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Genel Kurul

Mimarlar Odas› 41. Dönem Ola¤anüstü Genel Kurulu
Antalya’da Topland›
Mimarlar Odas› 41.Dönem Ola¤anüstü Genel Kurulu 10-12 Nisan 2009 tarihleri aras›nda Mimarlar
Odas› örgütlenmesinin de¤erlendirilmesi ve Oda yönetmeliklerindeki revizyonlar›n görüﬂülmesi gündemi ile topland›.

607 Mimarlar Odas› delegesi ve 134 konuk mimar›n kat›ld›¤› Genel Kurul’da Genel Baﬂkan Bülend Tuna’n›n aç›ﬂ
konuﬂmas›n›n ard›ndan, Genel Sekreter Necip Mutlu örgüt ve üye yap›s›na iliﬂkin istatistiki bilgilerle desteklenen
bir sunuﬂ ile ACE sektör araﬂt›rmas› sonucunda Avrupa’dan ve Türkiye’den elde edilen verilerin karﬂ›laﬂt›rmal› bir sunuﬂunu gerçekleﬂtirdi.
Genel Kurul’da görüﬂülen gündem maddeleri ﬂunlard›:
“Örgütlenme Çal›ﬂmalar› Üzerine Genel De¤erlendirme”;
Serbest Mimarl›k Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik Yap›lmas› ‹le ‹lgili Tasla¤›n Görüﬂülmesi ve Karara Ba¤lanmas›”; “Mimarlar Odas› Ana Yönetmeli¤inde, Yeni ﬁube Kurulmas› ile ‹lMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

gili Bölümde De¤iﬂiklik Yap›lmas› ile ‹lgili Tasla¤›n Görüﬂülmesi ve Karara Ba¤lanmas›”; “Mali ‹ﬂler Yönetmeli¤inde, Temsilciliklerin Aktar›m Oranlar› ile ‹lgili Karar Tasla¤›n›n Görüﬂülmesi ve Karara Ba¤lanmas›”; “Sürekli
Mesleki Geliﬂim Merkezi Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik Yap›lmas› ‹le ‹lgili Tasla¤›n Görüﬂülmesi ve Karara Ba¤lanmas›”; “‹ﬂyeri Temsilcili¤i Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik Yap›lmas› ‹le ‹lgili Tasla¤›n Görüﬂülmesi ve Karara Ba¤lanmas›”; “Mesleki Davran›ﬂ Kurallar› Yönetmeli¤i ‹le ‹lgili Tasla¤›n Görüﬂülmesi ve Karara Ba¤lanmas› ve “”Etik Kodlar ile ‹lgili Tasla¤›n Görüﬂülmesi ve Karara Ba¤lanmas›”
Genel Kurul’un ard›ndan bir sonuç bildirgesi yay›mland›.
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Genel Kurul

14.04.2009

TMMOB Mimarlar Odas› 41. Dönem Ola¤anüstü
Genel Kurul Sonuç Bildirisi
Mimarlar Odas› 41. Dönem Ola¤anüstü Genel Kurulu 10-11-12 Nisan 2009 tarihlerinde Antalya’da toplanarak; örgütlenme ve yönetmeliklerde kimi de¤iﬂiklikler yap›lmas› konular›nda çal›ﬂmalar yapm›ﬂ ve
kararlar alm›ﬂt›r. Bu kapsamda, Genel Kurul’a “Sonuç Bildirisi Komisyonu” taraf›ndan sunulan bildirinin de¤erlendirilmesi ve kamuoyuna aç›klama yap›lmas› uygun bulunmuﬂtur.

Kamuoyuna,
Dünyam›zda sürüp giden savaﬂlar, siyasal, sosyal, ekonomik kriz ve çalkant›lar yap›sal kriz aﬂamas›na yükselmiﬂtir. Günümüzde art›k bu krizin bir buhrana döndü¤ü
yönünde ciddi de¤erlendirmeler yap›lmaktad›r. Sanc›l›
ve her bak›mdan bedeli a¤›r olan bir süreçle karﬂ› karﬂ›yay›z. Küreselleﬂme ba¤lam›ndaki dayatmalar ve gündemde olan sorunlar, yeni koﬂullarda katlanarak ve yeni biçimler alarak tüm süreçleri zorlamaktad›r. Bu durumdan kentlerimiz ve mimarl›k ortam› da büyük ölçüde
etkilenmektedir.
Mimarlar Odas› Ola¤anüstü Genel Kurulu, böyle bir ortamda dünya ve ülke sorunlar›n› kent ve mimarl›k ba¤2

lam›nda de¤erlendirirken; ülkemiz mimarlar›n›n örgütlü
gücü olan Mimarlar Odas›’n›n 55 y›ll›k onurlu geçmiﬂine
sahip ç›karak, mesleki alanda, kamu ve toplum yarar›
do¤rultusunda çal›ﬂmalar›n güçlenerek devam etmesini
sa¤lama çabalar›n› sürdürmektedir. Bu kapsamda; Genel Kurul’daki de¤erlendirmeler somut ad›mlar için
önemli katk›lar olarak ele al›nmaktad›r.
Mimarl›¤›n toplumsallaﬂmas› ba¤lam›nda, mesleki ve
demokratik geleneklerini oluﬂturan Mimarlar Odas›; savaﬂ›n karﬂ›s›nda toplumsal bar›ﬂ› ve yaﬂam›, küresel ve
her türlü sömürüye karﬂ› adaleti ve eﬂitli¤i, bu ba¤lamda bugün metropollerimizde yaﬂanan ekonomik, sosyal
ve kültürel sorunlar›n önemli nedenlerinden birisi olarak
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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görülen Kürt sorununun demokratik, temel insan haklar›na dayal› adil bir bar›ﬂ temelinde çözümünü savunmaktad›r. Mimarlar Odas› kültürlerin bir zenginlik kayna¤› olarak görülmesi gerekti¤i gerçe¤ini ve fakl›l›klarla bir
arada yaﬂaman›n önemini bir kez daha vurgulamaktad›r.
Kentlerimizi “rantiye alan›” olarak gören küresel kapitalizmin ve yerel ortaklar›n›n dayatt›klar› “kentsel ve kültürel y›k›m” niteli¤indeki “kentsel dönüﬂüm” süreçlerinin
durdurulmas› kaç›n›lmazd›r. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri sonucunda seçilen yönetimlerin bu konudaki yanl›ﬂ
uygulamalar›na karﬂ› Mimarlar Odas› kararl› tavr›n› sürdürecektir. Belediye yönetimlerinde ve meclislerinde görev üstlenen meslektaﬂlar›m›z›n; sa¤l›kl›, yaﬂan›labilir,
nitelikli ve insan odakl› bir kentleﬂmenin güvencesi olmalar›, Oda’n›n bu tavr›n›n en önemli dayana¤›d›r.
Son y›llarda Meslek Birlikleri’ne yönelik bask›, y›ld›rma
ve yok etme çabalar› yo¤unlaﬂarak artm›ﬂt›r. Demokrasi düﬂüncesi ve mesleki haklarla ba¤daﬂmayan hukuk
tan›maz ve ça¤d›ﬂ› giriﬂimler Oda Genel Kurullar› süreçlerinde sonuç vermeyince bu kez “yasa” marifetiyle hedefe varmak istemektedir. Bu yönde merkezi ve yerel
yöneticilerin tutumlar›n› gözden geçirmeleri demokrasi
ve hukuk kurallar› gere¤idir. Mimarlar Odas›’n›n bu süMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

reçte demokratik tepkisini gösterece¤i ve anayasal haklar›n› sonuna kadar savunaca¤› bilinmektedir.
Gittikçe a¤›rlaﬂan krizin bedeli toplumumuzun yoksul ve
dar gelirlilerine ödetilmek istenmektedir. Her gün milyonlarca iﬂsize yenileri kat›lmaktad›r. Bu arada mimar
meslektaﬂlar›m›z da büyük ölçüde iﬂsiz kalmakta, kamuda çal›ﬂan meslektaﬂlar›m›z siyasal k›y›ma u¤rat›lmaktad›r. Toplumumuza ve meslektaﬂlar›m›za yönelik
haks›z uygulamalara bir an önce son verilmelidir.
Ülkemizde kirlenmenin, deformasyonun ve çözülmelerin
yaﬂand›¤› bir ortamda, Mimarlar Odas› toplum nezdinde
en çok güvenilen kurumlar›n baﬂ›nda yerini almaktad›r.
Örgüt içi demokrasisi, farkl›l›klar› dayan›ﬂma kayna¤›
olarak de¤erlendirmesi, ortak üretim alanlar›n› oluﬂturmas›, meslek ile toplum ba¤›n›n kurulmas› bak›mlar›ndan Oda öncü ve örnek olma özelli¤ini sürdürmektedir.
Mimarlar Odas› olarak iﬂsizlik, sosyal ve toplumsal sorunlar, ülke kaynaklar›n›n, kentlerimizin ve mimarl›¤›m›z›n talan edilmesi; bask›, y›ld›rma ve antidemokratik uygulamalara karﬂ› toplumumuzun yan›nda yer alaca¤›m›z› ve toplumun hizmetinde olaca¤›m›z› kamuoyuna sayg›yla duyururuz.
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Bas›n Aç›klamas›

31.03.2009

TC Baﬂbakanl›k Toplu Konut ‹daresi Baﬂkanl›¤›’n›n Açt›¤›
“‹stanbul - Kayabaﬂ› Bölgesi için ‘Konut Tasar›m›’ Mimari
Fikir Proje Yar›ﬂmas›” ‹ptal Edilmelidir!
TMMOB Mimarlar Odas›, TC Baﬂbakanl›k Toplu Konut ‹daresi Baﬂkanl›¤›’n›n “‹stanbul Kayabaﬂ› Bölgesi ‹çin Konut Tasar›m› Mimari Fikir Proje Yar›ﬂmas›” ile ilgili olarak, baz› hususlar›n kamuoyuna ve
üyelere önemle hat›rlat›lmas› gerekti¤i düﬂünerek aﬂa¤›daki bas›n aç›klamas›n› yapm›ﬂt›r:
tirmiﬂtik. Kurumsal olarak ortak bir çal›ﬂma haline getirilmeden biçimlenen ve ayr›ca inﬂa edildi¤i yer ve co¤rafyadan ba¤›ms›z olarak düﬂünülen bir “tip konut projelerinin tasarlanmas›na yönelik ulusal fikir (Tasar›m)
yar›ﬂmas›” önerisine iliﬂkin de¤erlendirmelerimizi yapm›ﬂ ve söz konusu yar›ﬂmaya jüri üyesi için aday bildirmeyece¤imizi belirtmiﬂtik.

TMMOB Mimarlar Odas›’n›n, kamu yarar›na çal›ﬂan bir
meslek kuruluﬂu olarak, ola¤and›ﬂ› yetki ile donat›larak
bir “tekel” haline getirilen TOK‹’nin ülkemiz sath›na yay›lan uygulamalar›n› izledi¤i, de¤erlendirdi¤i, bu uygulamalar konusunda çeﬂitli uyar›lar yapt›¤› ve ilgili yerlere
bu düﬂüncelerini iletti¤i bilinmektedir.
Bu kapsamda daha önce bilgimize sunulan mimari proje yar›ﬂmas› konusunda; TOK‹’nin mimari proje yar›ﬂmalar› yoluyla proje elde etmeye yönelik aç›l›m›n› olumlu
bir ad›m olarak gördü¤ümüzü, ancak bu sürecin mimarl›k yar›ﬂmalar› ile ilgili kurallara, mimarl›k mesle¤inin
de¤erlerine ve kentsel planlama ba¤lam›nda kamu yarar›na uygun olmas› konusundaki yaklaﬂ›m›m›z› dile ge4

Ayr›ca bu süreçle ilgili olarak TOK‹ taraf›ndan dile getirilen konular›n de¤erlendirilmesi ve ülkemizdeki konut
üretimine yönelik di¤er temel yaklaﬂ›mlar›n tart›ﬂ›lmas›
amac›yla ivedi bir çal›ﬂman›n baﬂlat›laca¤›n› duyurmuﬂtuk. Bu amaçla, Odam›z›n ça¤r›s›yla 9 Ocak 2009 tarihinde Ankara’da, ülkemizin ﬂehircilik, konut üretimi ve
TOK‹ konular›nda de¤erli çal›ﬂmalar› olan uzmanlarla
birlikte “TOK‹ Çal›ﬂmalar› De¤erlendirme Toplant›s›” düzenlenmiﬂ; “Tip Konut Projelerinin Tasarlanmas›na Yönelik Ulusal Fikir (Tasar›m) Yar›ﬂmas›” tart›ﬂmalar›ndan
hareketle yap›lan de¤erlendirmelerde ülkemizdeki konut üretimi süreciyle ilgili pek çok konu irdelenmiﬂ, öneriler geliﬂtirilmiﬂtir. Bu öneriler kapsam›nda TOK‹ ile ortak bir yar›ﬂma ve ödüllendirme sisteminin kurumlaﬂmas› konusu da bulunmaktad›r.
Bu çal›ﬂmalar sürdürülürken 18.02.2009 tarihinde ‹STANBUL – KAYABAﬁI BÖLGES‹ ‹Ç‹N “KONUT TASARIMI”
M‹MAR‹ F‹K‹R PROJE YARIﬁMASI duyurusunun yap›ld›¤›n› görüyoruz. Mimari Fikir Projesi kavram› ve ‹stanbul’un
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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kentsel geliﬂmesi aç›s›ndan önemli bir alanda yap›lmas›
önerilen bu yar›ﬂma ile ilgili düﬂüncelerimizi, bu geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda kamuoyunun de¤erlendirmesine sunuyoruz:

alan›nda daha sonraki plan ve proje kademelerine temel olacak fikir, kavram ve yaklaﬂ›mlar›n ortaya konulmas› amaçlanmaktad›r.

TOK‹, ilk olarak taraf›m›za sundu¤u fikir projesi yar›ﬂmas›na iliﬂkin yaklaﬂ›m›n›, “tip proje” kavram›na iliﬂkin
eleﬂtirilerimiz üzerine, yar›ﬂma alan› için belli bir konut
bölgesi belirleyerek de¤iﬂtirmiﬂtir, ancak bu de¤iﬂiklik
resmen taraf›m›za bildirilmemiﬂtir.

Yönetmeli¤in 11. maddesi, yar›ﬂma ﬂartnamesi ekinde
verilecek bilgi ve belgeleri mimari proje yar›ﬂmalar› ile fikir yar›ﬂmalar›nda ayr› ayr› tan›mlam›ﬂt›r. Yar›ﬂma ﬂartnamesinin 4. maddesinde “yar›ﬂmac›lara verilecek bilgi
ve belgeler”le yönetmeli¤in 11. maddesinde belirtilen
mimari proje yar›ﬂmalar›nda verilecek belgelerin örtüﬂtü¤ü görülecektir.

Aç›lan yar›ﬂman›n, 4734 say›l› K‹K kapsam›ndaki projelerin yar›ﬂmalar yoluyla elde edilmesine yönelik oluﬂturulan “Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mühendislik, Kentsel
Tasar›m Projeleri, ﬁehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar›ﬂmalar› Yönetmeli¤i”ne ayk›r› yönleri
bulunmaktad›r:
Söz konusu yönetmeli¤in yar›ﬂma türlerini belirleyen 7.
maddesinde, mimarl›k yar›ﬂmalar› ile ilgili olarak “‹nsanlar›n yaﬂam›n› kolaylaﬂt›rmak ve çeﬂitli eylemlerini
sürdürebilmeleri için gerekli yap› veya yap› topluluklar›n›n, iç ve d›ﬂ mekânlar›n estetik ve iﬂlevsel gereksinimlerini teknik ve yönetsel zorunluluklarla ba¤daﬂt›rarak,
bilim, çevre, kültür ve sanat de¤erlerini geliﬂtiren ve en
ekonomik çözümleri içeren tasar›m yar›ﬂmalar›d›r” tan›m› yap›lmaktad›r. Fikir yar›ﬂmalar› ise: “Sorun çözmeye
yönelik yenilikçi buluﬂlar, yöntemler, yeni araﬂt›rma,
planlama, tasar›m yaklaﬂ›mlar›n› özendirmek amac› ile
mühendislik, mimarl›k, ﬂehir ve bölge planlama, peyzaj
mimarl›¤› ve kentsel tasar›m alanlar›nda daha sonraki
plan ve proje kademelerine temel olacak fikir, kavram
ve yaklaﬂ›mlar›n ortaya konulmas›, temel veri ve programlar›n belirlenmesi amac› ile aç›lan yar›ﬂmalard›r. Bu
yar›ﬂmalar, daha sonra aç›lacak baﬂka bir yar›ﬂmaya veya uygulamaya yönelik plan, proje çal›ﬂmalar›na haz›rl›k
niteli¤inde olabilir” denilerek tan›mlanmaktad›r.
Görülece¤i gibi iki yar›ﬂma türü aras›nda temel bir fark
vard›r: Mimarl›k yar›ﬂmalar›nda çözüm içeren bir tasar›m yap›lmas›, fikir yar›ﬂmalar›nda ise ileride mimarl›k
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Yönetmeli¤in 13. maddesi yar›ﬂmac›lardan istenenleri
yar›ﬂma türlerine göre de ay›rm›ﬂt›r. ﬁablon niteli¤inde
olan yönetmelikte asl›nda türün tespitinde hata yapmaya imkân vermeyecek aç›kl›kta tan›mlar yap›lm›ﬂt›r. Böylece jüri üyelerinin ve idarenin yanl›ﬂ yapmas›n›n önü
al›nmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu yar›ﬂmada yar›ﬂmac›lardan istenenlerin listesi ile yönetmeli¤in 13. maddesinde tan›mlanan mimari proje yar›ﬂmalar›nda yar›ﬂmac›lardan
istenenlerin listesi çak›ﬂmaktad›r. Söz konusu yar›ﬂman›n yukar›da belirtilen nedenlerle fikir yar›ﬂmas› de¤il,
mimari proje yar›ﬂmas› oldu¤u aç›kt›r.
Yönetmeli¤in 18. maddesi jüri seçimine iliﬂkin esaslar›
belirlemiﬂtir; bu esaslara göre idarenin, Mimarlar Odas›’ndan jüri talebinde bulunmas› gerekmektedir. Oysa ilgili idare bu yar›ﬂma için Mimarlar Odas›’ndan jüri talebinde bulunmam›ﬂt›r.
“‹stanbul-Kayabaﬂ› Bölgesi için ‘Konut Tasar›m›’ Mimari Fikir Proje Yar›ﬂmas›” yukar›da say›lan nedenlerle mimari proje yar›ﬂmas› niteli¤i taﬂ›makta ve “Mimarl›k,
Peyzaj Mimarl›¤›, Mühendislik Kentsel Tasar›m Projeleri, ﬁehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar›ﬂmalar› Yönetmeli¤i”nin 7, 11, 13, 18. maddelerine
ayk›r› hususlar bar›nd›rmaktad›r.
Ayr›ca yar›ﬂma ﬂartnamesinin 19. maddesi meslek eti¤ine ve 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na
ayk›r› hususlar içermektedir:
5
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Uygulama projesi, avan ve kesin projenin do¤al uzant›s›d›r ve müellifin oluru al›nmadan bir baﬂkas›na verilemez. 5846 Say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun korumas› alt›ndaki bu fikri hak, ﬂartnamenin 19. maddesi
ile yok say›lmaktad›r. ﬁartname bu nedenle 5846 Say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve “Mimarl›k, Peyzaj
Mimarl›¤›, Mühendislik Kentsel Tasar›m Projeleri, ﬁehir
ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar›ﬂmalar›
Yönetmeli¤i”’nin 42. maddesine de ayk›r›d›r.
ﬁartnamenin 19. maddesinde bulunan, “TOK‹ bu projelerin uygulamaprojelerini yapt›r›p yapt›rmamakta veya
baﬂka alanlarda uygulamakta serbesttir” ifadesiyle bu
keyfiyetin idarede bulunmas› gibi hükümler, “tip proje”
elde edilmesi kapsam›nda haz›rlanan ve gelen eleﬂtiriler üzerine gözden geçirilerek de¤iﬂtirildi¤i söylenen yaklaﬂ›m›n hâlâ daha sürdürüldü¤ünü göstermektedir.
TOK‹’nin planlamas›na konu olan Kayabaﬂ› Bölgesi ile
ilgili ciddi planlama sorunlar› bulunmaktad›r:
Kayabaﬂ› Bölgesi ‹stanbul'un Avrupa yakas›nda, “Göller
Aras›” olarak da tan›mlanabilen Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Sazl›dere Havzalar›’n›n bir araya geldi¤i bir
co¤rafyada, biyolojik çeﬂitlilik ve kentin yaﬂam destek sisteminin en önemli parçalar›ndan ve do¤al ve ekolojik dengenin korunmas› gereken en önemli alanlardan biridir.
1/100.000 ölçekli plan raporlar›nda bulunan “‹stanbul
‹li Do¤al Yap› Tolerans Derecelendirmesi” haritalar›nda
proje alan› “insan›n her türlü faaliyetine tolerans› olmayan özel co¤rafya alanlar› olarak do¤al haliyle b›rak›lmas› gereken alanlar” olarak gösterilmiﬂtir.
Söz konusu plan raporlar›nda ‹stanbul için son derece
önemli olan ve bu özelli¤ini k›smen yitiren Küçükçekmece Su Havzas›’n›n ›slah› önerilmekte iken, bölge için
alelacele ç›kar›lan yasa ve yönetmeliklere dayanarak
TOK‹ taraf›ndan üretilen 11.04.2007 ve 12.02.2008
tarih 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda havza s›n›rlar›n›n iﬂlenmedi¤i görülmektedir.
6

Bu özellikleriyle yap›laﬂma aç›s›ndan son derece k›s›tl›
olanaklara sahip olan proje alan›, TOK‹ taraf›ndan düzenlenen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar ile yaklaﬂ›k
350 bin kiﬂinin yaﬂayaca¤› büyük bir kentsel merkez haline getirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Bu merkezin kentle ba¤lant›s›n›n, ‹stanbul için üretilen
hiçbir üst ölçekli planda bulunmayan Üçüncü Bo¤az
Köprüsü çevre yollar› ile sa¤lanaca¤› plan lejantlar› ile
ilan edilmekte (bkz. TOK‹ yar›ﬂma belgeleri), bu yolla
Üçüncü Bo¤az Köprüsü meﬂrulaﬂt›r›lmak istenmektedir.
Bununla da yetinilmeyerek ekolojik aç›dan bu denli hassas bir bölgede yar›ﬂma eki olarak verilen plan raporunda; “Kent bütününe yönelik al›ﬂveriﬂ merkezi vb. ticari
kullan›mlara imkân verecek bir ticaret yo¤unlu¤u üst ölçekli plan kararlar› do¤rultusunda alan›n do¤u kesiminde, 3. köprü ba¤lant› yolu kavﬂa¤› yak›n çevresinde olacakt›r” denilerek hem kentin hem de bölgenin son kalan do¤al kaynaklar›na indirilecek öldürücü darbe aç›kça ilan edilmektedir.
Havza s›n›rlar›n›n iﬂlenmedi¤i planlarla, alan yap›laﬂmam›ﬂ olmas›na karﬂ›n ekolojik koridor bütünlü¤ü bozulmuﬂ ve kent makro formunda kuzeye do¤ru ciddi bir cazibe alan› oluﬂturulmuﬂtur. Bu husus 1/100.000 ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› için yap›lan itirazlar›m›z›n ana konular›ndan birini oluﬂturmaktad›r.
28.02.2007 tarihinde TOK‹ taraf›ndan haz›rlanan
1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan› ve 1/1000 ölçekli Uygulama ‹mar Plan› onaylanmak üzere ‹BB Meclisine iletilmiﬂtir. Planlar ile ilgili olarak, ‹BB Planlama Müdürlü¤ü taraf›ndan 3194 say›l› ‹mar Kanunu, 5216 say›l› Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu, Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmelik ile ﬂehircilik ilke ve esaslar› çerçevesinde yap›lan de¤erlendirmeler aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:
“Kayabaﬂ› Toplu Konut Alan› 1/5000 ölçekli Naz›m
‹mar Plan›nda, konut alanlar›na iliﬂkin; 750 ki/ha, 500
ki/ha ve 250 ki/ha olmak üzere üç farkl› yo¤unluk deMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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¤eri verilmiﬂtir. Verilen yo¤unluk de¤erlerinin hangi kriterlere göre bulunuldu¤una dair bilimsel çal›ﬂmaya dayal› bir veri bulunmamaktad›r.”
“Kayabaﬂ› Toplu Konut Alan› 1/5000 Naz›m ‹mar Plan›nda ve 1/1000 Uygulama ‹mar Plan›nda ve raporunda
yap› yo¤unlu¤u hesaplar›nda kullan›lacak m2/kiﬂi de¤erlerine iliﬂkin herhangi bir hüküm getirilmemiﬂ olup
söz konusu de¤erle ilgili olarak bölgede yap›lan bilimsel
çal›ﬂmaya dayal› bir veri bulunmamaktad›r.”
“Donat› alanlar› için ayr›lan alanlar, yönetmelikte olmas› gereken de¤erlerden oldukça düﬂüktür.”
Söz konusu plan hakk›ndaki itirazlar henüz de¤erlendirilmeden; TOK‹’nin 28.02.2007 gün, B.02.1.KNT.0.13.00.
00/2007/239 -10037 say›l› yaz› ekinde ‹BB Meclisine
yeni bir revizyon plan› iletilmiﬂtir. Bu plan ile ilgili uzman
müdürlü¤ün görüﬂü; “1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarla ilgili kurum ve kuruluﬂ görüﬂlerinin eksik oldu¤u, üst ölçekli 1/25000 ölçekli planlar›n onanmas›ndan sonra söz
konusu bölgenin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar›n yeniden de¤erlendirilmesi” oldu¤u halde söz konusu planlar 12.02.2008 tarihinde tekrar onaylanm›ﬂt›r. Ayr›ca bu
revizyon plan›nda; % 60’› kamu elinde olan ve kamulaﬂt›rma alan› ilan edilmiﬂ bir bölgede kamu elinde bulunmas› gereken, özelikle sa¤l›k e¤itim gibi donat› alanlar›n›n
yüzde elliye yak›n bir k›sm› özel sa¤l›k ve özel e¤itim tesisi olarak ayr›lm›ﬂt›r. Bu husus ise ‹darenin haz›rlad›¤› ve
yar›ﬂma eki olarak sundu¤u plan raporunda; “Planlardaki
donat› eksiklikleri, bilimsel ve mesleki yönden çeﬂitli tart›ﬂmalar› kendi içinde bar›nd›r›yor olsa da, mevzuat›n öngördü¤ü biçimde giderilecektir” diyerek geçiﬂtirilmiﬂ ve
özel donat› alanlar›n›n gerekçesi olarak yerleﬂme alan›n›n
üst ve orta gelirli kesime hizmet edece¤i ve bu kesimin
olas› taleplerine uyuldu¤u ifade edilmiﬂtir.

nin korunarak kente nas›l kazand›r›labilece¤i yönünde
bir fikir yar›ﬂmas› düzenlenmemiﬂtir. Meslektaﬂlar›m›z›n
bu kapsamda yarat›c› fikirler geliﬂtirmesine imkân tan›yacak, bu yöndeki önerilerin derlenmesini sa¤layacak
bir ortam yarat›lmam›ﬂt›r.
Kayabaﬂ› bölgesinin konut bölgesi olarak geliﬂtirilmesi
ve planlanmas›nda ciddi sorunlar vard›r. Bu sorunlar›n
‹stanbul genelinde sürdürülen planlama çal›ﬂmalar›ndan ba¤›ms›z olarak de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir.
Böylesi hassas bir bölgenin, yar›ﬂma türü ve tekni¤i aç›s›ndan da oldukça sorunlu bir ﬂekilde yar›ﬂmaya aç›lmas› belirli s›k›nt›lar› da beraberinde getirmektedir. Mesle¤imiz ad›na çok önem verdi¤imiz mimari yar›ﬂmalar kurumunun böylesi müdahalelerle zedelendi¤i, süreçte
mesleki kurallara ayk›r› hususlar bulundu¤u, mesleki
etik ve de¤erler aç›s›ndan sak›ncal› oldu¤u, kentsel geliﬂme aç›s›ndan kamu yarar› ile ba¤daﬂmayan birçok olgunun yar›ﬂma yoluyla meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r.
Konunun hassasiyeti ve yukar›da belirtilen nedenler göz
önüne al›narak; “Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mühendislik, Kentsel Tasar›m Projeleri, ﬁehir ve Bölge Planlama
ve Güzel Sanat Eserleri Yar›ﬂmalar› Yönetmeli¤i”ne çeﬂitli ayk›r›l›klar bulunan bu yar›ﬂman›n iptal edilmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz.

Bütün bu de¤erlendirmelerin ›ﬂ›¤›nda;

Mimarlar Odas›, TOK‹’nin ülkemizde konut üretimi alan›ndaki çal›ﬂmalar›n› yak›ndan izlemekte, bilim insanlar›yla birlikte irdelemekte ve öneriler geliﬂtirmektedir. Kayabaﬂ› bölgesindeki yap›laﬂma kararlar›n› da dikkatle izleyece¤imizi ve bunun do¤uraca¤› sak›ncal› durumlar
için hukuki giriﬂimlere baﬂvurabilece¤imizi, ilgili idareye,
meslektaﬂlar›m›za ve mimarl›k kamuoyuna önemle duyuruyoruz.

Kayabaﬂ› bölgesinin do¤al, çevre ve ekolojik de¤erleri-

TMMOB Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Bas›n Aç›klamas›

14.04.2009

Prof. Dr. Türkan Saylan’a Yap›lan Uygulamalar› ve
Demokrasi Karﬂ›t› Operasyonlar› Reddediyor ve K›n›yoruz
ﬁeriat ve darbe özlemlerine karﬂ› ça¤daﬂ ve demokratik
Türkiye’nin savunucusu olan ve E¤itim ve sa¤l›k alan›nda yapt›¤› öncü çal›ﬂmalarla tan›nan Ça¤daﬂ Yaﬂam›
Destekleme Derne¤i Kurucusu ve Genel Baﬂkan› tutarl›
demokrat Prof. Dr. Türkan Saylan’›n evinin bas›larak hukuk devleti ile ba¤daﬂmayan bir ﬂekilde evinde arama
yap›lmas›n› ve demokrasi karﬂ›t› operasyonlar› reddediyor ve k›n›yoruz.
Gerçekte bir iktidar mücadelesinin emniyet ve yarg› aya¤›n› oluﬂturan Ergenekon operasyonu, düﬂünce ve siyaset alan› ile karmaﬂ›k eylemci/terörist ö¤eleri ayn› kefeye doldurarak siyasal mücadele alan›n› terörize edici bir
içerikle sürdürülmektedir.
"Devlet içinde yuvalanm›ﬂ çeteleri temizleme" iddias›yla yola ç›k›lan ancak yarat›lan yayg›n dezenformasyon ortam› ve gereksiz parçal› operasyonlarla yo¤un bir bilgi kirlili¤i yarat›lan bu davada, gerçek derin
devletle yap›lan pazarl›klar›n ve yerine yeni derin devlet yap›s› yarat›lma çal›ﬂmalar›n›n üzeri örtülmektedir.
Operasyonlar sosyal hukuk devleti gerekliliklerinden
uzak bir ﬂekilde yürütülmekte, neredeyse birbirine selam veren ve görüﬂlerini paylaﬂan herkesi kapsar bir geniﬂlikte sürdürülmektedir.
Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme Derne¤i Baﬂkan› Prof. Dr.
Türkan Saylan'›n evinde arama yap›lmas› da bu çerçe8

vededir. Oysa Türkan Saylan bir demokrasi yandaﬂ› ve
operasyonun gerekçesi olan "darbe" karﬂ›t› bir insand›r. Saylan ismiyle özdeﬂleﬂen e¤itim çal›ﬂmalar›na iliﬂkin olarak bugüne kadar hiçbir ﬂaibe oluﬂmam›ﬂken
operasyonlar düzenlenmesi, ça¤daﬂ e¤itim önceli¤iyle
yürütülen faaliyetlerin sekteye u¤rat›lmas›n›n amaçland›¤› kuﬂkusunu do¤urmuﬂtur. Ülkemizin nadir yetiﬂtirdi¤i de¤erlerden olan Prof. Dr. Türkan Saylan‘a yap›lan
muameleme toplum vicdan›n› rahats›z etmiﬂtir.
Soruﬂturma konusu olan çetelerin aﬂ›r› karmaﬂ›k iliﬂkileri, baz› terör eylemleri ve parçal› yap›lar› gerçekte çözümlenebilir bir iliﬂki a¤› olmakla birlikte operasyon, iktidara muhalefet eden ayd›nlar›, siyaset kurumlar›n› ve
toplumu ürküterek pasifize etmeyi amaçlayan yöntemlerle sürdürülmektedir.
TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu ﬂeriat ve darbe
özlemlerine karﬂ› ça¤daﬂ, eﬂitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye‘yi savunmakta, hukukun ve bar›ﬂ›n egemen oldu¤u bir Türkiye’nin mümkün oldu¤unu
söylemekte, siyasi iktidara muhalif ayd›nlar›, siyaset
kurumlar› ve tüm toplumu pasifize etmeyi amaçlayan
uygulamalar› reddetmekte ve Prof. Dr. Türkan Saylan‘a yap›lanlar› bir kez daha k›namaktad›r.
Sayg›lar›m›zla.
TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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ACE - UIA

Mimarlar Odas› ACE E¤itim
Çal›ﬂma Grubu’na Kat›l›yor

UIA 2. Bölge Baﬂkanlar
Toplant›s› Budapeﬂte’de
Gerçekleﬂtirildi

Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) E¤itim Çal›ﬂma Grubu
27 Mart 2009’da Romanya’n›n Bükreﬂ kentindeki Ion
Mincu Üniversitesi’nde gerçekleﬂtirildi. Türkiye’den ilk
kez kat›l›m sa¤lanan çal›ﬂma toplant›s›na, ayn› zamanda UIA’daki e¤itim çal›ﬂmalar›n› da izleyen UIA Konsey
Üyesi Deniz ‹nceday› kat›ld›. Mesleki yeterliliklerin tan›nmas› kapsam›nda diplomalar›n tan›nmas› prosedürlerinin önem kazanmas› nedeniyle, E¤itim Çal›ﬂma Grubu alt›nda “mimarl›k diplomalar›” konusunda bir alt
grup oluﬂturulmas› kararlaﬂt›r›ld›. Ayr›ca, Sürekli Mesleki Geliﬂim (SMG) konusunda, toplant› kat›l›mc›lar› kendi ülkelerindeki sistemler hakk›nda fikir al›ﬂveriﬂinde
bulundular.

UIA 2. Bölge Baﬂkanlar› toplant›s› 5-8 Mart 2009 tarihleri aras›nda Macaristan’›n Budapeﬂte kentinde gerçekleﬂtirildi. 2. Bölge ülkelerinin yo¤un kat›l›m›yla gerçekleﬂen Budapeﬂte toplant›s›n›n baﬂkanl›¤›n› UIA’n›n 2. Bölge’den Sorumlu Baﬂkan Yard›mc›s› Lisa Siola yapt›.

UIA Konsey Toplant›s›
Kosta Rika’da Gerçekleﬂtirildi
Uluslararas›
Mimarlar Birli¤i’nin
(UIA) 111. Konsey
Toplant›s› 15-16
ﬁubat 2009 tarihlerinde Kosta Rika’n›n San José
kentinde gerçekleﬂtirildi. Türkiye’yi Konsey Üyeli¤i görevini yürüten Deniz ‹nceday› temsil etti.
Toplant›da, UIA 2008 Torino’da UIA Konsey Üyeli¤i görevine seçilen ve bir süre önce kaybetti¤imiz de¤erli hocam›z Günhan Dan›ﬂman an›s›na 1 dakikal›k sayg› duruﬂunda bulunuldu ve uluslararas› mimarl›k ortam›na
yapt›¤› katk›lardan sözedildi.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Toplant› gündem maddelerinde, Mimarlar Odas› Genel
Baﬂkan› Bülend Tuna Türkiye’deki güncel çal›ﬂmalar
hakk›nda bir rapor sunarken, UIA Konsey Üyesi Deniz
‹nceday› konsey üyeli¤i kapsam›nda sürdürdü¤ü etkinlikleri k›saca özetledi, ayr›ca Mimarlar Odas›’n›n UIA
SMG program› kapsam›nda yapt›¤› çal›ﬂmalar Tu¤çe Selin Ta¤mat taraf›ndan bir sunuﬂ olarak aktar›ld›. Mimarlar Odas›, 2. Bölge ad›na UIA SMG program› çal›ﬂmalar›na kat›l›yor ve bu kapsamda bir süredir UIA 2. Bölge
ülkeleri aras›nda SMG sistemleri konusunda bir anket
düzenliyor. Oda, bölgede SMG sistemleri konusunda
bilgi ve deneyim al›ﬂveriﬂi yapmak amac›yla, 29 Eylül
2009’da ‹stanbul’da 2. Bölge UIA SMG toplant›s›na evsahipli¤i yapmay› planl›yor. Mimarlar Odas›’n›n kat›l›mda bulundu¤u UIA çal›ﬂma gruplar› aras›nda E¤itim Komisyonu’nun E¤itimde Çevresel Sürdürülebilirlik Alt Çal›ﬂma Grubu, Sorumlu Mimarl›k Çal›ﬂma Grubu, SMG ‹zleme Komitesi ve UIA Çocuk ve Mimarl›k Çal›ﬂma Program› bulunuyor.
9
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Etkinlikler

Mimar Sinan’› And›k

Her y›l ﬁubemiz taraf›ndan düzenlenen Mimar Sinan’›
anma etkinlikleri bu y›l Sinan’›n 411. ölüm y›ldönümü
olan 9 Nisan 2009 Perﬂembe günü Mimar Sinan An›t›
önünde sayg› duruﬂu ile baﬂlad›. ﬁubemiz Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hasan Topal, “Ölümünün 421. Y›l›nda Mimar Sinan’› An›yoruz” baﬂl›kl› Mimarlar Odas› Bas›n Bildirisini aktard›. Sinan’› anma etkinlikleri kapsam›nda
Mimar Sinan ‹lkö¤retim Okulu’nda ﬁube Yönetim Kurulu Üyemiz Hikmet Gökmen yürütücülü¤ünde “Çocuk ve
Mimarl›k” atölyesi gerçekleﬂtirildi. ﬁube Yönetim Kurulu Üyemiz H. ‹brahim Alpaslan da okulun düzenlemiﬂ oldu¤u programda Mimar Sinan’› ve eserlerini tan›tan bir
sunuﬂ gerçekleﬂtirdi.
10

Gülsüm Baydar’›n “S›n›rlar”
Söyleﬂisi Gerçekleﬂti
Gülsüm Baydar’›n “S›n›rlar: Mimarl›kta Maddesellik ve
Temsiliyet” söyleﬂisi 31 Mart 2009 Sal› günü gerçekleﬂti. Maddesellik ve temsiliyet kavramlar›n› Bauhaus ve günümüz dijital mimarl›¤› içerisinde irdeleyen Baydar, Walter Gropius’un 1926’da Bauhaus binas›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›ndan ve Branko Kolarevic’in 2003’te yay›mlanan Dijital Ça¤da Mimarl›k kitab›ndan metinlerle karﬂ›laﬂt›rmal› olarak aktard›. Her iki metinde de zanaat kavram›na verilen de¤erden söz eden Baydar, ayr›ca metinlerde mimara yüklenen görevin iﬂgüdümcü, ba¤lant› kurucu oldu¤unu aktard›. Elde edilen ürünler üzerinden Bauhaus’un
Öklid geometrisine uygun biçimlenmesinin yan› s›ra günümüz dijital mimarl›¤›n›n amorf formlar yönünde geliﬂti¤ine dikkat çeken Baydar, Bauhaus e¤itiminde üretilen
nesnelerin maddesellikten türedi¤ini, seri üretime uygun
oldu¤unu ve bu nesneler üretilirken temsiliyetten kurtulman›n esas al›nd›¤› bilgisini de verdi. Bu sebeple Bauhaus’u biçimsel olarak taklit etmenin anlams›z oldu¤una
de¤inen Baydar, Ocean D.’nin çevresel verilerin formu
oluﬂturdu¤u ve amorf bir biçime sahip cam duvar projesinin Bauhaus’a daha yak›n olabildi¤ini paylaﬂt›. Baydar
ayr›ca maddeselli¤in önemine ve mimar›n konumuna Bauhaus’un yan› s›ra “Bisiklet bar›na¤› yap›d›r, Lincoln Katedrali ise mimarl›k” diyen Nikolaus Pewsner’in bak›ﬂ
aç›s›na da yer vererek, yap› ile mimarl›¤› ay›ran olguyu
temsiliyet ile ortaya koyan görüﬂü aktard›.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Etkinlikler

H. ‹brahim Alpaslan’›n Mimar Can Kaya’n›n Bir Mimar ve
Uygulamalar› Söyleﬂisi Gerçekleﬂti
Sinan Söyleﬂisi Gerçekleﬂti
H. ‹brahim Alpaslan’›n “Sinan Mimarl›¤›nda Strüktür-Mekan Diyalekti¤i” söyleﬂisi 9 Nisan 2009 Perﬂembe günü gerçekleﬂti. Sinan hakk›nda çok ﬂey bildi¤imizi zannetdi¤imizi dile getirerek söyleﬂiye baﬂlayan Alpaslan,
Sinan’›n hayat› hakk›ndaki yaz›l› ve görsel kaynaklarla
bu kaynaklardaki baz› bölümleri aktard›. Sinan’›n hayat›n› ve nas›l saray baﬂ mimar› oldu¤unu k›saca anlatan
Alpaslan, kaynaklarda farkl›l›k gösteren yap› say›s›n›n
da yaklaﬂ›k 350 oldu¤unu dile getirdi. Bu yap›larda Sinan’›n ne kadar var oldu¤unu sorgulayan Alpaslan, saltanat yap›lar› ve saltanata yak›n co¤rafyalarda yer alan
yap›lar›n ço¤unda Sinan’›n bizzat bulundu¤u; saltanata
uzak yap›larda ise ana mimari kararlar›n verilip, ustas›n›n görevlendirilme olas›l›¤›n›n daha yüksek oldu¤unu
düﬂündü¤ünü izleyenlerle paylaﬂt›. Sinan yap›lar›ndan
baz›lar›n› strüktür ve iç mekan kurgusu ba¤lam›nda aktaran Alpaslan, yap›lar›n strüktür denemelerindeki farkl›laﬂmalara ve iç mekanda gün ›ﬂ›¤›n›n önemine de¤indi. Süleymaniye’nin Ayasofya’ya, Selimiye’nin Küçük
Ayasofya’ya benzerli¤ine karﬂ›n, iç mekan alg›lar›n›n
çok farkl› oldu¤unu dile getiren Alpaslan, bu farkl›l›¤›n iç
mekandaki gün›ﬂ›¤› ve yan bölümlerin ana mekan ile birleﬂme kurgular›ndaki farkl›l›ktan ileri geldi¤ini düﬂündü¤ünü izleyenlerle paylaﬂt›. Strüktür mekan arakesitinde
bütüncül mekan, kubbenin etkisi ve kütle plasti¤i aç›s›ndan Sinan yap›lar›n›n irdelendi¤i söyleﬂi, ilgiyle izlendi.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Can Kaya’n›n Bir Mimar ve Uygulamalar› söyleﬂisi 15 Nisan 2009 Çarﬂamba günü gerçekleﬂti. Sunuﬂuna 2008
y›l›nda Datça Belediye Baﬂkanl›¤› taraf›ndan talep edilen Datça Cumhuriyet Meydan› ile baﬂlayan Kaya, izleyenlere Datça’n›n konumu, meydan›n Datça için önemi
ve meydan çevresindeki yap›laﬂma hakk›nda k›saca bilgi verdi. Daha önceleri de meydan olarak kullan›lan alan›n, zab›ta, turizm dan›ﬂma kulübeleri, süs havuzu,
elektrik direkleri, telefon kablolar›yla iﬂgal edildi¤i bilgisini veren Kaya, yapt›¤› projede bu fazlal›klardan kurtulmaya çal›ﬂt›¤›n›, üçüncü boyutta kirlilik yaratacak eleman b›rakmamaya çal›ﬂt›¤›n› aktard›. Uygulama sürecini iﬂveren ve ustalar ile yaﬂanan ilginç olaylarla birlikte
anlatan Kaya, ﬂantiye deneyimi kazanman›n önemine
de de¤indi. 2005 y›l›nda kendisi ve ailesi için tasarlad›¤› haftasonu evi projesiyle sunuﬂuna devam eden Kaya,
Palamutbükü’nde çelik strüktür tasarlanan ve cam duvarlardan meydana gelen evin yerleﬂiminden söz etti.
Yer ba¤lam›nda ele al›nd›¤›nda evin cam olmas›nda sak›nca olmad›¤›n› aktaran Kaya, yer, kimlik, yerel, taklit
kavramlar› üzerine oldukça düﬂündü¤ünü ve sonunda
varolan beton bazan›n üzerinde cam evi 45 günde inﬂa
ettiklerini aktard›. ‹ﬂverenin belediye ve ailesi oldu¤u iki
projesini aktaran Kaya, iﬂverenin projeye etkisinden de
söz etti. Projeleriyle, Datçal›lar’›n meydan ve evi tekrar
düﬂünmelerini sa¤layan Kaya’n›n söyleﬂisi ilgiyle izlendi.
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Etkinlikler

Ücretli ve ‹ﬂsiz Mühendis,
Mimar ve ﬁehir Planc›lar›na
Yönelik “Kriz ve Etkileri”
Paneli Gerçekleﬂtirildi
TMMOB taraf›ndan 14-15 Kas›m 2009 tarihinde ‹stanbul’da düzenlenecek olan “Ücretli ve ‹ﬂsiz Mühendis,
Mimar ve ﬁehir Planc›lar› Kurultay›” öncesinde ‹zmir’in
de içinde bulundu¤u 7 ilde haz›rl›k kurultaylar› yap›lmas› planland› ve bu ba¤lamda TMMOB ‹zmir ‹KK taraf›ndan düzenlenen “Kriz ve Etkileri” paneli ‹zmir’deki kurultay haz›rl›klar›n›n ilk ad›m› olarak 18 Nisan 2009 Cumartesi günü Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde
gerçekleﬂtirildi. Gazi Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Yüksel Akkaya kriz ortam›nda kapitalist sermayenin
sergiledi¤i tutumu ve iﬂçilere uygulanan bask›y›, ‹zmir
Barosu avukatlar›ndan ‹brahim Bahç›vanlar ise artan iﬂten ç›kartmalara karﬂ› haklar›m›z› ve yarg› önünde yapabileceklerimizi ayr›nt›l› olarak aktard›. Her iki konuﬂmac›n›n da de¤indi¤i krizin, sermaye sahibi ve iﬂçi/emekçiler aç›s›ndan farkl› yans›malar› ve buna karﬂ› al›nacak
önlemler izleyenler taraf›ndan ilgiyle takip edildi. Oturum yöneticisi Kurultay düzenleme kurulu üyesi Ertu¤rul
Bilir de TMMOB’un krize bak›ﬂ aç›s›, kurultay süreci ve
sendikalaﬂmay› aktard›.

12

Resopal Ürün Tan›t›m›
Semineri Gerçekleﬂti
Resopal Ürün Tan›t›m› semineri 22 Nisan 2009 Çarﬂamba günü gerçekleﬂti. Firma yetkililerinden Tolga
Acarbay, Resopal markas›ndan ve Lotus Yap› ﬂirketinden k›saca söz ederek seminere baﬂlad›. Ürün yelpazasi içerisinde yer alan d›ﬂ cephe, iç cephe, zemin kaplamalar›ndan bilgi aktaran Acarbay, malzemenin antibakteriyel ve akustik özellikli olarak üretilen ürünlerinden
de söz etti. ‹stek üzerine, sunulan herhangi bir görselin, malzeme üzerine aktar›labildi¤i bilgisini de veren
Acarbay, kendi bünyelerinde yer alan desenleri de izleyicilerle paylaﬂt›. Daha sonra sözü devralan firma yetkililerinden Dursun F›rat, ürünler hakk›nda detayl› bilgi aktard›. Öncelikle d›ﬂ cephe ve iç mekan kaplamalar›n›n
uygulama alanlar›na, panel özelliklerine ve montaj›na
iliﬂkin ayr›nt›l› bilgi veren F›rat, daha sonra moda olan
parlak yüzeylere sahip ama ayn› zamanda kayma katsay›s› çok düﬂük olan zemin kaplamalar›n› aktard›. Laminat tezgahlar› da izleyicilerle paylaﬂan F›rat, akustik paneller, antibakteriyel yüzeyler ve ara bölmeleri görsellerle destekli olarak aktard›. Montaj aﬂamas›n› aktaran k›sa animasyonlarla son bulan seminer ilgiyle izlendi. Seminer sonras›nda firma taraf›ndan düzenlenen kokteylde üyelerimiz ürünler hakk›nda daha detayl› bilgi alma
imkan› buldular.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Etkinlikler

Enerji Verimlili¤i ve Etkin
Ç›nar Bilgin’in Bir Mimar ve
Ayd›nlatma Semineri Gerçekleﬂti Uygulamalar› Söyleﬂisi Gerçekleﬂti
Philips firmas›n›n Enerji Verimlili¤i ve Etkin Ayd›nlatma
semineri 28 Nisan 2009 Sal› günü gerçekleﬂti. Seminer
öncesinde gösterilen filmde enerjiyi verimli kullanman›n
önemine ve yenilenebilir enerji kaynaklar›na de¤inildi.
Firma yetkililerinden Hakan Payzun’un, sunuﬂun genel
içeri¤inden söz ederek baﬂlad›¤› seminerde, öncelikle
görülebilen spektrum, do¤al ve yapay ›ﬂ›k kaynaklar› aktar›ld›. LED ayd›nlatma hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verilen seminerde, prensibi, aç›l›m›, varyasyonlar›, organik LED,
sistem renkleri gibi teknik konulara da de¤inildi. LED’in
faydalar›n› ve özellikle enerji tasarrufu sa¤lad›¤›n› aktaran Payzun, yap›lar›m›z›n standard›n›n de¤iﬂti¤i günümüzde ayd›nlatma tasar›m›n›n da bu ba¤lamda de¤iﬂti¤i ve LED ayd›nlatman›n yeni dönem yap›lar›m›za uygun
oldu¤unu iletti. LED ayd›nlatman›n kullan›m alanlar›na
da de¤inen Payzun, özellikle sa¤l›k sektöründe MR odalar›nda tercih edilen örnekler üzerinden de¤iﬂik alternatifleri gösterdi. Renk de¤iﬂtirebilen, çeﬂitli kombinasyonlarda biraraya gelen ve çeﬂitli kullan›m alanlar›na göre modifiye edilmiﬂ ürün kartelas›ndan örnekler sunan
Payzun, sa¤lad›¤› enerji tasarrufundan da her örnekte
söz etti. Seminer sonras›nda firma taraf›ndan düzenlenen kokteylde üyelerimiz ürünler hakk›nda detayl› bilgi
alma olana¤›na sahip oldular.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Ç›nar Bilgin’in Bir Mimar ve Uygulamalar› söyleﬂisi 29
Nisan 2009 Çarﬂamba günü gerçekleﬂti. Mimar›n hayata bak›ﬂ›yla mimarl›k d›ﬂ›ndan sohbet etmenin keyfinden söz ederek sunuﬂuna baﬂlayan Ç›nar, özgeçmiﬂini
de k›saca anlatt›. Çal›ﬂmalar›n› kronolojik bir sistematik
içerisinde haz›rlayan Bilgin, ilk iﬂlerinden baﬂlayarak aktard›¤› çal›ﬂmalar›na daha sonra en son çal›ﬂmas›yla
devam etti. 15-20 y›ll›k birikimini ve de¤iﬂimini, gösterdi¤i projeler üzerinden bir anda izleyenlerle paylaﬂan
Bilgin, yal›n ama biraz süslenmiﬂ ve süslendi¤i aﬂikar
olan ilk zaman çal›ﬂmalar›n›n ﬂimdilerde de süslendi¤ini ama belki de bu iﬂi daha iyi becerebildi¤ini söyledi.
Önceki ve son dönem çal›ﬂmalar›n› karﬂ›laﬂt›rmal› olarak aktaran Bilgin, gençlere yönelik aç›klamalarda bulunarak projelerini gösterdi. Kendisindeki de¤iﬂimi projeleri ba¤lam›nda birebir izleyenlerle paylaﬂan Bilgin’in
söyleﬂisi yo¤un bir kat›l›m ve ilgiyle izlendi.
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Teknik Gezi
Ayﬂe Atatoprak - Hümeyra Birol Akkurt

Milas, Bodrum Gezisi Gerçekleﬂti

Hümeyra Birol Akkurt eﬂli¤inde düzenlenen Milas, Bodrum
gezisi 25-26 Nisan 2009 tarihlerinde gerçekleﬂtirildi.
Gezinin ilk günü Antik dönemde Mylasos ad› ile an›lan ve
Karya uygarl›¤›n›n merkezi olan Milas yerleﬂimi gezilmiﬂtir. M.Ö. 2.yüzy›ldan itibaren Roma yönetimine girmiﬂ,
Roma iç savaﬂlar› döneminde (M.S.4.yy) büyük oranda
tahrip olmuﬂ olan Mylasos, Bizans döneminde psikoposluk merkezi olmas›na karﬂ›n eski canl›l›¤›n› yitirmiﬂtir.
Milas’taki Türk hakimiyeti M.S.13.yy’da Menteﬂeo¤ullar› Beyli¤i ile baﬂlam›ﬂ, 1390’da Osmanl› hakimiyetine
girmiﬂtir. Milas, 13.yy’da Beylik merkezi olmuﬂ, Osömanl› döneminde ise Menteﬂe iline ba¤lanm›ﬂt›r.
14

Gezi kapsam›nda; Ekrem Akurgal traraf›ndan Bodrum’daki Mauseoleum’unun (1/10) minyatürü olarak
inﬂa edildi¤ini belirtilen Mauseoleum (Gümüﬂkesen Mezar an›t›) ve Baltal› Kap› ziyaret edildikten sonra A¤a Camii gezilmiﬂtir. Bu alanda Milas’›n en etkin ayanlar›ndan olan ve eserleri üzerinden 18.yy baﬂ›ndan 19. yüzy›l sonuna dek kenti idare etti¤i bilinen Abdülaziz A¤alar
soyunun esas konut alan› ve ayn› ailenin mezarl›¤› görülmüﬂ, ayr›ca Balavca Deresi üzerinde konumlanan ve
Osmanl› döneminde inﬂa edilmiﬂ kagir köprüler,
1876’da inﬂa edilmiﬂ olan Hükümet Kona¤› hakk›nda
bilgi aktar›lm›ﬂt›r. Daha sonra grup Postahane yokuﬂu
olarak bilinen güzergah üzerinden tarihi kent merkezine
(Hisarbaﬂ› mahallesine) al›nm›ﬂt›r. Hisarbaﬂ› tepesinde
yer alan Uzun Yuva görüldükten sonra yol üzerinde Milas’›n karakteristik bacalar›, 19.yüzy›l›n sonunda inﬂa
edilen Hadibey kona¤›, Halkevi, Hanlar bölgesi (Yan›k
Han ve Çaputçu Han), Ortodoks kilisesinin temelleri
üzerine 1930’larda inﬂa edilmiﬂ olan Askerlik ﬁubesi
binas› görülmüﬂ ve Firuz Bey (Kurﬂunlu) Cami ziyaret
edilmiﬂtir. Tarihi kent merkezinin içinde yer alan ve halk
aras›nda Arasta Park› olarak bilinen meydanda bizler
için özel olarak haz›rlanan dü¤ün yeme¤i menüsü için
mola verilmiﬂtir. Ö¤le yeme¤inin ard›ndan s›ras›yla Belen
Camii, Çöllüo¤lu Han› ve Hac› Ali A¤a Evi görülmüﬂtür.
Hisarbaﬂ› Bölgesi’nin güney çeperinde yer alan konut
dokusu içinde yap›lan tur kapsam›nda, Tabakhane caddesi üzerinde konumlanan konutlar, Tabakhane Meydan› ve Beylik Dönemi eseri olan Ulu Camii görülmüﬂtür.
Ard›ndan grup Milas Müzesi’ne gitmiﬂ, ancak Müze’nin
onar›mda olmas› sebebiyle sadece aç›k sergisi gezileMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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‹lkö¤retim Ö¤rencileri için
“Kent Gezisi” Düzenlendi
bilmiﬂtir. Daha sonra Balavca Deresi boyunca, Eski ﬁehir Klubü, Ortaokul Yap›s› görülerek Cumhuriyet Meydan›’na ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Meydanda yap›lan aktar›m ile gruba
yerleﬂimin erken Cumhuriyet Dönemi’ndeki yap›lanmas›
hakk›nda bilgiler aktar›lm›ﬂ, Sakarya ‹lkokulu, Tüccar
Klubü, Milas Park›, Macar konutlar› ve Md. Murat Evi
olarak bilinen konut görülmüﬂtür. Akﬂamüzeri otelimize
yerleﬂtikten sonra, akﬂam yeme¤i için Bodrum Liman’da bulunan Kocadan Restoran’da klasik müzik eﬂli¤inde bal›k ve ﬂarap ile güzel bir gece yaﬂanm›ﬂt›r.
Gezinin ikinci gününde Bodrum ziyaret edilmiﬂ ve tur
M.S. 15. yy.da Rodos ﬁövalyeleri taraf›ndan St. Peter
ad›na 99 y›lda inﬂa edilen, Osmanl› döneminde hapishane ve depo alan› olarak kullan›lan Bodrum Kalesi ile
baﬂlam›ﬂt›r. Kale ve içinde yer alan müzelerin gezilmesini takiben kente iliﬂkin genel bilgiler aktar›lm›ﬂt›r. Bu
kapsamda antik döneme iliﬂkin eserler olan Tiyatro,
Myndos Kap›s› ve Mausoleum Müzesi’ne iliﬂkin k›sa aktar›mlar yap›lm›ﬂ, Osmanl› dönemi yerleﬂiminin kullan›m alanlar› harita üzerinden tan›mlanm›ﬂ ve A¤a Han
ödüllü Ertegün Evi vurgulanm›ﬂt›r. Harita üzerinden yap›lan bu aktar›m›n ard›ndan merkezde yer alan eski Çarﬂ› alan›, bu alanda yer alan Osmanl› Han› ve günümüz
çarﬂ›s› üzerinden Osmanl› döneminde Rum tebaan›n yaﬂam alan› olan oluﬂmuﬂ ve geliﬂmiﬂ olan Kumbahçe
Mevkii’ne gidilmiﬂtir.
Dönüﬂ yolumuzda, Bafa Gölü k›y›s›nda akﬂam yeme¤imizi yedikten sonra güzel bir gezide tekrar birlikte olmak dile¤iyle ‹zmir’e gelinmiﬂtir. ‹ki gün boyunca bilgilerini bizlere aktaran Yrd. Doç. Dr. Hümeyra Birol Akkut’a
ﬁubemiz ad›na çok teﬂekkür ederiz.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Emel Kay›n eﬂli¤inde Mimar Sinan ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri ile gerçekleﬂtirilen kent gezisi 16 Nisan 2009
Perﬂembe günü gerçekleﬂti.
Kadifekale’den kente kuﬂbak›ﬂ› bakarak, kentin ilk yerleﬂimini ve geliﬂimini ö¤rencilere aktaran Kay›n, kentin
hangi nedenlerle, nerelerde kuruldu¤undan söz etti. Kadifekale’den aﬂa¤›ya do¤ru inerken çevredeki yap›laﬂmalar hakk›nda bilgi veren Kay›n, Konak Meydan›, Cumhuriyet Meydan›, k›y›daki yap›laﬂmalar, liman yap›lar› ile
ilgili ayr›nt›l› bilgi aktard›. Demiryollar›n›n kentin geliﬂimi
aç›s›ndan önemini Alsancak Gar›’nda aktaran Kay›n,
sergilenen Atatürk’ün seyahat etti¤i vagonu da ö¤rencilere gezdirdi. Son olarak Eski Havagaz› Fabrikas›’n› gezen ö¤renciler, kent gezisinden çok mennun kald›klar›n›
ve tekrarlanmas›n› istediklerini ilettiler.
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Mimarl›k ve Egitim Kurultay›

V. Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›’na Do¤ru Çal›ﬂmalar Sürüyor
Ana temas› “Kalite / Yetki ve Sorumluluk” olarak belirlenen ve 11-13 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda ‹stanbul Kültür Üniversitesi’nin ev sahipli¤inde ‹stanbul’da yap›lacak
olan Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›–V Dan›ﬂma Kurulu, 19
Ocak 2009 tarihinde toplanm›ﬂt›. Bu süreçte kurultay bünyesinde bulunan çal›ﬂma gruplar›n›n bugüne kadarki programlar›n› ve gündemlerini ﬂu ﬂekilde özetleyebiliriz.
Mimarl›k Hizmetlerinde Kalite Güvencesi
Kurultay ana temas› ile oldukça yak›ndan iliﬂkili olan çal›ﬂma grubu ilk toplant›s›n› 9 ﬁubat 2009, ikinci toplant›s›n› ise 6 Nisan 2009 tarihinde gerçekleﬂtirdi. ‹lk toplant›s›nda, kalitenin maliyet ile eﬂ anlaml› olmad›¤›, dolay›s›yla mimar›n tek baﬂ›na kaliteyi nas›l yakalayabilece¤i üzerinde duruldu. “Mesleki güvence sigortas›”n›n yap› üretim
sürecindeki kalite standartlar›na etkisi tart›ﬂ›l›rken, sadece mimar›n kalite aray›ﬂ›n›n yeterli olmayaca¤›, “iﬂveren–istemci” olarak adland›r›lan talep sahibinin, yap›da
kullan›lacak malzemelerin üretim sürecinin, hatta yap›n›n
iﬂletimi-kullan›m› süreci üzerine etkisi düﬂünüldü¤ünde,
kullan›c›n›n bile hedeflenen kalite üzerinde önemli roller
üstlendi¤i vurguland›. Buradan yola ç›karak, kalite aray›ﬂ›nda “toplam kalite” artmadan herhangi bir kalemde kalitenin art›r›lamayaca¤›, bu yaklaﬂ›m›n e¤itim süreci için
de düﬂünülmesi gerekti¤i belirtildi. Çeﬂitli örneklerle Türkiye’deki yap› üzerimi ve çevre denetimi konusu tart›ﬂ›l›rken, Tüketici Haklar› ve Sa¤l›¤› Koruma Yasas›, Tüketici
Haklar› Evrensel Beyannamesi, ACE Kalite ﬂart› gibi yasal
düzenlemelere de de¤inildi. Çal›ﬂma grubunun ikinci toplant›s›nda ise, kurultay sürecinde grubun çal›ﬂma alan›
çerçevesinin belirlenmesi üzerine gündem oluﬂturuldu.
Toplam kalitenin ele al›nmas› konusunda aç›k oturumlar
düzenlenmesi, farkl› bölge ve sosyal çevrelerin farkl› ihtiyaç ve taleplerine göre çözüm önerileri, “bina”n›n de¤il
“süreci”nin toplam kalitesinin ele al›nmas› ve tüm bu konular›n bilimsel çerçevede de¤erlendirilmesinin yan› s›ra
topluma da yay›labilecek pratik bir noktada buluﬂturulmas› üzerinde duruldu.
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Meslek Prati¤i ve Mesle¤e Kabul Kurulu
2001 y›l›ndan beri devam eden kurultaylar›n, Mimarl›k Akreditasyon Kurulu (M‹AK) ve Sürekli Mesleki Geliﬂim Merkezi (SMGM) gibi kazan›mlar› olmuﬂtu. Bu y›l yap›lacak
olan kurultay›n en önemli kazan›mlar›ndan birinin, Mesle¤e Kabul Kurulu altyap›s›n›n kurulmas› oldu¤u söylenebilir. Yüksek Ö¤retim Genel Kurulu’nun 3 Haziran 2005 tarihli genel kurul toplant›s›nda, diplomalara unvan yerine
mezun olunan bölüm / ana sanat / ana bilim dal›nda ald›¤› e¤itimin yaz›lmas› karar›na iliﬂkin Mimarlar Odas› Genel Kurulu’nda yeni bir düzenleme yap›l›ncaya kadar, mezunlar›n Odaya kayd›n›n yap›lmas› karar› al›nm›ﬂt›. Bu karar›n a¤›rl›kl› gündem maddesi olarak tart›ﬂ›ld›¤› 24 ﬁubat
2009 tarihli ilk çal›ﬂma grubu toplant›s›nda, Mesle¤e Kabul Kurulu’nun hayata geçirilmesi durumunda karﬂ›laﬂ›lacak problemler de görüﬂülerek haz›rl›k süreci baﬂlat›ld›.
Mimarl›k Lisans ve Lisansüstü E¤itimi
Yak›n bir zamanda YÖK - Yüksek Ö¤retim Ulusal Yeterlilikler Komisyonu’nun ç›karm›ﬂ oldu¤u Türkiye Yüksek Ö¤retim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ara raporunun a¤›rl›kl›
gündem olarak tart›ﬂ›ld›¤› 25 ﬁubat 2009 tarihli ilk toplant›s›nda çal›ﬂma grubunda alt komisyonlar oluﬂturulmas›na
karar verildi: Mesleki Yeterliliklerle ‹lgili Düzenlemeleri De¤erlendirme Alt Komisyonu, Mimarl›k E¤itimi Veritaban›
Araﬂt›rma Alt Komisyonu, Mimarl›k E¤itimi Alt Komisyonu.
Mesleki Yeterliliklerle ‹lgili Düzenlemeleri De¤erlendirme Alt
Komisyonu, 12 Mart 2009 tarihinde toplant›s›n› yaparak,
YÖK taslak raporu üzerinde çal›ﬂt› ve bir görüﬂ ortaya ç›kard›. Ortak metin olarak YÖK’e sunulmas›na karar verilen bu
rapora www.mo.org.tr/mek adresinden ulaﬂ›labiliyor.
Dördüncü Kurultaya önemli katk›lar sa¤layan Mimarl›k E¤itimi Veritaban› Çal›ﬂma Grubu, bu dönemki ilk toplant›s›n› 16 Nisan 2009 tarihinde gerçekleﬂtirdi. Mimarl›k Okullar› Bölüm Baﬂkanlar› ‹letiﬂim Grubu (MOBB‹G) ile ortak
çal›ﬂmalar yapmak amac› ile kurulan Mimarl›k E¤itimi Alt
Komisyonu, ilk görüﬂmesini 8 Nisan 2009 tarihinde yapt›. Daha önce yap›lan tart›ﬂmalarda, mimarl›k e¤itiminin
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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3+2, 4+1 gibi farkl› modelleri üzerinde durulurken, son
olarak 4+ ﬂeklinde 300 krediyi dolduran bir model üzerinde uzlaﬂ› sa¤land›. Kesintisiz 4 y›l e¤itim olacak ﬂekilde
her e¤itim kurumunun kendi özgün programlar›n› uygulayabilmesine ve bu ﬂekilde üniversiteye ait bir kimlik oluﬂturulabilmesine olanak sa¤layan bu model benimsendi ve
çal›ﬂmalar bunun üzerinden yürütüldü. Ancak mesle¤e kabul sürecinde yetki ve sorumluluk verilebilmesine iliﬂkin
52 haftal›k staj süresinin bulunmas› ve sonras›nda da al›nan e¤itimlerin bir s›nanma yönteminin görüﬂülmesi daha
çok Lisans ve Lisans Üstü E¤itimi Çal›ﬂma Grubu’nun gündeminde yer al›yor. Komisyon 8 Nisan 2009 tarihinde ikinci toplant› gerçekleﬂtirildi. Bu toplant›da, ‹TÜ, YTÜ, ODTÜ
ve Gazi Üniversitesi’nin e¤itim modelleri çal›ﬂmalar› aktar›ld›, yüksek lisans programlar›n›n düzenlenmesine iliﬂkin ayr›nt›larda görüﬂmeler yap›ld›.
Di¤er Kurultay Konular›
Kurultay program›nda yer alan M‹AK ve SMGM kuruluﬂlar›,
kendi çal›ﬂmalar›na devam etmektedirler. Mimarl›k ve E¤itim Kurultaylar› sürecinde oluﬂan bu kuruluﬂlar›n, bu dönem yap›lacak olan kurultayda deneyimlerini aktarmas›
bekleniyor.
Mimarl›k Ö¤rencileri Forumu
V. Kurultay sürecinde, geçen kurultaylarda oldu¤u gibi bir
ö¤renci forumu düzenlemek üzere çal›ﬂmalar sürüyor. Forumun amac›, sadece kurultay konular›nda ö¤rencilerin
öneri ve eleﬂtirilerine baﬂvurmak de¤il, ö¤rencilerin genel
gündemlerine iliﬂkin de ulusal bir tart›ﬂma ortam› sa¤lamak Ö¤renci forumunda ﬂu ana kadar iki bölge toplant›s›
yap›lmas› karar› al›nm›ﬂt›r. (26 Eylül 2009, ‹zmir ve 3 Ekim
2009, Ankara)
1 Nisan 2009 tarihinde yap›lan düzenleme kurulu toplant›s›nda bu dönem yap›lacak olan kurultay›n ikinci dan›ﬂma
kurulu toplant›s›n›n 15 Haziran 2009 tarihinde ‹stanbul
Kültür Üniversitesi’nde yap›lmas› karar› al›nd›. Mimarl›k ve
E¤itim Kurultaylar› hakk›nda daha fazla bilgi için
www.mo.org.tr/mek adresine baﬂvurulabilir.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

S E M ‹ N E R
HARÇ KATKILARI
ve
YÜZEY KORUMA ‹Ç‹N
YEN‹L‹KÇ‹ ÜRÜNLER
Konuﬂmac› :

CAN ERSOY

EPM Yap› Kimyasallar› Ltd.ﬁti.
SMG Kredisi: 1
Düzenleyen:

3 HAZ‹RAN’09 ÇARﬁAMBA
SAAT: 18.30
YER: M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R ﬁUBES‹
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Ödül

Pritzker Mimarl›k Ödülü 2009 Peter Zumthor’un
‹sviçreli mimar Peter Zumthor,
2009 Pritzker Ödülü’nün sahibi
oldu. Dünyan›n en prestijli mimarl›k ödülü için düzenlenecek
olan tören 29 May›s 2009’da
Buenos Aires’te gerçekleﬂecek.
65 yaﬂ›ndaki mimara 100 bin
Dolarl›k para ödülü ve bronz madalya verilecek.
Yap›lar› ço¤unlukla ‹sviçre’de bulunan mimar ayn› zamanda Almanya, Avusturya, Hollanda, ‹ngiltere, ‹spanya, Norveç,
Finlandiya ve ABD’de projeler tasarlad›. Zumthor’un
baﬂyap›t› olarak de¤erlendirilen, en ünlü yap›s› Termal
Havuzlar, ‹sviçre’nin Vals kentinde bulunuyor. Son zamanlarda eleﬂtirmenlerin be¤enisini kazanan bir yap›s›
da Almanya’n›n Köln kenti yak›nlar›ndaki Saint Nikolaus
von der Flüe ﬁapeli. Jüri bu yap›lar›n yan›nda yine
Köln’de bulunan Kolumba Müzesisi’ni de “gözkamaﬂt›r›c› ça¤daﬂ bir yap› olmas›n›n yan› s›ra de¤iﬂik katmanlardaki tarihiyle de uyum içinde olmas›” nedeniyle mimar›n göze çarpan yap›lar› aras›nda de¤erlendirdi.
Jüri, Zumthor ve iﬂlerini ﬂöyle de¤erlendiriyor: “Peter
Zumthor, iﬂine odakl›, ödün vermeyen ve ola¤anüstü bir
kararl›l›k sergileyen iﬂleriyle dünyan›n dört bir yan›ndan
meslektaﬂlar›n›n takdirini kazanm›ﬂ usta bir mimar.
Zumthor’un tüm yap›lar› güçlü ve zaman›n ötesinde bir
varl›k sergilerler. Net ve kesin düﬂüncelerini ﬂairene ölçülerle birleﬂtirme gibi ender görülen bir yetene¤e sahip
olmas›, yap›lar›n›n durmaks›z›n ilham vermesini sa¤l›yor.”
Zumthor “Mimarl›¤› Düﬂünmek” adl› kitab›nda ﬂöyle diyor: “‹nan›yorum ki bugün mimarl›¤›n kendi do¤as›nda
18

olan görevleri ve olanaklar› yans›tmaya ihtiyac› var. Mimarl›k özüne ait olmayan ﬂeyler için bir taﬂ›t ya da simge de¤ildir. Gereksizli¤i kutlayan bir toplumda, mimarl›k
kendi dilini konuﬂarak, formlar›n ve anlamlar›n boﬂa
harcanmas›na karﬂ› koyabilir. Mimarl›¤›n dilinin belli bir
tarza ait bir soru oldu¤una inanm›yorum. Her yap› belli
bir kullan›m, belli bir mekân ve belli bir toplum için inﬂa
edilir. Benim yap›lar›m bu basit gerçeklerden ortaya ç›kan sorular› yapabildikleri kadar kusursuz ve eleﬂtirel
bir ﬂekilde cevaplamaya çal›ﬂ›yor.
Pritzker Ödülü Jürisi Baﬂkan› Lord Palumbo ﬂunlar› vurguluyor: “Zumthor’un sadece bir bina olmaktan öte mekânlar yaratma konusunda güçlü bir yetene¤i var. Onun
mimarl›¤› arazinin önceli¤ine, yerel kültürün miras›na ve
mimarl›k tarihinin paha biçilmez derslerine olan sayg›s›n› ifade ediyor.” Ve ekliyor: “Mükemmel zanaatkarlar›n
oldu¤u gibi, Zumthor’un yetenekli ellerinde, sedir çat›
kaplamas›ndan kumlanm›ﬂ cama kadar bütün malzemeler, mimarl›¤›n kal›c›l›¤›na hizmet etmek üzere, kendi benzersiz özelliklerini gösterecek ﬂekilde kullan›l›yor.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Ödül

2009 Mies van der Rohe
Ça¤daﬂ Mimarl›k Ödülü’nün
Sahibi Snøhetta

Uluslararas› mimarl›k alan›nda en itibarl› ödüllerden biri olarak kabul edilen 2009 y›l› Mies van der Rohe Ödülü’nü beﬂ finalistin aras›ndan seçilen Norveç Ulusal
Opera ve Bale Salonu yap›s›yla Snøhetta kazand›. Jüri
ayr›ca, Yeni Mimar Özel Ödülü’ne (Emerging Architect
Special Mention) Studio Up’› (Lea Pelivan ve Toma Plejiç) H›rvatistan Koprivnica’daki Gymnasium 46° 09’ N /
16° 50’ E projesiyle lay›k gördü.
Snøhetta’n›n tasarlad›¤› bu yap›, Norveç’te son 700 y›ld›r yap›lan en büyük kültür merkezi. E¤imli taﬂ çat›s› yerleﬂtirilmiﬂ 36.000 parçadan oluﬂuyor- fiyorddan yükseliyor; ziyaretçilerine yap›n›n üstünde yürüme olana¤›
tan›yor, kamusal strüktürle bir iliﬂki kurmalar›n› sa¤l›yor. Norveç gemi yap›m› tekniklerini kullanarak, 1000
adet odan›n içinde ustal›kla s›ralanm›ﬂ ahﬂap iﬂçilik, bir
vestiyeri de içeren strüktürel dokuyla birleﬂtirilen sanat
iﬂlerinden sadece birkaç› ve 2007 Serpentine Pavyonu
iﬂbirlikçisi Olafur Eliasson’la ortaklaﬂa yap›lm›ﬂ. Ödül
Töreni 28 May›s 2009’da Barselona’daki Mies van der
Rohe Pavyonu’nda yap›lacak.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Dünya Habitat Ödülleri

Dünya Habitat Ödülleri, 1985’te Yap› ve Sosyal Konut
Vakf› (Building and Social Housing Fund - BSHF) taraf›ndan Birleﬂmiﬂ Milletler Uluslararas› Yurtsuzlar için Bar›nak Y›l› kapsam›nda baﬂlat›ld›. Her y›l konut ihtiyac› ve
sorunlar›na yarat›c› ve pratik çözümler üreten iki proje
ödüllendiriliyor. Birleﬂmiﬂ Milletler Dünya Habitat Günü
kutlamalar›nda £10,000’luk bir ödül bu iki kazanan projeye verilecek. Konut üretiminin iyi örneklerini belirlemek ve tan›tmak amac›yla baﬂlat›lan ödüller için baﬂvurular baﬂlad›.
‹letiﬂim Adresi: www.worldhabitatawards.org

2009 y›l› aidat›n›z›

(132 YTL)

*

taksitlendirerek
ödeyebilirsiniz
*

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

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Konferans - Yar›ﬂma

Yeﬂil Ekonomi Konferans›
20-21 Haziran 2009 - ‹stanbul Bilgi Üniversitesi
Yeﬂil Politika Enstitüsü
(Green Politics Institute) ve
Heinrich Boll Stiftung Derne¤i 20-21 Haziran 2009
tarihlerinde ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi’nde Yeﬂil Ekonomi Konferans› düzenliyor.
Konferans›n amac› Türkiye
ve dünyada insanlar›n maruz kald›¤› ekolojik, ekonomik ve toplumsal sorunlar
konusunda çal›ﬂan, fikir
üreten aktivistleri, STK temsilcilerini, akademisyenleri, siyasetçileri, araﬂt›rmac›lar› ve ö¤rencileri bir araya getirmek suretiyle konular›n
tart›ﬂ›lmas›n› sa¤lamak.
Konferans›n ana temas› “Yeﬂil Ekonomi - Ekonomi ve
Türkiye nas›l yeﬂillenir?” olarak belirlendi. Konferans›n
alt baﬂl›klar ﬂöyle:

“2. Ödüllü Okuma
De¤erlendirme Yaz›lar›
Seçkisi” Sonuçland›…
2009 Y›l› Mimar Sinan Haftas› Etkinlikleri kapsam›nda;
“Mimarlar›n ve mimarl›k ö¤rencilerinin sanat, toplum
bilimler, ﬂehircilik, mimarl›k tarihi, kültürü ve eleﬂtirisi
ile ilgili kitaplar› okumalar›n›, de¤erlendirmelerini,
eleﬂtirmelerini, özgün fikirler geliﬂtirip bunlar› yaz›l›
olarak ifade etmelerini özendirmek, ödüllendirmek ve
bu yolla, mimarl›k kültürü ve bilincinin geliﬂmesine ve
yayg›nlaﬂmas›na katk›da bulunmak…” amac›yla
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent ﬁubesi ve
Mimarl›k Vakf›’n›n birlikte gerçekleﬂtirdi¤i yar›ﬂmada;
Mimarlar Kategorisi’nde dört (4) eser ödüle de¤er
görülmüﬂtür:
1. Ödül

Recep Güven Birkan

Finansal ve Ekolojik Krizlerin Boyutlar› ve Yeﬂil Çözüm
Önerileri

2. Ödül

Arif ﬁentek

3. Ödül

Mukadder Özgeç

•
•
•
•
•

4. Ödül

Nihan Canbakal Atao¤lu

Yeni Yeﬂil Düzen (Green New Deal)
Enerji ve ‹klim De¤iﬂikli¤inin Ekonomik Boyutlar›
Sürdürülebilir Kalk›nma
Cinsiyet Eﬂitli¤i, Yoksulluk: Yeﬂil Perspektifler
Monokültür vs. Permakültür: Yeﬂil Ekonomide
Tar›m›n Yeri
• Yeﬂil Ekonomi E¤itimi
• Çevre ve Yeﬂil Ekonomiden Çeﬂitli Konular
Konferansa makale göndermek için son tarih 29 May›s
2009.
‹letiﬂim Adresi: www.yesilekonomi.org
20

Mimarl›k Ö¤rencileri Kategorisi’nde beﬂ (5) eser ödüle
de¤er görülmüﬂtür:
1. Ödül

Ilg›n Külekçi – ‹dil Seren Yücel

2. Ödül

Tamer Sermet Özgür

3. Ödül

Onurcan Çak›r

4. Ödül

H. Hilal Parlak

5. Ödül

Ali Savaﬂ Yasan

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

Tasar›m Dünyas› Yeni Bir
Kültür Yat›r›mlar›n›n ve
Merkeze Kavuﬂuyor: Terminal Giriﬂimlerinin
Tasar›m ve mekân çözüm merkezi olarak
Belgelendirilmesine ve
kurgulanan, tasar›m
dünyas›na yeni bir soNiteliklerine ‹liﬂkin
luk getirecek Terminal,
Beylerbeyi'nde aç›ld›.
Yönetmelik Yürürlü¤e Girdi
Terminal, Ak›n Nalça
ve tasar›m ekibinin y›llard›r sürdürdü¤ü atölye gelene¤iyle, ayn› dili
konuﬂan geniﬂ bir ürün
ailesinin biraraya gelmesi ile oluﬂan bir tasar›m merkezi. Terminal, mekân çözümleri konusunda fark yaratan
birçok markay› ve tasar›m hizmetini bir arada sunarak,
tasar›mc›lar›n, mimarlar›n ve iﬂverenlerin çözüm orta¤›
olmay› hedefliyor. Özgün fikirler ve yarat›c› tasar›mlar
için yeni ufuklar açan dinamizme ve tüm donan›mlara
sahip olan Terminal, tasar›mc›n›n hayal gücünü harekete geçirmeyi amaç edindi. Tasar›mc›lar, fikirlerine ›ﬂ›k
tutmak için Terminal ekibinin bir parças› olarak bu dinamizmin içinde yer alabiliyorlar.

Kültür Yat›r›mlar›n›n ve Giriﬂimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ‹liﬂkin Yönetmelik 24.04.2009 tarih
27209 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e
girmiﬂtir.

Endüstri yap›lar›ndan ofis mekânlar›na; fuar stand›, ma¤aza, showroom, banka ve hastanelerden sosyal tesislere, tüm yaﬂam alanlar›n›n gereksinimini karﬂ›layabilecek mekân sistemleri, özel ürünler ve çözümler sunan
Terminal, mekân tasar›m sürecinde dinamik tasar›m
ekibinin verece¤i destek ile bir "baﬂlang›ç noktas›" niteli¤i taﬂ›yor.

Kültür Yat›r›mlar›n›n ve Giriﬂimlerinin Belgelendirilmesine
ve Niteliklerine ‹liﬂkin Yönetmeli¤ine www.izmimod.org.tr
adresinden ulaﬂ›labilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan yönetmelikte; Bakanl›kça teﬂvik edilecek kültür yat›r›m ve giriﬂimlerinin belgelendirilmesine iliﬂkin ilke ve esaslar›n
belirlenmesi, asgari niteliklerin tespit edilmesi, kültür
yat›r›m ve giriﬂimlerinin geliﬂtirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktad›r.
Yönetmeli¤in yay›mlanmas› ile 16.08.2005 tarih
25908 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Kültür Yat›r›m ve Giriﬂimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeli¤i yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.

Terminal Çat›s› Alt›ndaki Markalar
Burkhardt Leitner Constructiv, Ak›n Nalça, Alu, Molo, Wogg,
Expand, Frankeurope, Rosso, Inflate ve Atelier Alinea.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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ﬁube Kütüphanemize Yeni Gelen Yay›nlar
TMMOB Mimarlar Odas› ve M‹MED
Mimed 2008: Mimarl›k E¤itimi Derne¤i Ö¤renci Ödülleri
TMMOB Mimarlar Odas›
Gaziosmanpaﬂa Belediye Hizmet Alan›: Mimari Kentsel Proje Yar›ﬂmas›-2004
TMMOB
Mimarlar
Odas› ‹zmir ﬁubesi
2009 Yerel Seçimlerine Do¤ru: ‹zmir Kentine Dair Öneriler-Talepler-Beklentiler
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi
‹zmir Konak Kemeralt› ve Çevresi Yenileme Alan› Etap Proje ve Programlar›
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi
Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödülleri 2003-2007
TMMOB
Mimarlar
Odas›
‹stanbul Büyükkent ﬁubesi
‹ki Antik Kentin Ç›¤l›¤›: Barajlar ve Kültürel Miras (Panel)
Yazar: Oktay Ekinci - Arkeoloji ve Sanat Yay›nlar›
Uygarl›klar›n ‹zinde Kentsever Yaz›lar
Yazar: Ercan Evren
Sinan’›n Üç ﬁaheseri: ﬁehzade, Süleymaniye ve Selimiye Camileri Üzerine Bir Araﬂt›rma
Yazar:
Harun
Öztürk
Demokratik
Sol Parti
Öldüren Kriz
TMMOB
Küresel Su Politikalar› ve Türkiye TMMOB Su Raporu

KUDEB Yönetmeli¤i ve Evrensel Koruma ‹lkeleri Çerçevesinde
Bak›m-Onar›m ‹zinleri

‹BB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuar› Yay›nlar›

TMMOB Diyarbak›r ‹l Koordinasyon Kurulu
GAP Eylem Plan› ‹nceleme ve De¤erlendirme Raporu
Sürekli Mesleki Geliﬂim Merkezi
Gayrimenkul De¤erleme: E¤itim Notlar› 2. Bask›
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi
Urla-Çeﬂme-Karaburun Yar›madas› Ulusal Fikir Yar›ﬂmas› 1 ve 2 cilt
TMMOB Mimarlar Odas›
XXVII. Mimarl›k Okullar› Bölüm Baﬂkanlar› ‹letiﬂim Grubu (MOBB‹G) Toplant›s›
Yay.
Haz.:
Hüseyin
Yaﬂar
Mimarlar
Odas› Antalya ﬁubesi
Turizm ve Mimarl›k 2
Editör: Emel Kay›n - Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
‹zmir’in Artalan›ndaki Kentlerde Mimarl›k
Yazar: Esra Akcan - YKY
Çeviride Modern Olan: ﬁehir ve Konutta Türk-Alman ‹liﬂkileri
Taﬂ›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Korunmas› ve Onar›m›na ‹liﬂkin
Yazar: Emre Madran - Mimarlar Odas› Antalya ﬁubesi
Temel Bilgiler: El Kitab›
Yazar: Gürhan Tümer - Mimarlar Odas› Bursa ﬁubesi
Aynal› Binalar Nöbetçi Mimarlar
TMMOB Mimarlar Odas›
Bilirkiﬂilik Uygulama Alanlar›, Sorunlar, Öneriler
21.Uluslararas› Yap› ve Yaﬂam Kongresi: Do¤a, Kent ve
Editör: Nilüfer Taﬂ, Murat Taﬂ - Mimarlar Odas› Bursa ﬁubesi
Sürdürülebilirlik…: Bildiriler
Soyer Kültür ve Sanat Fabrikas›
Senin Gözünden ‹zmir Foto¤raf Yar›ﬂmas›
Derleyen: Ayﬂ›l Tükel Yavuz - ODTÜ Ankaral›lar Vakf›
Tarih ‹çinde Ankara
Derleyen:
Y›ld›r›m
Yavuz - ODTÜ Ankaral›lar Vakf›-Ankara Sanayi Odas›
Tarih ‹çinde Ankara II
U‹B
U‹B Otomotiv Anadolu Teknik Lisesi Mimari Avan Proje Yar›ﬂmas› 2008
Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤› Lisanslama S›navlar›na Haz›rl›k:
Yazar: Ebubekir Ayan - Beta
Temel Finans Matemati¤i
Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤› Lisanslama S›navlar›na Haz›rl›k:
Yazar: Davut Pehlivanl› - Beta
‹nﬂaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
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Yay›n Tan›t›m

‹zmir’in Artalan›ndaki
Kentlerde Mimarl›k
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 Yoldaﬂ

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Rhino
Sketch Up

Yay›na Haz›rlayan: Tuba Çak›ro¤lu
Grafik Tasar›m ve Uygulama: Güler Ertan
Ebatlar: 16.5x24
Sayfa: 112
ISBN: 978-9944-89-687-0

“‹zmir’in Artalan›ndaki Kentlerde Mimarl›k” kitab›, incelenen Ayd›n, Denizli, Mu¤la, Bal›kesir, Manisa, Afyon,
Uﬂak kentlerindeki mimarl›¤›n durumunu “her kentin
mimarl›¤›n›n, o kentin sosyo-ekonomik, fiziksel, tarihsel, kültürel vb. gerçekliklerinin içine oturtularak de¤erlendirildi¤i” ve k›smen de “merkez-periferi konumunda
olduklar› kentlerle iliﬂkilerini belirleyen” bir yaz›lar dizgesi içinde anlamay› denemektedir.
Bat› Anadolu bölgesindeki kentlere yönelik merkez-periferi olgusuna de¤inen kitap, bu gerilimle s›n›rlanmak
yerine, bölgede geçmiﬂten bugüne büyük bir merkez
olan ‹zmir’den yola ç›karak k›y›n›n ard›nda kalan yerleﬂimlerdeki mimarl›k panoramas›n› kavramay› amaçlamaktad›r.
Sözü edilen kentlerin ‹zmir merkezli bir kurgudaki bölgesel
iliﬂkileri Emel Göksu taraf›ndan ele al›n›rken, Ayd›n ili Emel
Kay›n, Denizli ili Ahmet Yoldaﬂ, Mu¤la ili Hümeyra Birol Akkurt, Bal›kesir ili Murat Çetin, Manisa ile Gökçeçiçek Savaﬂ›r ve H. ‹brahim Alpaslan, Afyon ve Uﬂak illeri de Emre Ergül ve Oya Saf taraf›ndan irdelenmektedir.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

KURSU ‹Ç‹N KAYITLAR
DEVAM ED‹YOR
Süre: 30 saat
SMG Kredisi: 15
Ücret: 300 TL (Ö¤renci 250 TL)
E¤itim Cuma-Cumartesi Günleri
Saat 18.30 - 21.30 saatleri
aras›nda yap›lmaktad›r.

Süre: 20 saat
SMG Kredisi: 15
Ücret: 200 TL (Ö¤renci 150 TL)
E¤itim Cuma-Cumartesi Günleri
Saat 18.30 - 21.30 saatleri
aras›nda yap›lmaktad›r.
Kat›l›mc› Say›s›:12 (E¤itim yeterli kat›l›m sa¤land›¤›nda aç›lacakt›r.)
E¤itim Yeri: Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Sürekli E¤itim Merkezi
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Yitirdiklerimiz

Teoman Aktüre’yi Yitirdik
Mimarlar Odas›’n›n 1483 sicil say›l› üyesi de¤erli mimar Teoman Aktüre’yi 25
Nisan 2009, Cumartesi günü Ankara’da
geçirdi¤i bir rahats›zl›k sonucu kaybettik. Aktüre, ODTÜ Mimarl›k Fakültesi’nde 1966-1975 y›llar› aras›nda ö¤retim üyeli¤i ve 1970 y›l›nda Dekanl›k görevini yürütmüﬂ, TÜB‹TAK Yap› Araﬂt›rma Enstitüsü’nde
önemli görevler üstlenmiﬂti.

2008 y›l› aidat›n›
ödeyen üyelerimiz;

2009 y›l›
ajandan›z›

Cenazesi 27 Nisan Pazartesi günü Kocatepe Camisi’nde k›l›nacak ö¤le namaz›n›n ard›ndan Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’na defnedildi.
Ailesine ve mimarl›k camias›na baﬂsa¤l›¤› diliyor, kendisini sayg›yla an›yoruz…

Abdurrahman Koçer’i Kaybettik
De¤erli meslektaﬂ›m›z Abdurrahman
Koçer (DGSA, 1960) 1376 sicil numaras› ile Odam›za kay›tl› idi.
Ailesi ve mimarl›k camias›na baﬂsa¤l›¤›
diliyor, meslektaﬂ›m›z› sayg›yla an›yoruz…

HABERLER

BÜLTEN‹

TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R ﬁUBES‹ ADINA
SAH‹B‹
: Hasan TOPAL
SORUMLU YAZI ‹ﬁLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU
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ﬁubemizden alabilirsiniz
Yerel Süreli Yay›n • Ayda Bir Yay›mlan›r
Yay›n Yeri: 1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R
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