önce
Amerikal›lar›n gelmesi ile baﬂlad›, her y›l binlerce kiﬂi a€›rlayan cazip bir tatil beldesi oldu. Rodos’un ada tarihi üç bölüme ayr›l›yor. Birincisi; adan›n bugünkü tarihi güzelliklerine
sahip olmas›n› sa€layan St. John ﬁövalye yönetimi. 15.yy Ortaça€’›nda ﬂövalyeler taraf›ndan sald›r›lardan korunmak için
yap›lan surlarla çevrili Eski kent. ‹kincisi; 20 Aral›k 1522’de
Kanuni Sultan Süleyman’›n ordusuna yenik düﬂerek yaklaﬂ›k
400 y›l Osmanl› hakimiyetinde iken yap›lan birçok cami,
imaret, mektep, medrese, yol ve kütüphane.
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Ada’n›n merkezi Eski ve Yeni ﬁehir olmak üzere ikiye ayr›lm›ﬂ.
‹lk olarak ayn› meydanda bulunan Katedral, Adliye Binas›,
Deniz Kuvvetleri Binas›, Postane ve Devlet Tiyatrosu binalar›n› gördük. Bu arada Rodos’ta bir ﬂenlik kutlan›yordu. Bulundu€umuz caddede yunan askerleri resmigeçit yaparak
geçtiler. Herkes ellerinde bayraklar coﬂkuyla kutluyordu. Biz
bir gün sonraki 29 Ekim törenlerinin iptal edildi€ini ö€renince içimiz çok ac›d›.
Rodos’ta Türk kökenlilere rastlamak ﬂaﬂ›rt›c› olmuyor. Sokakta, dükkanlarda ve hepsinin Türkiye ile ba€lar› hala devam ediyor.
Osmanl› mezarl›€›n›n da içinde bulundu€u Murat Reis Camii
ile Türbesine bahçede evleri olan bu Türk kökenli ailelerden
biri bak›yordu.
Murat Reis Camii 1636 y›l›nda Ebu Bekir Paﬂa taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂ, 1797 y›l›nda ise Gazi Hasan Bey taraf›ndan tamir ettirilmiﬂtir.
Mihrap ve minberi ahﬂaptan, mermer iﬂlemecili€inin zarif örnekleri aras›nda yer alan minaresi olan sade bir özelli€e sahiptir.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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S›rada Mandraki Liman›nda bulunan dünyan›n 7.harikas› aras›nda yer alan Rodos Heykeli vard›. Rodos ﬂehrinin giriﬂinde
bulunan ve M.Ö. 208 y›l›nda heykelt›raﬂ Lindos’lu Khares taraf›ndan yap›lan elinde meﬂale bulunan heykel, kuﬂatmadan
kurtulman›n sevinciyle Rodos halk› taraf›ndan, Güneﬂ tanr›s›
Helios’a ﬂükranlar›n› sunmak amac›yla yapt›r›lm›ﬂt›r. Yap›m›
12 y›l süren heykel 56 y›l sonunda M.Ö. 226’da meydana gelen depremle dizinden k›r›larak y›k›lm›ﬂ.
Halk adaya ilk geldi€inde, çok say›da y›lanla karﬂ›laﬂm›ﬂ ve
bir türlü önüne geçememiﬂ. En sonunda adaya geyik getirmiﬂler. Adaya gelen geyikler, y›lanlar› ezerek öldürmüﬂ ve
geyik adan›n sembolü haline gelmiﬂ. Bu yüzden y›k›lan Rodos heykelinin ayaklar›n›n bulundu€u iki noktaya “Elefos” ile
“Elafina” ad›nda iki geyik heykeli yap›lm›ﬂ.
Dört kilometre uzunlu€unda, 12 metre kal›nl›€›nda surlarla
çevrili Eski ﬁehir’e ﬂövalyeler ve Osmanl› döneminin etkileri
hakim. Tarihi mahalleler UNESCO’nun Dünya Kültür Miras›
listesinde ve tarihi eserlerini günümüze kadar baﬂar›yla korumuﬂ durumda.
Kalenin mistik havas› ile gezindi€imiz Ortaça€’›n dar sokaklar›nda sanki zaman›nda yaﬂayan atl› ﬂövalyelerden birisi karﬂ›m›za ç›ksa ﬂaﬂ›rmayacakt›k.
Haf›z Ahmet A€a’n›n öncülü€ünde 1792 y›l›nda Fethi Paﬂa
Vakf› taraf›ndan kurulan kütüphanede; Türkçe, Arapça ve
Farsça iki binden fazla elyazmas› kitap bulunuyor ve duvar›nda “Müslüman Kütüphanesi” tabelas› as›l›.
Grup ö€le yeme€ini çabucak geçiﬂtirdi, Rodos ﬂehrine 47 kilometre uzakl›kta olan Lindos’a geldik.
Lindos, beyaz badanal› kübik evleri, sardunyalarla bezenmiﬂ
çivit mavisi pencereleri, darac›k ve k›vr›ml› sokaklar›, ﬂehrin
tepesinde antik kalesi ile turistlerin gözde yerleri aras›nda.
Kendine güvenenler “eﬂek taksileri” kullanmadan kaleye yürüdüler. Üﬂenenler ise darac›k sokaklardaki dükkanlar› dolaﬂ›p meydandaki kafelerde kahvelerini içtiler
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Lindos’da sokakta evler, tavernalar, lokantalar, dükkanlar kalenin yamaçlar›na kadar yan yana, birbirinin içine geçmiﬂ.
Dönüﬂ yolunda milattan önceki zamanlardan kalma Antik Tiyatro, antik Yunan zaman›ndan kalma Akropolis, Apollon tap›na€› ve stadyumu gördük.
Akﬂam otelimizde yemekten sonra ›ﬂ›kland›r›lm›ﬂ görüntüler
için yeniden Eski ﬁehir ve yeni yap›lar›n, ünlü markalar›n ma€azalar›n›n bulundu€u al›ﬂveriﬂ merkezlerinin çokça bulundu€u Yeni ﬁehir’i gezdik.
‹kinci gün sabah erkenden Rodos’dan hareket edip 12 Ada’ya
u€rayan feribotla Yunan adalar›n›n en ﬂirini, en bak›ml›s› Simi
adas›na geldik.
Sünger ticareti ve gemi üretilen tersaneleriyle 17. Yüzy›lda 12
Ada’n›n en zengini olan Simi ﬂimdi tek umudunu turizme
ba€lam›ﬂ. K›ﬂ aylar›nda adada bin kiﬂi yaﬂarken, yaz aylar›nda bu rakam 5-6 bin kiﬂiye ç›k›yor. 1880’de meydana gelen
büyük deprem sonras›nda birbirine çok benzeyen rengarenk
boyal› neo-klasik mimari tarzda evler yap›lm›ﬂ ve Gialos liman› çok güzel bir liman bölgesi. Ö€le yeme€imizi di€er adalarda oldu€u gibi bal›k ve uzo ile keyif içinde yapt›k.
Simi adas› yaz›yla anlat›lmaz, görülesi bir yer. Hepimiz orada
kalmak istedik.
Akﬂam oteldeki yemek sonras› gidilen tavernada gece yar›lar›na kadar herkes pistte kurtlar›n› döktü.
Son gün feribotumuzla Marmaris’e hareket etti€imizde arkam›zda gezimiz boyunca oldu€u gibi günlük güneﬂlik bir gün,
denize giren turistlere b›rakt›k.
Marmaris’te pasaport kontrolünden geçtik ve Akyaka’ya geldik, evleri foto€raflad›k. Azmak’ta ba€l› olan teknede acentenin ikram› olan bal›k ekme€imizi yedik ve tekneyle gezdik.
Her ﬂey çok güzeldi.
Sakar geçidinin tepesinde manzaraya karﬂ› son kahvelerimizi içip, son foto€raflar›m›z› çektik.
Bir gezimiz daha bitmiﬂti. Güzelliklerle kal›n.
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Sempozyum-Sergi

Zeki Sayar ve Arkitekt Sempozyumu ve Sergisi
9-10 Aralık'ta İstanbul'da Gerçekleşti

Mimarlar Odas› Genel Merkezi taraf›ndan, 9-10 Aral›k 2011
tarihlerinde Mimarlar Odas› ‹stanbul ﬁubesi'nde düzenlenen sempozyumda Ali Cengizkan, Eyüp Muhçu ve Zeki sayar'›n k›z› Eren Sayar'›n aç›l›ﬂ konuﬂmalar› ard›ndan ilk oturumu ‹lhan Tekeli gerçekleﬂtirdi. Tekeli'nin ard›ndan gerçekleﬂen ikinci oturumda Bilge ‹mamo€lu, Elvan Altan Ergut ve Derin ‹nan sunuﬂlar›n› gerçekleﬂtirdiler. Sayar'›n mimarl›k hayat› boyunca gerçekleﬂtirdi€i projelere de€inildi.
Sempozyumun üçüncü oturumunda Afife Batur, Ali Cengizkan ve Çetin Ünal›n konuﬂmalar›n› gerçekleﬂtirdiler.
Batur derginin yay›nland›€› dönemin nabz›n› tutan, dönemin siyasal, ekonomik ve sanat-kültür olaylar›n›n Arkitekt'e ne kadar yans›t›ld›€›n› irdeledi. Batur'un ard›ndan
Cengizkan, Sayar'›n 1940-47 tarihlerinde yazd›€› mektuplar üzerinden derginin kurucular› aras›ndaki ortakl›k iliﬂkileri, derginin misyonu ve dönemdeki siyasi olaylarla ilgili
görüﬂlerine de€indi. Ünal›n ise konuﬂmas›nda meslekteki
örgütlenmenin geliﬂimi ve bu geliﬂmelerde Arkitekt Dergisi'nin yerini inceledi. Gerçekleﬂen oturumlar ard›ndan
sergi aç›l›ﬂ› ile sempozyumun ilk günü tamamland›.
Sempozyumun ikinci gününde Gülsüm Baydar, Zafer
Akay ve Erdem Erten sunuﬂlar›n› gerçekleﬂtirdiler. "Zeki
18

Sayar dönemi Mimarl›€› ve Arkitek'in Katk›s›" baﬂl›kl› oturumda derginin dönemin sanat ve mimarl›k ortam›na katk›lar›, Sayar'›n dergi kapsam›nda yay›nlad›€› yap›lar ve bilgilendirmelerin dönemin mimarl›k anlay›ﬂ› ile iliﬂkileri de
derginin evreleri ile Arkitekt Dergisi'nin mimarl›k tarihi
göz önünde ulundurularak nas›l akademiye katk›lar› oldu€una dikkat çekildi.
Beﬂinci oturumda Neﬂe Gurallar, Leyla Alpagut ve Özge
Ançel sunuﬂlar›n› gerçekleﬂtirdiler. Gurallar, Zonguldak
Halkevi Projesi ile Kad›köy Halk Evi projeleri detaylar›n› ve
halkevi kavram›na de€indi. Alpagut ise sunuﬂunda Sayar'›n dönemin tip ilkokul projelerine yapt›€› eleﬂtirileri
aktard›. Ançel ise konuﬂmas›nda Sayar'›n tasarlad›€› konut projelerini inceledi.
Sempozyumun son oturumunda "Bir Dergi Yapmak" baﬂl›€›nda U€ur Tanyeli, Abdi Güzer, Özlem Erkarslan, Duygu
Koca, Feridun Duyguluer, Bülend Tuna, Ali Cengizkan ve
Behiç Ak sunuﬂlar›n› gerçekleﬂtirdiler. Sempozyum, Tuna'n›n mimarl›k meslek örgütlenmesi alan›nda Sayar ve
Arkitekt Dergisi'nin katk›lar› ve Ali Cengizkan'›n kitap
eleﬂtirisi ile karikatürist Behiç Ak'›n Kapak ve ‹ç Eskizler
sunumu ard›ndan sonland›.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Ödül

2012 RIBA Altın Madalyası
Herman Hertzberger'in

AIA Altın Madalyası
Steven Holl’e Verildi

Birleﬂik Krall›k Mimarl›k Enstitüsü (RIBA) arac›l›€›yla
Kraliçenin hediyesi olarak her y›l verilen ve dünya çap›nda
mimarl›€›n en prestijli ödüllerden biri olan Kraliyet Alt›n
Madalyas›n› bu y›l dünyaca ünlü Hollandal› Mimar Herman
Hertzberger kazand›. Tek bir binaya de€il, mimarl›k disiplinini uluslararas› anlamda etkileyen iﬂlere imza atan kiﬂi
veya gruplar›n yaﬂam boyu baﬂar›s›na verilen Ödülü,
Hertzberger’den önce, Le Corbusier (1953), Frank Gehry
(2000), Archigram (2002), Frei Otto (2005), Toyo Ito
(2006), Herzog and de Meuron (2007), Edward (Ted)
Cullinan (2008), Alvaro Siza (2009) and I. M. Pei (2010),
David Chipperfield (2011) alm›ﬂt›. Herman Hertzberger'a
madalyas›, 9 ﬁubat 2012 günü RIBA'da (Londra) düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek. Törende ayr›ca,
2012 RIBA Uluslararas› ve Onursal Üyeleri de aç›klanacak.

Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA)'nün her y›l Amerika
Birleﬂik Devletleri (ABD) s›n›rlar› içerisinde meslek hayat›
boyunca bir mimar›n alabilece€i en sayg›n ödülü, AIA Alt›n Madalyas›n› 2012 y›l› için Steven Holl ald›.

Kaynak: http://www.architecture.com/

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Steven Holl ve ﬂirketi Steven Holl Architects, yap›l› çevrede baﬂar›l› kentsel planlama ve kentsel geliﬂim projeleri
gerçekleﬂtirdiler. Farkl› türde iﬂverenlerle baﬂar›l› çal›ﬂmalara imza atan Holl, ayn› zamanda Kolombiya Üniversitesi'nden profesörlük unvan› da kazand›. Holl'ün çal›ﬂmalar›
meslektaﬂlar›na da örnek oldu.
Son dönemde Norveç'teki Knut Hamsun Centre, Shenzen'deki Vanke Centre, Pekin'deki Linked Hybrid projelerini gerçekleﬂtiren Steven Holl’den önce bu ödülü kazananlar aras›nda Fumihiko Maki, Frank Lloyd Wright ve I.M.
Pei de bulunuyordu.
Kaynak: http://www.aia.org/
19
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Ödül

Dünya Mimarlık Festivali (World Architecture Festival-WAF)
2011 Yılın Yapısı Ödülü'nü Media-TIC Kazandı

World building of the Year, Media-ICT

People's Choice Award, Memorial House

Future Project of the Year, Hanimaadhoo
International Airport

Civic and Community, Saint Nicholas Antiochian
Orthodoks Church

Barselona'da Cloud-9 mimarl›k grubu taraf›ndan tasarlanan Media-TIC binas›, 2-4 Kas›m tarihlerinde Barselona'da
düzenlenen Dünya Mimarl›k Festivali'nde (WAF) Y›l›n Yap›s› (Building of the Year 2011) Ödülü'nün sahibi oldu. 2-4
Kas›m tarihlerinde Barselona'daki Uluslararas› Kongre
Merkezi (CCIB)'nde gerçekleﬂen festivalde, Micheal Sorkin'in de aralar›nda bulundu€u jüri üyeleri taraf›ndan 16
bina aras›ndan seçildi. Zona Franca CZFB Konsorsiyumu
ve @22Barcelona taraf›ndan yeni ve deneysel bir yerleﬂim
yeri oluﬂturmas› hedefi ile gerçekleﬂtirilen projenin kent20

Structural Design of the
Year, 8 Spruce StreetBeekman Tower

Once Foundation Award for Accessibility,
Museum of Memory and Tolerance

Culture, Shima Kitchen

sel bilgi birikimine de€er katacak olan bilgi, iletiﬂim ve
teknolojiyle ilgili dijital kent modellemelerine oldukça
önem verdi€i dikkatleri çekti. Projenin, geniﬂ kamusal
alanlar ve ofis birimleri içerirken, ayn› zamanda bölgesel
so€utmaya ve temiz enerji kaynaklar›na ba€l› olarak, çat›larda yer alan güneﬂ enerjisi panellerine ba€l› olarak, dinamik ETFE güneﬂ filtrelerine ba€l› olarak ve ak›ll› sensörler sayesinde sa€lanan enerji verimlili€ine ba€l› olarak zamanla karbon sal›n›m›n› azaltmas› ve zamanla 0 olaca€›
bekleniyor.
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si
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Sempozyum - Yar›ﬂma

"Yeşilçağ/Greenage Sempozyumu" Ytong Stand Tasar›m
26-27 Nisan 2012 Tarihlerinde
Yar›şmas›
İstanbul’da Gerçekleşecek
Uluslararas› Yap› 2012 İstanbul Fuar›’na
‹lki 2010 y›l›nda gerçekleﬂen ve
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi taraf›ndan düzenlenen ikinci "Yeﬂil
Ça€/Greenage" Uluslararas› Sempozyumu, 26-27 Nisan 2012 tarihlerinde ‹stanbul Sedad Hakk› Eldem Oditoryumu'nda gerçekleﬂecek. Ekolojik bilincin toplumun
tüm kesimlerinde yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› amaçlayan bu uluslararas›
sempozyum, tüm dünyadan kat›l›mc›lar›n buluﬂmas›na ve farkl› ölçeklerde yeﬂil çözümlerin tart›ﬂ›lmas›na olanak sa€lamay› hedefliyor. Sempozyumun ana temas›
"sürdürülebilir toplumlar ve yeﬂil ekonomi" olarak belirlendi. Sempozyum, üniversiteler, belediyeler, sivil toplum
örgütleri ile mimarlar, mühendisler, tasar›mc›lar gibi farkl›
disiplinlerden uzmanlar› bir araya getirmeyi planl›yor.
Teknolojiler, etik- felsefe, ulaﬂ›m sistemi, yap› sto€u, çevresel yenileﬂme, sosyal sürdürülebilirlik, iklim de€iﬂikli€i
ve yeﬂil ekonomi konular›n› kapsayan sempozyumun resmi dili Türkçe ve ‹ngilizce olacak. Sempozyum bildiriposter özet gönderim için son tarih 5 Aral›k 2011 olarak
aç›kland›. Tam metin-poster bildiri kabulünün duyurulmas› ise 12 Mart 2012 tarihinde gerçekleﬂecek.
‹letiﬂim Adresi: http://greenage2012.blogspot.com

Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

kat›lacak olan Ytong’un, fuar stand›n›n
oluşturulmas›nda, Ytong Malzeme ve Elemanlar›n›n ve kurumsal imaj›n›n en etkin
ve ilgi çekici biçimde sergilendiği, fonksiyonel, özgün ve profesyonel tasarı mlar elde etmek ve birinci ödüle değer bulunan
tasar›m›n uygulanmas› amac› ile Ytong taraf›ndan tüm mimar, iç mimar ve endüstri ürünleri tasar›mc›ları ve
öğrencilerinin katı labileceği bir proje yarı şması aç›lm›şt›r.
Dan›ﬂman Jüri Üyeleri:
İnş. Müh. Ürün Müdürü, Türk Ytong
Tolga Öztoprak
Fahri Yalç›n
İnş. Müh. Proje ve Uygulama Şefi, Türk Ytong
Deniz İncedayı
Mimarlar Odas› İstanbul BK Şubesi YK Başkan›
Feride Önal
Mimarlar Odas› İstanbul BK Şubesi YK Üyesi
Nükhet Demiren
Yönetim Kur. Mur. Üye, Türk Ytong
Asil Jüri Üyeleri:
Haluk Hatipoğlu
R›dvan Kutlutan
Sadrettin Soylu
Eser Tezeren
Lebriz Akdeniz
Yedek Jüri Üyeleri:
Ersen Gömleksiz
F. P›nar Arabac›oğlu
Raportörler:
Derya Karadağ
Cem Engin
Yar›ﬂma Takvimi:
Yar›şman›n İlan›:
Proje Son Teslim Tarihi:
Sonuçlar›n Aç›klanmas›:

Mimar İTÜ
Mimar MSÜ
Mimar MSÜ
End. Ürün Tasar›mc›s›, İç Mimar, MÜ
İnş. Müh AÜ

Mimar YTÜ
Mimar MSÜ
Mimar YTÜ
Mimar YTÜ

12 Aral›k 2011
15 Şubat 2012
23 Şubat 2012

‹letiﬂim Adresi: ytongyarisma@mimarist.org
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Yar›ﬂma

Uşak Belediyesi Terminal Kompleksi Proje Yar›şmas›
Teslim Tarihi : 10.01.2012

Uﬂak Kentinin 40-50 y›ll›k
gelece€ine cevap verecek, sadece Uﬂak halk›na
de€il, terminali u€rak yeri
olarak kullanacak ülkemiz
insan›na yeterli hizmetin
sunuldu€u, kent imaj›n›
olumlu etkileyecek, ça€daﬂ mimari çizgileri yans›tacak,
kompleks içinde yer alan kullan›mlar› bütünsel biçimde
ele alacak, çevre düzenleme ve ulaﬂ›m sistemleri çözülmüﬂ bir “Kent Oda€›” yarat›lmas› için Uﬂak Belediyesince
Kamu ‹hale Kanunu, Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›€›, Mühendislik, Kentsel Tasar›m Projeleri, ﬁehir ve Bölge Planlama ve
Güzel Sanat Eserleri Yar›ﬂmalar› Yönetmeli€i uyar›nca
serbest, ulusal ve tek kademeli olarak “Uﬂak ﬁehirleraras›
Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasar›m ve Mimari
Proje Yar›ﬂmas›” aç›lm›ﬂt›r.
Yar›ﬂman›n amac›, halen Uﬂak kent merkezinde hizmet
veren otogar›n yetersiz kalmas›, kent merkezinde trafik
sorunlar› yaratmas› nedeni ile ﬂehirleraras› karayolu trafi€i taraf›ndan kolayca ulaﬂ›labilecek, günümüz koﬂullar›n›n
gerektirdi€i tüm ihtiyaçlar› karﬂ›layan yeni bir otogar›n
yan› s›ra güzel sanatlar›n teﬂvik edildi€i ve birbirleriyle
bütünleﬂti€i, mimarl›k ve kentsel tasar›m projelerinin elde
edilmesidir.
Dan›ﬂman Jüri Üyeleri
Ali ERDO⁄AN
Mehmet Ali KÖSEO⁄LU
Mine ÖZDEM‹R
Avni ÖZGENC‹L
Tuncay YILMAZ
Mehmet YILMAZ
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Asil Jüri Üyeleri
Alper ÜNLÜ

Prof.Dr.Mimar (‹TÜ)

Nergis ERAﬁCI

Mimar (Ç.Ü) Çevre ve ﬁehircilik ‹l Müdürlü€ü

Yakup HAZAN

Y.Mimar Rest.Uz. (ADMMA-ODTÜ)

Erhan ÖNCÜ

Mimar,ﬁehir Y. Planc›s› (ODTÜ)

Afﬂin YILDIRIM

‹nﬂ. Müh. (S.Ü) Çevre ve ﬁehircilik ‹l Müdürlü€ü

Yedek Jüri Üyeleri
Ümit ALP

‹nﬂaat Müh. (DEÜ) ‹MO Uﬂak Baﬂkan›

Sait Ali KÖKNAR

Dr.Mimar (‹.T.Ü)

Ali MANÇO

Mimar (‹TÜ)

Raportörler
Mustafa DAYIO⁄LU

‹nﬂaat Müh. (‹KÜ), Uﬂak Belediyesi

Tuba ERSOYSAL

Mimar(ESOGÜ), Uﬂak Belediyesi

Ödüller:
Birinci Ödül

30.000 TL

‹kinci Ödül

20.000 TL

Üçüncü Ödül

15.000 TL

Mansiyonlar:
5 Adet Mansiyon

7.000 TL

Sat›nalma:

10.000 TL (say›s› jüri taraf›ndan belirlenecek)

Mimar (S.Ü), Uﬂak Belediye Baﬂkan›

Yar›ﬂma Takvimi:

Hrt Müh. (‹TÜ), Uﬂak Belediyesi

Projelerin teslimi:

Mimar (T.Ü), Mimarlar Odas› Uﬂak Temsilcisi

Sonuçlar›n ilan›:

Mimar (‹TÜ), Mimarlar Odas› Uﬂak Oda Baﬂk.

Kolokyum, Sergi ve Ödül Töreni :

(7.000 TL x 5=35.000 TL)

10 Ocak 2012, Salı Saat 17.00
24 Ocak 2012, Salı
28 Ocak 2012

Hrt Müh.(‹.T.Ü), Uﬂak Belediyesi
‹nﬂ. Müh. (G.Ü), Uﬂak Belediye Baﬂkan Yard.

‹letiﬂim Adresi : usakterminalprojesi@gmail.com
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Yar›ﬂma

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydan› ve
Çevresi Kentsel Tasar›m Proje Yar›şmas›
Dan›ﬂman Jüri Üyeleri
Bayram VARDAR, B.ﬁ.B. Genel Sekreter Yrd. - ﬁehir Planc›s›
A. Nalan F‹DAN, B.ﬁ.B. Etüd ve Projeler Dai. Bﬂk. - Y. ﬁehir Planc›s›
Kübra TEMEL, B.ﬁ.B. Tarihi ve Kültürel Miras ﬁb. Md. - Mimar
Sezai ÖZOKUTANO⁄LU, Osmangazi Bld. Plan Proje ﬁb. Md - ‹nﬂaat Müh.
Asli Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK , Y. Mimar (Jüri Baﬂkan›)
Doç. Dr. Murat TAﬁ, Y. Mimar
Doç. Dr. Hayriye EﬁBAH, Y. Peyzaj Mimar›
Yrd. Doç. Dr. Tülin VURAL ARSLAN, Y. Mimar
Nadir HASBORA, Y. Mimar
Selami DEM‹RALP, Peyzaj Mimar›
ﬁenol HAT‹PO⁄LU, ﬁehir Planc›s›
Gerek Bursal›lar gerekse de ﬂehri ziyaret eden yerli ve yabanc› turistler taraf›ndan yo€un olarak kullan›lan Orhangazi Meydan› ve çevresinin içinde bulundu€u bölgenin tarihi de€erleriyle uyumlu ve kullan›c›lar›n ihtiyaçlar›na hizmet edecek ﬂekilde yeniden düzenlenerek 24 saat yaﬂayan bir meydan haline getirilmesi planlanmaktad›r. ‹lgili
tüm meslek disiplinlerinden uzmanlardan oluﬂan jüri ve
çal›ﬂma ekibinin çal›ﬂmalar› neticesinde yar›ﬂma ﬂartnamesi oluﬂturulmuﬂtur. 15 Kas›m 2011 tarihinde baﬂlayacak
olan yar›ﬂmada, son proje teslim tarihi 7 ﬁubat 2012’dir.
Yar›ﬂma Takvimi
Proje Teslim Tarihi:
Jüri De€erlendirme Tarihi:
Yar›ﬂma Sonucu ‹lan Tarihi:
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

7 ﬁubat 2012
16 ﬁubat 2012
23 ﬁubat 2012

Raportörler
‹lkay ASLAN, Mimar (Bursa Büyükﬂehir Belediyesi)
Nurcan APAK, Peyzaj Mimar› (Bursa Büyükﬂehir Belediyesi)
Ödüller
1. Ödül: 50.000 TL (Ellibin Türk Liras›)
2. Ödül: 30.000 TL (Otuzbin Türk Liras›)
3. Ödül: 20.000 TL (Yirmibin Türk Liras›)
Mansiyon 5 adet olmak
bin Türk Liras›)

üzere her biri 10.000 - TL (On-

Sat›n alma için jüri emrine 10.000 TL (Onbin 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.bursa.bel.tr
orhangazimeydani@bursa.bel.tr
23
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3. Mimarl›k Öyküleri Yar›şmas› M‹MED 2011 Mimarl›k
Öğrencileri Proje Ödülleri
Uluslararas› Mimarlar Birli€i (UIA)’nin
bu y›l Japonya’n›n
Tokyo Kenti’nde düzenlenecek
olan
“UIA 2011 Tokyo
Konferans›”n›n ana
temas› “Mimarl›k ve
‹nsan Haklar›” olarak belirlenmiﬂtir. Bu kez “3. Mimarl›k
Öyküleri Yar›ﬂmas›”na konu olarak “Mimarl›k ve ‹nsan
Haklar›” seçilmiﬂtir. ‹lkesel olarak içeri€inde mimarl›k alan›n›n da iﬂlendi€i tüm konular, bu öykü yar›ﬂmas› kapsam›ndad›r. Öykü yar›ﬂmas›nda mimarl›k ile iliﬂkilendirilmiﬂ
de€erli öyküleri bir araya getirmek, öykü birikimini paylaﬂmak ve mimarl›k bilincine katk› sa€lamak amaçlanmaktad›r.
Yar›ﬂma Takvimi:
Son teslim tarihi:
16 Ocak 2012 Pazartesi, Saat: 17.00
Sonuçlar›n aç›klanmas›:
02 Nisan 2012 Pazartesi
Yar›ﬂma Jürisi:
Ali Cengizkan
Öner Ciravo€lu
Leyla Ruhan Okyay
Hikmet Temel Akarsu
Ayﬂegül U€urlu Özberk
Ödüller:
Birincilik Ödülü :
‹kincilik Ödülü :
Üçüncülük Ödülü :

Mimar/ﬁair/Yazar
Yazar
Mimar/Yazar
Mimar/Yazar
Mimar

3,000 TL
2,000 TL
1,000 TL

‹letiﬂim Adresi: www.mimarist.org
www.mimarlikvakfi.org.tr
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Proje Ödülleri”, mimarl›k lisans programlar›na kay›tl› öğrencilerin mimari proje stüdyolar›n›n “2010-2011 güz” ve “2010-2011
bahar” yar›y›llar›n› kapsamaktad›r.
Yar›ﬂma Takvimi:
Projelerin teslimi : 14 Aral›k 2011, Çarşamba 11.00 - 18.00 / İTÜ
Taşk›şla Rektörlük Ofisi
Jüri değerlendirmesi : 17/18 Aral›k 2011
Sonuçlar›n ilan› / ödül töreni / kolokyum : 19 Aral›k 2011
Jüri:
Fatma Erkök
Deniz Güner
Ömer Kanı pak
Lale Özgenel
Giorgos Papakostas
Levent Şentürk
Zuhal Ulusoy
Selay Yurtkuran
Ferhan Yürekli
Raportörler:
Bihter Almaç
Zeynep Bac›noğlu
Bengi Güldoğan
‹letiﬂim Adresi: www.mimed.info

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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PROSteel 2012 Çelik Yap›
Tasar›m› Öğrenci Yar›şmas›
Küçük ölçekteki yerleﬂmelerin ihtiyac›na cevap verecek, modüler düzende tasarlanm›ﬂ çelik taﬂ›y›c›l› bir
“Otobüs Terminali” tasar›m›nda; çelik yap›n›n özelliklerini vurgulayan yarat›c›
çözümler geliﬂtirmek, Mimarl›k ve ‹nﬂaat Mühendisli€i bölümlerinde okuyan ö€rencilerin birlikte çal›ﬂmalar›n› teﬂvik etmek, ö€rencilerin çelik
yap› tasar›m› ve uygulamalar› konular›nda deneyim kazanmalar›na destek olmakt›r.

5. Uluslararas› Beton
Tasar›m Yar›şmas›:
"Energy"

Yar›ﬂma Takvimi:
Kay›t ‹çin Son Baﬂvuru Tarihi:
Proje Son Teslim Tarihi:
Yar›ﬂma Jürisi:
‹pek Yada AKPINAR
Yakup HAZAN
Cem ‹LHAN
Selçuk ‹Z
Yaﬂar MARULYALI
Hasan ﬁENER
Nesrin YARDIMCI

2 Mart 2012
23 Mart 2012 Türkiye’yi temsilen Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli€i
ile Belçika Almanya ‹rlanda ve Hollanda taraf›ndan organYrd. Doç. Dr., Yüksek Mimar, ‹TÜ Mimarl›k Fak. ize edilen “Enerji” temal› 5. Uluslararas› Beton Tasar›m
Yar›ﬂmas› son baﬂvuru tarihi 14 May›s 2012 olarak belirYüksek Mimar, Yakup Hazan Mimarl›k
lendi. Ödül alan kat›l›mc›lar beton ve enerji hakk›nda
Yüksek Mimar, TeCe Mimarl›k
daha fazla keﬂif yapmalar› için 26 A€ustos – 1 Eylül 2012
Dr., ‹nﬂaat Yüksek Mühendisi, ‹z Mühendislik
(Jüri Baﬂkan›), Yüksek Müh. Mimar, UMO Mimarlı k tarihleri aras›nda Rotterdam’da yap›lacak uluslararas›
Prof. Dr., Yüksek Müh. Mimar, ‹TÜ Mimarl›k Fak. seminer ve atölye çal›ﬂmalar›na kat›lmaya hak kazanacak.
Prof. Dr., ‹nﬂaat Yüksek Müh., YÜ Müh. Fak.

Ödüller:
Birincilik Ödülü:
‹kincilik Ödülü:
Üçüncülük Ödülü:
Borusan Mannesmann Özel Ödülü:
Mansiyon ve Teﬂvik Ödülleri:
‹letiﬂim Adresi: www.prosteel.org/2012
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Ulusal Jüri
Murat Arif Suyabatmaz
Alpaslan Ataman
M. Burak Alt›n›ﬂ›k
Hasan Çal›ﬂlar
Tülin Hadi

5.500 TL
3.500 TL
2.500 TL
5.000 TL
4.500 TL(Toplam) Baﬂvurular›n sunulmas› için son tarih: 14 May›s 2012
‹letiﬂim Adresi: www.concretedesigncompetition.com
25
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Yar›ﬂma

‹zocam 12. Yal›t›m Yar›şmas›
2. Aﬂama – uluslararas› yar›ﬂma :
Birincilik ödülü:
1,500 Euro
‹kincilik ödülü:
1,000 Euro
Üçüncülük ödülü:
750 Euro
Yar›ﬂman›n afiﬂ aﬂamas›nda kuruluﬂ taraf›ndan özel performans ödülleri verilebilir. Her bir özel ödül için
yar›ﬂmac›lar 500 Euro almaya hak kazanacakt›r. Ödül
rakam› gruptaki kiﬂi say›s›na göre bölünerek grup üyelerine ayr› ayr› verilir.

‹zocam’›n bu sene on ikincisini düzenleyece€iÜniversite
Ö€rencileri Yal›t›m Yar›ﬂmas›’n›n ilk üç finalisti, Slovakya
Bratislava’da, Saint-Gobain Insulation taraf›ndan gerçekleﬂtirilecek Multi Konfor Binalar Yar›ﬂmas›’nda ülkemizi
temsil edecek.
Ö€renciler Yal›t›m Yar›ﬂmas›’nda; ‹ngiltere’de Nottingham
Trent Basin bölgesinin yenilenme program› kapsam›nda,
sürdürülebilir bir yaﬂam›n tasar›m›n› gerçekleﬂtirecek.
Tasarlanacak olan mahallenin konumland›r›ld›€› yerde
daha geniﬂ alanlarda bir yenilenme vizyonunun geliﬂtirilmesi ve etkili bir ev-iﬂ plan›n›n temin edilmesi kriteri
aranacak.
Ödüller
1. Aﬂama – ulusal yar›ﬂma:
Birincilik ödülü :
6.000 TL
‹kincilik ödülü :
4.000 TL
Üçüncülük ödülü :
3.000 TL
26

Yar›ﬂma takvimi
Yar›ﬂman›n duyurusu:
Kas›m 2011
Projenin son teslim tarihi:
2 Nisan 2012
Sonuçlar›n aç›klanmas›:
12 Nisan 2012
Uluslararas› aﬂama için
materyallerin teslimi:
14 May›s 2012
Uluslararas› jüri günü
ve ödül töreni:
22 25 May›s 2012 Bratislava, Slovakya
Ulusal jüri
Selçuk Avc›
Prof. Dr. Mehmet Çal›ﬂkan
Prof. Dr. Abdurrahman K›l›ç
Yrd. Doç Dr. Gülten Manio€lu
ﬁevki Pekin
Dr. Hatice Sözer
Erkan ﬁahmal›
Emir Uras
‹letiﬂim Adresi: www.yalitimyarismasi.com
izocamyalitim@yem.net
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Sonuçlanan Yar›ﬂma

Çuhadaroğlu Alüminyum
2011 Öğrenci Proje
Yar›şmas› Sonuçland›

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›" sekizincisi sonuçland›.
Ödül ve mansiyon kazananlar ﬂöyle;
1. Sinan Aziza€ao€lu, (‹TÜ, 3.s›n›f)
2. Bahtiyar Gelyagil, Melih Emre Acar (ODTÜ, 4.s›n›f)
3. Hande Bilgi Orhan (‹TÜ, 4.s›n›f), Gamze Baﬂak Orhan (‹TÜ, 2011)
Mansiyon
Ferhat Bulduk, (YTÜ, 4.s›n›f), Ayça Yaz›c›, (‹TÜ, 4.s›n›f)
Rafet Utku (MSÜ, 4.s›n›f), Ayd›n Özgüneﬂ (ODTÜ, 4.s›n›f)
Deniz Hanc›o€lu, Emir Atakan Y›lmaz (‹TÜ, 3.s›n›f)
Jüri Özel Ödülü
Berrin Özdemir, Endam Özkaya (‹YTE, 4.s›n›f)
Emre Ak›n, O€uzhan Abdik (MSÜ, 4.s›n›f)
Hakan K›l›nç, ‹lknur Karl›, Yasemin Güler (YTÜ, 4.s›n›f)
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Archiprix Türkiye 2011
Sonuçland›

Archiprix Türkiye 2011 Mimarl›k Ö€rencileri Bitirme Projeleri Ulusal Yar›ﬂmas› Sonuçland›. 113 projenin kat›ld›€› yar›ﬂmada ödül kazanan projeler 14-15 Kas›m tarihlerinde
Ankara CER Modern'de jüri üyeleri Özdihan Gökce, Kenan Güvenç, Jacob van Rijs, Ziya Tanal›, Özcan Uygur ve
sürdürülebilirlik dan›ﬂman› Arif Künar'›n kat›ld›€› de€erlendirme çal›ﬂmas› sonunda belirlendi.
1. Gaye Bezircio€lu

‹zmir Ekonomi Üniversitesi

2. Hatice Cansu Cürgen

‹stanbul Teknik Üniversitesi

3. Berrin Özdemir

‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

1. Mansiyon
Gizem Cansu Gündo€du

Kültür Üniversitesi

2. Mansiyon
Zeynep Melike Atay

‹stanbul Teknik Üniversitesi

3. Mansiyon
Gamze Kahya

‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

ÇimSA Sürdürülebilirlik Ödülü
Sad›k Gökhan Ekinci

ODTÜ

Kaynak: www.archiprixturkiye.org
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Eminevim Ulusal Öğrenci
Mimari Fikir Projesi
Yar›şmas› Sonuçland›
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul
Büyükkent ﬁubesi ile Emin Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. ﬁti.
taraf›ndan ortaklaﬂa düzenlenen
yarı şma sonuçlandı .

1.Ödül
Ayﬂegül Taﬂk›n
Gizem Çak›r
Emel Sönmezay
2. Ödül
Burak Mangut
Merve ﬁen
3. Ödül
‹dil Seren Yücel
Alican ‹nal
Damla Turan
Mansiyon
Ça€lar Y›lmaz
Mustafa ﬁahin
Mansiyon
Ayça Yaz›c›
Ferhat Bulduk
Mansiyon
Neslihan Karalök
Funda Akarsu
Mansiyon
Özge Kal
Hazal Özkan
Mansiyon
Umut Baykan
28

"TOK‹'nin Bursa Kenti'ne
Tokad›" Fotoğraf Yar›şmas›
Sonuçland›

‹TÜ Mimarl›k
‹TÜ Mimarl›k
‹TÜ Mimarl›k

MSGSÜ Mimarl›k
MSGSÜMimarl›k

‹TÜ Mimarl›k
‹TÜ Mimarl›k
‹TÜ Mimarl›k

‹TÜ Mimarl›k
‹TÜ ‹ç Mimarl›k

‹TÜ Mimarl›k
YTÜ Mimarl›k

‹TÜ Mimarl›k
‹TÜ ‹ç Mimarl›k

‹TÜ Mimarl›k
‹TÜ Mimarl›k

Gazi Üniversitesi Mimarl›k

Mimarlar Odas› Bursa ﬁubesi taraf›ndan
düzenlenen “TOK‹’ nin BURSA KENT‹’
ne TOKADI” Konulu Foto€raf Yar›ﬂmas›
sonuçland›. “TOK‹’ nin Bursa Kenti'ne
Tokad›” konulu foto€raf yar›ﬂmas›na, 74
adet kat›l›mc› toplam 333 foto€raf ile
kat›lm›ﬂt›r. Finale kalan 13 adet foto€raf
jüri taraf›ndan ayr› ayr› puanlanm›ﬂ ve
1.,2.,3. olmak üzere 3 adet ödül alacak olan foto€raf ve 5
adet mansiyon alacak foto€raf belirlenmiﬂtir. Jüri de€erlendirmesi sonucu seçilen foto€raflar› s›ras› ile sizlerle
paylaﬂ›yoruz.
Ödüller:
1. Mehmet DA⁄
2. Gürsel Egemen ERG‹N
3. Erdal YAVUZAK
Mansiyon: Yi€it ÇET‹N
Mansiyon: Bülent SUBERK
Mansiyon: Bülent SUBERK
Mansiyon: Gürsel Egemen ERG‹N
Mansiyon: Tar›k ZAFER

Bursa
Bursa
Yalova
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Sonuçlanan Yar›ﬂma

Yükselen Yetenekler Mimari
Fikir Projesi Öğrenci
Yar›şmas› Sonuçland›

2011 y›l›
aidat›n›z›

Saray Alüminyum taraf›ndan düzenlenen
Yükselen Yetenekler:
Ataﬂehir - ‹stanbul Finans Merkezi Mimari
Fikir Projesi Ö€renci
Yar›ﬂmas›'n›n sonuçlar› belli oldu. ﬁartnamede belirtilen 5 adet
teﬂvik ödülü jüri taraf›ndan derecelendirilerek mansiyon
ödülü olarak verildi. Yap›lan de€erlendirmeler sonucunda
ödüller aﬂa€›daki gibi belirlendi:
1. Ödül:
Bengihan F›nd›k

*

Haliç Üniversitesi

1. Mansiyon:
Doruk Can Özçifçi
Mehmet Tan Ak›nc›

‹TÜ

2. Mansiyon:
Ferhat Bulduk
Ayça Yaz›c›

YTÜ

3. Mansiyon:
Gencay Çubuk

taksitlendirerek
ödeyebilirsiniz

(144 TL)

‹stanbul Kültür Ünv.

‹TÜ

YTÜ

4. Mansiyon:
Onurcan Çak›r
Esra Can

‹TÜ

5. Mansiyon:
Okan Karakaﬂ
Benan Dönmez

Mersin Ünv.

*

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

‹TÜ

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Mersin Ünv.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Mevzuat

Karaburun ‹lçesi Mordoğan Belediye Başkanl›ğ› Belediye
Meclisi'nin 4.10.2011 Tarih ve 09-77 Say›l› Karar› ile Tip
Yönetmeliği'ne Ek ‹mar Düzenlemeleri
Mordo€an Belediye Meclisi 4 Ekim 2011 tarih 09-77 say›l› karar ile Tip ‹mar Yönetmeli€i'ne ek ‹mar Düzenlemeleri gerçekleﬂtirmiﬂtir.

Urla Belediyesi 1/1000 Ölçekli ‹mar Plan› Notlar›
Urla Belediyesi Urla ‹mar Plan› ‹mar ve Yap›laﬂma Koﬂullar› hakk›nda 1/1000 ölçekli ‹mar Plan› Notlar› yay›nland›.

Urla Belediyesi Ruhsat Başvurular› ‹çin Öncelikli Konular
Urla Belediyesi, projelerin ruhsat baﬂvurular› aﬂamas›nda kontrollerde dikkate al›nan öncelikli konular› yay›nlad›.

Yap› Denetimi Hakk›nda Kanunda Değişiklik
Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›€›, 3194 say›l› ‹mar Kanunu'nun 27. maddesinde , 4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun'un 1., 4. ve 5. maddelerinde 12.09.2011 tarihli yay›nlad›€› genelge ile de€iﬂiklik yapm›ﬂt›r.
Mevzuat ile ilgili yay›mlanan belgelerin tamam›na www.izmimod.org.tr adresinden ulaﬂabilirsiniz.
30
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Mevzuat

Asansör Boyutland›rmalar› Hakk›nda Makina Mühendisleri
Odası Taraf›ndan ‹letilen Tablolar
TMMOB Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir ﬁubesi taraf›ndan mesleki denetim s›ras›nda aranan Asansör Avan Projelerinin boyutlar›
aşağ›dad›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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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
Çankaya Dershanesi
Çankaya Dershanesi Şubemiz üyelerine %20 indirim uygulamaktad›r.
Tel: 0 232 445 03 04 • www.cankayadershanesi.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
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
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
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

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 : 2011/8 Bask› Tarihi: 19.12.2011
Bask›: Özdil Bas›mevi (0.212) 251 83 13
Yap›m: Mimarl›k Vakf› ‹ktisadi ‹ﬂletmesi (0.212) 244 86 87
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