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Genel Kurul

Mimarlar Odası zmir ubesi 40. Olaan Genel Kurulu ve
Seçimler Gerçekleti

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi 40. Ola€an Genel Kurulu 30
Ocak 2010 Cumartesi günü gerçekleﬂti. ﬁubemiz 39. Dönem Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hasan Topal’›n aç›l›ﬂ konuﬂmas› ve Baﬂkanl›k Divan› seçimi ile baﬂlayan Genel Kurulda daha sonra ﬁube Yönetim Kurulu çal›ﬂma raporunun
okunmas›, görüﬂülmesi ve hakk›nda karar al›nmas› gündem maddesine geçildi. ﬁubemiz 39. Dönem Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hasan Topal uluslararas› ortamda, küresel
sermayenin ortaya koydu€u, bütün insanl›k de€erlerini
yok eden politikalar›n ülkemizi de derinden etkilemekte
oldu€unu, baﬂta demokrasi ve kentlerimiz olmak üzere
bütün yaﬂam alanlar›m›z› ve mesle€imizi tehdit eder boyutlara vard›€›n› dile getirerek üreten, istihdam yaratan
planl› kalk›nma politikalar› yerine, sermaye ve arazi rantlar›na dayanan politikalar›n sürdürülmek istendi€ine de€indi. Bu politikalar›n, mimarl›k alan›n› da do€rudan etkileyen yasal düzenlemelere dönüﬂmekte oldu€unu aktaran Topal, bu süreçte meslek odalar›na ve özellikle Mimarlar Odas›’n›n rolüne de€indi. Odalar›n tutarl› politikaMi mar lar Oda s› ‹z mir Şu be si

lar›n›n rant politikalar›nca her daim eleﬂtirilmekte oldu€una de€inen Topal, Mimarlar Odas›’n›n gelene€inden gelen
tutumla olumsuz geliﬂmelere yenilmeyece€ini ve kentimizde üst düzey bir mimarl›k kültürünün geliﬂmesinde etkin olunmaya çal›ﬂ›ld›€›n› iletti. 39. Dönem çal›ﬂmalar›n›n
izleyenlerle paylaﬂ›ld›€› filmin ard›ndan ﬁubemiz 39. Dönem Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nilüfer Ç›narl› Mutlu
çal›ﬂma raporunu özetleyen bir sunum yapt›. Çal›ﬂma raporunda yer alan Mimarlar Odas› Kurum ‹çi ‹liﬂkiler, 39.
Dönem Komite ve Komisyon Çal›ﬂmalar›nda Görev Alan
Üyelerimiz, 39. Dönem Çal›ﬂmalar›, Sürekli Mesleki Geliﬂim, 2008-2010 Döneminde Gerçekleﬂen Etkinlikler, Hukuk Çal›ﬂmalar›, Bas›nda Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi, Bas›n Aç›klamalar›, Valilik-Yerel Yönetimler ve Di€er Kurumlarla ‹liﬂkiler, Raporlar ile Mimarl›€›n ve Mimarlar Odas›’n›n
Kamuoyuna Tan›t›lmas› bölümlerini ayr›nt›lar›yla aktard›.
Ayr›ca ﬁube Yönetim Kurulu ad›na Sayman Üye Hikmet
Sivri Gökmen Mali Rapor sunuﬂunu gerçekleﬂtirdi. Personel yap›s› ve say›s›, gelirler ve giderler üzerine gerçekle1
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ﬂen sunuﬂta, 2008 ve 2009 y›llar›na ait gelirlerin yüzdelik
dilimleri, temsilciliklere da€›l›m› ve üye aidatlar› ile giderlerin yüzdelik dilimleri ve temsilciliklere göre da€›l›m› aktar›ld›. Gökmen son olarak Bilirkiﬂilikten elde edilen gelirleri üye ve Oda ba€lam›nda izleyenlerle paylaﬂt›. Daha
sonra üyelerin 39. dönem çal›ﬂmalar› hakk›nda görüﬂlerine geçildi. Bu ba€lamda ﬁükrü Kocagöz, Aysel Çetinsoy,
Sevgi Molva, Halit De€er, Ali Ekinci, Ömür Aruk, Salih Zeki Pekin, Boygar Özlen, Talat Ulusoy, Nejat Sayg›ner, Rafet Yacan, Yasemin Çetin, Nüvit Uyar, Hakan K›l›nçarslan,
Merve Tosun, Baﬂak Tüsüz ve Bilge Müge söz ald›. Yap›lan olumlu ve olumsuz eleﬂtirileri cevaplamak üzere Yönetim Kurulu ad›na Hasan Topal ve Nilüfer Ç›narl› Mutlu’ya söz verildi. Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesinin ard›ndan yeni dönem çal›ﬂma ilkelerinin belirlenmesi için
üyeler söz ald› ve seçimlere aday taraflar kendilerini tan›tt›. Güner Eliçin, K›v›lc›m Keskiner, Nüvit Uyar, Levent
Gedizlio€lu, Rafet Yacan, Yasemin Çetin, Okan Y›lmaz,
Sema Özay, Hüseyin Egeli, Hakan K›l›nçarslan ve Ali Ekinci bu ba€lamda söz ald›. Son olarak ﬁube organlar› ve
Oda Genel Kurulu delegasyonu için asil ve yedek adaylar
belirlenerek izleyenlere duyuruldu. 31 Ocak 2010 Pazar
günü gerçekleﬂen seçimlerde üç grup aday olurken, Hasan Topal baﬂkanl›€›ndaki Ça€daﬂ Demokrat Mimarlar
Grubu seçimi kazand›.
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YÖNETİM KURULU
As›l Üyeler
Baﬂkan: Hasan Topal
Baﬂkan Yard: Alev A€r›
Sekreter Üye: Nilüfer Ç›narl› Mutlu
Sayman Üye: ‹lker Özdel
Üye: Hikmet Sivri Gökmen
Üye: Ç›nar Bilgin
Üye: Ali Okan Y›lmaz

Yedek Üyeler
Murat Günayd›n
Erdal Uzuno€lu
Cenk Kocaman
Hakan K›l›nçarslan
Selin Za€pus Candemir
Halil ‹brahim Alpaslan
Serdar Uslubaﬂ

SORUŞTURMA VE UZLAŞTIRMA KURULU
Asil Üyeler
Yedek Üyeler
Perihan Utan
Nilüfer Öztürk
ﬁeref Aldemir
Hümeyra Birol Akkurt
Hüseyin Hepﬂengünler
Ali Bol
Talip ﬁengül
Özgür Dinçer
Serap Aler Emre
Aylin Güleç Yemiﬂçi
DENETLEME KURULU
Asil Üyeler
Gonca Bilgili
P›nar Ay
Aysun Tarakc›
ﬁ. Leyla Kuterdem
Cihat Kemal Pehlivano€lu

Yedek Üyeler
M. Meltem Karakoç
Güzin Tezel
Ebru Namal
P›nar Özmen
Fuat Y›lmaz
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si
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Temsilcilik Seçimleri Gerçekleti
Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Da€›l›m› Aﬂa€›daki Gibidir

M‹MARLAR ODASI
AKH‹SAR TEMS‹LC‹L‹⁄‹
Baﬂkan:
Zülfikar Kocabay
Sekreter Üye: Fatma Kocab›y›ko€lu
Sayman Üye: Selma Özçiftçi
Üye:
Halil S›dan
Üye:
Tunay Özbek

M‹MARLAR ODASI
MAN‹SA TEMS‹LC‹L‹⁄‹
Baﬂkan:
Halim Sezici
Sekreter Üye: Müge Türkeli Ku€u
Sayman Üye:
A. ‹lhan K›rdök
Üye:
Yasemin Gümüﬂ
Üye:
Volkan Arslan

M‹MARLAR ODASI
AYDIN TEMS‹LC‹L‹⁄‹
Baﬂkan:
Nüket Akgönül
Sekreter Üye: Mustafa Tüm
Sayman Üye: Ahmet Özer
Üye:
Tuncer Saray
Üye:
Mehmet Akarsu

M‹MARLAR ODASI
NAZ‹LL‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
Gonca Yelkovan
Baﬂkan:
Sekreter Üye: Hüsnü Erturan
Erdo€an Ünsal
Sayman Üye:
Erkan U€urlu
Üye:
Hamiyet Menderes
Üye:

M‹MARLAR ODASI
D‹D‹M TEMS‹LC‹L‹⁄‹
Baﬂkan:
Burhan Çolak
Sekreter Üye: Okan Özbaﬂ
Sayman Üye: Mehmet Arkun
Üye:
Atilla P›narbaﬂ›
Üye:
Ali Budak

M‹MARLAR ODASI
ÖDEM‹ﬁ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
Baﬂkan:
Münir Bezmez
Sekreter Üye: Ayﬂen Acar
Sayman Üye:
M.ﬁener K›rsoy
Üye:
Tülin Bozo€lu
Üye:
Lütfiye Keser

M‹MARLAR ODASI
KUﬁADASI TEMS‹LC‹L‹⁄‹
Baﬂkan:
Ümit Acar
Sekreter Üye: Y›ld›z Yavuz
Sayman Üye: ﬁeniz Evgar
Üye:
Ali Genç
Üye:
Cumhur Ulusoy

M‹MARLAR ODASI
SAL‹HL‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
Sakine Öz
Baﬂkan:
Sekreter Üye: ﬁefaat Karabulut
Fatoﬂ A€c›
Sayman Üye:
Mesude Sezer
Üye:
Fatma Gökçe
Üye:

Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

M‹MARLAR ODASI
TURGUTLU TEMS‹LC‹L‹⁄‹
Baﬂkan:
Ali Çetin Özsöz
Sekreter Üye: Meltem Çetin
Sayman Üye: ‹smail Seçim Honaz
M‹MARLAR ODASI
UﬁAK TEMS‹LC‹L‹⁄‹
Baﬂkan:
H.Avni Özgencil
Sekreter Üye: Mine Özdemir
Sayman Üye: Turan Ünlü
Üye:
Ça€lar Samanc›
‹smail Öner Karg›
Üye:
M‹MARLAR ODASI
D‹K‹L‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
Baﬂkan:
Ahmet Çamer
Sekreter Üye: Mehmet O€ulcan Günenç
Sayman Üye: Tayfun Atalay

MİMARLAR ODASI İZMİR
ŞUBESİ TEMSİLCİLERİ
ALAﬁEH‹R

Ayd›n Boyac›

AL‹A⁄A

Ebru Bozdemir

BERGAMA

Emel Ürper

MENEMEN

Mustafa Sevinç

SELÇUK

Demet ‹ﬂçen

SÖKE

Seçkin Yavuz

SOMA

Ayﬂe Bald›r

T‹RE

Vural At›ﬂ

TORBALI

Nurhal Coﬂkun Durmuﬂ
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Basından

Dilek Gappi,

Milliyet Ege, 22.01.2010

Bol Alternatifli Proje
GEÇEN köﬂe yaz›mda, Atatürk Kapal›
Spor Salonu ile Alsancak Gar› aras›nda yer alan tekel binalar›n› yeniden düzenleyen “Reji Projesi” ni anlatm›ﬂ, nas›l bir gelecek bekledi€ini yazm›ﬂt›m.
Haz›r söz tütün depolar›ndan aç›lm›ﬂken, bu kez ayn› bölgede, Migros’un arkas›ndaki y›llard›r
boﬂ duran tütün depolar›n›n oraya da
u€rad›k.

Grubun, bu alan için düﬂündü€ü projeyi anlataca€›z. Yaln›z önce bir konunun alt›n› kal›n çizmek gerekiyor.
* * *
Alsancak Liman›’n›n karﬂ›s›nda 10 bin metrekarelik bir
alandan sözediyoruz. Bu üç bina her geçiﬂimde, tarihi yap›s›yla dikkatimi çeker ve hoﬂ bir sanat galerileri dizisi,
kültür merkezi olabilece€ini düﬂünürdüm.
‹zmir’deki bu binalar gün geçtikçe kayboluyor ve insan yiten kültürel de€erlere üzülüyor.
Tarihi tütün depolar› mimarileri itibar›yla da sanat galerileri olmaya uygun.Örne€in Selanik’te, ‹talya’da çok güzel
örnekleri var. Eski depolar ﬂ›k galeriler, sanat atelyeleri
haline getirilmiﬂ.
Biz de ise akibet belli. Bu binalar, An›tlar Kurulu’na tak›lmazsa ya al›ﬂveriﬂ ya da iﬂ merkezi.

Özelleﬂtirme ‹daresi bu depolar› nihayet iki hafta önce
satt›.

Büyükﬂehir Belediyesi bu binalar için ilk hamleyi yapt›.
Özelleﬂtirmeye irtifak hakk›n› almak için baﬂvurdu ve o
kadar..

Kentin merkezinde uzun süre boﬂ kalan tarihi binalar› bir
ara Büyükﬂehir Belediyesi, ard›ndan Mimarlar Odas›,
Özelleﬂtirme’den irtifak hakk› olarak almak istemiﬂlerdi.

Belediyenin kentin çehresini de€iﬂtirecek vizyon sahibi
bürokratlar›(!) burunlar›n›n ucundaki yerleri de€erlendirmek ad›na proje haz›rlamad›, özel bir çaba harcamad›.

Yani 49 y›ll›€›na yap -iﬂlet -devret formülüyle. Özelleﬂtirme ‹daresi bir türlü ikna olmad›.

Buray› ihaleye girerek de alabilirdi, sonuçta 7 milyon Tl
büyükﬂehir için büyük para de€ildi. Aç›kças› belediyenin
pek umrunda olmad›.

Önce ilk ihaleyi yapt›, satamad›. Ard›ndan ikinci ihale çekiﬂmeli geçti, Mimarlar Odas› yaklaﬂ›k 3,5 milyon liraya
kadar ç›kabildi ve ihaleyi, 7 milyon 490 bin lira ile ‹zmir
Ortak Giriﬂim Grubu (OGG) ald›.
4

Mimarlar Odas›’n›n ise paras› yetmedi. Oda Genel Sekreteri Nilüfer Ç›narl›, e€er alabilselerdi binalar› sanat galerileriyle birlikte mimari merkez haline getireceklerini anlatt›.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Bu ﬂans uçtu art›k...
Bayrakl› için ödüllü yar›ﬂma
Gelelim bugüne, ihaleyi kazanan Ortak Giriﬂim Grubu, ‹zmir’in tan›d›k simalardan oluﬂmuyor.
Atatürk OSB’de faaliyet gösteren Nimeks Tar›m’›n sahipleri Niyazi Memur, Sabri Memur, Malatya ile Ayd›n’da kayas› ve kuru incir tesisleri olan Cemal K›r›mac›, kuru kay›s› sektöründe faaliyet gösteren Arif Akbaﬂ ile aralar›nda
kamuoyunda tan›nan tek isim olan Büyükﬂehir Meclisi’nin
Akpartili Üyesi ‹nﬂaat Mühendisi Murat Akdemir’in kurdu€u grup, AKP’ye yak›n isimler izlenimi veriyor. Ayn› grup,
Bayrakl›’daki Tekel binalar›n› da bir süre önce 25 milyon
TL gibi iyi bir rakama alm›ﬂt›. ﬁimdi oraya üçlü kombinasyonla iﬂmerkezi &al›ﬂveriﬂ merkezi&rezidans yapacaklar.
Grubun ortaklar›ndan Niyazi Memur, nazik, aç›klay›c› bilgiler veren birisi.
Bayrakl›’daki Tekel binalar›n›n tarihi de€erinin olmad›€›n›
ve projenin yaklaﬂ›k 100 milyon Tl’ye mal olmas›n› planlad›klar›n› belirten Memur, birikimlerini kentin umut gördükleri noktalar›na yapt›klar›n› ifade ediyor.
Bayrakl› projesi için önümüzdeki günlerde mimari yar›ﬂma
açacaklar. Memur, yurtd›ﬂ›ndaki mimarlara da aç›k olacak
ödüllü yar›ﬂmayla, ‹zmir”in siluetine yak›ﬂ›r bir mimari yaratmak istediklerini anlatt›.

d›klar›n› dile getiren Niyazi Memur bu alternatifleri An›tlar
Kurulu’na yak›nda sunacaklar›n› anlatt›. Grubun akl›ndaki
olas›l›klardan biri de alan› mimari bir akademiye dönüﬂtürmek, hatta bir üniversitenin mimarl›k fakültesi yapabilmek. Memur net söylemedi ama san›r›m alternatiflerden
biri yine iﬂ ve al›ﬂveriﬂ merkezi... Sunduklar› alternatifler
aras›nda karar› An›tlar Kurulu belirleyecek.
Bakal›m kendilerine nas›l izin ç›kacak?
Evet Özelleﬂtirme ‹daresi buradan 7 milyon TL kazand›
ama ‹zmir’in kazan›p kazanmad›€›n› zaman gösterecek...
Çevre Müdürlü€ü ÇED Bilgisini Niye Saklar?
Demirçelik ve petrokimya sanayiinin devlerinin konuﬂland›€› Alia€a Bölgesi’nde, Çevre Bakanl›€›’n›n 6 -7 kuruluﬂ
için ilk kez ortak bir ÇED raporu haz›rlad›€›n› ö€rendik.
Bölgede k›z›lca k›yamet kopuyor. Bugüne kadar ayr› ÇED
alan firmalar, zorlu koﬂullarla yeni ÇED raporu almaya
zorlan›yorlar.
Peki... Bakanl›k bu çal›ﬂmay› neden istedi? Çevre ve Halk
sa€l›€› aç›s›ndan belki de gerçekten çok önemli gerekçeleri var. Sonuçta o bölge riskli bir bölge...
Ö€renmek için Çevre ‹l Müdürlü€ü’nü arad›k. ‹l Müdürlü€ü
yetkilileri nazikçe Vilayet’ten izin almalar› gerekti€ini söyledi. Bekledik. Yan›t “Vilayetten izin verilmedi” ﬂeklinde
geldi. Gerekçe yok.

* * *

Hem önemli bir uygulamay› baﬂlat›p hem de bilgiyi gizlemek ilgimizi çekti.

Konunun baﬂ›nda anlatt›€›m, Alsancak’taki tütün depolar›
ise 2. derece sit. Buras› için birkaç proje alternatifi haz›rla-

Acaba nas›l bir “s›r” lar› var? Verdikleri yan›t daha da
kamç›lad›, ö€renece€iz elbet...

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Basından

Oktay Ekinci,

Cumhuriyet, 30.01.2010

Mimarlar ‘Dava’larını Savunuyor
Oda çal›ﬂmalar›nda ‘de€iﬂim’ isteyen mimarlar ‘kent ve çevre dava’lar›n› eleﬂtiriyor. Davalar, Oda seçimlerinde de ‘yönetimleri de€iﬂtirme gerekçesi’ olarak gösteriliyor.
Baﬂta Baﬂbakan olmak üzere merkezi ve yerel yöneticilerin sert “eleﬂtiri”ler yönelttikleri “kent ve çevre davalar›”,
Mimarlar Odas› seçimlerinde de “yönetimleri de€iﬂtirme
gerekçesi” yap›l›yor…
Do€aya ve kente karﬂ› “suç” niteli€indeki imar uygulamalar›na aç›lan davalar›n “geliﬂmeyi engelledi€i”ni öne sürmeye baﬂlayan kimi mimarlar, meslek odas›nda “de€iﬂim”
için aday oluyorlar. Hukuka ayk›r› ve sadece rant amaçl›
projelerin “yarg›” yoluyla durdurulmas›na “hizmetlerimizi
engelliyorlar” diyen siyasilerle “benzer” aç›klamalar yapan “de€iﬂimci” mimarlar, Mimarlar Odas›’n›n toplum ve
ülke yarar›na hukuk mücadelesini “meslekle ilgisi olmayan
çal›ﬂmalar” olarak tan›ml›yorlar.
Bu eleﬂtiriye karﬂ›, ayn› davalar›n öncelikle “mimarl›k eti€inin ve mimarl›€›n sosyal sorumluluklar›n›n savunulmas›”
amac›n› taﬂ›d›€›n› belirten “demokrat-toplumcu” mimarlar ise Oda çal›ﬂmalar›ndaki çevre ve kültüre verilen önceli€i “de€iﬂtirme”nin, “mimarl›€›n ya€maya tutsak k›l›nmas›”na göz yumma anlam›na geldi€ini söylüyorlar.
ﬁube’lerde seçimler…
Mimarlar Odas› ﬂubelerinde baﬂlayan “genel kurullar süreci”nde, geçen dönemlerdeki “toplum yarar›na de€il, meslek ç›kar›na öncelik verilmesi”ni savunan iktidar yandaﬂ›
gruplar›n yerini, bu kez “çal›ﬂma anlay›ﬂ›nda de€iﬂim” isteyenlerin ald›€› gözleniyor. Odan›n geçen haftalarda Antalya, Gaziantep, Mersin, Adana, Elaz›€, Malatya, Kayseri
ve Kocaeli ﬂubelerinde yap›lan genel kurullar›nda, mimarl›€›n, kentlerin ve çevrenin “birlikte savunulmas›”n› ve ülkede imar ya€mas› yerine “mimarca” bir yap›laﬂma düze6

ninin sa€lanmas›n› amaçlayan “kamu yarar› taraftar›” mimarlar yeniden seçildi.
Bugün ise Diyarbak›r, ‹zmir ve Mu€la ﬂubelerinde yap›lacak genel kurullar için özellikle “‹zmirli mimarlar” aras›ndaki “seçim yar›ﬂ›” medyada da ilgiyle izleniyor. Çünkü ‹zmir’de Oda’n›n toplum ç›kar›na çal›ﬂmalar›na “alternatif”
bir programla aday olduklar›n› söyleyen “De€iﬂim ve Geliﬂim Grubu”, yönetime geldikleri takdirde art›k dava açmayacaklar›n› ve “uzlaﬂma”y› ye€leyeceklerini belirtiyor.
‹zmir’de ‘saf’laﬂma
Geçenlerde Kültürpark’ta bir bas›n toplant›s› düzenleyen
De€iﬂim ve Geliﬂim Grubu’nun “mevcut Oda yönetiminin
kentin geliﬂmesinde rol oynayacak bütün projelere dava
açt›€›”ndan yak›nmas›, ayn› davalardan ﬂikâyetçi olan kimi “yat›r›mc›”lardan destek bekledikleri ﬂeklinde yorumlan›yor. Oda’n›n “özerkli€i” aç›s›ndan da “sak›ncal›” görülen bu gibi örgütlenmelere karﬂ› yeniden aday olduklar›n›
belirten Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Baﬂkan› Hasan Topal
ise ﬂunlar› vurguluyor: “Bugüne kadar kararl›l›kla sürdürdü€ümüz kamu ve toplum yarar› mücadelesi nedeniyle
haks›z eleﬂtirilere maruz kald›k. Ancak onurlu ve düzeyli
bir mimarl›k ve kentleﬂme mücadelesi veren mimarlar
bundan vazgeçemezler…” Bakal›m ‹zmirli mimarlar›m›z
“mimarl›€›n kente ve çevreye uyumlu kat›l›m›”n› savunan
55 y›ll›k Oda politikas›n› m›; yoksa son y›llardaki “uygunsuz kat›l›mlar”›n sa€lad›€› haks›z ç›karlarla “uzlaﬂma”y›
öngören “politika de€iﬂikli€i”ni mi seçecekler? Mimarlar
Odas›’n›n yurt düzeyindeki ﬂube kongreleri mart ay›nda
tamamland›ktan sonra Merkez Genel Kurulu ve MYK seçimleri ise nisanda yap›lacak…
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Rapor

Tunta Marina Sitesi Heyelan Raporu

Türkmenmahallesi, Akyar mevki, 135 ada, 32 parsel
9 ﬁubat tarihinde Tuntaﬂ Marina Sitesinde Heyelanla ilgili
yap›lan incelemeler sonucunda;
Ekte foto€raflarda da görüldü€ü gibi yol ve yer yer baz›
zeminlerde 1.5 mt civar›nda çökmelerin oldu€u; binalar›n
2.5-3 mt denize do€ru kayd›€›; iki blokta 15-20 cm’e kadar yana yatmalar meydana geldi€i gözlenmiﬂtir.
Yap›lan araﬂt›rmalar sonucunda;
1- Zemin etüd raporunda ‘zeminin marn-kiltaﬂ›-kireçtaﬂ›
ardalanmas›ndan mevcut oldu€u, yüzey sular›n›n çevre
drenaj›yla tahliyesinin gerekti€i aksi takdirde zeminin su
ile temas›nda mukavemetini kaybedece€i, arazinin e€imine ba€l› olarak da heyelan ve kaymalara neden olabilece€i’ uyar›s›na ra€men yap›lan imalatlarda bununla ilgili önlem al›nmad›€› gibi, 3 y›ld›r günde 3–4 ton su kaça€› bulunan havuzun izolasyon tamiri ile ilgili de herhangi bir iﬂlem yap›lmad›€› ö€renilmiﬂtir.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

2- Parselin imar durumunun 4 kat olmas›na ra€men binan›n arazi kotu üzerinde 5 kat olarak oluﬂturuldu€u, bodrum kat olarak gösterilen kat›n tamam›n›n zemin kat gibi
tabi kotun üstünde oluﬂturuldu€u tespit edilmiﬂtir.
3- ‹mar paftalar›nda Bölgenin j2 özellikte zemine sahip oldu€u zaten bilinmektedir. Daha önceden 2 kat imara sahip bölge rant amaçl› imar tadilatlar› sonucu 4 ve 5 kata
ç›kar›lm›ﬂt›r. Odam›z y›llar önce, Kocaeli depremi sonras›nda haz›rlad›€› bir raporda, bölgenin deprem ve heyelan
tehlikesi karﬂ›s›nda büyük riskler taﬂ›d›€› konusunda zaman›n belediyesini uyarm›ﬂt›r.
Bütün bu olumsuz veriler ›ﬂ›€›nda herhangi bir önlem al›nmadan bina inﬂa edilmiﬂ ve büyük ço€unlu€u sat›lm›ﬂt›r.
Site ve bölge olas› bir depremde büyük can ve mal kayb›na gebedir. Bu olaydan ders al›narak ilgili birimlerin gerekli acil önlemleri almas› gerekmektedir.
Mimarlar Odas› Kuﬂadas› Temsilcili€i
7
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Basın Açıklaması

18.01.2010

Sendikal Hak ve Özgürlükler için Demokrasinin
Takipçisiyiz!
D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB, Tekel iﬂçileriyle dayan›ﬂma
ve güvencesiz, düﬂük ücret dayat›lan tüm iﬂçilerin talepleri için 13 Ocak 2010 tarihinde baﬂta ‹stanbul Taksim Gezi Park› olmak üzere Türkiye’de örgütlü olunan bütün bölgelerde oturma eylemi gerçekleﬂtirerek, kitlesel bas›n
aç›klamalar› yapt›. ‹stanbul Gezi Park›’nda yap›lan bas›n
aç›klamas›na TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet
So€anc› ve TMMOB’nin ‹stanbul birimlerinden çok say›da
kiﬂi kat›ld›. Bas›n aç›klamas› D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman
Çelebi taraf›ndan okundu.
Sendikal Hak ve Özgürlükler için Demokrasinin Takipçisiyiz! Güvencesiz ve Düﬂük Ücret Dayat›lan Tüm ‹ﬂçilerin
Talepleri için, Tekel ‹ﬂçileriyle Dayan›ﬂma için Çarﬂamba
Günleri Oturma Eylemindeyiz!
De€erli bas›n emekçileri, sevgili emek dostlar›,
Bugün, D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB‘nin ortak karar›yla
oturma eylemindeyiz. Bugün bir kez daha emek ve meslek örgütlerini yan yana getiren ﬂey, sendikal hak ve özgürlükler için, demokrasi için birleﬂik bir mücadelenin gerekli oldu€una duydu€umuz inançt›r. Birli€e, mücadeleye
ve dayan›ﬂmaya her zamankinden daha çok ihtiyac›m›z
var. Çünkü iﬂyerlerimizin, iﬂkollar›m›z›n, yaﬂam çevrelerimizin ötesinde bütün dünyada iﬂçi ve emekçilere ac›mas›zca sald›r›l›yor. ‹nsan olarak, iﬂçi olarak, yurttaﬂ olarak
haklar›m›z elimizden al›n›yor, özgürlüklerimiz k›s›tlan›yor,
de€erlerimiz yok ediliyor. ‹ﬂçiler ve emekçiler olarak, mühendis olarak, doktor olarak, iﬂsiz olarak, kad›n olarak,
genç olarak, ayd›n olarak, demokrat olarak, bu ülkenin geliﬂmesinden, demokratikleﬂmesinden yana olanlar olarak,
ortak ç›karlar›m›z unutturulmaya çal›ﬂ›l›yor.
8

Bask› ve yasaklarla sendikal örgütlülü€ümüz zay›flat›lmak,
zaten s›n›rl› olan örgütlenme özgürlü€ümüze tamamen
set çekilmek, grev ve toplusözleﬂme haklar›m›z yok edilmek, mesleki sorumluluklar›m›z› toplumsal yarar do€rultusunda kullanmam›z engellenmek isteniyor.
Sendikalar kapat›l›yor, yasal ve anayasal güvenceyle kurulan KESK ve D‹SK/Nakliyat-‹ﬂ Sendikas› genel merkezleri bas›l›yor, KESK Kad›n Sekreteri ve D‹SK Örgütlenme
Daire Baﬂkan›‘n›n yan› s›ra sendikal kadrolar as›ls›z iddialarla tutuklan›yor, sendikalar kapat›l›yor, iﬂ mahkemeleri
çal›ﬂt›r›lm›yor, emekçiler lehindeki Yarg›tay, Dan›ﬂtay kararlar› uygulanm›yor, demokratik tepkiler polis ﬂiddetiyle
bast›r›l›yor.
Bask›lar sadece sendikalarla, hak arayanlarla da s›n›rl› kalm›yor, toplumun bütün muhalif kesimlerine, medyaya, siyasi partilere, yöneliyor, seçilmiﬂler tutuklan›yor.
‹ktidar›n sermaye yanl›s› politikalar› sonucu hak ve özgürlükler adeta kuﬂat›lm›ﬂt›r. Bu kuﬂat›lm›ﬂ demokraside gösteri ve yürüyüﬂlere, grev hakk›na, hak aramaya yer yoktur.
Toplumun somut bir ihtiyac› olman›n ötesinde art›k yak›c›
bir hal alan özgürlükçü, eﬂitlikçi ve demokratik bir anayasa talepleri AKP taraf›ndan hep ötelenmiﬂtir. Bu taleplerin
gerçekleﬂtirilmesi art›k ertelenemez. Ve di€er taraftan da,
emekçiler, açl›k ve yoksulluk s›n›r›nda yaﬂamaya mahkum
edilen milyonlar ve ülkesinin ayd›nl›k gelece€inden yana
olanlar dillerine, inançlar›na, kökenlerine göre ayr›mlarla
birbirine düﬂman edilmek isteniyor. Farkl› olana, farkl› düﬂünene yaﬂama hakk› tan›nm›yor.
Türk-Kürt-Çingene ve yabanc› düﬂmanl›€› gibi milliyetçiﬂoven politikalarla toplum yapay olarak kutuplaﬂt›r›l›yor,
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si
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çok kimlikli ve çok kültürlü Türkiye dokusu çeﬂitli dayatmalarla k›r›larak, bir arada yaﬂama umudu bo€ulmak isteniyor. Demokratik tepkilerini dile getirenlere yönelik milliyetçi/›rkç› kalabal›klar›n planl› provokasyon ve linç giriﬂimleri hoﬂ görülerek ve gere€i yap›lmayarak adeta teﬂvik
ediliyor. Bunun somut örneklerini Edirne‘de, Erzincan‘da,
Kars ve Mersin‘de bir kez daha gördük.
Hak araman›n karﬂ›l›€› Tekel iﬂçilerine, itfaiye iﬂçilerine,
D‹SK‘lilere, KESK‘lilere, TMMOB ve TTB‘lilere ve toplumun
örgütlü kesimlerine reva görüldü€ü gibi bask› ve ﬂiddet
olmuﬂtur. Sendikal hak ihlalleri artarak devam etmektedir.
Uygulanan piyasac› politikalar sonucu sosyal devletin üç
temel sac aya€› olan e€itim, sa€l›k ve sosyal güvenlik haklar›m›z her geçen gün biraz daha t›rpanlan›yor.
Katk› ve kat›l›m paylar› ile hastane fark ücretleri ile sa€l›k
hizmetine ulaﬂmak iyice zorlaﬂ›yor. Hekimler, sa€l›kç›lar
TBMM gündeminde olan Tam Gün ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasar›lar› ile düﬂük ücretle, uzun süre ve güvencesiz çal›ﬂma k›skac›na al›n›yor. Her geçen gün daha
da yoksullaﬂ›yoruz; krizin de etkisiyle iﬂsizlik h›zla art›yor;
gelece€imiz karart›l›yor. Bu sald›r›lar sadece tek tek kitle
örgütlerini, sendikal ve mesleki örgütleri "hizaya getirmek" için yap›lmamaktad›r. Bu sald›r›lar, toplumda siyasi
iktidara gerçek gündemle muhalefet eden ve hükümet
politikalar›n›n gerçek yüzünü ortaya ç›karan emek, bar›ﬂ
ve demokrasi güçlerinin bir bütün olarak susturularak, örgütsüz bir toplum yarat›lmas› için yap›lmaktad›r. ‹ﬂte bu
gerçe€i gördü€ümüz ve bu gerçe€in görünmesini istedi€imiz için buraday›z! Biz bu iktidardan bir "medet" ummuyoruz! Çünkü biliyoruz ki, IMF, Dünya Bankas›, çokuluslu tekeller ve onlar›n politikalar›n› uygulay›p bize yoksullu€u ve esareti dayatan AKP iktidar›, sorunlar›m›za çözüm bulamaz. AKP ancak sermayenin yaras›na melhem
bulabilir ve yapt›€› ﬂey de tamamen bundan ibarettir.
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

AKP bütün iktidar› döneminde uygulad›€› neo-liberal politikalarla, küreselleﬂme karﬂ›s›nda tak›nd›€› "teslimiyetçi" tutumla kendini iktidara taﬂ›yan yoksul ve d›ﬂlanm›ﬂ kesimlere ihanet etmiﬂtir. AKP er geç toplumun gerçe€iyle yüzleﬂecek ve halka yapt›klar›n›n hesab›n› mutlaka verecektir.
Bugün bizlere düﬂen görev ise, tüm emekçileri, emek örgütlerini, EMEK ve DEMOKRAS‹ güçlerini tek bir vücut halinde organize ederek, birleﬂik mücadeleyi yükseltmektir.
De€erli bas›n emekçileri,
Sendikal hak ve özgürlük ihlallerini, iﬂçi ve emekçilere yo€unlaﬂan sald›r›lara karﬂ› Çarﬂamba günleri yapt›€›m›z
oturma eylemlerinin üçüncü haftas›nday›z.
D‹SK-KESK-TMMOB ve TTB genel baﬂkanlar›n›n yapt›klar› toplant›dan sonra, yukar›da dikkat çekti€imiz geliﬂmeleri de€erlendirerek, "GÜVENCES‹Z VE DÜﬁÜK ÜCRET
DAYATILAN TÜM ‹ﬁÇ‹LER‹N TALEPLER‹ ‹Ç‹N, TEKEL ‹ﬁÇ‹LER‹YLE DAYANIﬁMA" baﬂl›€›yla bu eylemin ortaklaﬂt›r›lmas› karar›n› ald›k.
Bugün baﬂta ‹stanbul Gezi Park› olmak üzere Türkiye‘de
örgütlü oldu€umuz bütün bölgelerde, Edirne‘de, Antalya‘da, Ankara‘da, Gaziantep‘te, Diyarbak›r‘da, Adana‘da,
‹zmir‘de, Kocaeli‘nde, Eskiﬂehir‘de, Samsun‘da, Konya‘da
oturma eylemi yap›lmaktad›r.
15 Ocak Cuma günü, TEKEL iﬂçilerinin ba€l› oldu€u TEKGIDA-‹ﬁ Sendikas›‘n›n ça€r›s›na destek olarak, Ankara‘da
olaca€›z. 16 Ocak Cumartesi günü D‹SK-KESK-TMMOBTTB Ankara S›hhiye Meydan›‘nda yap›lacak "EKMEK, BARIﬁ, ÖZGÜRLÜK ‹Ç‹N DEMOKRAS‹ VE HAKLAR M‹T‹NG‹"ne Ankara‘daki örgütlerimizle ve genel baﬂkanlar düzeyinde kat›lacakt›r.
Önümüzdeki hafta, 20 Ocak‘ta yine burada görüﬂmek
üzere, kat›lan herkese teﬂekkür ediyoruz.
D‹SK-KESK-TMMOB-TTB
9
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Basın Açıklaması

30.01.2010

AKP ‹ktidar›, Torba Yasa Operasyonuyla
Türkiye’yi Müstemleke Durumuna Düürdü!
Cumhurbakanl›› Makam›
Yabanc› Yasa Maddesini ‹vedilikle ‹ade Etmelidir!
Siyasal iktidar, ülke vatandaﬂ› aleyhine, yabanc›lar lehine
düzenleme yaparak, dünyada hiçbir ülkede örne€i olmayan bir ilke imza att›.
TBMM‘nin 27 Ocak 2010 tarihli oturumunda siyasal iktidar›n talebi ile ele al›nan ve "torba yasa" olarak nitelendirilen "Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunda
De€iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun"un 8. maddesine
"......Mesleki hizmetler kapsam›nda çal›ﬂacak yabanc›lara
akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili iﬂlemleri tamamlan›ncaya kadar, ilgili mevzuat hükümleri sakl› kalmak kayd›yla bir y›l› geçmemek üzere ön izin verilebilir. Mesleki
e€itim alan› d›ﬂ›nda istihdam edilecek yabanc› uyruklu
personel için bu Kanunda belirtilen görüﬂler al›nmaz. Bu
kiﬂiler, akademik ve mesleki yeterlilik ile lisans talep ve
yeterlilik uygulamas›na tabi de€ildir" biçiminde bir düzenleme yasan›n ad› ile hiçbir ilgisi olmamas›na karﬂ›n eklenmiﬂtir ve bu ek ne yaz›k ki yasallaﬂm›ﬂt›r.
Bu yasa maddesinin içeri€i 2004 y›l›nda "Yabanc›lar›n
Çal›ﬂma ‹zinleri Hakk›nda Kanunun Uygulama Yönetmeli€i" maddesi olarak düzenlenmiﬂti. Konuya iliﬂkin TMMOB
taraf›ndan aç›lan davada Dan›ﬂtay söz konusu maddeyi
10

iptal etmiﬂti. AKP Hükümeti, Dan›ﬂtay karar›n› by-pass etmek için yönetmelik düzenlemesini yasa teklifi haline getirmiﬂ ve 23 May›s 2007 tarihinde 5565 say›l› "Yabanc›lar›n Çal›ﬂma ‹zinleri Hakk›nda Kanunda De€iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Yasa" TBMM‘de kabul edilmiﬂti. Yani Anayasa‘n›n 138. maddesi ihlal edilerek teklif yasalaﬂm›ﬂt›. Dönemin Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan incelenen 5565 say›l›
Yasa, Anayasa‘n›n çal›ﬂma özgürlü€ünü düzenleyen
49‘uncu, temel hak ve özgürlüklerin yabanc›lar için, uluslararas› hukuka uygun olarak yasayla s›n›rlanabilece€ini
düzenleyen 16‘nc›, hukuk devleti ilkesini düzenleyen 2‘nci,
eﬂitlik ilkesini düzenleyen 10‘uncu ve hiçbir etkinli€in ulusal ç›karlara ayk›r› olamayaca€› kural›ndan hareketle
176‘nc› maddesine ayk›r›l›€› tespit edilerek TBMM‘ye iade
edilmiﬂti.
TBMM‘ye Anayasa‘ya ve hukuka ayk›r› oldu€u gerekçesiyle iade edilen Yasa, 2007 y›l›ndan bu yana Meclis gündeminde bekletilmiﬂti. Ancak Siyasi ‹ktidar, 27 Ocak 2010
gecesi, Anayasa‘ya ayk›r› oldu€u bilinmesine karﬂ›n torba yasa içinde saklayarak konunun yeniden yasalaﬂmas›n› sa€lam›ﬂt›r.
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si
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Demokrasi ve yönetiﬂim ilkesini a€z›ndan düﬂürmeyenlerin, komisyon toplant›lar›na sorunun muhatab› olan
TMMOB‘yi ça€›rmamalar› da ayr›ca alt› çizilmesi gereken
bir durumdur.

mimar unvan›n› kullanabilmesinin önü aç›larak, yabanc›lar
için 6235 say›l› TMMOB Yasas› ve 3458 say›l› Mühendislik
ve Mimarl›k Hakk›nda Yasa‘n›n uygulanmayaca€› teminat
alt›na al›nm›ﬂt›r.

Siyasal ‹ktidar, bu yasa maddesi ile diplomalar›na bakmaks›z›n, mühendis ve mimar oldu€unu beyan eden tüm
yabanc›lara çal›ﬂma izni vererek halk›n can ve mal güvenli€ini tehlikeye atmaktan çekinmemiﬂ ve gelece€imizi hiçbir kay›t ve denetime tabi olmaks›z›n meslekleri belli olmayan yabanc›lar›n sözlü beyanlar›na teslim etmeyi tercih etmiﬂtir. Siyasi ‹ktidar ülke vatandaﬂ› mühendis, mimar
ve ﬂehir planc›lar›n› kendi ülkesinde yabanc› durumuna
düﬂürmüﬂtür.

Bu yasa maddesi her ﬂeyden önce ülke mühendis ve mimarlar›na yönelik bir darbedir. Uluslararas› sermaye lehine, fakat ülke mühendis ve mimarlar› aleyhine bir yasan›n
kabulünü, ba€›ms›z ve demokratik sosyal hukuk devleti
anlay›ﬂ› ile örtüﬂtürmek olanakl› de€ildir.

Ülkemiz mühendis ve mimarlar›na dünyada hiçbir ülkede
böyle bir olanak tan›nmaz iken ve böyle bir uygulaman›n
dünyada örne€i yokken bu yasa maddesi ile ülkemiz aç›kça "müstemleke" durumuna düﬂürülmüﬂtür.
Kamuoyunun da bildi€i üzere, son y›llarda hukukun üstünlü€ünü ve kamu yarar›n› savunma görevi "parmakla say›lacak" kiﬂi ve kuruluﬂta kalm›ﬂ görülmektedir. Hukuka sayg›
ve kuvvetler ayr›l›€› ilkesine uygun davranma, yürütmeden
beklenen hukuki ve hakl› bir istem olmakla birlikte, bugün
ne yaz›k ki, TBMM aritmeti€i yasama organ›n›n yürütmeden ba€›ms›zl›€›n› gölgelemektedir. Bu durum hukuk
devletinde olmazsa olmaz olan yarg› ba€›ms›zl›€›n› ve yarg› kararlar›na uygun davranmay› engellemektedir.
Bu yasa maddesi ile akademik ve mesleki yeterlili€ini kan›tlamas›na gerek olmaks›z›n her yabanc›n›n mühendis ve
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

Mühendis ve mimarlar›n kendi ülkelerinde yabanc› konumuna düﬂürülüp, haks›z rekabete teslim edilmesi ve ülkemizin k›t kaynaklar› ile yetiﬂtirilen insan gücümüzün yok
say›lmas› kabul edilemez.
Kamu kurumu niteli€indeki meslek kuruluﬂlar›n› denetlemek üzere Devlet Denetleme Kurulu‘nu harekete geçiren
Cumhurbaﬂkan›‘ndan hakl› istemimiz; bir önceki Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan tespit edilen iade gerekçelerini dikkate almasa dahi, Devlet Denetleme Kurulu raporunda yer
alan tespitlere uygun olarak Yasa‘n›n ilgili maddesini
TBMM‘ye ivedilikle iade etmesidir. Cumhurbaﬂkan› en
az›ndan Devlet Denetleme Kurulu‘nun "mühendislik ve
mimarl›k hizmetinin akademik ve mesleki yeterlilik denetiminden muaf olamayaca€›" tespitine uygun davranmal›d›r.
TMMOB ve örgütlü gücü bu yasa maddesini ve uygulamalar›n› sonuna kadar takip edecek ve gere€ini yapacakt›r.
Mehmet So€anc›
TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan›
11
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SMGM

TMMOB Mimarlar Odası SMGM’nin 2010 Y›l› Çal›ma Usul
ve Esaslar›na ‹likin Yönerge
GENEL DE⁄ERLEND‹RME:
2004 Genel Kurul’unda kabul edilen SMGM (Sürekli Mesleki Geliﬂim Merkezi) yönetmeli€inin yürürlü€e girmesiyle
birlikte çal›ﬂmalara baﬂlanm›ﬂ ve Mimarlar Odas› bünyesinde yap›lmakta olan e€itim ve etkinlikler sistematik bir
hale getirilerek kay›t alt›na al›nm›ﬂ, üyelerin sicillerine iﬂlenmiﬂtir. Ölçme ve De€erlendirme Kurulu’nun yapt›€› çal›ﬂmalar sonucunda e€itim ve etkinliklerin yan› s›ra de€iﬂik alanlardaki çal›ﬂmalar da kay›t alt›na al›n›p kredilendirilir hale gelmiﬂtir.
Büro Tescil Belgesi’nin al›nmas› ve yenilenmesi için getirilmiﬂ olan sürekli mesleki geliﬂim e€itimlerine kat›lma yükümlülü€ü mahkeme karar›yla 2008 sonunda kald›r›lm›ﬂt›r. Bu yükümlü€ün kalkmas›yla birlikte sadece “Kamulaﬂt›rma Bilirkiﬂili€i” ve “Yap› Denetimi” yapacak olan mimarlar›n yetki belgelerini alabilmek ve yenileyebilmek için
e€itime kat›lma yükümlülükleri devam etmektedir.
Bu geliﬂmeler ›ﬂ›€›nda e€itimlere kat›l›mda h›zl› bir düﬂüﬂ
yaﬂanm›ﬂ, buna paralel olarak Mimarlar Odas› birimlerinde yap›lan etkinliklere kat›l›mda ve etkinliklerin kay›tlar›n›n tutulmas›nda da benzer ﬂekilde bir isteksizlik ve motivasyon eksikli€i görülmüﬂtür. Bu durumun tespitinden
hareketle SMGM Bilim Dan›ﬂma Kurulu’nda yap›lan de€erlendirmeler ve SMGM Yürütme Kurulu ile birlikte yapt›€›m›z de€erlendirme toplant›s›n›n ›ﬂ›€›nda baz› kararlar›n al›nmas› gere€i üzerinde durulmuﬂtur.
2010 y›l› içerisinde sürekli mesleki geliﬂim alan›nda üzerinde daha fazla durulmas› gerekli çal›ﬂma alanlar›n›n, hayata geçirilmesi düﬂünülen özendirici tedbirlerin neler
12

olabilece€i, bilgilendirici, uyar›c› yay›nlar›n yap›lmas› gereklili€i üzerinde durulmuﬂ ve bunlar›n SMGM’nin çal›ﬂma
program›nda yer almas›n›n sa€lanmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
2009 Yönergesi’nde yer alan ve üyelerimizin sicillerinin
geliﬂtirilmesi do€rultusunda baﬂlat›lan çal›ﬂmalar›n önümüzdeki dönemde h›zland›r›larak tamamlanmas› ve üyelerimizin kendi sicillerine do€rudan ulaﬂabilmelerine olanak verecek düzenlemenin hayata geçirilmesi öncelikli
hedeflerimiz aras›nda yer almaktad›r.
Geçti€imiz y›llarda mimarl›€›n 12 de€iﬂik alan›nda kurgulanm›ﬂ olan e€itimler yüz yüze olarak sürdürülmüﬂtü. E€itimlerin çeﬂitlendirilmesi ve zenginleﬂtirilmesi talepleri
göz önüne al›narak “Yerinde Mimarl›k” ve “Uzaktan E€itim” programlar›n›n haz›rlanmas›na a€›rl›k verilmiﬂtir.
“Yerinde Mimarl›k” programlar›n›n, ülkemizin hem ça€daﬂ, hem yerel hem de tarihî mimari zenginli€inin ö€renilmesine önemli katk›lar yapaca€›na inan›yoruz. ‹lk etapta
Trabzon, Hatay ve Ankara ﬂubelerimizin kurgulad›klar› üç
yeni “Yerinde Mimarl›k” program› aç›lm›ﬂt›r. Bu kapsamda
Kayseri ve Gaziantep ﬂubelerinin haz›rl›klar› devam etmektedir. Haz›rl›klar tamamland›€›nda afiﬂ ve broﬂürlerle
duyurusu yap›lacakt›r. Di€er ﬂubelerimizin de katk›lar›yla
bu program›n daha da zenginleﬂece€ine inan›yoruz.
Uzaktan e€itim çal›ﬂmalar› son aﬂamas›na gelmiﬂtir. Bu
y›l›n ilk yar›s›nda e€itim, konferans ve proje tan›t›mlar›
olarak üç farkl› alanda haz›rlanan e€itimler çekimleri tamamland›kça web ortam›nda s›ras›yla yay›nlanmaya baﬂlanacakt›r. Bununla ilgili e€itimlere kat›l›m ve kredilendirme esaslar› daha sonra duyurulacakt›r.
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si
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Etkin bir sürekli mesleki geliﬂim sistemi kurulabilmesi için
beklenti ve ihtiyaçlar›n do€ru bir biçimde belirlenmesinin
önemli oldu€una inan›yoruz. Sürekli mesleki e€itim program›n›n bilimsel temellere oturtularak daha kat›l›mc› bir
ortamda hayata geçirilmesi amac›yla baﬂlat›lan “SMG
Programlar›n›n ‹çerik Oluﬂturma Sürecine ‹liﬂkin Araﬂt›rma Projesi” farkl› alanlarda mesleki faaliyetlerini yürüten
mimarlar›n sürekli mesleki geliﬂim konusundaki beklenti,
talep ve gereksinimlerini belirlemek amac›yla planland› ve
Aral›k ay›nda sonuçland›r›ld›. Toplant›lar de€iﬂik alanlarda
çal›ﬂan mimarlarla, “Yuvarlak Masa Toplant›lar›” format›nda ve derinlemesine görüﬂme tekni€iyle yap›lm›ﬂt›r. Toplant› kay›tlar›n›n de€erlendirilerek raporun haz›rlanmas›
çal›ﬂmalar› devam etmektedir. SMGM, ç›kacak olan kapsaml› rapor ›ﬂ›€›nda beklenti ve ihtiyaçlar› karﬂ›lamaya yönelik olarak SMG sistemini yeniden düzenleyecektir.
Kamu çal›ﬂanlar›na yönelik sürekli mesleki geliﬂim e€itimleri kamu kurumlar›ndan gelen talepler do€rultusunda
aç›lmaktad›r. Bu e€itimler SMGM’nin listesinde olan e€itimlerden seçilebilece€i gibi kurumun ihtiyaçlar› do€rultusunda da uzmanlar taraf›ndan kurgulanmaktad›r. TRT
e€itim dairesinden ve ‹zmir Valili€i’nden gelen talepler bu
kapsamda karﬂ›lanm›ﬂt›r. Bu kapsamdaki e€itimler kamu
kurumlar›yla iﬂbirli€i içinde geliﬂtirilecektir. Bu e€itimlerin
kamu personelinin almakla yükümlü oldu€u hizmet içi
e€itim kapsam›nda de€erlendirilmesi yönünde kurumlarla
iliﬂkilerin sürdürülmesi hedeflenmektedir.
Sürekli mesleki geliﬂimin amac›, SMGM yönetmeli€inde
yaz›lan ﬂekliyle, “meslektaﬂlar›m›z›n mimarl›k mesle€i ve
mesleki hizmetin; etkinli€ini, verimlili€ini ve geliﬂimini sürekli k›lmak amac›yla, meslek mensuplar›na de€iﬂen dünya koﬂullar›, bilimsel teknolojik geliﬂmeler ve toplumsal
gereksinmeler çerçevesinde, mesleki formasyonlar›n›, sürekli geliﬂme ortamlar›n›, olanaklar›n› ve f›rsatlar›n› sunmak, edindi€i yeni bilgi ve becerilerini de€erlendirmek ve
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

referanslar› haline getirmek”tir. Bu amac›n gerçekleﬂmesi,
mimarl›k uygulamalar›nda kalite, yetki ve sorumlulu€un
nas›l olmas› gerekti€ini tart›ﬂt›€›m›z bu dönemde özel bir
önem kazanmaktad›r.
2010 YILI SMG UYGULAMALARI
Sürekli mesleki geliﬂim kapsam›ndaki e€itimler devam
edecektir. Bu e€itimlere ve SMGM’ce uygunlu€u onaylanm›ﬂ etkinliklere kat›lan meslektaﬂlar›m›z›n kredileri sicillerine iﬂlenecektir.
Büro Tescil Belgesi’nin al›nmas› ve yenilenmesi baﬂvurular›nda belirli miktarda kredinin al›nm›ﬂ olmas› ﬂart› aranmayacakt›r.
Oda’ya üye olan meslektaﬂlar›m›za, kay›t esnas›nda “Mimarl›k Hizmetlerinde Temel Kavramlar” e€itimine iliﬂkin
bilgilendirme yap›larak bu e€itimin önemi hat›rlat›lacak
ve kat›l›m konusunda teﬂvik edilecektir.
Büro Tescil Belgeleri Genel Merkezimiz taraf›ndan verilecek ve belgelerin ekinde üyemizin sürekli mesleki geliﬂim
kapsam›ndaki performans›n› gösteren bir belge iliﬂtirilecektir.
Talep halinde, meslektaﬂlar›m›z›n sürekli mesleki geliﬂim
kapsam›ndaki performanslar›n› gösteren bir liste web
sayfalar›m›zda yay›nlanacak ve bas›l› olarak verilecektir.
Yetkilendirmeye yönelik e€itimler devam etmektedir. Bu
kapsamdaki e€itim alanlar›n›n geliﬂtirilmesi do€rultusunda çal›ﬂmalar sürdürülmektedir.
MESLEK ‹Ç‹ E⁄‹T‹MLER
SMGM taraf›ndan kurgulanan veya onaylanan / kabul edilen
e€itimlere kat›l›m 1 kredi/saat olarak de€erlendirilir. 15 saati
geçen e€itimler en fazla 15 kredi olarak de€erlendirilir.
E€itimlerin bedeli 10 TL/saat üzerinden hesaplan›r.
E€itimler SMGM’nin alt ve üst s›n›r›n› belirledi€i kat›l›mc›
say›s›yla yap›l›r.
13
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Baz› e€itimler do€rudan Sürekli Mesleki Geliﬂim Merkezi
taraf›ndan programlanabilir ve uygulanabilir.

E€itimlere kat›lanlara verilen sertifika veya kat›l›m belgeleri SMGM taraf›ndan düzenlenir.

ﬁubeler, üyelerinin ihtiyaçlar›n› ve yerel konular› da dikkate alarak, içeri€i ve e€itmeni SMGM taraf›ndan önceden
onaylanm›ﬂ olan e€itim programlar›n› açabilirler. E€itim
açma baﬂvurusunun gerçekleﬂtirilebilmesi için e€itimin
SMGM’nin belirledi€i formata uygun olmas›, e€itim notlar›n›n haz›rlanm›ﬂ ve e€itmen(ler)inin özgeçmiﬂ(ler)inin iletilmiﬂ olmas› gerekmektedir. Onaylanan e€itimler “SMGM
e€itimi” olarak kabul edilir.

‹çeri€inde de€iﬂiklik yap›lan belirli güncelleme e€itimleri
d›ﬂ›nda, ayn› e€itimin bir defadan fazla al›nmamas› gerekir. E€itime tekrar kat›l›mdan kredi sa€lanamayacakt›r.

Gerek SMGM gerekse ﬁubeler taraf›ndan önerilen e€itimler ve e€itmenler, E€itim De€erlendirme Birimleri taraf›ndan, o alan içinde yer alan e€itmenlerin de görüﬂleri al›narak de€erlendirilir ve oluﬂan görüﬂ Yürütme Kurulu’nun
onay›na sunulur. Görüﬂler gizlilik derecesinde saklan›r.
SMGM’ye iletilen “e€itim açma” talepleri “E€itim De€erlendirme Birimleri”nin –ve gerekirse hakemlerin–; e€itim
notunu kitap olarak yay›mlama talepleri ise “Yay›n Kurulu”nun –ve gerekirse hakemlerin– görüﬂleri do€rultusunda
Yürütme Kurulu’nca de€erlendirilecektir.
Bir ﬂubenin onaylanan e€itim program›; baﬂka ﬂubeler taraf›ndan aç›lmak istendi€inde, ﬂubeler aras›ndaki e€itim
takvimi SMGM taraf›ndan haz›rlan›r. ﬁube kurgulad›€› e€itimi, “yerel” veya “talep edilen tüm ﬂubelerde aç›lmak
üzere” diye tan›mlayabilir.
E€itim tamamland›ktan sonra e€itimle ilgili bütün belgelerin (imzalar› tamamlanm›ﬂ kat›l›mc› listeleri, e€itim de€erlendirme formlar›, SMG sorumlusu raporu vb.) eksiksiz
olarak, en geç 1 ay içerisinde SMGM’ye ulaﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Listelerin SMGM’de kayda iﬂlenmesinden sonra
düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.
ﬁubeler e€itim taleplerini, istedikleri e€itim tarihinden en
az 1 ay önce SMGM’ye bildirmelidirler.
14

E€itim kurgulayanlara bir defaya mahsus olmak üzere,
kurgulanan e€itimin saati kadar kredi verilecektir. E€itimin birden fazla kiﬂi taraf›ndan kurgulanmas› durumunda
bu krediler, ayr› ayr› her e€itimciye verilecektir. (Verilen
kredi miktar› 15 krediyle s›n›rl›d›r.)
E€itim verenlere bir defaya mahsus olmak üzere, verdi€i
saat kadar kredi verilecektir. (Verilen kredi miktar› 15 krediyle s›n›rl›d›r.)
Baz› e€itimler, konusuna ba€l› olarak farkl› mekânlarda
veya bir gezi eﬂli€inde yap›labilmektedir. Kat›l›mc›lar›na
e€itim notu da€›t›lan ve “Yerinde Mimarl›k” ad› verilen bu
e€itimlerin kredilendirilmesinde program›n içeri€i ve yo€unlu€u dikkate al›nacakt›r.
SMGM ve ﬂubeler taraf›ndan kurgulanan e€itimlerin d›ﬂ›ndaki lisansüstü / doktora e€itimleri ve lisansüstü / doktora yürütücülükleri kiﬂisel baﬂvuru yoluyla haftal›k ders saatleri kadar kredilendirilmektedir.
Doktora ve yüksek lisans tezlerinin kredilendirilmesi için,
yap›ld›€› kurum taraf›ndan çal›ﬂman›n tamamland›€›n›n
belgelenmesi gereklidir. Doktora tezi 12 kredi, yüksek lisans tezi 3 kredi olarak de€erlendirilecektir.
Mimarl›k okullar›na lisans e€itiminde misafir e€itmen olarak ça€›r›lan mimarlar›n haftal›k ders saatleri kadar kredi
almalar› uygun görülmüﬂtür.
(Mimarlar Odas› bünyesinde haz›rl›klar› sürdürülen “Uzaktan E€itim” sistemine iliﬂkin kredilendirme koﬂullar› ayr›ca
duyurulacakt›r.)
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si
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YETK‹LEND‹RME E⁄‹T‹MLER‹
Yetkilendirmeye yönelik olarak aﬂa€›da ad› geçen e€itimlerden sertifika alabilmek –veya varsa s›nav›na kat›labilmek– için, e€itimlere en az % 70 kat›l›m ﬂart› aranmaktad›r. (Buna göre, 12 saatlik bir e€itimin en az 9 saatine, 16
saatlik bir e€itim en az 12 saatine kat›lmak gerekmektedir.)
Alm›ﬂ oldu€u e€itime % 70'in alt›nda kat›l›m gösterenler,
ücretini ödeyerek ikinci defa kat›labilir. (Aﬂa€›daki aç›klamalara bak›n›z.)

S›nav uygulanan bir e€itimdir. E€itim sonras›nda yap›lan
s›navda en az % 70 baﬂar› sa€layanlara sertifika verilmektedir. Bu sertifikan›n geçerlilik süresi 5 (beﬂ) y›ld›r.
E€itime kat›larak sertifika alm›ﬂ olanlar, izleyen dört y›l
boyunca, her y›l olmak üzere “Yap› Denetimi - Güncelleme” adl› 6 saat / 6 kredilik e€itime kat›larak sertifikalar›n›n y›ll›k vizesini alacaklard›r. Bakanl›€a, denetçi belgesinin yenilenmesi baﬂvurusunda aranan “Oda Tan›t›m Belgesi”nin sa€lanabilmesi için “Yap› Denetimi - Güncelleme”
e€itimine kat›lmak zorunludur.

Kamulaﬂt›rma Bilirkiﬂili€i
Maliye Bakanl›€› taraf›ndan “Kamulaﬂt›rma Bilirkiﬂili€i”
yapmak isteyenlere zorunlu tutulan sertifikal› bir e€itimdir.

Gayrimenkul De€erleme
105 saat süren, 5 modülden oluﬂan bir e€itimdir.

E€itim 16 saat olarak yap›lacak, 15 kredi olarak de€erlendirilecektir.

S›nav uygulanan bir e€itimdir, s›navda baﬂar›l› olanlara
sertifika verilmektedir.

S›nav uygulanan bir e€itimdir. E€itim sonras›nda yap›lan
s›navda en az % 70 baﬂar› sa€layanlara sertifika verilmektedir. Bu sertifikan›n geçerlilik süresi 5 (beﬂ) y›ld›r.

E€itime en az % 70 kat›l›m gösterenler “Kat›l›m Belgesi”;
en az % 70 kat›l›m gösteren ve s›navda baﬂar›l› olanlar
“Sertifika” alacaklard›r.

E€itime kat›larak sertifika alm›ﬂ olanlar, izleyen dört y›l
boyunca her y›l olmak üzere “Kamulaﬂt›rma Bilirkiﬂili€i Güncelleme” adl› 8 saat / 8 kredilik güncelleme e€itimine
kat›larak sertifikalar›n›n y›ll›k vizesini alacaklard›r.

S›navda baﬂar›l› olamayanlar, bir sonraki e€itim sonunda
yap›lan s›nava ücretsiz olarak tekrar girebilirler.

Söz konusu e€itimlerin ücreti 10 TL/saat’tir.
Yap› Denetimi
Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›€› taraf›ndan “Yap› Denetçisi”
olarak çal›ﬂacak meslektaﬂlar›m›z için yetkilendirmeye yönelik zorunlu tutulan sertifikal› bir e€itimdir. Bakanl›€a,
denetçi belgesinin al›nmas› baﬂvurusunda aranan “Oda
Tan›t›m Belgesi”nin sa€lanabilmesi için “Yap› Denetimi”
e€itimine kat›lmak zorunludur.
E€itim 12 saat olarak yap›lacak, 12 kredi olarak de€erlendirilecektir.
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

Söz konusu e€itimlerin ücreti 10 TL/saat’tir.

E€itim ücreti 1000 TL’dir.
E€itimin bir veya birkaç modülü ayr› ayr› al›nabilir. Modüllerin ücreti saat baﬂ›na 10 TL’den hesaplan›r.
E€itim 15 kredi olarak de€erlendirilecektir.
Konut De€erleme
“Gayrimenkul De€erleme” e€itiminin 5 modülünün “Konut
De€erleme”ye iliﬂkin 2 modülünden oluﬂan bir e€itimdir.
65 saat süren söz konusu e€itim 15 kredi olarak de€erlendirilir.
S›nav uygulanan bir e€itimdir. En az % 70 kat›l›m göstererek s›navda baﬂar›l› olanlara sertifika verilmektedir.
15
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S›navda baﬂar›l› olamayanlar, bir sonraki e€itim sonunda
yap›lan s›nava ücretsiz olarak tekrar girebilirler.

m› vb. etkinlikler, programlar›na göre SMGM taraf›ndan
önceden de€erlendirilerek kredileri ilan edilir.

E€itim ücreti 700 TL’dir.

Söz konusu etkinliklere kat›l›m›n kredilendirilmesi, SMGM
taraf›ndan etkinlik program›n›n yo€unlu€una göre önceden de€erlendirilerek baﬂvuruda bulunan ﬂubeye bildirilecektir. Bir günlük etkinlik, program›n›n süresi, yo€unlu€u
vb. niteliklerine göre en az 1, en fazla 5 kredi ile de€erlendirilir.

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER
SMGM’nin düzenledi€i veya akran sayd›€› e€itimlere kat›lman›n yan› s›ra mesle€imizle ilgili etkinliklere kat›lmak da
sürekli mesleki geliﬂim kapsam›nda de€erlendirilmekte ve
kredilendirilmektedir.
ﬁubelerin kendi kurgulad›klar› ve organize ettikleri etkinliklerin yan› s›ra, sorumluluk alanlar› içinde gerçekleﬂen ve
di€er kurum/kuruluﬂlar taraf›ndan gerçekleﬂtirilen etkinlikleri de özenle takip etmeleri ve SMG kapsam›na al›nmak
üzere SMGM’ye bildirmeleri gerekmektedir.
Üyelere önceden duyurular›n›n yap›labilmesi için, ﬁubeler
taraf›ndan SMG kapsam›na al›nmas› talep edilecek etkinliklerin, etkinlik tarihinden en az 15 gün önce SMGM’ye bildirilmesine özen gösterilmelidir.
SMG kapsam›na al›nma baﬂvurusu önceden yap›lmam›ﬂ
etkinliklere kat›l›m, etkinlik bilgilerinin (tarih, yer, program
vb.) iletilmesi ve kat›l›m›n belgelenmesi halinde ayr›ca de€erlendirilecektir. Bu etkinliklerin de€erlendirilmesinde
söz konusu etkinliklerin mesle€imizle ilgisi, düzenleyen
kurumun ulusal ve uluslararas› sayg›nl›€› vb. ölçütler dikkate al›nacakt›r.
Etkinliklerin kat›l›mc› listelerinin düzenli tutulmas›na yönelik ﬂubelerin özen göstermeleri, kay›tlar›n en geç 1 ay
içerisinde SMGM’ye gönderilmesi gerekmektedir. Listelerin SMGM’de kayda iﬂlenmesinden sonra eksik imza vb.
düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.
SMG kapsam›ndaki sempozyum, kongre, panel, seminer,
çal›ﬂtay, konferans, malzeme/ bilgisayar program› tan›t›16

Söz konusu etkinliklerde konuﬂmac›, oturum baﬂkan›, panelist vb. görevlerde bulunanlar 2 kredi/oturum esas al›narak de€erlendirilir.
Etkinliklerin organizasyonlar›nda görev almak her etkinlik
için 1 kredidir; Oda’n›n herhangi bir kademesinde yönetim
ve karar organlar›nda yer alan kiﬂiler bu kapsama al›nmaz.
Öncesinde bir tan›t›m veya konuﬂma yap›lmas› kayd›yla,
mesleki film/belgesel gösterimi vb. etkinliklere kat›l›m,
süresine bak›lmaks›z›n 1 kredi ile de€erlendirilir.
Teknik gezilerde her bir gün için kat›l›m 1 kredi; rehberlik
yapma 2 kredi olarak de€erlendirilir. Ancak, Teknik Gezi’nin onaylanabilmesi için; gezi program›, gezi tarihleri,
gezi güzergâh›, gezinin teknik, kültür ve bilim aç›lar›ndan
donan›ml› uzman rehberinin özgeçmiﬂi, gezi tarihinden 15
gün önce SMGM sekretaryas›na gönderilip onay al›nmas›
gerekir. Tercihan bu gezilerin üniversite, Sürekli Mesleki
Geliﬂim Merkezleri ve onlar›n Yurtd›ﬂ› Geliﬂim Programlar› kapsam›nda ve iﬂbirli€i ile yap›l›yor olmas›, teknik gezilerde aranan nitelikleri kazand›racakt›r. Yurtd›ﬂ› gezilerde
yolda geçen günler gezi program› içinde say›lmaz.
Belgelendirilmesi kayd›yla fuar ziyareti 1 kredi/fuar ile de€erlendirilir. Fuar kapsam›nda düzenlenen SMG kapsam›ndaki etkinliklere kat›l›m ayr›ca kredilendirilir.
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si
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Bireysel sergi açmak, sergilere eserle kat›lmak, sergilerin
kurgulanmas› / içeri€inin haz›rlanmas› / küratörlü€ünün
yap›lmas› vb. görevlerde bulunmak sürekli mesleki geliﬂim kapsam›nda de€erlendirilir. Bu kapsamdaki baﬂvurular sergiye harcanan emek dikkate al›narak de€erlendirilir
ve kaydedilir.
Mesle€imizle ilgili aç›lan ve SMG kapsam›na al›nm›ﬂ bir
sergiyi gezmek 1 kredi olarak mesleki geliﬂim kapsam›nda
de€erlendirilir. SMGM ile sergiyi düzenleyen kurum aras›nda kat›l›m›n belgelenmesiyle ilgili bir mutabakat önceden düzenlenmiﬂ olmal›d›r.
ﬁubelerimizce SMG kapsam›nda de€erlendirilen sergilerde, sergiyi rehber eﬂli€inde incelemek vb. özel bir etkinlik
düzenlenmesi mümkündür. Böylesi etkinliklerle ilgili baﬂvurular ayr›ca de€erlendirilecektir.
SMG kapsam›na al›nacak etkinliklerde, konular›n›n do€rudan "mimarl›k"la ilgili olmas› koﬂulu aranacakt›r.
Bir eser/etkinlik, birden fazla alanda kredilendirilemez, en
yüksek kredi sa€lanan alan dikkate al›n›r.
Söz konusu etkinliklerden kredi sa€lanmas› için SMGM’ye,
gerekli belgelerle bireysel baﬂvuru yap›lmas› esast›r.
MESLEK‹ UYGULAMALAR
Meslektaﬂlar›m›z›n sadece kat›ld›klar› e€itim ve etkinliklerden alacaklar› kredilerin de€il, ayn› zamanda sürekli
mesleki geliﬂim kapsam›nda de€erlendirilebilecek mesleki ve bilimsel çal›ﬂmalar›n›n da dikkate al›naca€› bir de€erlendirmenin nas›l olmas› gerekti€i üzerinde çal›ﬂmalar›m›z sürmektedir. Bu çal›ﬂmalar kapsam›nda gündeme
gelen ve SMGM Ölçme ve De€erlendirme Kurulu’nun önerileri do€rultusunda kredilendirilerek kayda al›nmas› kararlaﬂt›r›lan çal›ﬂmalar aﬂa€›da belirtilmiﬂtir. KredilendirMi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

meyle ilgili tablo Yönerge’nin ekinde verilmektedir.
Bunlar›n yan› s›ra mesleki uygulamalar kapsam›nda de€erlendirilmesi gereken uygulamalar›n da oldu€u aç›kt›r.
Meslektaﬂlar›m›z›n çal›ﬂmalar›n›n üye sicil sistemine iﬂlenebilmesi ve sürekli mesleki geliﬂim kapsam›ndaki performanslar›n›n ölçülmesinde bir girdi olarak de€erlendirilmesi mümkündür. Bu do€rultuda çal›ﬂmalar devam etmektedir.
Mesleki Yar›ﬂmalar
Mimarlar Odas› taraf›ndan akredite edilen yerel / ulusal /
uluslararas› yar›ﬂmalar için kredilendirme aﬂa€›daki kriterler do€rultusunda gerçekleﬂtirilecektir.
UIA’n›n akran sayd›€› tüm uluslararas› yar›ﬂmalar akredite
edilmiﬂtir. Di€er yar›ﬂmalar›n kredilendirilmesi, bireysel
olarak yap›lacak baﬂvurunun ard›ndan de€erlendirilecektir.
Ulusal ve uluslararas› yar›ﬂmalardaki de€erlendirmede
“kat›l›m” esas al›nm›ﬂt›r. Dereceye girmek ayr›ca kredilendirilmemiﬂtir. Ulusal yar›ﬂmaya kat›lmak 4 kredi / eser,
uluslararas› yar›ﬂmaya kat›lmak 8 kredi / eser olarak de€erlendirilecektir.
Yar›ﬂmaya kat›lan eserin müellifi esas al›nmakla birlikte
varsa yard›mc›lar› da kredilendirilmiﬂtir. Ulusal yar›ﬂmalarda 1 kredi/eser, uluslararas› yar›ﬂmalarda 2 kredi/eser olarak de€erlendirilecektir.
Jüri ve seçici kurul üyelerinin çal›ﬂmalar› (ve aktif kat›l›m
gösteren yedek üyeler) yerel ve ulusal yar›ﬂmalarda 4
kredi/yar›ﬂma, uluslararas› yar›ﬂmalarda 6 kredi/yar›ﬂma,
ö€renci yar›ﬂmalar›nda ise 2 kredi/yar›ﬂma olarak de€erlendirilecektir.
17
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Raportörlerin çal›ﬂmalar› yerel ve ulusal yar›ﬂmalarda 2
kredi/yar›ﬂma, uluslararas› yar›ﬂmalarda 3 kredi/yar›ﬂma,
ö€renci yar›ﬂmalar›nda da 1 kredi/yar›ﬂma olarak de€erlendirilecektir.
Ö€renci yar›ﬂmalar›nda dan›ﬂman jüri üyeli€i yerel ve ulusal yar›ﬂmalarda 1 kredi/yar›ﬂma, uluslararas› yar›ﬂmalarda 2 kredi/yar›ﬂma, ö€renci yar›ﬂmalar›nda ise 1 kredi/yar›ﬂma olarak de€erlendirilecektir.
Mesleki Ödüller
Mimarlar Odas› Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri için de€erlendirme aﬂa€›daki gibidir. Bunun d›ﬂ›nda gerek ﬂubelerimizce, gerekse baﬂka kurumlarca düzenlenen yerel / ulusal / uluslararas› ödüllerin kredilendirilmesi mümkündür.
Hangi ödüllerin nas›l kredilendirilece€i ayr›ca belirlenecektir.
Meslektaﬂlar›m›z›n yurtd›ﬂ›nda kazand›klar› ödüllerle ilgili
yapacaklar› bireysel baﬂvurular›, Mimarlar Odas›’n›n onaylad›€› ilkeler do€rultusunda de€erlendirilecektir.
Mimarlar Odas› Ulusal Mimarl›k Ödülleri kapsam›nda “Sinan Ödülü” ve “Mesle€e Katk› Ödülü” alan meslektaﬂlar›m›zdan sürekli mesleki geliﬂim kapsam›ndaki yükümlülükler aranmayacakt›r.
Mimarlar Odas› Ulusal Mimarl›k Ödülleri kapsam›ndaki kategorilerin herhangi birinde ödül almak 15 kredi olarak de€erlendirilecektir.
Mimarlar Odas› Ulusal Mimarl›k Ödülleri ve Sergisi'nde yer
almak 4 kredi/eser olarak de€erlendirilecektir.
Ödül alan ve sergiye kat›lan eserlerin müellifinin yan› s›ra
yard›mc› statüsünde belirtilenler de 1 kredi / eser olarak
de€erlendirilecektir.
18

MESLEK‹ YAYINLAR
Meslektaﬂlar›m›z›n mesleki ve bilimsel alanda gerçekleﬂtirdikleri yaz› etkinli€inin de sürekli mesleki geliﬂim kapsam›nda de€erlendirilmesi ve kredilendirilmesi uygun görülmüﬂtür. Kredilendirilmeye konu olan çal›ﬂman›n do€rudan
mimarl›kla ilgili olmas› ve süreli/süresiz bas›l› veya elektronik yay›n organlar›nda “yay›mlanm›ﬂ” olmas› koﬂulu
aranacakt›r. Her türlü bas›m ve yay›n araçlar› ile bas›lan,
ço€alt›lan veya sunulan yaz›l› eserler “yay›mlanm›ﬂ” olarak kabul edilir.
Süreli Yay›nlar
Mimarlar Odas› taraf›ndan akran say›ld›€› ilan edilen yerel
/ ulusal / uluslararas› bas›l› veya internet ortam›ndaki süreli yay›nlardaki mesleki yaz›lar aﬂa€›daki gibi kredilendirilir. Di€er süreli yay›nlardaki yaz›lar›n kredilendirilmesi
için bireysel baﬂvuru yap›lmas› gereklidir. Söz konusu yaz›lar “makale, bildiri, mesleki rapor / araﬂt›rma raporu,
eleﬂtiri yaz›lar› vb.” türleri kapsar. Yorum içermeyen haber nitelikli yaz›lar bu kapsam›n d›ﬂ›ndad›r.
Yay›mlanan her bir yaz›, üzerindeki emek, kapsam ve bilgi yo€unlu€u dikkate al›narak, 2 kredi ile de€erlendirilir.
Yay›mlanan her bir çeviri yaz› 1 kredi ile de€erlendirilir.
Bir projesi yay›mlanan veya mesleki performans› üzerine
kendisiyle söyleﬂi yap›lan meslektaﬂlar›m›z ilgili yaz› nedeniyle 1 kredi ile de€erlendirilir.
Dosya editörlü€ü yapmak 1 kredi ile de€erlendirilir.
Her bir süreli yay›n için, yay›n kurulu / komitesi üyeli€i ve
hakemlik yapan meslektaﬂlar›m›z›n çal›ﬂmalar› 1 kredi /
sene olarak de€erlendirilir.
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si
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Süresiz Yay›nlar
Süresiz yay›nlar alan›nda aﬂa€›da belirtilen kapsamdaki
katk›lar›n de€erlendirmeye al›nmas› uygun görülmüﬂtür:
Kitap, sözlük yazmak,
Kitap çevirmek,
Kitap editörlü€ü ve yay›na haz›rl›k çal›ﬂmalar› yapmak,
Yay›mlanan kitaplarda yer alan bir projenin/eserin müellif
olmak,
Ansiklopedilerde kapsaml› madde yazmak,
Sözlü tarih çal›ﬂmas› kapsam›ndaki yay›nlarda, hem görüﬂme yapan ve hem görüﬂülen meslektaﬂ›m›z›n çal›ﬂmas› bu kapsamda de€erlendirilecektir.
Meslektaﬂlar›m›z›n bu kapsamdaki çal›ﬂmalar›, üzerindeki
emek, kapsam ve bilgi yo€unlu€u dikkate al›narak de€erlendirilecek ve kredilendirilecektir.
AKÇALI KONULAR
E€itimin SMGM taraf›ndan düzenlenmesi durumunda;
e€itmenin (en fazla iki e€itmenin) konaklama, ulaﬂ›m ve
75 TL/saat’lik e€itim ücreti; e€itimin verilme sürecindeki
zorunlu giderler (salon kiras›, e€itim notu ço€altma, ikram
vb.); bu süreçte, e€itimin verildi€i kentteki ﬂube ya da
temsilcilik yönetiminin yapt›€› kimi zorunlu masraflar,
SMGM taraf›ndan onaylanarak karﬂ›lanacakt›r. ﬁube ve
temsilcilikler, her tür harcama için titiz davranacaklar ve
aﬂ›r› harcamalardan kaç›nacaklard›r.
ﬁubeler taraf›ndan önerilen ve SMGM taraf›ndan uygun
görülen e€itim programlar›n›n düzenlenmesi durumunda;
ﬂubeler SMGM kapsam›nda düzenlenen e€itimlerde merMi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

kezî olarak belirlenen e€itim ve e€itmen ücretlerine uymak durumundad›rlar.
Di€er konular
SMGM çal›ﬂmalar› ﬁubeler ve Genel Merkezde ayr› fas›llar
halinde tutulacakt›r.
ﬁubelerce düzenlenen ve SMGM taraf›ndan onaylanan
Sürekli Mesleki Geliﬂim kapsam›ndaki e€itimlerle ilgili hesaplar, ﬁube bütçesinde aç›lm›ﬂ SMGM fas›llar›n›n gelir ve
giderleri kapsam›nda de€erlendirilecektir.
Di€er ﬂubelerden, düzenlenen e€itime kat›l›m oldu€u takdirde kat›l›mlarla ilgili tahsilatlar geçici hesaba al›narak
tahsilat›n tamam› e€itimin verildi€i ﬂubeye aktar›lacakt›r.
SMGM taraf›ndan düzenlenen ve ﬂubelerde verilen e€itimlerle ilgili tüm hesaplar Genel Merkez hesab›na aktar›lacakt›r.
ﬁubeler SMGM merkezinin onay› ve Mimarlar Odas›’n›n
kurallar› çerçevesinde e€itimlere sponsor bulabileceklerdir. Sponsor gelirleri ﬂubede e€itimle ilgili aç›lan geçici
hesaba hiç kat›lmadan do€rudan ﬂubenin bütçesinde gelirlere yaz›lacakt›r.
SMGM taraf›ndan yay›mlanan ders notlar› ve di€er e€itim
malzemeleri e€itime kat›lanlara ücretsiz olarak verilecek;
yay›nlar ﬂubelere zimmetli olarak gönderilecek, e€itime
kat›lanlar›n say›s› kadar miktar düﬂülecektir.
ﬁubelerimizde profesyonel olarak çal›ﬂan meslektaﬂlar›m›z›n e€itim ücretleri, kendileri taraf›ndan karﬂ›lanacakt›r.
Personelin ücret al›nmadan e€itim görmesi SMGM kay›tlar›n›n tutulmas› aç›s›ndan mümkün de€ildir.
19
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Görüş

15.01.2010

Yap› Denetim Hakk›nda Kanun ve Yönetmeliklerine
‹likin Mimarlar Odas› Görüü
13 Temmuz 2001 tarih ve 24461 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanarak yürürlü€e giren 4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun ile 19 ‹lde pilot uygulamaya baﬂlan›lm›ﬂt›r. Aradan geçen 9 y›la ra€men, pilot uygulama devam etmekte
ve her geçen gün ortaya ç›kan yeni yeni sorunlar›yla sistem, Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›€›’nca genelgeler veya yönetmelik de€iﬂikli€i ile düzenlenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Geçmiﬂte uygulanan Teknik Uygulama Sorumlulu€u sisteminin yerine getirilen, ancak üzerinde yeterince kat›l›mc›
bir çal›ﬂma süreci iﬂletilmeden yasalaﬂt›r›larak yürürlü€e
konulan 4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun, bugüne kadarki uygulama deneyimiyle de ortaya ç›km›ﬂt›r ki
bünyesinde taﬂ›d›€› pek çok aksakl›k ve olumsuzluklar›yla
istenilen baﬂar› düzeyine ulaﬂamam›ﬂ, yap› denetiminde
kamusal güvenin tesisinde yetersiz kalm›ﬂt›r. Bakanl›k görevlileri adeta yarg›ç; belediye görevlileri bürokratik iﬂlemleri yürüten bir birim temsilcili€i durumundad›rlar. Yap›
denetim ﬂirketleri ise evrak iﬂlerine bo€ulmuﬂ, ﬂiﬂirilmiﬂ
bordro kadrolar› ile imzac› istihdam eden, ço€unlukla
emekli veya mesle€ini yapmayanlar›n diplomalar›n›n kiralanarak kadro oluﬂturulan, gerçekte de inﬂaatlar›n denetlenmesinden çok, Bakanl›k ve Belediye kurallar›na karﬂ›
donanmaya çal›ﬂan ticari bir yap›ya dönüﬂmüﬂlerdir.
Bakanl›k ise mevcut durum karﬂ›s›nda, bir bütüncül düﬂüncenin ürünü olmayan bu yasan›n t›kand›€› noktalarda
yay›nlad›€› genelgelerle veya kendisinin atad›€› küçük bir
bürokrat kadronun inisiyatifinde uygulad›€› yapt›r›mlarla
sistemi disipline etmeye çal›ﬂmakta, ancak bu yaklaﬂ›m›yla da yap› denetiminde kal›c› ve sorunlar› kökten yok edebilecek kurumsal bir yap›ya ulaﬂ›lamamaktad›r.
20

Bugün Bakanl›k da dâhil ilgili tüm taraflar yap› denetim
sisteminde kapsaml› bir de€iﬂiklik ihtiyac› oldu€u görüﬂünde birleﬂmektedirler. Bu kapsamda Bakanl›k yetkililerinin yasa üzerinde çal›ﬂma yapt›klar› duyumlar›n›n al›nd›€› günümüzde, yap› denetimi de dâhil, yap› üretim sürecinde uygulanacak politikalar ve getirilecek düzenlemelerin, ilgili taraflar›n (Bakanl›k, Belediyeler, Meslek Odalar›,
Üniversiteler, sigorta sektörü, vs.) temsilcilerinin kat›l›m›yla oluﬂturulacak bir diyalog ortam›nda görüﬂülmesi ve
geliﬂtirilmesi gerekti€ini düﬂünüyoruz. ‹rdelenen Kanun,
taraflar›n görüﬂü dikkate al›narak yeniden elden geçirilmeli; bundan sonra izlenmesi düﬂünülen yol ve yöntemler
konusunda ilgili taraflar bilgilendirilmeli ve görüﬂleri al›narak haz›rlanmal›d›r.
Yap› Denetim sistemindeki mevcut durumu, mimar›n ve
mimarl›k mesle€inin yap›m süreçleri içerisindeki evrensel
rolü aç›s›ndan de€erlendirdi€imizde aﬂa€›daki hususlar›n
vurgulanmas›nda yarar görülmektedir:
4708 Say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun ve buna ba€l› yay›nlanan yönetmeliklerde, mimar›n mesleki anlamda
yerinin tam tan›mlanmam›ﬂ ve adeta yok say›lm›ﬂ oldu€u
aç›kça görülmektedir. Yap›lacak yeni düzenlemelerde bu
sak›ncal› durumun giderilmesini sa€layacak önermeler
getirilerek, yap› denetim sürecinde mimar›n hukuki durumunun netleﬂtirilmesi gerekmektedir. Güvenli ve sa€l›kl›
yap› üretiminde, yap› denetiminin sadece strüktür denetimi süreci olmad›€› gerçe€inden hareketle, yap› ile mimar aras›nda kopart›lan ba€›n, yeni düzenlemelerde yetki ve sorumluluklar›yla birlikte ayr›nt›l› bir ﬂekilde yer almas› sa€lanmal›d›r.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Mimar›n yap› denetim ﬂirketlerinde, yap›m sürecindeki
iﬂin baﬂ›ndan, sonuna kadarki rolü nedeniyle, koordinatör
görevi olmal›d›r. Bugünkü yasada bu durum ortada b›rak›lm›ﬂ olmas› nedeniyle yap› denetim süreci demir ve beton kontrolü noktas›na indirgenmiﬂ durumdad›r. Kald› ki
bugün ceza alanlar›n büyük ço€unlu€unun mimar olmas›
gerçe€i ile, yasadaki tan›mlanan iﬂler için verilmiﬂ yetki ve
sorumluluklar birbiri ile çeliﬂmektedir. Ayr›ca yönetmelikteki denetçi mimar için inﬂaat mühendisi ile ayn› uzmanl›k
mesle€iymiﬂ gibi gösterilerek “ve / veya” ayr›nt›lar›yla tan›mlanmas›na son verilmelidir. Bu ibare mimarl›k mesle€inin yap›m sürecindeki katk› boyutunun alg›lanamam›ﬂ oldu€unun bir ifadesi niteli€indedir.
Mimar, uzmanl›k konusuna göre mimar olarak; inﬂaat mühendisi de uzmanl›€›na göre inﬂaat mühendisi tan›mlar›yla yasada ve yönetmeliklerde yer almal›d›r. Geçmiﬂte, ülkemizdeki mimar say›s›n›n yetersizli€i nedeniyle, bu eksikli€i tamamlamak amac›yla, inﬂaat mühendisleriyle tamamlanma yoluna gidilmiﬂtir. Ancak böyle bir eksikli€in
bugün için söz konusu olmad›€›, ülkemizde yeterli say›da
ve düzeyde mimar uzman bulundu€u dikkate al›nmal›d›r.
Yap› Denetim Kanunu’yla getirilen yap› denetimi, geçmiﬂte uygulanan Teknik Uygulama Sorumlusu’nun yerine ikame ettirilen bir sistem olmas›na karﬂ›n, Teknik Uygulama
Sorumlusu mimar›n sorumluluk üstlenebilece€i maksimum inﬂaat alan› s›n›r› 30.000 m2 iken, Yap› Denetim Kanunu ile yap› denetimi ﬂirketinde çal›ﬂan bir mimara
360.000 m2 gibi gerçeklerden uzak, afaki s›n›rlar tan›mlanmaktad›r. Ayr›ca minhalardan dolay› 360.000 m2
1.000.000 m2 s›n›r›n› da aﬂmaktad›r.
Mimar›n da bir insan oldu€undan hareketle, mimar›n mesleki katk›s›n›n sorumluluk s›n›r› yasa ve yönetmeliklerde
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

daha gerçekçi metrekarelerle ifade bulmas› gerekmektedir. Bu alan en az›ndan di€er mühendisler için tan›mlanan
alanlar mertebesinde olmal›d›r.
Yap› üretim sürecinin sa€l›kl› iﬂlemesi için en büyük etkenlerden biri de, mimari proje müellifinin 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan gelen müelliflik haklar›n›n yap› denetim modeli içinde somut ﬂekilde vurgulanmas›d›r. Mimari proje müellifi ile yap› denetim kuruluﬂu
aras›nda do€rudan bir iliﬂki tan›mlanmal›, mimar›n eserinden kopar›lmas›n›n önüne geçilmelidir. Haz›rlanacak yeni
yasa ve yönetmelik önerilerinde mimar›n haklar› ve mesleki sorumluluklar›n, mesleki kontrollük mekanizmas› ile
birlikte tan›mlanmas› ça€daﬂ yap›lar›n oluﬂabilmesi için
gereklidir.
Yap› denetim sisteminin yeniden ele al›narak demokratik
bir kat›l›mla haz›rlanmas› ve yukar›daki saptad›€›m›z mimarl›k mesle€imizin süreçteki yerinin do€ru tan›mlanmas› talebimizin yan›nda, aﬂa€›daki hususlar›n yasada yer almas› gere€ini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.
Uygulaman›n y›llard›r pilot uygulama olarak devam etmesi, yap› denetim sisteminin halen oturmad›€›n›n da bir kan›t› olmaktad›r. Yap›lacak yeni düzenleme ile birlikte bir
an önce ülkemizde yaﬂanan yap› denetiminde ikili uygulaman›n ortaya koydu€u s›k›nt›lar› aﬂmak ad›na pilot uygulama sürecine son verilmeli ve istisna tan›mlanmadan tüm
yurtta uygulamaya geçilmelidir.
Meslek odalar›n›n yap› denetimi alan›nda görev yapan
üyelerini denetleyebilmesi için yap› denetimi mevzuat›ndaki yerleri do€ru belirlenmeli, süreçte meslek odalar›
yetki ve sorumluluk üstlenmelidir. Yap› denetim ﬂirketlerinde görev alan üyelerini denetleyebilmeli ve sicillerini
tutabilmelidir.
21
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Mevcut sistemde meslek odas› ile üyeleri aras›nda hiçbir
ba€ kurulamamaktad›r. Oysa üyenin sicil kurumu olan
meslek odas› üyelerinin mesleki icraatlar›ndan do€rudan
bilgi sahibi olamamaktad›r. Bu durumun yanl›ﬂl›€›, bir
üyenin farkl› illerde, yasada engel hükümler bulunmas›na
karﬂ›n, mesle€ini hem yap› denetim alan›nda, hem de
mesle€in di€er alanlar›nda ayn› anda yapabildi€inin saptanmas›yla somutlaﬂm›ﬂt›r. Mevcut durumda mimarlar›n
sicilleri ilgili belediyeler taraf›ndan hiçbir ﬂekilde kontrol
edilmeden de€erlendirilmekte; bu durum çal›ﬂan mimarlar için onur k›r›c› bir durum olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.

yici farkl› konumlar› dikkate al›nmal›, getirilecek düzenlemelerde bu farkl›l›klar› koruyacak hükümler güçlendirilmelidir. Müteahhit ile yap› denetim kuruluﬂlar›n›n parasal
iliﬂkileri olmamal›d›r. Bu durum yeni geliﬂtirilecek farkl› bir
yöntemle aﬂ›lmal›d›r. Süreçte taraflar aras›ndaki yetki ve
sorumluluk iliﬂkilerinde bir iﬂlerlik ancak böyle bir ortamda sa€lanabilecektir.

Yap›lacak düzenleme ile yap› denetim üst komisyonu ile il
denetim komisyonlar›nda ilgili meslek odalar›n›n birer
temsilcilerinin yer almas› sa€lanmal› ve denetim hizmetleri veren üyelerin meslek odalar› ile sicil iliﬂkileri somut bir
ﬂekilde tan›mlanmal›d›r.

Yap› ve yap› normlar›, malzeme standartlar›, yap› performanslar›na iliﬂkin standartlar, tasar›m-projelendirme
esaslar›, yap› denetiminde izlenecek usul ve yöntemler gibi uygulamaya yönelik düzenlemeler ve denetim ﬂartnamelerinin birbirleri ile ba€lant›lar› kurularak gereksinimlere yan›t verecek ﬂekilde geliﬂtirilmelidir. Bu çal›ﬂmalar›n
gerçekleﬂtirilmesinde meslek kuruluﬂlar›n›n, üniversitelerin katk›s› al›nmal›, özellikle bu çal›ﬂmalar› yürütecek
özerk “yap› araﬂt›rma enstitüsü” oluﬂturulmal›d›r.

Yap› üretim ve denetleme sürecinin önemli bir halkas› sigortad›r; sigorta yap› üretimindeki bütün mal ve hizmetleri kapsamal›d›r. Ça€daﬂ bir meslek sigortas› sistemi ve
kullan›c› güvencesini öne ç›karan bir sigorta sistemi için
sigorta ﬂirket temsilcileri ve ilgili mali kurumlarla birlikte
konunun ele al›narak bir sigorta düzene€i oluﬂturulmas›
gerekmektedir.

Yap› denetimi ve di€er ilgili düzenlemelerin gerçek ihtiyaçlara yan›t verememesinin önemli bir nedeni de, yap›
üretimindeki ölçek farkl›l›klar›n›n dikkate al›nmamas›d›r.
Her ölçekte ve her nitelikteki yap›n›n ayn› nitelik ve nicelikte kuruluﬂlarca denetlenmesi do€ru bir yaklaﬂ›m de€ildir. Yeni düzenlemelerde bu farkl›l›klar› dikkate alan daha
gerçekçi bir sistem aray›ﬂ› içerisine girilmelidir.

Uygulamada emekli üyelerin ço€unlukla görev ald›€› bu
alanda, fiili iﬂ görebilme becerisi olan üyelerin tercih edilebilmesi yasalarla düzenlenmelidir. Aksi takdirde imzac›l›kla yürüyen bir yap› denetim sistemi geliﬂmektedir. Ayr›ca yap› denetim kuruluﬂlar›nda görev alacak üyelerimizin önceden mutlaka meslek içi e€itimle bilgileri yenilenmeli ve periyodik mesleki geliﬂim e€itimlerini sürdürmeleri yasal olarak aranmal›d›r.

Yap› üretim sürecinin en önemli eksikliklerinden birisi olarak müteahhitlik sisteminin sorgulanmas› ve bu konuda
bir düzenlenmeye gidilmesi gerekmektedir

Mal sahibi, proje müellifi, müteahhit ve denetim görevlilerinin ç›kar farkl›l›€›ndan kaynaklanan, birbirlerini denetle22

Sadece yasal düzenlemelerle yap› sürecinin bütün sorunlar›n›n çözülebilmesi olas› de€ildir. Mimarlar Odas› olarak, uygulama aﬂamas›nda pek çok girdileri olan bu alanda, ilgili
tüm kesimlerin katk›s›yla bir çözüm yolu geliﬂtirilebilece€i
inanc›yla, üzerimize düﬂen sorumlulu€un bilinciyle sisteme
her zaman katk› koymaya haz›r oldu€umuzu belirtiriz.
TMMOB Mimarlar Odas›
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Aidatlar›n› ödeyen
üyelerimiz;

Ferdi Kaza
Sigortas›’ndan
yararlan›yor
Bu hizmetten 2010 y›l› aidat›n›z›
ödedi€iniz tarihten 2010 y›l›
sonuna kadar
yararlanabilirsiniz.
Teminat Limiti
Vefat
Kal›c› Sakatl›k
Tedavi Masraflar›

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

30.000 TL
30.000 TL
3.000 TL

Mimarlara Mesleki
Sorumluluk Sigortası
Mimarl›k Vakf› ve Adabroker iﬂbirli€inde;
Mimarlara özgü haz›rlanan bu poliçe ile, mesle€ini uygulayan mimar›n, hangi s›fatla olursa olsun, mesle€ini insiyatifi d›ﬂ›nda kusurlu ﬂekilde yerine getirmesinden dolay› do€acak olan maddi ve manevi sorumluluklar› güvence alt›na al›nmaktad›r.
Bu poliçe ile neleri güvence alt›na alabilirsiniz?
Sigortal› mimar›n, tazminat talebinde bulunan (iﬂveren, iﬂ
sahibi vs) karﬂ›s›nda yükümlü oldu€u mesleki gözetim
hükmünün ihlali,
Sigortal› mimar›n iftira, hakaret veya unvana hakareti mala hakaret, aﬂa€›lay›c› rencide edici davran›ﬂlardan kaynaklanan tazminatlara muhatap kalmas›,
Sigortal› mimar›n gözetimi, nezareti ve kontrolü alt›ndaki
belgenin kayb›, imhas› veya zarar görmesi,
Sigortal› mimar veya çal›ﬂan› taraf›ndan telif hakk›n›n kas›ts›z ihlali durumlar› teminat kapsam›nda de€erlendirilmektedir.
Policem.com mimar mesleki sorumluluk sigortas› ile siz, gönül rahatl›€› içerisinde iﬂ hayat›n›za devam ederken, iﬂveren
karﬂ›s›nda sorumluluklar›n›zda haz›r durumda olacak.
TEM‹NATLAR
100.000 TL
250.000 TL
500.000 TL

24 AY GER‹YE DÖNÜK TEM‹NAT
100.000 TL
250.000 TL
500.000 TL

Di€er tüm teminatlar hakk›nda bilgi almak için, HEMEN
BAﬁVURUN müﬂteri temsilcilerimiz sizi aras›n
Ada Sigorta ve Reasürans Brokerli€i Ltd. ﬁti.
Peker Sk. Aky›ld›z Apt. No:26 D:13 LEVENT/‹STANBUL
Tel : 0212 280 91 80 • Faks : 0212 280 91 93 • www.policem.com
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Etkinlikler

Mimarlar Odas› ‹zmir ubesi’nin Uak’ta Düzenledii Bölge
Toplant›s›nda “Ula›m” Paneli Gerçekleti

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi taraf›ndan düzenlenen dördüncü bölge toplant›s› 21-22 Kas›m 2009 tarihlerinde
Uﬂak’ta gerçekleﬂtirildi. Bölge toplant›s›n›n ilk gününde
“Ulaﬂ›m” paneli düzenlendi. Mimarlar Odas› Uﬂak Temsilcili€i Yönetim Kurulu Baﬂkan› Avni Özgencil ve Mimarlar
Odas› ‹zmir ﬁubesi Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hasan Topal’›n aç›l›ﬂ konuﬂmalar›nda Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi’nin birimlerinde gerçekleﬂtirdi€i bölge toplant›lar›nda o
kentle ilgili bir konuyu kent gündemine taﬂ›yarak tart›ﬂmaya açt›€› vurguland›.
Yürütücülü€ünü Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Hasan Topal’›n üstlendi€i panelde, Erhan
Öncü, ‹smail Hakk› Acar, Ergun Gedizlio€lu ve N. Mehmet
Arslantürk konuﬂmac› olarak yer ald›. Erhan Öncü “Kentleri ve Kent Merkezlerini Ulaﬂ›m Hasarlar›ndan Korumak”
baﬂl›kl› sunumunda kent ve ulaﬂ›ma iliﬂkin politika ve uy24

gulamalara de€indi ve kent içi ulaﬂ›m›n temelini ev-iﬂ aras›ndaki gidiﬂ geliﬂlerin oluﬂturdu€unu iletti. Rayl› sistemlere sunuşunda yer veren Öncü, küçük kentler için bu sistemlerin gerekli olmad›€›n› onun yerine özel otobüs yollar›na yer verilmesi gerekti€ini sözlerine ekledi.
‹smail Hakk› Acar sunuﬂunda kentliler ve kent yöneticileri
için ulaﬂ›m ve trafik vizyonunu irdeledi. ‹stanbul’da ulaﬂ›m
önerilerinden baz›lar›n› aktaran Acar, yola olan talep ile
yola€› sunumunun aras›ndaki fark›n giderek artt›€›ndan
söz etti. Ulaﬂ›m düzenlemelerinin taﬂ›t odakl› olarak düﬂünüldü€ünü dile getiren Acar, bu anlay›ﬂ›n dünyada giderek terkedildi€ini, insan odakl› çözümlere gidildi€ini dile
getirerek “Avrupa Kentsel ﬁart› Ulaﬂ›m ve Dolaﬂ›m ‹lkelerini” aktard›. Ülkemizden ve yurtd›ﬂ›ndan örnekler üzerinden ulaﬂ›m ilkelerine de€inen Acar, son olarak acil eylem
plan›n›n yollar›n verimli kullan›lmas› oldu€unu dile getirdi.
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si
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Etkinlikler

II. Uluslararas› Mermer ve
Doal Talar Kongresi Gerçekleti

Ergun Gedizlio€lu ise “kentler planl› olsalar bile ulaﬂ›m
altyap›lar› otomobil art›ﬂ›na yetiﬂemiyor” sözü üzerinden
dünyada kentlerin karayolu alt yap›s›n›n taﬂ›t say›s›n›n art›ﬂ›na göre geliﬂtirilmesinin kentin yaﬂam koﬂullar›n› daha
kötüye götürece€inin, kenti öldürece€inin kabul edildi€ini dile getirdi. Ayr›ca kentlerin ulaﬂ›m problemini çözmek
için neler yap›lmas› gerekti€ine ayr›nt›l› olarak sunuﬂunda
yer verdi.
Mehmet Aslantürk ise Uﬂak ulaﬂ›m ana plan› konusunda
analizleri, trafik ve nüfus say›mlar›n›, yap›lan araﬂt›rmalar›
ve bu bulgular üzerine elde ettikleri modelleme üzerinden
Uﬂak’›n ulaﬂ›m planlamas›n› izleyenlerle paylaﬂt›.
Forum bölümünde Uﬂak ulaﬂ›m ana plan› konuﬂmac›lar
taraf›ndan detayl› olarak irdelendi.
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹zmir ﬁubesi taraf›ndan düzenlenen II. Uluslararas› Mermer ve Do€al Taﬂlar Kongresi 2-4
Şubat 2010 tarihlerinde gerçekleﬂti. Dan›ﬂma Kurulu’nda
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hasan Topal’›n yer aldığı kongrenin ikinci gününde “Mimari
Projelerde Do€al Taﬂ Kullan›m›” konulu bir oturum gerçekleﬂtirildi. Oturum baﬂkanl›€›n› Cengiz Bektaﬂ’›n ve sekreteryas›n› Zübeyda Özkan’›n yürüttü€ü oturumun aç›l›ﬂ›nda
Bektaﬂ, malzemenin ana kullan›c›s› olan mimarlar›n do€al
taﬂ ve mermer konusunda yeterli bilgi sahibi olmas›n›n
önemini vurgulad›. Yrd. Doç. Dr. Murat Hatipo€lu, “Mavi
Kalsedon; Dekorasyon Malzemesi Olarak Kullan›labilecek
Özgün Bir Do€al Taﬂ” baﬂl›kl› sunumunda mavi kalkedon’un teknik ve kimyasal özellikleri hakk›nda bilgi aktarardı. Gazi Üniversitesi Mimarl›k Bölümü’nden Uzman Asena
Soyluk ise “Mimarl›kta Yap› Malzemesi Olarak Do€al Taﬂ ve
S›n›fland›r›lmas›” konulu sunumda, mimaride kullan›lan do€al taﬂlar ve özellikleri hakk›nda bilgi verdi. TÜMMER Yönetim Kurulu Üyesi ‹hya Kangal, “Mimari Projelerde Mermer ve Do€al Taﬂ Kullan›m›”, Gazi Üniversitesi Mimarl›k
Bölümü’nden Arﬂ. Gör. Arzu Özen Avc› ise “Yüksek Yap›lar›n Giydirme Cephelerinde Do€al Taﬂ Kullan›m›n›n De€erlendirilmesi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
25
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Sempozyum - Sergi

“Modernist Aç›l›mda Bir Öncü: SEYF‹ ARKAN”
Sempozyumu Yap›ld›; Sergisi ‹zleyiciyle Bulutu

Mimarlar Odas›, Türkiye’nin mimarl›k kültürüne katk›da
bulunmuﬂ ve bugün hayatta olmayan mimar(lar)›n an›s›n›
yaﬂatmak üzere, 2006 y›l›nda bir Anma Program›’n› kurumsallaﬂt›rman›n ilk ad›mlar›n› atm›ﬂt›. Seçici Kurul bu
program için Mimar Kemalettin’i seçmiﬂ ve bu seçim mimarl›k kamuoyuna duyurulmuﬂtu. Mimarlar Odas›, Anma
Program›’n›n 2008-2010 döneminde “Atatürk’ün mimar›”
olarak bilinen Seyfi Arkan’› an›lmaya de€er bulmuﬂtu.
Mimarlar Odas›’n›n bu do€rultuda oluﬂturdu€u Afife Batur, Ali Cengizkan, N. Müge Cengizkan, Derin ‹nan ve Bülend Tuna’dan bulundu€u Anma Program› Komitesi, “Modernist Aç›l›mda Bir Öncü: SEYF‹ ARKAN” temal› bir
program belirledi. Bu çerçevede, 2008-2010 y›llar› aras›nda, Arkan’›n ilgili tüm kurum ve özel arﬂivlerde bulunan
özgün çizimlerinin eksiksiz envanterinin ç›kar›larak say›sal
ortama aktar›lmas›n›; ayakta olan yap›lar›n›n tespit edilmesi ve foto€raflanmas›n›; Arkan’›n yazd›€› / Arkan üzerine yaz›lan yay›mlanm›ﬂ kitap, tez, yaz› ve belgelere ulaﬂmay›; mimar›n çal›ﬂmalar›n›n yan›s›ra dönemine de ›ﬂ›k tutan bir sempozyum düzenlemeyi; mimar›n tüm çal›ﬂmala26

r›n› içeren retrospektif bir sergi düzenlemeyi planlam›ﬂt›;
MSGSÜ Sedat Hakk› Eldem Salonu’nda 22-23 Ocak 2010
tarihlerinde yap›lan Sempozyum ve 22 Ocak 2010’da ayn› üniversitenin Osman Hamdi Bey Salonu’nda aç›lan Sergi, bu haz›rl›k geçmiﬂine dayanmaktayd›.
Sempozyum sonras› yay›mlanacak Seyfi Arkan kitab› ile
Anma Program› tamamlanm›ﬂ olacak. Kitapta, mimar›n
yay›mlanm›ﬂ / yay›mlanmam›ﬂ tüm proje, yap› ve imar
planlar›n›n arﬂiv belgeleri ve güncel foto€raflar›yla derlenecek katalo€unun yan›s›ra; Türkiye modern mimarl›€› ve
Arkan üzerine sözü ve çal›ﬂmalar› olan kiﬂilerin araﬂt›rma
ve de€erlendirmelerini içeren sempozyum bildirileri, Arkan hakk›nda bugüne kadar yay›mlanm›ﬂ nitelikli makaleler, Arkan’›n haz›rlad›€› raporlar, Arkan’›n ders notlar›,
özel ve kurumsal yaz›ﬂmalar› yer alacak. ‹ç›nde Arkan
eserlerinin bulundu€u bir mimarl›k rehberi ise, baﬂta ‹stanbul ve Ankara olmak üzere, yap›lar› kendi kentsel ba€lamlar› içinde ele alacak.
‹letiﬂim Adresi: www.mo.org.tr/anmaprogrami
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si
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22. Uluslararas› Yap›&Yaam Kongresi “Mimarl›k ve
Deiim”
Kongre: 26-27 Mart 2010
ﬂimine yol açm›ﬂt›r. Bu süreçte, yeni kuramlar, yeni yap›m
teknikleri, yeni malzemeler ve biliﬂim teknikleri, mimarl›k
alan›nda egemen olurken, gelenekselden yararlanma ve
kültürel devaml›l›€›n ne olaca€› sorular›n› da beraberinde
getirmiﬂtir. Her alandaki de€iﬂime ra€men, insan›n ve do€an›n de€iﬂmeyen nitelikleri ve mimarinin amaçlar› bir arada ele al›narak; bu sorulara cevap aramak amac› ile Mimarlar Odas› Bursa ﬁubesi, 22. Uluslararas› Yap›&Yaﬂam Kongresi’nin konusunu “Mimarl›k ve De€iﬂim” olarak belirlemiﬂtir. Bu konular tart›ﬂ›l›rken, gelece€in mimarisini yaratmaya çal›ﬂanlarla gelene€e ba€l› kalan mimarlar da konunun önemli bir tart›ﬂma boyutunu oluﬂturacakt›r.

Yaﬂam›n bir gerçe€i olan de€iﬂim, her alanda oldu€u gibi,
do€al olarak mimarl›kta da yans›mas›n› bulmaktad›r. Mimarl›kta de€iﬂim, hem teknolojideki yeni geliﬂmelerden
hem de toplumlar›n dünya görüﬂü, sanat anlay›ﬂ› ve kendilerini ifade biçimlerindeki de€iﬂikliklerden kaynaklanmaktad›r. Bu ba€lamda, mimarl›k alan›ndaki de€iﬂimler;
e€itim, meslek prati€i, toplumsal de€erler ve çevresel duyarl›l›€› içeren ekolojik yaklaﬂ›mlar olarak ele al›nabilir.
Özellikle yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›nda bu do€rultuda
önemli geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂt›r. Ayn› sürenin baﬂlang›c›nda
modernist mimarinin egemen oldu€u dünya mimarl›€›nda
birçok yeni kuram ve söylem yeni y›ld›zlar ortaya ç›karm›ﬂ, mimarl›kta ço€ulcu bir döneme girilmiﬂtir.
H›zla artan dünya nüfusu yan›nda bu büyük nüfusun, giderek artan beklentileri, mimarl›k alan›nda yeni fikirlerin geliMi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

Kongrede; bu düﬂünceler ve de€iﬂim olgusu karﬂ›s›nda
mimarl›€›n hem ça€a uymak hem de kendi içinde tutarl›
olabilmesi konusunun tart›ﬂ›lmas› hedeflenmektedir.
Kongrede tart›ﬂ›lmas› benimsenen alt baﬂl›klar ise ﬂu ﬂekildedir:
• Mimarl›k e€itimi / E€itim ve meslek prati€inin karﬂ›l›kl›
beklentileri
• Mimarl›k prati€i / Teknolojik geliﬂmelerin mimarl›€a etkileri, yeni disipliner s›n›rlar ve mesleki kimlikler karﬂ›s›nda
mimarl›€›n konumu
• Toplum ve mimarl›k / Sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal yaklaﬂ›mlar›n mimarl›€a etkileri
• Ekoloji ve mimarl›k / Enerji verimlili€i ve ekosistem iliﬂkisinin mimarl›€a etkileri
İletişim Adresi: www.bursamimar.org.tr
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6. Uluslararas› Sinan Sempozyumu
Gelecei Tasarlamak
Venedik Mimarl›k Bienali
20-30 Nisan 2010 / Trakya Üniversitesi, Edirne

Bugünün küresel ölçekli sorunlar›n›n mimarl›k ortam›ndaki yans›malar›na çözüm olabilecek yarat›c› fikir ve uygulamalar›n tart›ﬂ›lmas›n› sa€lamak ve ulaﬂ›lan sonuçlar› gelece€e yönlendirmek amac›yla 29-30 Nisan 2010 tarihleri aras›nda, Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü’nde, "Gelece€i Tasarlamak" baﬂl›€› alt›nda 6. Uluslararas› Sinan Sempozyumu düzenleniyor. Sempozyumda bu bak›ﬂ aç›s› ile şu temalara yer veriliyor; aray›ﬂlar/gelece€e aktar›mlar, tasar›m e€itimi/deneyimler, kültür/yerel kimlik/koruma, sürdürülebilirlik/çevre/enerji kullan›m›, teknoloji/yap›m teknikleri/yap›
malzemesi

29 A€ustos - 21 Kas›m 2010
Mimar Kazuyo Sejima’n›n küratörlü€ünü üstlendi€i 12. Uluslararas›
Mimarl›k Bienali “‹nsanlar Mimarl›kta Buluﬂuyor” (People Meet in
Architecture) temas›yla 29 A€ustos-21 Kas›m 2010 tarihleri aras›nda düzenleniyor. Teman›n ana fikri, insanlar›n mimarl›kla, mimarl›€›n insanl›kla ve insanlar›n
kendileriyle iliﬂkilenmesine yard›mc› olabilmek. Kazuyo
Sejima bienalin temas› ile ilgili olarak ﬂunlar› söylüyor: Mimarl›k, 21. yüzy›lda yeni de€erler ve yaﬂam tarzlar› oluﬂturabilir mi? Bu sergi, de€iﬂik de€erler ve yaklaﬂ›m biçimleri üstünden üretilmiﬂ bir mimarl›€›n yeni yaﬂam modellerini nas›l kurgulayaca€›yla ve bunun sunaca€› mimari
olanaklarla ilgili bir deneyim olacak. Bu sergiyle toplumumuzun gitti€i yönü anlamland›rabilece€imizi umuyorum.
Bienal kapsam›nda iki büyük etkinlik düzenleniyor. Biri
Cumartesi Mimarl›€› (Architecture Saturdays) ad› alt›ndaki bir seri konferans, performans ve mimarlar ve eleﬂtirmenlerle gerçekleﬂtirilecek haftal›k tart›ﬂmalardan oluﬂuyor. Bir di€er etkinlik ise üniversitelerin yo€un kat›l›m›yla mimarl›k, mühendislik ve tasar›m ö€rencilerine sunulacak e€itim olanaklar›.

Sempozyum Takvimi:
Bildiri tam metinlerinin gönderimi: 15 Mart 2010
Düzeltilmiﬂ metinlerin teslimi: 22 Nisan 2010
Sempozyum: 29–30 Nisan 2010
‹letiﬂim Adresi: mailto:selinarabulan@trakya.edu.tr
28
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Seminer - Ödül

YTE Mimarlık Fakültesi
Seminerleri

Akdeniz Üniversitesi
Çevre Hizmet Ödülleri - 2009

SÜRDÜRÜLEB‹L‹R B‹NA TEKNOLOJ‹LER‹ ARA! TIRMA GRUBU

Son Başvuru Tarihi: 02 Nisan 2010
Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri her y›l 22 Nisan “Dünya Günü”nde, Türkiye, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi ölçeklerinin yan› s›ra Bilim Hizmet ve Özel ödül
kategorilerinde, bir önceki y›l içinde çevre de€erlerinin
korunmas› ve geliﬂtirilmesine hizmet etmiﬂ kiﬂi, kurum ve
kuruluﬂlara verilmektedir.
Bu y›l on üçüncüsü gerçekleﬂtirilecek olan “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2009” için baﬂvuru süresi 2 Nisan 2010 Cuma günü saat 17:00’ de sona ermektedir. De€erlendirmeler sunulan gerekçeli dosyalar›n incelenmesi üzerinden yap›ld›€›ndan, önerilerin dosya ile yap›lmas› gerekmektedir.
2009 y›l› içinde Türkiye, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi
ölçeklerinde çevre ve ekoloji de€erlerinin korunmas› ve
geliﬂtirilmesine hizmet etmiﬂ kiﬂi, kurum ve kuruluﬂlar
(kendiniz ve kendi kuruluﬂunuz dahil) hakk›nda haz›rlayaca€›n›z öneri dosyalar›n› bize ulaﬂt›rman›z yeterlidir. Kiﬂi
ya da kurumlar her üç ölçekte de aday önerebilirler.
2007 y›l›na kadar sadece Akdeniz Üniversitesi ö€retim
elemanlar›na aç›k olan “Çevre Bilim Hizmet Ödülü” son iki
y›lda, tüm üniversitelerin ö€retim elemanlar›n› kapsayacak biçimde geniﬂletilmiﬂtir. Bu ba€lamda çevre ve ekoloji de€erleri konusunda çal›ﬂmalar yapm›ﬂ bilim insanlar›, haz›rlayacaklar› dosyalar ile, “Çevre Bilim Hizmet Ödülü”ne baﬂvurabileceklerdir.

‹letiﬂim Adresi: www.sbt.iyte.edu.tr
Yer: ‹YTE Mimarl›k Fakültesi, A Blok Seminer Salonu
Saat: 13.30 - 14.30
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

Öneri dosyalar›n›n 2 Nisan 2010 günü saat 17:00’ye kadar
aﬂa€›daki adreslerden birine gönderilmesi gerekmektedir.
‹letiﬂim Adresi: www.akdeniz.edu.tr
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Büyük Usta Mimar Sinan’ın Anısına “Cami Mimarisi Üzerine
Son Baﬂvuru Tarihi: 30.03.2010
Fikir Yarıması"
Kullan›lma biçimi,
toplumsal hayat›n
içindeki yeri, kentin
katmanlar› ile iliﬂkileri, kurallar›, kal›plar›, geleneksel ya da
yeni e€ilimleri yans›tma kapasiteleri
aç›s›ndan camilerin
özgün ve önemli yap› türleri olduklar›
yads›namaz.
Kutsall›€›, mistikli€i,
sembolikli€i ve temsiliyeti özgün ve
önemli yap› türü olma durumunu daha
da pekiﬂtiriyor. Buna ra€men yak›n zamanda gerçekleﬂtirilen örneklerin bu niteliklere uygun yap›lar oldu€unu söylemek kolay de€il. Çok az say›daki iyi örne€in yan› s›ra ço€u en iyi niyetli bak›ﬂ›m›z› bile zorluyor. Bu konuda ola€anüstü geleneksel örneklerin oldu€u bir co€rafyada bu durum en hafif deyimiyle iç karart›c›.
Yar›ﬂman›n amac›n›n, cami konusunu kendi özgün koﬂullar› içinde tart›ﬂmaya açmak ve bu konudaki p›r›lt›l› düﬂüncelerin yap›sal ipuçlar›na ulaﬂmak olarak belirlendi€i
söylenebilir. Bu nedenle konu yerden ba€›ms›z “kendisi
olarak” ele al›nm›ﬂt›r. Kesin ve keskin kurallar› olan bir konuda “zaman›n ruhunu” taﬂ›yan örneklere bakt›€›m›zda
kal›plara ra€men özgün örneklere ulaﬂman›n mümkün oldu€unu söyleyebiliriz.
30

Bu amaçla 500 kiﬂilik kapal› ibadet mekan›na sahip bir caminin hangi yap›sal ya da iﬂlevsel eklerle ele al›naca€› yar›ﬂmac›lara b›rak›lm›ﬂt›r.
Kubbe, kemer, minare, minber, kürsü, mihrap, son cemaat yeri, avlu gibi yap›sal ya da mekânsal özelliklerin yan›
s›ra Vakit Namazlar›, Bayram, Cuma, Cenaze, Teravih Namazlar› gibi as›l kullan›m amaçlar› aç›s›ndan ele al›nacak
olan caminin toplumsal hayat›n bir parças› olma boyutu
da dikkate de€er bir konudur. Bu ba€lamda Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi, “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 aﬂamal› olarak mimari fikir projesi
yar›ﬂmas› düzenlenmiﬂtir.
Dan›ﬂman Jüri Üyeleri
Mehmet ÖZHASEK‹, Avukat, Kayseri Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
Vacit ‹MAMO⁄LU, Mimar, Prof. Dr. ODTÜ Mimarl›k Fakültesi
Hakan MAH‹RO⁄LU, Mimar, Mimarlar Odas› Kayseri ﬁube Baﬂkan›
Kemalettin C. TEK‹NSOY, Mimar, Kayseri Büyükﬂehir Bld. Genel Sekreter Yrd.
Burak AS‹L‹SKENDER, Mimar, Yrd. Doç.Dr., Erciyes Üni. Mimarl›k Fak.
As›l Jüri Üyeleri
Zekai GÖRGÜLÜ, Jüri Baﬂkan›, Mimar, Prof. Dr., Y›ld›z Teknik Üni. Mimarl›k Fak.
Nevzat SAYIN, Mimar
Cem ALTINÖZ, Mimar
Ahmet Tahir GÜL, Mimar
Yener TORUNO⁄LU, ‹nﬂ. Mühendisi
Yedek Jüri Üyeleri
Deniz DOKGÖZ, Mimar, Arş. Gör., DEÜ Mimarlık Fakültesi
E. Babür ÜLGÜNER, Mimar (Serbest Mimar)
Fatih ALTUN, ‹nﬂaat Müh., Doç. Dr. (Erciyes Ü. Mühendislik Fakültesi)
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si
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Raportörler
Pembegül SELMAN, Mimar
Fazilet KAHRAMAN, Mimar
Ahmet ﬁeref BAHÇEC‹O⁄LU, ‹nﬂaat Y. Müh.
Raportör Yard›mc›lar›
Fatih CEVAT, ‹nﬂaat Y. Müh.
ﬁerife TAﬁKIN, ﬁehir Planc›
Hayriye ÖZOKUTAN ALP, Mimar
Yar›ﬂma Takvimi
Yar›ﬂman›n ‹lan›:
Kay›tlar›n Baﬂlaması :
Sorular ‹çin Son Gün:
Yan›tlar için Son Gün :
Proje Teslimi ‹çin Son Gün:

27.01.2010
27.01.2010
12.02.2010
01.03.2010
30.03.2010, saat 17.00

Projelerin sergilenmesi ve kolokyum 6 Nisan 2010 tarihinde Büyükﬂehir Belediyesi Kadir Has Kongre ve Sergi Merkezi’nde yap›lacakt›r.
Ödüller
6 adet eﬂde€er ödül olup, bir ödül 20.000 TL’dir.
ﬁartname bedeli 100 TL’dir.
Yar›ﬂmac›lar, bu tutar› Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi Veznesine veya Ziraat Bankas› Kayseri Kiçikap› ﬁubesi (ﬁube
Kodu:1098) 32431413-5003 Numaral› hesab›na (IBAN NO:
TR92 0001 0010 9832 431 413 5003) (Aç›klama Notu:
“Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi Mimarl›k Yar›ﬂmas›”) yat›rd›klar›na iliﬂkin belgeyi yar›ﬂma raportörlü€üne elden
ya da faks (0 352 222 89 55) ile sunduklar›nda ﬂartname
kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacakt›r.
‹letiﬂim Adresi: www.kayseri-bld.gov.tr
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si

Murat Gündüz - 2 Temmuz
Canlar An›tpark Ulusal
Proje Yar›mas›
Son Teslim Tarihi: 03.05.2010
TMMOB Mimarlar Odas› Ankara ﬁubesi, Sivas Ortaköylüler Sosyal Yard›mlaﬂma Kültür E€itim ve Sa€l›k Vakf›
(ORVAK) ile birlikte, Çankaya Belediyesi’nin de destek
verdi€i ulusal bir an›t yar›ﬂmas› düzenliyor. 2 Temmuz
1993 y›l›nda Sivas’taki olaylarda yaﬂam›n› yitirenlerin an›s›n› yaﬂatmak için düzenlenen an›t proje yar›ﬂmas› tarihle
yüzleﬂme ad›na önemli bir ad›m olarak de€erlendiriliyor.
ﬁark›ﬂla’da K›z›l›rmak Vadisi’ne hakim Ataﬂl› Da€›’nda yine ORVAK taraf›ndan a€açland›r›lan Dostluk ve Bar›ﬂ Orman› – Dostluk ve Kardeﬂlik Park›’nda yer alacak an›t için
düzenlenen ulusal yar›ﬂman›n ad› Murat Gündüz – 2 Temmuz Canlar An›tpark Ulusal Proje Yar›ﬂmas› olarak belirlendi.
Yar›ﬂma Takvimi
Yar›ﬂman›n ilan›:
Sorular için son gün:
Yan›tlar›n verilmesi:
Proje Teslimi:
Jüri De€erlendirme:
Sonuçlar›n Aç›klanmas›:
Sergi:
Kolokyum:
Ödül Töreni:

01.02.2010
01.03.2010, saat: 17.00
03.03.2010
03.05.2010, saat: 17.00
08.05.2010
13.05.2010
15.05.2010 – 25.05.2010
15.05.2010
15.05.2010

Ödüller
1. Ödül:
15.000 TL
2. Ödül:
10.000 TL
3. Ödül:
8.000 TL
3 adet mansiyon her biri: 4.000 TL
31
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stanbul Büyükkent ubesi 2011 Yılı Ajandası Fotoraf
Son Teslim Tarihi: 03 Eylül 2010
Yarıması KÜLTÜR ve MEKÂN
“Kent ya da baﬂka bir yer olsun,
yaﬂad›€›m›z mekânlar üzerinde düﬂünmek,
yaﬂama belli bir uzakl›ktan bakmay› gerektiren bir etkinliktir.”
Betül Çotuksöken
Amaç: Kent ve kültür, insan hayat›nda yer tutan önemli iki
kavramd›r. Bu iki kavram yaﬂamsal alanda tarih boyunca
birbirini karﬂ›l›kl› etkilemiﬂtir. Mekânsal de€iﬂim kültürel
ortama etki ederken, insanl›k tarihinin her döneminin de
kendine özgü kentleri olmuﬂtur.
Geçmiﬂten günümüze yeryüzündeki tüm toplumlar kültürlerini ve de€erlerini koruyup geliﬂtirerek gelecek kuﬂaklara aktarmak istemiﬂler ve bunu baﬂka araçlar›n yan›
s›ra yaﬂad›klar› mekânlar arac›l›€›yla da yapm›ﬂlard›r. Her
ça€›n kenti o ça€a özgü nitelikler bar›nd›r›r ve ayn› zamanda kültürel geliﬂmenin baﬂl›ca oda€› durumundad›r.
“Yaﬂad›€›m›z mekânlar› adland›rmak bak›ﬂ›m›zla anlamland›rmaktan da geçer ayn› zamanda” diyerek 2011 y›l›
ajandas› foto€raf yar›ﬂmam›z›n konusunu “kültür ve mekân” olarak belirledik.
Yar›ﬂma Takvimi:
Duyuru:
04 Ocak 2010
Son Kat›lma Tarihi:
3 Eylül 2010
Ön Eleme Tarihi:
6 Eylül 2010
Seçici Kurul De€erlendirmesi: 13 Eylül 2010
Sonuçlar›n Aç›klanmas›:
20 Eylül 2010
Ödül Töreni ve Sergi Aç›l›ﬂ›: 04 Ekim 2010 saat: 17.00
Foto€raflar›n ‹adesi:
28 Ocak 2011
32

Ajanda Yay›n Kurulu
Kubilay Önal
C. Sami Y›lmaztürk
Hasan Cevat Özdil
Esin Köymen
‹smail Do€any›lmaz
Seçici Kurul
Cemal Emden,
Hilmi Etikan,
ﬁeniz Kabaday›
Aras Neftçi
Behiç Ak

Mimar, foto€rafç›
Belgesel film yönetmeni
Foto€rafç›
Mimar ve foto€rafç›
Mimar, karikatürist

Ödüller:
Birincilik Ödülü:
‹kincilik Ödülü:
Üçüncülük Ödülü:
En fazla 38 eﬂde€er ödül (her biri):

3000 TL
2000 TL
1000 TL
200 TL

Birincilik Ödülü verilecek foto€raf, albüm ajandan›n kapa€› olarak kullan›lacakt›r. Ödül alan di€er foto€raflarla birlikte eﬂde€er tüm foto€raflar ajanda içinde yer alacakt›r.
Ödülün yan› s›ra tüm kat›l›mc›lara “Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent ﬁubesi Kültürel Katk› Belgesi” verilecektir.
Yar›ﬂmam›z TFSF 2010/02 numara ile desteklenmiﬂtir.
Yar›ﬂma süresince TFSF temsilcisi bulunacakt›r.
‹letiﬂim Adresi: www.mimarist.org
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si
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Türkiye Mimarisi
Fotoraf Yarıması 2010
Son Baﬂvuru Tarihi: 30 Nisan 2010

Konu ve Amaç

2010 y›l›
ajandan›z›

Yar›ﬂman›n amac› Türkiye mimarl›€›n› ve mimarl›k ortam›n› yorumlara açmakt›r.
Yar›ﬂma bu anlamda mimarl›k ortam›n› anlamay› ve de€erlendirmeyi hedeflemektedir.
Ödüller
600.00 TL (5 adet)
Ayr›ca seçilecek 5 eserin sahibine, Mimarlar Derne€i 1927
yay›nlar›ndan hediye
edilecektir.
Takvim
Yar›ﬂman›n ‹lan› :
Teslim Tarihi :
Sonuçlar›n Aç›klanmas› :
Ödül Töreni :

15 Aral›k 2009
30 Nisan 2010, Cuma-Saat: 18:00
07 May›s 2010, Cuma
18 May›s 2010, Sal›-Saat: 19:30

Seçici Kurul (soyad›na göre alfabetik s›rayla)
Iﬂ›k Aksoy
Selda Banc›
O€uz Bulhaz
Murat Gürzumar
Doruk Salanc›
Melih Uçar
‹letiﬂim Adresi: www.md1927.org. tr
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si
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Sergi Broşürü

Güngör Kaftanc› Mimarl›› Sergisi:
Modern Mimarlıın Yar›m Yüzy›ll›k Serüvenine Tan›kl›k
Küratör:
Emel Kay›n
Koordinatörler: Zübeyda Özkan - Tuba Çak›ro€lu
Metinler:
Emel Kay›n

Grafik Tasar›m:
Araﬂt›rma Asistan›:
Düzenleyen:

Güler Özsakarya Ertan
Naciye Ç›rac›
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Mimarl›k e€itimini, mimarl›€›n ve kentlerin modern çizgisinin evrilerek dönüﬂtü€ü 20. yüzy›l›n ortalar›nda, ‹stanbul Teknik Üniversitesi gibi geliﬂmelerin
merkezinde olan bir kurumda gerçekleﬂtiren; ard›ndan da çal›ﬂmalar›n› ‹zmir'de sürdüren Güngör Kaftanc›, meslek hayat›n›, modern mimarl›€›n Türkiye'deki yar›m yüzy›ll›k serüveninin tan›€›, kat›l›mc›s› ve izleyicisi olarak geçirmiﬂtir. 1930'lardan baﬂlayarak ülkedeki ilk örneklerini veren ve 1950'lerde de
Uluslararas› Stil olarak varl›€›n› somutlaﬂt›ran Modernizm, Güngör Kaftanc›'n›n
gönülden benimsedi€i ve meslek hayat› boyunca sad›k kald›€› bir yaklaﬂ›m›
oluﬂturmuﬂtur. Bu süreç mimar aç›s›ndan, tasar›m boyutunda taklitçi olmamaya çal›ﬂarak "evrensel" ve biçimci olmamaya çal›ﬂarak "yerel" ile iliﬂkilenmeyi
önemseyen bir aray›ﬂ olarak yaﬂan›rken; mesleki örgütlenmelerde üstlendi€i
görevler, mimarl›€a, kente ve topluma iliﬂkin kayg›lar›n› anlatt›€› yaz›lar›, kentleri ve yap›lar› derinlemesine dolaﬂt›€› yurtiçi ve yurtd›ﬂ› gezileri, onun mimarl›€›n› ve mimarl›k üzerinden kurdu€u dünya görüﬂünü zenginleﬂtirmiﬂtir. Böyle bak›ld›€›nda, Güngör Kaftanc›'n›n meslek hayat›n›, modern mimarl›€›n son
yar›m yüzy›ll›k serüvenine yönelik bir tan›kl›k olarak da nitelemek mümkündür.
"Güngör Kaftanc› Mimarl›€›: Modern Mimarl›€›n Yar›m Yüzy›ll›k Serüvenine
Tan›kl›k" sergisi, Güngör Kaftanc›'n›n yap›tlar›n› ve mimarl›€a bak›ﬂ›n› ortaya
koyarken; 1940'lar sonu, 1950'ler baﬂ› ‹stanbul kenti ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi ortam›ndan, ülkenin sosyo-ekonomik, politik, kültürel geliﬂmeleri paralelinde dönüﬂen ‹zmir'in farkl› dönemleri ve bugününe uzanan çeﬂitli izlenimleri yans›tmaya da çal›ﬂm›ﬂt›r.
34
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Sergi Broşürü

‹zmir'de Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k Miras› Sergisi
Unutmak ve Yitirmek, Fark Etmek ve Sahip Ç›kmak
Küratör:

Yasemin Sayar,
Hümeyra Birol Akkurt,
Feyzal Avc› Özkaban

Koordinatörler:
Grafik Tasar›m:
Düzenleyen:

Zübeyda Özkan
Güler Özsakarya Ertan
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Yüzy›l dönümü ile birlikte, 20. yüzy›l›n entelektüel, sosyal, teknolojik ve sanatsal geliﬂimine tan›kl›k eden yak›n tarihli kültürel miras›n›n koruma, onar›m ve
yeniden kullan›m sorunlar›n›n yerel ve evrensel boyutlarda tart›ﬂmaya aç›lmas›yla, “korunmas› gereken bir kültür varl›€› olarak 20. Yüzy›l Mimarl›€›” kavram›, mimarl›k gündeminin ana tart›ﬂma eksenlerinden birini oluﬂturmuﬂtur. Türkiye’de ise bu konudaki çal›ﬂmalar, ülkemizin 20. yüzy›l kentsel ve mimari birikiminin büyük bölümünün Cumhuriyet dönemi içinde oluﬂturulmuﬂ olmas›
nedeniyle “Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k Miras›” tan›m› çerçevesinde gerçekleﬂtirilmektedir. Bilimsel kurumlar›n çal›ﬂmalar›n›n yan› s›ra Mimarlar Odas›’n›n
akademik tart›ﬂmalar› beslemek ve daha da önemlisi “kültür miras›” kavram›n›n dönüﬂen boyutunu topluma kavratmak amac›yla yürüttü€ü “Cumhuriyet
Dönemi Mimarl›k Miras›n›n Belgelenmesi, Korunmas› ve De€erlendirilmesi Projesi” bu ba€lamda bir kamuoyu oluﬂturulmas› sürecini baﬂlatm›ﬂt›r. Kentlerimizde bu döneme ait mimari birikimin, bir bölümü kullan›c›lar›n›n bilinçsiz müdahaleleriyle tahrip edilmiﬂ, bir bölümü kentsel ranta direnemeyerek yok edilmiﬂ, kalan bölümü ise yok olma tehdidi alt›nda varl›€›n› sürdürmektedir. Bu
çerçevede ‹zmir kenti ele al›nd›€›nda, kentin Cumhuriyetten günümüze geçirdi€i mekânsal dönüﬂümün benzer bir tablo ortaya koydu€u görülmektedir. Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k ürünlerinin kentimizdeki izlerini okutmay›
amaçlayan bu sergi, 1920–1970 dönemine odaklanmaktad›r. Cumhuriyet dönemi mimarl›k miras›n›n korunmas›, yaﬂat›lmas› ve de€erlendirilmesi konusunda bir fark›ndal›k oluﬂturmay› amaçlayan bu sergi, ‹zmir kent kimli€inin önemli bir parças› olan modern mimarl›k ürünlerine “sahip ç›k›lmas›”na yönelik bir
ça€r› niteli€indedir.
Mi mar lar Oda s› ‹z mir ﬁu be si
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Süresiz Yayınlarımız

‹zmir’in Artalan›ndaki Kentlerde Mimarl›k
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yay›nlar›, Nisan
2009, Editör: Emel Kay›n, Yazarlar: Hümeyra Birol Akkurt, H. ‹brahim Alpaslan, Murat
Çetin, Emre Ergül, Emel Göksu, Emel Kay›n,
Oya Saf, Gökçeçiçek Savaﬂ›r, Ahmet Yol-

Manisa Evleri
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi ve
Mimarlar Odas› Manisa Temsilcili€i
Yay›nlar›, Aral›k 2009,
Yazar: Cengiz Bektaﬂ, Dia - Foto€raflar:
Cengiz Bektaﬂ, ISBN: 978-9944-89816-4

daﬂ, Yay›na Haz›rlayan: Tuba Çak›ro€lu,
Grafik Tasar›m ve Uygulama: Güler Ertan,
ISBN: 978-9944-89-687-0

Aiolya’n›n Baﬂkenti: AYVALIK

Mimarl›k Meslek Prati€i El Kitab›

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yay›nlar›,

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yay›nlar›,

Aral›k 2009, Yazar: Cengiz Bektaﬂ, Dia -

Aral›k 2009, Yayına Hazırlayanlar: Alev

Foto€raflar: Cengiz Bektaﬂ, ISBN: 978-

Ağrı - Naime Beyazıt - Perihan Utan
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