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Serbest Mimarlar Derne¤i ve 12 Üyenin; Mimarlar Odas›’n›n
"Mesleki Denetim" Kurallar›n› ‹çeren Yönetmelik
Düzenlemelerinin ‹ptali ‹çin Açt›klar› Dava Reddedildi
Serbest Mimarlar Derne¤i ve 12 üyesi taraf›ndan,
02.06.2005 tarih ve 25833 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan "TMMOB Mimarlar Odas› Serbest Mimarl›k
Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤i"nin 2. maddesinde yer alan "mesleki etkinliklerin denetimi kurallar›n›" ibaresinin, 4. maddesindeki
"mesleki denetim" tan›m›n›n, 5. maddesinin (a) bendinde yer alan "mimari tasar›m hizmetleri" tan›m›n›n, 7.
maddesinin (e) ve (f) bentlerinin, 14. maddesinin (b)
bendinin, 15. maddesinin (a), (c) ve (d) bendinin 3. f›kras›n›n, 16. maddesinin (b) bendinde yer alan "hizmetlerini ve bürolar›n› denetlemeye" ibaresi ile 18. maddesinin iptali istemleriyle dava aç›lm›ﬂt›.
Davac› dernek ve üyeleri, Oda’n›n, üyelerinin mesleki
faaliyetlerini denetleme yetkisi olmad›¤›n›, bu yöndeki
yönetmelik düzenlemelerinin Anayasa ve 6235 say›l›
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu ile tan›nan yetkiye ayk›r› oldu¤unu ileri sürerek "TMMOB Mimarlar Odas› Serbest Mimarl›k Hizmetlerini Uygulama,
Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤i"nin yukar›da belirtilen birçok maddesinin iptalini istemiﬂlerdi.
Davay› inceleyen Dan›ﬂtay 8. Dairesi; Odalar›n; mesle¤in ve kamu yarar›n›n gerçekleﬂmesini teminen kendi
görev alanlar› ile ilgili konularda yönetmelik ç›karma
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yetkisi oldu¤u, dava konusu yönetmelik düzenlemelerinde meslek mensubu olanlar›n uymas› gereken ve etkin bir ﬂekilde mesleki denetimi içeren kurallar›n yer
ald›¤›, mimarl›k hizmetinin önemi ve özelli¤i gere¤i
belli bir disiplin içinde yürütülmesinin kaç›n›lmaz oldu¤u, hizmetin niteli¤i, sunumu ve bu hizmetten yararlananlar aç›s›ndan yönetmelik maddelerinin getirdi¤i
kurallar›n Anayasaya ve yasalara ayk›r›l›k taﬂ›mad›¤›
yönünde karar vermiﬂtir. Kararda ayr›ca "mimarl›k hizmetlerinin kalitesi, bilimsel ve teknik yönünün a¤›rl›¤›
nedeniyle hizmetten yararlananlarca ölçülmesi, eleﬂtirilmesi, yapt›r›ma ba¤lanmas› mümkün olmayaca¤›ndan,
söz konusu hizmetlerin yönetmelik hükümleriyle çerçevelendirilip, tenkil kriterlerle mesleki faaliyetin denetiminin yap›lmas›n› gerektirece¤inden yönetmeli¤in dava
konusu hükümlerinde kamu yarar›na ve hukuka ayk›r›l›k
görülmemiﬂtir" ﬂeklinde aç›klamalara yer verilmektedir.
Dan›ﬂtay 8. Dairesi’nin E: 2005/3879 ve K:
2007/4213 say›l› ekte sunulan karar› ile; davac› dernek ve üyelerinin esasen standarts›z, tescilsiz, denetimsiz bir ortamda mesle¤in icras›na izin verilmesini, yani mesle¤in her türlü denetimden yoksun bir ﬂekilde yürütülmesini amaçlayarak açm›ﬂ olduklar› dava "mesleki
denetimin meslek mensubunun hak ve yetkilerini korudu¤u kuﬂkusuzdur" denilerek reddedilmiﬂtir.
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"TMMOB Mimarl›k-Mühendislik
Hizmetleri ve Asgari ÜcretAsgari Çizim ve Düzenleme
Esaslar› Yönetmeli¤i"nin Baz›
Maddelerinin ‹ptali ‹çin Aç›lan
Dava Reddedildi

ile sözleﬂme yapma hürriyetine ve Rekabet Kanununa ayk›r› olmad›¤›na karar vermiﬂtir.

Türk Serbest Mimarlar Müﬂavirler Derne¤i, ‹stanbul Serbest Mimarlar Derne¤i ve baz› Serbest Çal›ﬂan Mimarlar
taraf›ndan, 23.2.2005 gün ve 25736 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren "TMMOB Mimarl›k-Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esaslar› Yönetmeli¤i"nin 4/j, k, l, s, t bentlerinin, 6. maddesinin son f›kras›n›n, 7. maddesinin ilk f›kras› ve c bendinin ilk f›kras›n›n ve c/3 bendinin son cümlesi ile 7. maddenin d/3 bendinin, Anayasa’ya, Borçlar Kanunu’na ve Rekabet Kanunu’na ayk›r› oldu¤u öne sürülerek iptali istenmiﬂti.

Kalk›nma Ajanslar›nda Yürütmeyi
Durdurma Karar›na Yap›lan ‹kinci
‹tiraz da Reddedildi

Dava konusu Yönetmeli¤in iptali istenen maddeleri, serbest mühendis ve mimarlar›n verecekleri hizmet karﬂ›l›¤›
asgari ücret alt›nda iﬂ kabul edemeyecekleri, asgari ücretin kapsam›, mesleki denetim ve kontrol bürolar›n›n, ‘Serbest Mühendislik Mimarl›k Belgesi’nin ve ‘Büro Tescil
Belgesi’nin tan›m› yap›larak, asgari ücretin tahsilinin sa¤lanmas› için mesleki denetim ve kontrollük ücreti ve ücret sözleﬂmesine dair düzenlemeleri içermekteydi.
Davay› inceleyen Dan›ﬂtay 8. Dairesi; Mimarl›k ve Mühendislik mesle¤inin genel menfaatlere uygun olarak geliﬂmesini sa¤lamak ve mesleki disiplini ve ahlak›n› korumak
maksad› ile yürürlü¤e konulan bu düzenlemelerin, Birlik
ve Oda’n›n, Anayasa ve 6235 say›l› Yasa ile belirlenen
görev alan› ile do¤rudan ilgili olup, yürürlükteki mevzuat
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Dan›ﬂtay 8. Dairesi’nin E: 2005/5700 ve K: 2007/4017
say›l› ekte sunulan karar›nda; "Yönetmeli¤in, iptale konu
edilen bu madde hükümleriyle getirilen düzenlemeler,
Anayasa ve özel yasas›n›n Birli¤e yükledi¤i sorumlulu¤u
yerine getirmesinin teminini sa¤lamaya matuf olup, içerikleri itibariyle Anayasa ve Yasan›n s›n›rlar› kapsam› içinde kal›p, hizmet gereklerine, kamu yarar›na ve hukuka ayk›r›l›k taﬂ›mamaktad›r" denilmektedir.

Dan›ﬂtay ‹dari Dava Daireleri Kurulu, kalk›nma ajanslar›yla ilgili yönetmeli¤in yürütmesinin durdurulmas›na yap›lan
Baﬂbakanl›k itiraz›ndan sonra, Bakanlar Kurulu Karar›'n›n
yürütmesinin durdurulmas›na yap›lan itiraz› da reddetti.
TMMOB'nin "Baz› Düzey 2 Bölgelerinde Kalk›nma Ajanslar› Kurulmas›na Dair 2006/10550 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›"n›n iptali ve yürütmenin durdurulmas› için açt›¤›
davada, Dan›ﬂtay 10'uncu Dairesi'nce verilen yürütmeyi
durdurma karar›na itiraz eden Baﬂbakanl›¤›n itiraz›, Dan›ﬂtay ‹dari Dava Daireleri Kurulu taraf›ndan oybirli¤iyle
reddedildi.
TMMOB, 06.07.2006 gün ve 262220 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan "Baz› Düzey 2 Bölgelerinde Kalk›nma
Ajanslar› Kurulmas›na Dair 2006/10550 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar›"n›n Anayasa'ya ayk›r›l›¤› nedeni ile iptali ve
yürütmenin durdurulmas› istemiyle Dan›ﬂtay'a baﬂvurmuﬂ ve Dan›ﬂtay 10'uncu Dairesi yürütmeyi durdurma karar› vermiﬂti. Söz konusu yürütmeyi durdurma karar›na
Baﬂbakanl›k taraf›ndan yap›lan itiraz Dan›ﬂtay ‹dari Dava
Daireleri Kurulu taraf›ndan oybirli¤iyle reddedildi.
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Manisa – Kütahya – ‹zmir Planlama Bölgesi 1/100.000
Ölçekli Çevre Düzeni Plan›’na ‹tirazda Bulunduk
ki yap›s› ile bu süreç halen devam etmektedir.
1/50.000 ve üzeri Çevre Düzeni Planlar›n›n Çevre ve Orman
Bakanl›¤›’nca, ‹l Çevre Düzeni Planlar›n›n ‹l Özel ‹darelerince,
1/5000 ve 1/25.000 ölçekli Naz›m ‹mar Planlar›n›n Büyükﬂehir Belediyelerince, 1/1000 ölçekli Uygulama ‹mar Planlar›n›n Belediyelerce, Organize Sanayi Bölgeleri Planlar›n›n Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca, toplu konut alanlar›n›n planlar›n›n Toplu Konut ‹daresi’nce, özelleﬂtirme kapsam›ndaki
alanlar›n planlar›n›n Özelleﬂtirme ‹daresince, k›y› alanlar›n›n
planlar›n›n Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’nca yap›l›p, yapt›r›l›p onanaca¤› bu kurumlar›n ilgili kanunlar›nda tan›mlanmaktad›r.

TC Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Çevresel Etki De¤erlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlü¤ü’nce haz›rlanan ve onanarak
ask›ya ç›kar›lm›ﬂ olan Manisa-Kütahya-‹zmir Planlama Bölgesi, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› hakk›nda de¤erlendirme ve tespitler ile itirazlar›m›z aﬂa¤›dad›r:
Genel De¤erlendirme
1960’l› y›llarda ülke düzeyinde planlamay› yönlendirmek
amac›yla ve güçlü bir yap›lanma ile oluﬂturulan, DPT eﬂgüdümünde, ‹mar ve ‹skan Bakanl›¤› ‹mar Planlama Genel Müdürlü¤ü teﬂkilat yap›s› içinde kurulan Naz›m ‹mar Plan› Bürolar›
1980’lerde kapat›lm›ﬂt›r. Bu sürecin sonunda bütün kentlerimizde planlama alan› çok otoriteli hale gelmiﬂ ve yönlendirici temel ilke ve politikalardan ve bu de¤erleri tan›mlayan
üst ölçekli planlardan yoksun olarak, bir anlamda geliﬂigüzel
ve denetimsiz olarak bugünkü sa¤l›ks›z, sorunlu ve bütün
kaynaklar› zorlayan bir kentsel geliﬂme ve niteliksiz çevre ortaya ç›km›ﬂt›r.
Yürürlükte bulunan yasal düzenlemelerde planlama alan›nda
çok otoriteli, bütünlükten uzak ve çok farkl› tan›mlar alt›ndaMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Baﬂl›calar› özetle tan›mlanan ve bu kadar çok otoriteli bir
planlama alan›nda, sürdürülebilir bir gelecek için, sa¤l›kl› güvenli kentsel ve çevresel geliﬂmeden ve kaynaklar›n rasyonel
olarak kullan›labilmesinden söz edilemez. Bütün bu otoritelerin üretece¤i planlar›n uyumu, iliﬂki ve hedeflerinin koordinasyonu ve plan kademelerinin bu otoritelerce k›sa sürede
tamamlanabilmesinin olanakl› olmad›¤› görülmektedir.
Bütün bu idarelerin planlama alan›nda kurumsallaﬂm›ﬂ bir
yap›ya sahip olmad›¤› bilinmektedir. Bu durumda ülkemizde
kentleﬂme-geliﬂme ve planlama alan›na yönelik olumsuzluklar›n sürmesi kaç›n›lmaz olacakt›r.
Di¤er yandan günümüzde, evrensel geliﬂme "Yönetim" anlay›ﬂ›ndan "Yönetiﬂim" anlay›ﬂ›na do¤ru bir ivme izlemektedir.
Yönetiﬂim kavram›n›n özünü ise kat›l›m ve müzakereye aç›k
ortakl›k içermektedir. Bu kapsamda, haz›rlanm›ﬂ ve ask›ya
ç›kart›lm›ﬂ olan MK‹. Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli
Çevre Düzeni Plan›, elde edilme sürecinde uzman meslek
odalar›n›n, akademik ortamlar›n ve toplumun çeﬂitli kesimlerinin kat›l›m› sa¤lanmadan ve müzakere süreci yaﬂanmadan sonuçland›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu anlamda planlama eyleminin en önemli süreci eksiktir, bu haliyle plan tart›ﬂmaya aç›k ve her zaman sorgulan›r olacakt›r.
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Plan›n De¤erlendirilmesi
Planlama Bölgesi Aç›s›ndan:
Öncelikle, Planlama Bölgesi tan›mlan›rken Manisa- Kütahya‹zmir illerinin Bölge olarak kabul edilmesi ancak Uﬂak ilinin
d›ﬂar›da b›rak›lmas›, Bölge tan›m›nda ekonomik, sosyal ve ulaﬂ›m gibi fiziki iliﬂkiler nedeniyle plan›n önemli bir eksi¤idir.
Her ne kadar bir baﬂka bölge ve plan çal›ﬂmas› kapsam›nda
Uﬂak ili de tan›mlanacak olsa Bölge olarak ‹zmir – Manisa –
Uﬂak- Kütahya daha etkin bir bölge tan›m› ortaya ç›karmaktad›r.
Yürürlükte Bulunan Planlar Aç›s›ndan:

Plan raporunda EXPO 2015 için, Urla’da ‹YTE (‹zmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü) alan› içinde yer seçimi önerildi¤i belirtilmiﬂtir. Ancak Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’nca ‹zmir ‹nciralt›’nda EXPO için 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› yap›l›p
onaylanm›ﬂt›r. Expo gibi önemli büyük bir kentsel projede her
ölçekteki planlarda ayn› dilin ve kabulün benimsenmesi gereklidir.
Mevzi Planlara Yönelik Kabuller Aç›s›ndan:
Plan Raporunda, genel olarak plan›n haz›rlan›ﬂ aﬂamas›nda
ve onay›ndan önce mevzuata uygun olarak tamamlanm›ﬂ
mevzi imar planlar›n›n benimsendi¤i belirtilmiﬂtir.

Naz›m ‹mar Plan› aras›nda ‹zmir’e yönelik baﬂta nüfus öngörüleri olmak üzere mekansal ve sektörel tercihlerde de
önemli farklar oldu¤u görülmektedir.

‹zmir ilinde genellikle k›y› bölgelerinde ve yerleﬂmelere yak›n
konumda çok say›da onayl› mevzi imar plan› oldu¤u bilinmektedir. Bu planlar›n yürürlükteki yasalara göre bütün aﬂamalar›n›n tamam olup olmad›¤› irdelenmeden, yaln›zca onanm›ﬂ
olmas› ya da yap›laﬂm›ﬂ olmas›n›n veri olarak kabul edilmiﬂ
olmas› çok önemli bir eksikliktir ve yanl›ﬂ kabuldür, düzeltilmelidir.

Nüfus Kabulleri Aç›s›ndan:

Tercihli Kullan›m Alanlar› Aç›s›ndan:

1/ 100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› raporunda 2025 y›l›
için ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi nüfusu 4.876.300 kiﬂi olarak verilmiﬂ, 1/ 25.000 ‹KPN‹P’n›nda ise 2030 y›l› için yaklaﬂ›k 5.697.000 kiﬂi öngörülmüﬂtür. Arada yaklaﬂ›k
820.700 kiﬂilik fark vard›r. 2025-2030 y›llar› aras›ndaki 5
y›ll›k süredeki art›ﬂ dikkate al›nacak olursa yaklaﬂ›k
550.000 kiﬂilik fark oldu¤u görülmektedir. Her ne kadar üst
ölçekli plan oldu¤u için uyulmas› gereken kabul olarak ortaya konsada, iki çal›ﬂma aras›ndaki koordinasyonun sa¤lanmam›ﬂ oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Planlar›n nüfus gibi temel
öngörülerindeki farkl›laﬂma mutlaka giderilmelidir.

‹zmir ili k›y› kesimlerinde bulunan yerleﬂmelerin büyük bölümünü içerecek ﬂekilde farkl› tarihlerde B‹B taraf›ndan onanm›ﬂ 1 /25.000 ölçekli Çevre Düzeni planlar› bulunmaktad›r.

Haz›rlanm›ﬂ olan MK‹ Çevre Düzeni Plan› ile bu plandan önce haz›rlanma sürecine Oda olarak kat›lm›ﬂ oldu¤umuz ‹zmir
Büyükﬂehir Belediyesi 1/ 25.000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge

Sektörel Geliﬂme ve Mekansal Kararlar Aç›s›ndan:
Çevre Düzeni Plan›na yönelik eriﬂip inceleyebildi¤imiz belgeler s›n›rl› olmuﬂtur. Plan raporunda ‹zmir iline yönelik ayr›nt›l› bir sektörel analiz izlenememektedir. Bu kapsamda çeﬂitli
sektörlerin ve istihdam›n mekansal kararlarla iliﬂkisi kurulamamaktad›r. Örne¤in Sanayi, OSB, Turizm vb. alan tan›mlar›n›n ve kabullerin hangi kestirimlerle önerildi¤i, gelecekte iﬂgücü- çal›ﬂma alanlar› iliﬂkilerinin nas›l tan›mlanaca¤› anlaﬂ›lamamaktad›r.
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Planlarda, bu alanlar›n özellikle ikinci konut geliﬂmesinin
sürmesine olanak sa¤layacak tercihli kullan›m alan› kararlar›n›n benimsenmiﬂ olmas›, gelecekte turizm geliﬂmelerinin
yetersizliklerine yol açacakt›r. Her ne kadar raporda ikinci konut alan› olarak geliﬂmemiﬂ bölgelerde turizm karar› önerilmiﬂ dense de alansal büyüklükler ve nitelikler anlaﬂ›lamad›¤›ndan, "Tercihli Kullan›m Plan›" karar›n›n benimsenmiﬂ olmas›n› endiﬂe verici bulmaktay›z. K›y›lar›n korunabilmesi için
tercihli kullan›m alan› karar›n›n çok ayr›nt›l› ve çok s›n›rl›
oranda tan›mlanmas› gerekmektedir.
Ulaﬂ›m Aç›s›ndan:
Planda Cumaovas›’nda bulunan Uluslararas› Adnan Menderes Havaalan› d›ﬂ›nda Selçuk ve Alaçat›’da küçük havaalanlar› tan›mland›¤› görülmektedir.
‹zmir ilinin ve Manisa’n›n "Turizm, Ticaret ve Uzmanlaﬂm›ﬂ
Sanayi" geliﬂmeleri kapsam›nda planda ikinci bir uluslararaMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

s› nitelikte havaalan› öngörülmemiﬂ olmas› önemli bir eksiklik olarak saptanm›ﬂt›r.
Plan Notlar› Aç›s›ndan:
Çevre Düzeni Plan›’nda, analizler ve araﬂt›rmalara dayal› olarak konut, sanayi, OSB vb. mekansal tercihlerin tan›mlanm›ﬂ
oldu¤u görülmektedir.
Ancak Plan Hükümlerinin 6.12. maddesinde; "Bu plan ile belirlenen Planlama Alt Bölgeleri içinde veya d›ﬂ›nda, kentsel
yerleﬂik alanlar ve kentsel geliﬂme alanlar› d›ﬂ›nda gereksinim duyulmas› halinde; Toplu Konut ‹daresi’ne (TOK‹) tahsis
edilmiﬂ alanlarda TOK‹ taraf›ndan üretilecek toplu konut
alanlar›na ve Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›’nca yürütülecek projelere iliﬂkin baﬂvurular bu plan›n ilkeleri do¤rultusunda irdelenir. ‹lgili kurum ve kuruluﬂ görüﬂleri al›narak
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› de¤iﬂikli¤i için Bakanl›¤›n görüﬂüne sunulur. Talebin uygun görülmesi halinde bu
planda de¤iﬂiklik yap›l›r" koﬂulu yer almaktad›r.

yönlendirici niteli¤inin ortadan kalkmas›na neden olacakt›r.
Bu plan notu mevcut OSB alanlar›na yönelik belirli bir doluluk koﬂuluna ba¤l› olarak uygulanabilmelidir. Ya da tamamen
iptal edilmelidir.
7.4.1.2. maddesinde:"Organize Sanayi Bölgelerine OSB Yer
Seçim Komisyonu’nca yer seçimi yap›lan ve Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca ilave edilen 50 ha. geçmeyen alanlar›n
1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›nda de¤iﬂikli¤e gerek
kalmaks›z›n alt ölçekli planlar› haz›rlanabilir" koﬂulunu içermektedir.
Bu plan hükmü de OSB’lerin doluluk oranlar› konusunda bir
en az oran getirilmeden ve 50ha.l›k büyüklük konusuna bir
aç›kl›k getirilmeden (farkl› zamanlarda 50 ﬂer ha.l›k ilaveler
yap›labilir!) uygulamas› halinde plan›n genel kabul ve ilkelerine ayk›r›d›r. Örne¤in; belirli bir yüzde oran›nda doluluk oran›na ulaﬂ›nca ilave konu edilebilmelidir. Ya da bu plan hükmü de tamamen iptal edilmelidir.

Yukar›da belirtmiﬂ oldu¤umuz çok otoriteli planlama anlay›ﬂ›n›n bir üst ölçekli plan olan bu planda ayr›cal›k vurgulanarak
TOK‹ ve Özelleﬂtirme ‹daresi’nin projelerine göre sürdürüldü¤ü görülmekte ve bu iki kurum için bu plan›n de¤iﬂece¤i kabul edilmektedir.

7.4.2.2. maddesinde:"Kemalpaﬂa (‹zmir) Organize Sanayi
Bölgesine iliﬂkin yer seçim karar›n›n OSB alan›n›n bir bölümü
Nif Çay› yak›n›nda verimli tar›m alanlar› (meyve bahçeleri)
üzerinde bulunmas› nedeniyle alt ölçekli planlama çal›ﬂmalar› aﬂamas›nda ilgili idaresince yeniden irdelenecektir" koﬂulu yer almaktad›r.

Plan raporundaki tespitler ilkeler ve de¤erlendirmeler esas
al›nd›¤›nda bütün idarelerin bu plana uygun, bu planda tan›mlanm›ﬂ kararlar kapsam›nda davran›ﬂ içinde olmas› gerekmektedir. Rasgele toplu konut alanlar› belirlenmemelidir.
Bu nedenle bu plan notu plan›n genel kabullerini de¤iﬂtirebilecek nitelikte ayr›cal›k yaratmaktad›r.

Planda OSB olarak gösterilmiﬂ olan alan›n bu plan koﬂulu ile
verimli tar›m alan›nda yer ald›¤› belirtilmektedir. Yer seçimini yapan da ilgili idare olan Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› oldu¤undan, bu plan koﬂuluyla, verimli tar›m alan›n› OSB olarak
seçmiﬂ olan ilgili idareye irdeleme görevi verilmektedir.

Bu plan notunun tamam›yla iptal edilmesi gerekmektedir.
7.4.1.1 Maddesinde: "Organize Sanayi Bölgelerinde bu plan›n genel kullan›m, koruma ve geliﬂme ilke ve hedefleri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluﬂ görüﬂleri do¤rultusunda yer
tespiti ve uygulamas› yap›lacakt›r" koﬂulu yer almaktad›r.
Planda ve plan raporunda Organize Sanayi Bölgeleri ayr›nt›l›
tan›mlanm›ﬂt›r. Belirli bir doluluk – kapasite koﬂulu tan›mlanmadan yeni OSB alanlar›n›n tan›mlanabilecek olmas› plan›n
genel kabulleri ile çeliﬂki içermektedir. Planda tan›mlanm›ﬂ
olan OSB alanlar› belirli bir doluluk oran›na ulaﬂmadan yeni
OSB alanlar›n›n belirlenmesi planl› geliﬂmenin ve bu plan›n
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Bu plan koﬂulundaki verimli tar›m alan› tespiti do¤rudur.
OSB yer seçimi yanl›ﬂt›r, yasal de¤ildir. Ve verimli tar›m alan›n›n planda OSB olarak gösterilmemesi gerekmektedir. Plan›n bu k›sm›n›n yeniden düzenlenmesi ve 7.4.2.2. plan hükmünün de tamamen iptal edilmesi gereklidir ve kaynaklar›n
korunmas› ve kamu yarar› aç›s›ndan zorunludur.
Sonuç
S›n›rl› bir zaman içerisinde inceleme olana¤› buldu¤umuz
Manisa – Kütahya – ‹zmir Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›’na ve plan hükümlerine yukar›da
özetle belirtmiﬂ oldu¤umuz tespitler kapsam›nda itiraz ediyor, eksiklerin ve yanl›ﬂlar›n düzeltilmesini talep ediyoruz.
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Bas›n Aç›klamas›

17 A¤ustos 2007

Sa¤l›kl› ve Güvenli Bir Çevrede Yaﬂama Hakk›
Toplumsal Bir Talep Haline Gelmedikçe
Afetlerin Yol Açt›¤› Y›k›mlar Kaç›n›lmaz Olacakt›r!...
1999 y›l›nda yaﬂad›¤›m›z büyük depremlerden bu yana tam 8 y›l geçti. Kentleﬂme, planlama ve yap›laﬂma süreçlerimize iliﬂkin birçok sorunumuzun, merkezî ve yerel yönetimler aç›s›ndan nas›l alg›land›¤›n›, ürettikleri kentsel
projelere ve kentsel dönüﬂüm uygulamalar›na bak›larak anlaﬂ›labiliyor. Bu kapsamda Mimarlar Odas› taraf›ndan
11 A¤ustos 2007 tarihinde Kocaeli’nde düzenlenen, afet gerekçesiyle üretilen planlama çal›ﬂmalar›n›n, kentsel
projelerin ve kentsel dönüﬂüm uygulamalar›n›n bütünsel olarak de¤erlendirildi¤i "Dönüﬂüm Sürecinde Kentler;
Afetler ve Kentsel Projeler" Panel/Forumu’nda özetle aﬂa¤›daki sonuçlara var›lm›ﬂt›r:
1999 Depremlerinin y›k›c› etkisinin ac› an›lar›yla dolu
olan bizler; bu y›k›nt›lar›n aras›ndan, kamu yönetiminin
ciddi zihinsel ve yap›sal bir dönüﬂüm geçirece¤ini ümit
etmiﬂtik. Ancak aradan geçen sürede gördük ki, toprak
rant›na dayal› politikalar de¤iﬂmedi, geliﬂerek yeni bir
aﬂamaya geldi; beklenen dönüﬂüm yerine "kentsel dönüﬂüm" ad› alt›nda haz›rlanan yeni imar operasyonlar›
ile art›k tüm de¤erlerimiz uluslararas› ya¤maya aç›ld›.
Aradan geçen süreyi de¤erlendirdi¤imizde; 1999 sonras› kamu eliyle yürütülen tüm uygulamalar›n her aç›dan
bütünsellikten uzak oldu¤unu görüyoruz:
Planlama süreçlerine bak›ld›¤›nda; çok otoriteli bir
planlama süreci ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Plan yetkisi bulunan kurumlar›n planlama bütünlü¤ü aç›s›ndan birbiriyle
iliﬂkisi yeterince tan›mlanmad›¤› gibi, farkl› kurumlarca
"eﬂ zamanl›" ve birbirlerinden ba¤›ms›z sürdürülmekte
olan farkl› ölçeklerdeki planlar aras›ndaki eﬂgüdüm kopuklu¤u ciddi boyutlara ulaﬂmaktad›r.
Kentsel Dönüﬂüm ad› alt›nda; küresel sermayenin yönlendirdi¤i imar operasyonlar› ile kentlerimiz tehdit alt›ndad›r. Kentin eskimiﬂ, ancak de¤erli olan sanayi alanlar›n›, tarihsel dokusunu, gecekondu bölgelerini, afet teh6

didi de bahane edilerek küresel finans güçlerinin yönlendirdi¤i bir emlak geliﬂtirme sürecine dönüﬂtüren bu
projelerin, üretti¤i insans›z ve kimliksiz mekânlarla,
kentin sorunlar›n› çözmekten çok, sorunlar› art›rd›¤› ya
da art›raca¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Yap›laﬂma ile ilgili mevzuat›m›z; bütünsel bir de¤erlendirme süreci yerine parçac›-günlük yaklaﬂ›mlarla yap›lan
de¤iﬂikliler, daha sonra yeniden de¤iﬂtirilmek zorunda
kalmaktad›r.
Bu nedenlerle aﬂa¤›daki görüﬂ ve taleplerimizi kamuoyuna sunuyoruz:
Yasal düzenlemeler bütünlü¤e kavuﬂturulmal›d›r!... Yap›l› çevrenin oluﬂumuna iliﬂkin yasalar›n, parçac›l düzenlemelerle sorumsuzluk zinciri yaratmak yerine tek
bir yasa bütünlü¤ü içinde düzenlenmesi gerekmektedir.
Planlama süreci bütünselli¤e kavuﬂturulmal›d›r!... Yerleﬂmelerin, ülke co¤rafyas›na dengeli biçimde da¤›l›m›n› sa¤layan, ça¤daﬂ-bilimsel planlama yaklaﬂ›m› esas
al›nmal›, kurumlar aras› yetki karmaﬂas›na son verilerek "planlama sürecinin bütünlü¤ünü sa¤layacak merkezî bir kurumsal yap› oluﬂturmak için düzenlemeler"
yap›lmal›d›r.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

‹vedi gereksinim yaﬂam çevrelerinin sa¤l›kl› ve güvenli hale getirilmesi ve kentsel yap› stokunun iyileﬂtirilmesidir!... Bu kapsamda, acilen yap› stoku envanter
çal›ﬂmas›, kaçak yap›lar›n izlenmesi – denetlenmesi,
imar planlar›nda sa¤l›klaﬂt›rma program alanlar›n›n belirlenmesi, yap› stoku aç›s›ndan sorunlu oldu¤u tespit
edilen bölgelerde sa¤l›klaﬂt›rma çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas› gerekmektedir.
Kentsel dönüﬂüm ad› alt›nda yap›lan operasyonlar sona erdirilmeli, sorunlu yerleﬂmelerin tasfiyesi kamu ve
toplum yarar› ilkesine göre yap›lmal›d›r!.. Kentin yap›
stoku aç›s›ndan can ve mal kay›plar›n›n fazla olaca¤›
tespit edilen bölgelerinin boﬂalt›lmas› ve gerekli tekniksosyal alt yap›ya sahip, güvenli yap›lardan oluﬂan bölgelere taﬂ›nmas› gerekmektedir.
Kamu yönetimi afet olgusunu bütünsel olarak ele almal›d›r!.. Kentlerimizin afetlere haz›rlanmas› ve ortaya
ç›kabilecek zararlar›n en aza indirilebilmesi için yeni bir
yönetim anlay›ﬂ›na ihtiyaç vard›r.
Kurakl›k (susuzluk) afet kapsam›nda de¤erlendirilmelidir!.. Küresel iklim de¤iﬂikli¤i koﬂullar›nda su ve enerji kaynaklar›n› h›zla yitiren ülkemizde, arazi kullan›m kararlar›n›n da enerji sak›n›m› ve yenilenmesine kaynakl›k
edebilecek biçimde oluﬂturulmas› gerekecektir.

s›n yok edilmesine yol açmamal›d›r!.. Uzun bir sürede
nice emekle örülmüﬂ nice endüstriyel ve tarihsel miras
örnekleri, k›y›lar, ormanlar ve tar›m topraklar› bu uygulamalarla yok edilmemelidir.
Yaﬂam alanlar›m›z pazarlanacak bir meta de¤ildir!.. ‹nsan› temel almayan, yap› kültürünü, yani yaﬂam alanlar›m›z› metalaﬂt›ran yaklaﬂ›mlardan vazgeçilmelidir.
Afetlere yönelik planlama süreci, yoksullu¤un ve eﬂitsizli¤in azalt›lmas›n› hedeflemek zorundad›r!.. Toplumsal eﬂitsizlik ve yoksullu¤un bir yans›mas› olan sa¤l›ks›z ve güvensiz yerleﬂmelere yönelik sosyo-ekonomik
programlar oluﬂturulmazsa; afetlerin y›k›c› etkisi azalt›lamaz.
Kentsel dönüﬂüm uygulamalar›n› izleyecek sivil örgütlenmeler oluﬂturulmal›d›r!.. ‹nsani gerekçelerden uzak
acele kamulaﬂt›rma ve tasfiye operasyonlar› ile baﬂlayan uygulamalar›, amaçlar, araçlar ve yöntemler aç›s›ndan izleyecek yap›lar oluﬂturulmal›d›r.
Sa¤l›ks›z ve güvensiz yerleﬂmelerde yaﬂamak bir kader de¤ildir!.. Sa¤l›kl› ve güvenli bir kentsel yaﬂam›n en
temel insan hakk› oldu¤unu bilincimize taﬂ›nmad›¤› takdirde, yeni y›k›m ac›lar›yla dolu bir gelece¤imizin olmas›
kaç›n›lmazd›r.

Denetim sistemi bütünsel olarak ele al›nmal›d›r!.. Denetim, yap› üretiminin her aﬂamas›nda; malzemesinden
yüklenicisine kadar uzanan bütünsellikte ele al›nmal›d›r.

Kamu yönetiminden sa¤l›kl› ve güvenli bir yaﬂam çevresi talep etmek; kent, kültür, demokrasi ve mimarl›k
politikas› için gerekli oldu¤u kadar, afetler politikas›n›n da temelini oluﬂturmaktad›r.

Kentsel dönüﬂüm uygulamalar› tarihsel ve do¤al mira-

TMMOB Mimarlar Odas›

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Bildiri

"Dönüﬂüm Sürecinde Kentler; Afetler ve Kentsel Projeler"
Panel/Forum
Sonuç Bildirisi 11 A¤ustos 2007
17 A¤ustos 1999’dan Bu yana yap›lanlar ve yap›lmayanlar gösteriyor ki;
Sa¤l›kl› ve Güvenli Bir Çevrede Yaﬂama Hakk›
Toplumsal Bir Talep Haline Gelmedikçe
Afetlerin Yol Açt›¤› Y›k›mlar Kaç›n›lmaz Olacakt›r!...
Art›k hepimiz biliyoruz ki, 1950’lerden beri süregelen
kentleﬂme, planlama ve yap›laﬂma sorunlar›, kamu otoritesinin inisiyatifiyle yap›lan imar yanl›ﬂlar›ndan kaynaklanmaktad›r. Tüm do¤al ya da insan eliyle yarat›lan afetlerin y›k›c› etkisi art›ran da bu yanl›ﬂlardan oluﬂan imar
politikalar›d›r. Her afetten sonra tekrar tekrar ifade edilen "planlama kararlar›ndan baﬂlayarak tasar›m, uygulama, denetim ve kullan›m süreçlerinden oluﬂan ‘yap›
üretim süreci’ne iliﬂkin bütünsel bir sistemimizin bulunmamas›" sonucunu yaratan bu imar politikalard›r.
Dolay›s›yla bu sürecin asli sorumlulu¤u, "yaln›zca afet
etkenini de¤il, sa¤l›kl› ve güvenli yaﬂam çevreleri oluﬂturmak için bütün etkenleri gözetmesi gereken" ve bu
anlamda anayasal bir görevi bulunan kamu yönetiminde
ve bu uygulamalar› fiilen yürüten yerel yönetimlerdedir.
1999 Depremlerinin y›k›c› etkisinin ac› an›lar›yla dolu
olan bizler; bu y›k›nt›lar›n aras›ndan, kamu yönetiminin
ciddi zihinsel ve yap›sal bir dönüﬂüm geçirece¤ini ümit
etmiﬂtik. Ancak aradan geçen sürede gördük ki, toprak
rant›na dayal› politikalar de¤iﬂmedi, geliﬂerek yeni bir
aﬂamaya geldi; beklenen dönüﬂüm yerine "kentsel dönüﬂüm" ad› alt›nda haz›rlanan yeni imar operasyonlar›
ile art›k tüm de¤erlerimiz uluslararas› ya¤maya aç›ld›.

1999 Sonras› Merkezî ve Yerel Yönetim Uygulamalar› Her Aç›dan Bütünsellikten Uzakt›r!
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Planlama süreçlerine bak›ld›¤›nda; çok otoriteli bir
planlama süreci ile karﬂ›laﬂ›yoruz. Turizm alanlar›nda,
özel çevre koruma bölgelerinde, organize sanayi bölgelerinde, serbest bölgelerde, özelleﬂtirme karar› bulunan
alanlarda, toplu konut alanlar›nda, ormanlarda ve k›y›larda vb. yap›lan planlara iliﬂkin yetkiler, yerel yönetimler d›ﬂ›ndaki kurumlara verildi. Özel idare yasas›nda; il
çevre düzeni planlar›n›n büyükﬂehir belediyelerinin de
kat›l›m›yla, il özel idaresi taraf›nda yapt›r›laca¤› ifade
ediliyor. De¤iﬂen Çevre Kanunu’nda da 1/100.000 ve
1/50.000 ölçekli çevre düzeni plan›n›n Çevre Bakanl›¤›
taraf›ndan yap›laca¤› belirtiliyor. Ancak plan yetkisi bulunan kurumlar›n planlama bütünlü¤ü aç›s›ndan birbiriyle iliﬂkisi yeterince tan›mlanmad›¤› gibi, farkl› kurumlarca "eﬂ zamanl›" ve birbirlerinden ba¤›ms›z sürdürülmekte olan farkl› ölçeklerdeki planlar aras›ndaki eﬂgüdüm
kopuklu¤u ciddi boyutlara ulaﬂmaktad›r. Di¤er taraftan
bölge plan kavram› unutturularak kalk›nma ajanslar›yla
ülke yeniden bölgelendirilmeye çal›ﬂ›lmakta, kas›tl› bir
plan karmaﬂas› yarat›lmaktad›r.
Kentsel Dönüﬂüm ad› alt›nda; küresel sermayenin yönlendirdi¤i imar operasyonlar› ile kentlerimiz tehdit alt›ndad›r. Kentin eskimiﬂ, ancak de¤erli olan sanayi alanlar›n›, tarihsel dokusunu, gecekondu bölgelerini, afet tehdidi de bahane edilerek küresel finans güçlerinin yönlendirdi¤i bir emlak geliﬂtirme sürecine dönüﬂtüren bu
projelerin, üretti¤i insans›z ve kimliksiz mekânlarla, kentin sorunlar›n› çözmekten çok, sorunlar› art›rd›¤› ya da
art›raca¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Bu projelerle, aç›kça yüzergezer dünya sermayesinin kentlere çekilmesi amaçlanmakta, kentler bu anlamda birbirleriyle yar›ﬂt›r›lmaktad›r. Yaﬂayanlar›n tasfiyesini ve mülklerin h›zla el de¤iﬂMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

tirmesini öngören bu yaklaﬂ›mla kentsel projeler, yerel
ya¤ma güçlerinin de kat›l›m›yla yeni yoksullaﬂma-zenginleﬂme biçiminin de kayna¤› haline getirilmek istenmektedir. Fiziksel bir de¤iﬂim arac› olmaktan çok, kalk›nma-geliﬂme politikalar› varsay›mlar› aç›s›ndan da ba¤›ml›l›¤› güçlendiren bu süreç, kentlerimizin ve ülkemizin bütün de¤erlerinin yok olmas›na, yabanc›laﬂt›r›lmas›na neden olabilecek bir varl›ks›zlaﬂt›rma sürecini öngörmektedir. TBMM’de bekleyen "Kentsel Dönüﬂüm
Yasas›" ile imar suçlar› aklanmak, kamusal denetim ortadan kald›r›lmak, halka ait kamusal güç özel giriﬂime
terk edilmek istenmektedir. Deprem gerekçesiyle üretilen 5366 say›l› yasa ba¤lam›nda yap›lan kentsel yenileme uygulamalar›n›n, herhangi bir üst plan belgesine
ba¤l› olmadan, kamusal denetimden kaç›r›lan rant
amaçl› projelerle yürütülmek istenmesi, bilimsel kurallar› ve kamu yarar›n› gözard› eden yaklaﬂ›m›n en tipik
göstergesidir. Acele kamulaﬂt›rma yolu kullan›larak ciddi bir mülkiyet dönüﬂümü yaratan bu uygulamalar, topMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

lumsal ayr›ﬂmalara ve sorunlara da yol açmaktad›r.
Yap›laﬂma ile ilgili mevzuat›m›z; bütünsel bir de¤erlendirme süreci yerine parçac›-günlük yaklaﬂ›mlarla yap›lan de¤iﬂikliler, daha sonra yeniden de¤iﬂtirilmek zorunda kalm›ﬂt›r. Yap› denetim yükümlülü¤üne iliﬂkin kamusal sorumlulu¤un transferini amaçlayan, s›ras›yla PM
Genelgesi, 595 ve 601 say›l› Kanun Hükmünde Kararnameler ve 4708 Say›l› Yap› Denetim Yasas› yürürlü¤e
girmiﬂtir, ﬂimdi bu yasan›n da de¤iﬂmesi gündemdedir.
Büyükﬂehirler d›ﬂ›nda uygulanmakta olan imar yönetmeliklerinde baz› de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂ, bu de¤iﬂikliklerle inﬂaat faaliyetlerinin denetim alt›na al›nmas› amaçlanm›ﬂ, ancak konunun bir bütün olarak ele al›nmamas› ve parçac› bir yaklaﬂ›mla k›smi de¤iﬂiklikler yap›lmas› nedeniyle mevzuat aç›s›ndan istenilen sonuca ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Yap›laﬂmaya iliﬂkin mevzuat›m›z, yap›lan
say›s›z yasal düzenlemelerle ve yasa giriﬂimleriyle giderek karmaﬂ›klaﬂt›r›lmakta, bütünsel bir mevzuat oluﬂumuna yönelik her hangi bir çabaya rastlanamamaktad›r.
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Önlemler - Öneriler
Yasal düzenlemeler bütünlü¤e kavuﬂturulmal›d›r!... Yap›l› çevrenin oluﬂumuna iliﬂkin yasalar›n, parçac›l düzenlemelerle sorumsuzluk zinciri yaratmak yerine tek
bir yasa bütünlü¤ü içinde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda, ilgili tüm kurum ve kuruluﬂlar›n ve meslek odalar›n›n görüﬂleri de al›narak imar mevzuat›nda
köklü bir de¤iﬂiklik yap›lmas›, halihaz›r haritalar›n, afet
haritalar›n›n ve imar planlar›n›n yap›m›ndan, parselasyon planlar›na, kaçak yap› ile mücadeleden gecekondu
sorununa, yap› denetiminden tüm cezai sorumluluklara
kadar bir dizi yasa ve yönetmeli¤i içeren genel bir mevzuat de¤iﬂikli¤inin yap›lmas›, hepsinin ayn› anda yürürlü¤e girmesi ve geçiﬂ sürecinin de yürürlükteki tüm yasalar dikkate al›narak, gerek teknik gerekse hukuki anlamda iyi organize edilmesi gerekmektedir.
Planlama süreci bütünselli¤e kavuﬂturulmal›d›r!... Yerleﬂmelerin, ülke co¤rafyas›na dengeli biçimde da¤›l›m›n› sa¤layan, tüm de¤erlerle birlikte kültürel ve do¤al de¤erlerin tahribat›n› önlemeyi öngören, giderek yaﬂanmaz hale gelen kentlerin büyüme h›z›n› kontrol alt›na almay› hedefleyen, ça¤daﬂ-bilimsel anlamda planlama
yaklaﬂ›m› esas al›nmal›, bakanl›klar ve kurumlar aras›
yetki karmaﬂas›na son verilerek "planlama sürecinin
bütünlü¤ünü sa¤layacak merkezî bir kurumsal yap› oluﬂturmak için düzenlemeler" yap›lmal›, tüm birikim bu
amaçla seferber edilmelidir. Bu kapsamda, ilgili meslek
odalar›n›n ve ilgili kamuoyunun bugüne kadar yapt›¤›
uyar›lar ciddiye al›nmal›, görüﬂ ve önerileri art›k dikkate
al›nmal›d›r.
‹vedi gereksinim yaﬂam çevrelerinin sa¤l›kl› ve güvenli hale getirilmesi ve kentsel yap› stokunun iyileﬂtirilmesidir!... Bu kapsamda, acilen yap› stoku envanter çal›ﬂmas›, kaçak yap›lar›n izlenmesi – denetlenmesi, ka10

muya ait binalar›n güvenilirli¤i konusunda araﬂt›rmalar
yap›lmas›, yol-kanal-köprü vb. alt ve üst yap› ve tesislerin güçlendirilmesi, imar planlar›nda sa¤l›klaﬂt›rma
program alanlar›n›n belirlenmesi, yap› stoku aç›s›ndan
sorunlu oldu¤u tespit edilen bölgelerde sa¤l›klaﬂt›rma
çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas› gerekmektedir. Bu projenin
gerçekleﬂtirilmesinde izlenecek yöntemlerin, kamusal
yükümlülüklerini gözeten ilgili akademik çevreler, ilgili
kurum kuruluﬂlar ve ilgili meslek odalar› ile birlikte saptanmas› ve projenin birlikte yürütülmesi programlanmal›d›r.
Kentsel dönüﬂüm ad› alt›nda yap›lan operasyonlar sona erdirilmeli, sorunlu yerleﬂmelerin tasfiyesi kamu ve
toplum yarar› ilkesine göre yap›lmal›d›r!.. Kentin yap›
stoku aç›s›ndan herhangi bir afette can ve mal kay›plar›n›n fazla olaca¤› tespit edilen bölgeler ile afete maruz
di¤er heyelan vb. bölgelerinin boﬂalt›lmas› ve gerekli
teknik-sosyal alt yap›ya sahip, güvenli yap›lardan oluﬂan bölgelere taﬂ›nmas› gerekmektedir. Ayr›ca, yine
sa¤l›ks›z yap›laﬂman›n bulundu¤u tespit edilen bölgelerde gereksinim duyulan teknik ve sosyal altyap› alanlar›n›n kendi içinden ayr›lmas›, yap› karakterinin güvenli ve
düzenli hale getirilmesi, bu kapsamda bölgede yaﬂayanlar› yerinde, daha güvenli yap›lara ve standartlar›
yükseltilmiﬂ yaﬂam alanlar›na kavuﬂturmak amaçlanmal›d›r.
Kurakl›k (susuzluk) afet kapsam›nda de¤erlendirilmelidir!.. Planlama aç›s›ndan önemli bir veri olan temel
ulaﬂ›m kararlar›n›n, birçok etkenle birlikte küresel iklim
de¤iﬂikli¤i etkenini gözetecek biçimde yenilenmesi, karayollar›na dayal› de¤il, rayl›-toplu taﬂ›ma ba¤lam›nda
oluﬂturulmas› zorunluluk kazanmaktad›r. Küresel iklim
de¤iﬂikli¤i koﬂullar›nda su ve enerji kaynaklar›n› h›zla yitiren ülkemizde, arazi kullan›m kararlar›n›n da ayn› yaklaﬂ›m ba¤lam›nda enerji sak›n›m› ve yenilenmesine kayMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

nakl›k edebilecek biçimde oluﬂturulmas› gerekecektir.

Sonuç

Kamu yönetimi afet olgusunu bütünsel olarak ele almal›d›r!.. Kentlerimizin afetlere haz›rlanmas› ve ortaya
ç›kabilecek zararlar›n en aza indirilebilmesi için yeni bir
yönetim anlay›ﬂ›na ihtiyaç vard›r. Mevcut yönetim anlay›ﬂ› ile sistemin rasyonelleﬂmesi olanakl› de¤ildir. Stratejik bütünsellik içinde k›sa, orta ve uzun dönemde hangi sonuçlar›n elde edilmek istendi¤i aç›kça belirlenmeli
ve bu hedeflere yönelik kamu kurumlar›n›n iﬂbirli¤i ve
eﬂgüdümü sa¤lanmal›d›r.

Yaﬂam alanlar›m›z pazarlanacak bir meta de¤ildir!.. ‹nsan› temel almayan, yap› kültürünü, yani yaﬂam alanlar›m›z› metalaﬂt›ran yaklaﬂ›mlardan vazgeçilmelidir. Kenti, kültürü, siyaseti, mimarl›¤› ve insan› köleleﬂtiren bu
yaklaﬂ›m, y›llard›r süregelen ekonomi-politikalar sorgulanmadan de¤iﬂtirilemez.

Denetim sistemi bütünsel olarak ele al›nmal›d›r!.. Denetim, yap› üretiminin her aﬂamas›nda; malzemesinden
yüklenicisine kadar uzanan bütünsellikte ele al›nmal›d›r. Yap› denetimi, kamusal bir hizmet olarak ﬂirketler
eliyle de¤il, bu alanda yetkilendirilmiﬂ kiﬂisel mesleki
sorumlulukla yap›lmal› ve meslek odalar›n›n denetiminde bir kurumlaﬂmaya dönüﬂtürülmelidir. Yap› denetim
sistemi, yap› üretim sürecinin bütününü denetleyecek
bir bak›ﬂla ele al›nmal›, bu ba¤lamda di¤er kamu denetim, mali denetim (sigorta) ve planlama süreçleriyle ilgili yasal düzenlemelerle desteklenmeli, bütün etkenleri
birlikte de¤erlendiren, yap› norm ve standartlar›na ba¤l› olarak "kalite güvence sistemi" oluﬂturulmal›d›r. Bu
kapsamda bütün kaynaklar harekete geçirilmeli, yap›
üretim sürecinin her aﬂamas›nda görev yapan meslek
insanlar› için sicil ve yeterlilik sistemi oluﬂturulmal›, hizmet öncesi ve meslek içi e¤itim çal›ﬂmalar› düzenlenmeli, bu alanda meslek örgütleri ve akademik çevrelerle ilgili idareler, iﬂbirli¤i ortam› oluﬂturmal›d›r.
Kentsel dönüﬂüm uygulamalar› tarihsel ve do¤al miras›n yok edilmesine yol açmamal›d›r!.. Uzun bir sürede
nice emekle örülmüﬂ nice endüstriyel ve tarihsel miras
örnekleri, k›y›lar, ormanlar ve tar›m topraklar› bu uygulamalarla yok edilmemelidir.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Afetlere yönelik planlama süreci, yoksullu¤un ve eﬂitsizli¤in azalt›lmas›n› hedeflemek zorundad›r!.. Yaﬂam
çevrelerimizin planlanmas›, sosyo-ekonomik planlama
sürecinden ba¤›ms›z olamaz. Toplumsal eﬂitsizlik ve
yoksullu¤un bir yans›mas› olan sa¤l›ks›z ve güvensiz
yerleﬂmeler olgusuna yönelik sosyo-ekonomik programlar oluﬂturulmazsa; afetlerin y›k›c› etkisi de azalt›lamaz.
Kentsel dönüﬂüm uygulamalar›n› izleyecek sivil örgütlenmeler oluﬂturulmal›d›r!.. ‹nsani gerekçelerden uzak
acele kamulaﬂt›rma ve tasfiye operasyonlar› ile baﬂlayan uygulamalar›, amaçlar, araçlar ve yöntemler aç›s›ndan izleyecek yap›lar oluﬂturulmal›, kamuoyu bu uygulamalarla ilgili sürekli bilgilendirilmelidir.
Sa¤l›ks›z ve güvensiz yerleﬂmelerde yaﬂamak bir kader de¤ildir!.. Sa¤l›kl› ve güvenli bir kentsel yaﬂam›n en
temel insan hakk› oldu¤unu bilincimize taﬂ›nmad›¤› takdirde, yeni y›k›m ac›lar›yla dolu bir gelece¤imizin olmas›
kaç›n›lmazd›r. Bu anlamda toplum, yaﬂam çevrelerine
sahip ç›karak mevcut uygulamalara karﬂ› harekete geçmeli ve hakk›n› talep edebilir hale gelmelidir. Ranta ortak olma umuduyla zihinleri buland›r›lan bir toplumun,
kendi yaﬂamsal taleplerini politik bir hedefe yönlendirmesi çok olanakl› olamayacakt›r.
Kamu yönetiminden sa¤l›kl› ve güvenli bir yaﬂam çevresi talep etmek; kent, kültür, demokrasi ve mimarl›k
politikas› için gerekli oldu¤u kadar, afetler politikas›n›n da temelini oluﬂturmaktad›r.
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Kamuda Çal›ﬂan ve Emekli Olmuﬂ Mühendis, Mimar ve
ﬁehir Planc›lar›n›n Ücretleri Derhal ‹nsanca Yaﬂanabilecek
Bir Düzeye Ç›kar›lmal›d›r!...
Kamuda çal›ﬂanlar›n toplu iﬂ görüﬂmeleri baﬂlad›. Hükümet bir kez daha "toplu görüﬂme" ile kamuda çal›ﬂanlar› oyalamaktad›r. "Toplu Görüﬂmelere" dayanak
oluﬂturan 4688 say›l› yasa mevcut içeri¤iyle demokratik
de¤ildir ve sendikal haklar› kapsamakta yetersizdir. Çal›ﬂanlar›n en temel hakk› olan "Toplu Sözleﬂme ve
Grev" unsurlar›n› içermeyen bir düzenleme, gerçek bir
sendikal düzenleme de¤ildir. Yap›lmas› gereken kamu
çal›ﬂan›n›n toplu sözleﬂme ve grev haklar›n› tan›yan, demokratik bir sendika yasas›n›n haz›rlanmas›d›r.
TMMOB, öncelikle "toplu görüﬂme" masas›n›n "toplu
sözleﬂme" masas›na çevrilmesini istemekte ve beklemektedir. Çünkü on binlerce mühendis, mimar ve ﬂehir
planc›s›n›n çal›ﬂt›¤› kamuda, insanca yaﬂanabilecek koﬂullar için kamu emekçilerinin pazarl›k güçlerini art›racak baﬂka seçenekleri bulunmamaktad›r.
TMMOB, anayasal bir hak olan grevli, toplu sözleﬂmeli
bir sendika yasas› için kamu emekçilerinin yan›ndad›r.
Sevgili Arkadaﬂlar,
Kamuda çal›ﬂan mühendis, mimar ve ﬂehir planc›lar›,
üstlendikleri sorumluluklara ve alm›ﬂ olduklar› e¤itime
uymayan bir düzeye geriletilen, açl›k ile yoksulluk s›n›rlar› aras›na s›k›ﬂan ücretleriyle yaﬂam mücadelesi vermek zorunda kalmaktad›rlar.
Bu duruma ra¤men, AKP hükümeti, kamuda çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z›n insanca yaﬂayacak bir ücret almas› yeri12

ne, tahmin edilen enflasyon rakamlar› kadar zam yapma anlay›ﬂ›ndan vazgeçmiyor. Bu zamm› da bir lütufmuﬂ gibi kamuoyuna sunuyor ve pazarl›k masas› d›ﬂ›nda baﬂbakan›n tek yanl› insaf›na b›rak›yor. Uluslararas›
güçlerin yönlendirdi¤i kamunun etkinli¤inin azalt›lmas›
stratejisinin bir parças› olan bu politikaya derhal son verilmelidir.
Sevgili Arkadaﬂlar,
Mühendis, mimar ve ﬂehir planc›lar›n›n ayn› hizmeti üretirken farkl› statülerde çal›ﬂt›r›lmas› ve farkl› ücretler almas› da asla kabul edilemez!... ‹ﬂletmelerin h›zla yap›
de¤iﬂtirdi¤i ve buna ba¤l› olarak çal›ﬂma yaﬂam›n›n h›zla de¤iﬂti¤i, esnekleﬂtirildi¤i ve kurals›zlaﬂt›r›ld›¤› bir süreç yaﬂ›yoruz. Geniﬂleyen ve farkl›laﬂan hizmet ve çal›ﬂma koﬂullar›n›n, ayn› h›zla mesleki normlarla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde kan›ksanan
"statü" farkl›l›klar› bu temelde yeniden ele al›nmal›d›r.
Çal›ﬂma yaﬂam›n›n esnekleﬂmesine ve kurals›zlaﬂt›r›lmas›na karﬂ› ç›k›lmal›d›r. Kamuda ve yerel yönetimlerde
çifte standart oluﬂturan sözleﬂmeli uygulamas› ve buna
ba¤l› olarak yarat›lan ücret dengesizli¤i derhal ortadan
kald›r›lmal›d›r!...
Sevgili Arkadaﬂlar,
Kamuda çal›ﬂan mühendis, mimar ve ﬂehir planc›lar›
için gerçek güvence; uluslararas› hukuka uygun sendikal haklar›n kazan›m›d›r. Yüz bine yak›n mühendis, mimar ve ﬂehir planc›s› kamuda çal›ﬂmaktad›r. Ancak bu
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

önemli kesimin, toplu sözleﬂme ve grevi de içeren sendikal haklar›; uluslararas› normlara uygun olmayan bir
biçimde engellenmiﬂtir.

mar, mühendis ve ﬂehir planc›s› emeklilerle birlikte tüm
emeklilerin maaﬂlar›n›n insanca yaﬂam koﬂullar›n› sa¤layacak düzeye çekilmesi gerekmektedir.

"Devlet Memurlar› Yasa Tasar›s›" ile iﬂ güvencesini ortadan kald›rarak, esnek ve sözleﬂmeli bir çal›ﬂma hayat›n› emekçilere dayatmaya devam eden, kamu hizmetlerinin tasfiyesinin arac› olan özelleﬂtirme uygulamalar›n›
sürdüren iktidarlar›n; memur, iﬂçi, sözleﬂmeli ve geçici
personelin sorunlar›n› çözmesi ve bu haklar› teslim etmesi de beklenemez.

Ayr›ca, emeklilerin örgütü olan Emekli-Sen'in önünü
kesmeye yönelik çabalara son verilmeli ve emeklilerin
örgütlenme ve hak arama kanallar›n›n önü t›kanmamal›d›r.

‹çinde üyelerimizin de bulundu¤u baﬂta KESK olmak
üzere, sendikal› kamu çal›ﬂanlar›n›n örgütlü mücadelesi ancak bir sonuç getirebilir. Kamuda çal›ﬂan mühendis, mimar ve ﬂehir planc›lar›n›n uluslararas› hukuka uygun grevli-toplu sözleﬂmeli sendikal haklar›n kullan›m›na sahip ç›kmas› ve bunun için örgütlü mücadele etmesi gelece¤imizdir!...
Sevgili arkadaﬂlar,
Kamuda en üst düzey bir görevden emekli olmam›ﬂlarsa, mimar, mühendis ve ﬂehir planc›lar›n›n alacaklar›
emekli maaﬂ›yla insanca yaﬂamalar› mümkün de¤ildir.
Emekliler, y›llar›n› vererek çal›ﬂt›klar› ve de¤erler üreterek bugünlere gelmesine katk›da bulunduklar› ülkemizde, sosyal haklardan da mahrum b›rak›lmaktad›r. Toplumun dar ve sabit gelirli di¤er kesimleri gibi, emekliler de
büyük s›k›nt›lar içinde yaﬂam savaﬂ› vermektedir. MiMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Sevgili Arkadaﬂlar,
Üyelerinin sorunlar›n›n toplumun sorunlar›ndan ayr›lamayaca¤› bilinciyle, halktan ve emekten yana tav›r alan,
bu do¤rultuda politikalar üreten ve mücadele veren,
toplumsal sorumlulu¤u gere¤i toplumsal muhalefetin
oda¤›nda yer alarak onurlu yürüyüﬂüne ve dik duruﬂuna
devam eden TMMOB, Siyasi ‹ktidara bir kez daha sesleniyor:
Kamuda çal›ﬂanlara uluslararas› hukuka uygun sendikal haklar›n› kullanma güvencesi, toplu sözleﬂme ve
grev hakk› tan›yan yasal düzenleme derhal yap›lmal›d›r.
"Toplu Sözleﬂme" yerine uygulanan "toplu görüﬂme"
oyununa derhal son verilmelidir.
Kamuda çal›ﬂan ve emekli olmuﬂ mühendis, mimar ve
ﬂehir planc›lar›n›n ücretleri derhal insanca yaﬂanabilecek bir düzeye ç›kar›lmal›d›r!...
Mehmet SO⁄ANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan›
13

Etkinlikler

Mimar Abdi Güzer "Eleﬂtirel Sürekli Mesleki Geliﬂim
Bir Süreç Olarak Tasar›m"
Çal›ﬂmalar› Devam Ediyor
Söyleﬂisini Gerçekleﬂtirdi
Mimarl›k; do¤as› itibariyle teknolojik ve kültürel yenilikle-

Abdi Güzer’in sundu¤u "Eleﬂtirel Bir Süreç Olarak Tasar›m" söyleﬂisi 26 Temmuz Perﬂembe günü ﬁubemiz seminer salonunda gerçekleﬂti.
‹ki bölüm halinde gerçekleﬂtirdi¤i sunumunun ilk bölümünde eleﬂtiri-tasar›m iliﬂkisine de¤inen Güzer, di¤er bölümde ise yapt›¤› proje ve uygulamalar üzerinden yaﬂad›¤› sürece iliﬂkin yans›malar›n› aktard›.
Güzer, birden fazla girdinin bir araya geliﬂi ile ortaya ç›kan tasar›m›n aç›k ya da örtülü bir ﬂekilde kuram, tarih
ve eleﬂtiri üçlemesini içerisinde bar›nd›rd›¤›n› dile getirdi.
Gayrimenkulün likiditeye dönüﬂmesiyle birlikte, binalar›n
topografik, co¤rafi, sahiplili¤i olan bir nesne olmaktan ç›k›p, bir yat›r›m ortam› olmaya baﬂlad›¤›na de¤inen Güzer,
bunun de¤erlendirilmesinin de baﬂka yollardan olmaya
baﬂlad›¤›n› söyleﬂisinde aktard›.
Gündelik, akademik ve profesyonel kültür aras›ndaki iletiﬂim ortam›ndan bahseden Güzer, sanat, mimarl›k ve
mühendislik disiplinlerinin ba¤lam ile olan iliﬂkilerine de
de¤indi. Güzer, söyleﬂinin son bölümünde ise aktard›¤›
bilgileri, yapt›¤› proje ve uygulamalar üzerinden irdeledi.
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rin sürekli izlenmesini gerektiren bir meslektir. Sürekli
Mesleki Geliﬂim Merkezi’nin görevi "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›n›, bilimsel teknolojik geliﬂmeler ve
toplumsal gereksinmeler çerçevesinde, mesleki formasyonlar›n› sürekli geliﬂtirme ortamlar›n›, olanaklar›n› ve
f›rsatlar›n› sunmak, edindi¤i yeni bilgi ve becerilerini de¤erlendirmek ve referanslar› haline getirmek" olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Yukar›daki amaç do¤rultusunda SMG çal›ﬂmalar› Ocak
2007’den bu yana ﬁubemizde de sürdürülmektedir.
Meslektaﬂlar›m›z›n ilgilerini çekecek veya bilgilerini tamamlamaya yönelik etkinlik ve e¤itimler gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂan ﬁubemiz, özellikle ücretsiz etkinliklere a¤›rl›k
vermektedir. Mimarlar Odas›’n›n dersaneye çevrilerek ticari amaçla bu iﬂi yapt›¤›na iliﬂkin eleﬂtirilere de en iyi
yan›t ﬁubemiz’de Ocak ay›ndan itibaren gerçekleﬂtirilen
ücretsiz etkinliklerle üyelerimizin bir k›sm›n›n, 2008 y›l›
büro tescil belgesi alabilmek için gerekli krediyi tamamlam›ﬂ olmalar›d›r. ﬁubemiz’de 11 ücretli e¤itime karﬂ›l›k, 23 ücretsiz etkinlik gerçekleﬂmiﬂtir. E¤itime kat›lan
toplam üye say›m›z; 355 kiﬂi iken, etkinlerimize toplam
1691 kiﬂi kat›lm›ﬂt›r. ﬁubemiz’in yan› s›ra Manisa,
Uﬂak, Ayd›n, Kuﬂadas›, Didim ve Salihli Temsilciliklirimizde de e¤itimler ve etkinlikler devam etmektedir.
Üyelerimizin ne tür e¤itim ve etkinlikler yap›laca¤›na iliﬂkin bilgilenmeleri ve önceden plan yapabilmeleri ad›na
Eylül-Ekim-Kas›m-Aral›k e¤itim ve etkinlik program› haz›rlanm›ﬂt›r. Program ile ilgili detayl› bilgilere ekte bulunan
kitapç›ktan ve internet sayfam›zdan ulaﬂabilirsiniz. Ayr›ca ﬂimdiye kadar sahip oldu¤unuz SMG kredinizi internet sitemizden ö¤renebilirsiniz.

www.izmimod.org.tr
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Mimarl›k Haftas›

Atatürk Kültür Merkezi
Uluslararas› Mimarlar Birli¤i'nin (UIA), 1996 y›l›nda yap›lan Genel Kurulu'nda al›nan karar gere¤ince, her y›l
Ekim ay›n›n ilk Pazartesi günü "Dünya Mimarl›k Günü"
olarak kutlanmaktad›r. Tüm dünyada mimarl›k alan›nda
faaliyet gösteren kurum ve kuruluﬂlar çeﬂitli etkinlikler
düzenleyerek Mimarl›k Günü ve Haftas›n› kutlamaktad›r.
Hafta boyunca yap›lan etkinliklerin temel amac›; toplumun mimarla ve mimarl›k mesle¤i ile buluﬂmas›n›n sa¤lanmas›d›r. Mimarl›k meslek disiplininin toplumca tan›nmas›, kiﬂilerin kendilerini çevreleyen yap›l› çevreye
ve yaﬂamlar›n› sürdürdükleri mekanlara daha bilinçli
bakmalar›n› sa¤layacakt›r. Di¤er taraftan karﬂ›l›kl› etkileﬂim içinde, mimarlar da nas›l bir sosyal yap›ya ve hangi tür topluluklara hizmet götürmeye çal›ﬂt›klar›na iliﬂkin bilgileneceklerdir.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi, 2004 y›l›ndan beri Mimarl›k Haftas›’nda çeﬂitli etkinlikler düzenlemektedir. "Mimarl›k Günü Kokteyli" ile baﬂlayan etkinlikler sergi, panel, yar›ﬂma, film gösterimleri ve çeﬂitli gezilerle devam
etmektedir.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi, her y›l oldu¤u gibi bu y›lMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

da Mimarl›k Haftas›n› bir dizi etkinlik ile kutlayacakt›r.
Bu y›l özellikle mimarl›k ö¤rencilerinin ve toplumun farkl› kesimlerinin aktif kat›l›m›n›n sa¤lanmas› hedeflenmektedir. Bu amaç do¤rultusunda Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi aktivite merkezi olarak seçilmiﬂtir.
Bu alanda atölye çal›ﬂmalar›, yap›lan çal›ﬂmalar›n sergi
ve sunumlar› ile çeﬂitli söyleﬂiler gerçekleﬂtirilecektir.
Aktivite merkezi d›ﬂ›nda mimarl›¤›n kentli ile buluﬂmas›n› sa¤lamak amac›yla kent ve yap› gezileri düzenlenecek, Metro ‹stasyonlar›, Kordon, Al›ﬂveriﬂ Merkezleri gibi kentin odak noktalar›nda sergiler ve çeﬂitli etkinlikler
yap›lacakt›r.
Kat›l›m›n art›r›lmas› için; mimarl›k e¤itimi veren fakültelerden ve kentin çeﬂitli noktalar›ndan AKM’ye servisler
düzenlenecektir. Halk› bilgilendirmek ve mimarl›¤a olan
duyarl›l›¤›n› art›rmak için el ilanlar›, broﬂürler da¤›t›lacak, reklam panolar› afiﬂlerle donat›lacakt›r.
Etkinlikler ve kat›l›mc›lar hakk›nda geniﬂ bilgiyi

www.izmimod.org.tr adresinden edinebilirsiniz.
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Kongre

UIA 2008 Torino Kongresi Program› ve Bildiri Ça¤r›s›:
"Mimarl›¤› Aktarmak: Kültür, Demokrasi, Umut"
UIA’n›n üç y›lda bir düzenledi¤i kongresi, UIA 2005 ‹stanbul’un ard›ndan 29 Haziran-3 Temmuz 2008 tarihlerinde ‹talya-Torino’da düzenlenecek. 2002 y›l›nda düzenlenen UIA Berlin Kongresi’nde 23. Dünya Mimarl›k Kongresi’ne "Mimarl›¤› Aktarmak" (Transmitting Architecture) temas›yla ev sahipli¤i yapmak üzere seçilen Torino, bir UIA Kongresine ev sahipli¤i yapan ilk ‹talyan ﬂehri olacak.

Mimarl›¤› Aktarmak: Kültür, Demokrasi, Umut
Kültür: Tarih ve kültürü aktarmak mimarl›¤›n do¤as›nda vard›r. ‹nsanlar›n tarihi mimarl›¤a duyduklar› sevgi kendi köklerine ba¤l›l›klar›n› gösterir. Düﬂman›n›z›n evini y›kt›¤›n›zda, onun geçmiﬂini, köklerini, ba¤l› oldu¤u de¤erleri ve kültürünü y›km›ﬂ olursunuz. Savaﬂ ve mimarl›¤› yok edilmesi do¤al olarak dehﬂet yaratan bir olayd›r; insanlar›n bundan daha zor yarg›ya varacak16

lar› bir durum da kültürel mirasa ilgisiz kalan veya ona karﬂ› olan politik kararlard›r. Koruma ve restorasyon konusundaki mesleki bir
tart›ﬂman›n daha da ötesinde, dar
görüﬂlü politik güce boyun e¤meden mimarl›k ve kent miras›n› korumak ve de¤erlendirmek mimarl›¤›n
ve mimarl›¤›n etik bir sorumlulu¤udur. Bir miras›n insanlara ve yeni
nesillere aktar›lmas› da onun korunmas›n›n bir parças›d›r. Miras›
korumak onu yaln›zca fiziksel olarak korumak anlam›na gelmez, ayn› zamanda insanlar›n ve toplumun
o miras›n kültürel de¤erini anlayabilece¤i bir bilince sahip olmas›
için gerekli araçlar›n yarat›lmas›n›
da kapsar. Aksi halde insanlar, y›k›ma duyars›z kalacaklard›r. Buradan hareketle, kongrenin bir tart›ﬂma alan›n› da popüler e¤itim oluﬂturmaktad›r; çünkü çocuklardan
gençlere ve büyüklere kadar mimar
olmayan pek çok kiﬂiye iyi mimarl›¤›n kültürel de¤erinin aktar›lmas›
gerekmektedir.
Mimarl›k herkes içindir.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Demokrasi: Mimarl›k ve mimar›n imzas›, "çeﬂitli ellerden" geçerek oluﬂan bir sürecin, dolay›s›yla da bir uzlaﬂman›n sonucudur. Kentsel demokrasi de bu uzlaﬂman›n en iyi ﬂekilde ve hatta en güçsüz kesimlerin bile
ihtiyac›n› karﬂ›layacak biçimde oluﬂmas›n› sa¤layan çal›ﬂma biçimleri, davran›ﬂlar, stratejiler ve politikalarda
yans›mas›n› bulur. Kentsel demokrasi, soyut bir prosedürler ﬂemas› olmaktan daha çok, net birtak›m ilkeler
üzerine kurulu esnek bir model olarak ﬂekillendirilebilir:
kentlilerin kat›l›m›n› teﬂvik etmek, vatandaﬂlar›n bilinçlerini art›rmak, kararlar›n ﬂeffafl›¤›n› sa¤lamak ve süreçlerin do¤ru bir ﬂekilde yürümesini sa¤lamak. Mimarlar
da mesleklerinin dinlemek, arabuluculuk yapmak ve gelece¤i eleﬂtirel bir gözle düﬂlemek üzerine kurulu do¤as›ndan gelen toplumsal rolü kabul ederek ve etik bir ﬂekilde yerine getirerek bu ilkeler esas›nda çal›ﬂmaya davet edilmektedir.

kullan›l›yor. Mimarlar›n enerji tasarruflu yap›lar tasarlamas› ulusal yasalar›n uygulanmas›n›n çok daha ötesinde bir gerekliliktir; dünyan›n gelece¤i söz konusudur.
Mimarlar, ekosistemle uyumlu binalar tasarlamak, iç ve
d›ﬂ mekanlardaki kirlenmeyi azaltacak nitelikte ekolojik
malzemeler ve teknolojiler kullanmak konusunda tüm
di¤er disiplinler kadar sorumluluk duymal›d›r.

Mimarl›k herkes içindir.

Istituto di Cultura Architettonica (I.C.Ar.) Torino 2008 srl

Umut: Ekoloji ve sürdürülebilir geliﬂimin uluslararas› politikada gittikçe daha ön plana ç›kan bir tema haline
gelmesiyle, içinde bulundu¤umuz dönemde ulusal politikalar bu konu üzerine kurulmaya ve devlet yöneticileri
bu temaya verdikleri öneme göre seçilmeye baﬂland›.
Bunun yan›nda mimarl›k, çevresel sürdürülebilirlik konusuna önem vermede ciddi bir gecikme yaﬂamas›n›n
bedelini ödüyor. Halbuki mimarl›¤›n iyi projeler ortaya
koydu¤unda çok önemli çevresel de¤erler taﬂ›d›¤›n›n
fark›nda olunmas› gerekir. Gelecek nesillere hala yaﬂanabilir ve belki de yaﬂamak için daha uygun bir dünya
b›rakmak istiyoruz. Ekolojik tasar›mlar üretmek tüm
dünyadaki mimarlar›n aç›k bir sorumlulu¤udur. Yaln›zca
Avrupa’da toplam enerji tüketiminin % 70’i insanlar›n
yaﬂad›¤›, çal›ﬂt›¤› veya rekreasyon amaçl› kulland›¤› yap›lar› ayd›nlatmak, ›s›tmak, so¤utmak ve iﬂletmek için
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Mimarl›k herkes içindir.
Bildirilerle ilgili takvim:
Bildiri ça¤r›s›n›n yap›lmas›: 10 Temmuz 2007
Internet arac›l›¤›yla bildiri özetinin gönderilmesi: 19 Ekim 2007
Bildirilerin kabul edildi¤i bilgisinin aç›klanmas›: 30 Kas›m 2007
Bildirilerin son halinin teslimi: 23 Ocak 2007
Bildirilerle ilgili sorular için: callforpapers@uia2008torino.org
Kongre Organizasyon Ofisi
XXIII UIA World Congress Torino 2008
Palazzo Graneri
Via Bogino 9
I10123 Torino - Italy
Tel: +39 011 23415402
Faks: +39 011 09652256
Kongre’nin web sayfas›na ulaﬂmak için:
www.uia2008torino.org
Bildiri ça¤r›s›na ulaﬂmak için:
www.uia2008torino.org/cfp/CFP_invitation_eng.pdf
UIA Kongreleri hakk›nda bilgi almak için:
www.uia-architectes.org/texte/france/Menu-6/1-congres.html
Sorular için:
info@uia2008torino.org
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Buluﬂma

Mimarl›k ve Kent Buluﬂmalar›’n›n Alt›nc›s› Eskiﬂehir’de
Gerçekleﬂti: "Sanayi Kentleri ve Mimarl›k"
Üniversitesi Rektörü Fevzi Sürmeli, Eskiﬂehir Büyükﬂehir Belediyesi Baﬂkan› Y›lmaz Büyükerﬂen ve Eskiﬂehir
Vali Yard›mc›s› Ekrem Ball› yer ald›.
Kongrenin tematik sunuﬂunu "Sanayi Politikalar› ve
Kentler" baﬂl›kl› sunuﬂu ile Prof. Dr. Ruﬂen Keleﬂ gerçekleﬂtirdi. Keleﬂ, sunuﬂunda ülkenin sanayi politikalar›na de¤inirken, bu politikalar›n genelde bütüncül planlama yerine parçal› çözümler ›ﬂ›¤›nda gerçekleﬂtirildi¤ini ve sanayi politikalar›n›n bu nedenle planlamay› proje
baz›nda de¤erlendirmekten kurtulamad›klar›n› belirtti.
Türkiye Mimarl›k Politikas›’na Do¤ru Mimarl›k ve Kent
Buluﬂmalar›’n›n alt›nc›s› ve sonuncusu, Anadolu kültürlerinin kavﬂak noktas› olan Eskiﬂehir’de "Sanayi Kentleri ve Mimarl›k" temas› alt›nda gerçekleﬂtirildi. 28–29
Temmuz 2007 tarihleri aras›nda, Anadolu Üniversitesi
Yunus Emre Kampusu Sinema Salonu’nda gerçekleﬂen
buluﬂmada, kentinin zengin tarihsel birikiminin yan› s›ra, Eskiﬂehir’in Cumhuriyet döneminin ilk sanayi kentlerinden biri olmas› ile baﬂlayan sürecin, kentin kültürel
ve sosyal kimli¤ine yans›malar› ve sanayi kentlerinin günümüz koﬂullar› içerisindeki rolleri tart›ﬂ›ld›. Bunun yan› s›ra Eskiﬂehir’in, ülke çap›nda önemli bir e¤itim merkezi durumuna gelmesine neden olan Anadolu ve Osmangazi Üniversiteleri ve Aç›k Ö¤retim Sistemi ile yaﬂad›¤› dönüﬂümler, kent için öngörülen yeni planlar ve
stratejiler dile getirilirken, bu özelliklerin ve bilgi birikiminin Türkiye Mimarl›k Politikas› metnine olas› katk›lar›
tart›ﬂ›ld›.
Kongrenin aç›l›ﬂ konuﬂmalar›nda Eskiﬂehir ﬁubesi Baﬂkan› Halit Halaç, Genel Baﬂkan Bülend Tuna, Anadolu
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Kongrenin bölgesel sunuﬂlar›nda Doç. Dr. Sadun Özel
yönetiminde Prof. Dr. Halime Do¤ru, Doç. Dr. Taciser Sivasl› ve Hülya Çopuro¤lu sunuﬂlar›n› gerçekleﬂtirdiler.
Bölgesel sunuﬂlar›n ard›ndan Prof. Dr. Günhan Dan›ﬂman’›n yönetti¤i panelin ilk konuﬂmac›s› Prof. Dr. Nur
Esin, "Kenti Okumak" adl› sunuﬂunu, Osman Arolat
ise, "Endüstrinin Mekânsal Yerleﬂimi" baﬂl›kl› sunuﬂunu gerçekleﬂtirdi. Eskiﬂehir Sanayi Odas› Baﬂkan› Savaﬂ Özdemir ise, Eskiﬂehir’de Cumhuriyet döneminden
günümüze uygulanmakta olan sanayi yap›lar›n›n projelerinden, kent içindeki yerleﬂimlerinden ve bu yap›lar›n
kente kazand›rd›¤› ektilerden bahsetti. Panelin en son
konuﬂmac›s› olan Doç. Dr. Ça¤atay Keskinok, "Sanayinin Kentle Bütünleﬂmesi" adl› sunumunda, sanayi kentinin mekân›n›n nas›l üretilebilece¤i, sanayi ile di¤er
kentsel mekânlar›n birlikte nas›l iç içe bar›nabileceklerine eleﬂtirel bir bak›ﬂ aç›s› sundu.
Toplant› Prof. Dr. Sümer Gürel’in yönetti¤i forum ile
sonland›. Etkinli¤in son günü ise Frigya Vadisi’ne teknik
gezi düzenlendi.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Triennal

Oslo Mimarl›k Triennali
2007, Norveç
27 Eylül - 5 Ekim 2007
http://www.oslotriennale.no
Bu sene 27 Eylül-5
Ekim tarihleri aras›nda Norveç Ulusal Mimarlar Birli¤i
(NAL)’nin katk›lar›yla düzenlenen Oslo
Triennal’i uluslararas› mimarl›k bienalleri aras›nda
üçüncü bienal olarak öne ç›kmaktad›r. Her üç senede
bir düzenlenmesi
hedeflenen bu buluﬂma ile Norveç
ve di¤er ‹skandinav ülkelerinin mimarl›k ortamlar›n›n
uluslararas› platforma taﬂ›mas› ve bu platformda tart›ﬂ›larak yeni fikirlerin do¤mas› için olanak sa¤lanmas›
hedefleniyor. Triennal’in bu sene için belirlenen temas›
ise "Risk Kültürü" (Culture of Risk). Bu tema çerçevesinden hareketle yeni ve yarat›c› düﬂünce ve görüﬂlere
karﬂ› bir istem yaratmak hedeflenirken, Norveç özelinde yeni düﬂünce potansiyelleri ve bir ulus olarak Norveç’in ne gibi de¤erleri simgeledi¤i, simgeleyebilece¤i
tart›ﬂ›lacak. Pek çok sergi, seminer, forum ve etkinli¤in
gerçekleﬂtirilece¤i etkinlik program› hakk›nda detayl›
bilgi etkinlik internet adresinden edinilebilir.

Cityscape Architecture
Review Ödülleri: "Design
for an Emerging World"
Teslim Tarihi: :30.08.2007

The Architectural Review ve Cityscape, dördüncü Cityscape Architecture Review Ödülleri için tekrardan bir araya geldiler. Yar›ﬂman›n bu seneki temas› "Design for
an Emerging World" (Yeni Oluﬂan Dünya için Tasar›m),
Körfez Ülkeleri, Orta Asya, Afrika, Güney Amerika ve Güney - Do¤u Asya bölgelerinde uygulanm›ﬂ olan tasar›m
ve mimari ürünlerin ödüllendirilmesini hedefliyor. Yar›ﬂma; ticari/çok amaçl›, kamusal mekân, e¤lence mekân›, konut ve turizm/seyahat/spor alanlar›ndaki yap›lar›
kapsayan beﬂ kategoriden oluﬂmakta. Yar›ﬂmada kategori ödüllerinin yan› s›ra Çevre Ödülü, ‹slam Mimarisi
Ödülü ve Masterplanning Ödülü verilecek. De¤erlendirme jürisinde yer alan isimler ise; Paul Finch (Architectural Review Editörü), Sunand Prasad (RIBA Baﬂkan›),
Ken Yeang (Malezya), Fatih Rifki (American University
of Sharjah) ve Suha Ozkan (World Architecture Community Baﬂkan›).

‹letiﬂim Adresi: www.cityscape.ae/awards

‹letiﬂim Adresi:

http:// www.oslotriennale.no
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Ödül

TC Kültür ve Turizm Bakanl›¤› II. Ulusal Mimarl›k
Koruma Ödülleri
Teslim Tarihi: 21.09.2007

Binlerce y›ll›k kültür gelene¤i ve birikime sahip ç›kma
amac›yla Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan bu sene
ikincisi düzenlenen Ulusal Mimarl›k Koruma Ödülleri,
kültür miras›na hak etti¤i sayg›n›n gösterilmesi ve korunmas›, koruma bilincinin geliﬂtirilmesi, koruma, yöntem, ölçüt ve de¤erlerinin özgünleﬂtirilmesi, özendirilmesi ve baﬂar›l› örneklerin teﬂvik edilmesini hedeflemektedir.
Söz konusu etkinlik çerçevesinde, Ulusal Mimarl›k Koruma Ödülleri 5 ana dal ve 9 ayr› alt kategoride verilecek olup, ödül ﬂartnamesinde öngörülen koﬂullar› yerine getirmek kayd›yla tüm kat›l›mc›lara aç›kt›r.
Ulusal Mimarl›k Koruma Ödülleri kategorileri ve ödül
miktarlar› ﬂöyledir;
1. Koruma Uygulama Baﬂar› Ödülleri
• Tarihi Çevrede Yeni Yap› Ödülleri
• Uygulama Baﬂar› Ödülü -5.000 YTL. ve Plaket
• Yap›mc› Ödülü -Plaket
• Restorasyon Uygulama Dal› Ödülleri
• Restorasyon-Koruma Baﬂar› Ödülü -5.000 YTL. ve Plaket
• Yap›mc› firma ya da ekip Ödülü -Plaket
Tarihi Çevre Koruma Kapsam›nda Sokak Sa¤l›klaﬂt›rma
veya Çevre Düzenlemesi Uygulama Ödülleri
• Uygulama Baﬂar› Ödülü -5.000 YTL. ve Plaket
• Yap›mc› Ödülü -Plaket
2. Koruma Projeleri Baﬂar› Ödülleri
An›tsal Yap› Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri -5.000 YTL. ve Plaket
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Sivil Mimarl›k Örne¤i Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri -5.000 YTL. ve Plaket
Arkeolojik alanda Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon
Projeleri -5.000 YTL- ve Plaket. Tarihi Çevrede Yeni Yap› Projesi -5.000 YTL. ve Plaket
Tarihi Çevre Koruma Kapsam›nda Sokak Sa¤l›klaﬂt›rma
veya Çevre Düzenlemesi Projesi -5.000 YTL. ve Plaket
Koruma Amaçl› ‹mar Plan› ~ 5.000 YTL. ve Plaket
3. Koruma Uygulamas› Ustal›k Ödülü- 5.000 YTL. ve
Plaket
4. Korumaya Katk› Ödülü- Plaket
5. Koruma Onur Ödülü- Plaket
II. Ulusal Mimarl›k Koruma Ödüllerine iliﬂkin ﬂartname
ve di¤er dokümanlara Bakanl›k internet sitesinden
(www.kultur.gov.tr) ulaﬂ›labilir.
Ödül takvimi:
‹lan Tarihi: Resmi Gazete'de ‹lan Tarihi
Son soru sorma tarihi: 17 A¤ustos 2007
Sorular›n e-posta arac›l›¤› ile yan›tlanmas› için son tarih: 31 A¤ustos 2007
Baﬂvuru Süresi: 17-21 Eylül 2007
Sonuçlar›n ilan tarihi: 9 Kas›m 2007
Bilim Kurulu:
Bilim Kurulu'nun ön elemesinden geçen baﬂvurular,
Ulusal Jüri taraf›ndan de¤erlendirilecek ve ödüle de¤er
bulunanlar, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar›
ve Müzeler Genel Müdürlü¤ünce düzenlenecek törende
sahiplerine takdim edilecektir.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
II. Ulusal Mimarl›k Koruma Ödülleri Bilim Kurulu Üyeleri
Asil Üyeler:
Prof. Dr. Nevin Akp›nar
Prof. Dr. Havva Iﬂ›k
Prof. Dr. Metin Sözen
Prof. Dr. Alper Ünlü
Doç. Dr. Yegan Kahya
Yrd. Doç. Dr. Rahmi Erdem
Dr. Fuat Gökçe
Yedek Üyeler:
Prof. Dr. Baﬂak ‹peko¤lu
Doç. Dr. Zeynep Enlil
Doç Dr. Deniz ‹nceday›
II. Ulusal Mimarl›k Koruma Ödülleri Ulusal Jüri Üyeleri
Asil Üyeler:
Prof. Dr. Günkut Ak›n
Prof. Dr. Cevat Erder
Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy
Prof. Dr. Yüksel Öztan
Prof. Dr. Mete Tapan
Prof. Dr. Filiz Yeniﬂehirlio¤lu
Kültür Varl›klar› ve Müzeler Gen. Müd. Restorasyon ve
Yap› ‹ﬂleri Dai. Bﬂk. Mustafa Bozdemir
Yedek Üyeler:
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay
Prof. Dr. Hülya Koç
Prof. Dr. Suphi Saatçi
‹letiﬂim Adresi:
korumaodulleri@kultur.gov.tr
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

AUTOCAD
Kurs Program›
Günler
Saat
Kurs Süresi
Kurs Ücreti
Mimarlar
Ö¤renciler
Yer

2007

: Cumartesi
: 9.30 - 15.30
: 60 saat
: 400.00 YTL.
: 300.00 YTL.
: Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

ARCHICAD 10
Kurs Program›
Günler
Saat
Kurs Süresi
Kurs Ücreti
Mimarlar
Ö¤renciler
Yer

: Çarﬂamba - Cuma
: 18.30 - 21.30
: 48 saat
: 400.00 YTL.
: 300.00 YTL.
: Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

KURS KAYITLARI
DEVAM ED‹YOR
www.kultur.gov.tr
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Ödül

RIBA Stirling Ödülü 2007 Aday Listesi Aç›kland›
RIBA taraf›ndan geride kalan sene içinde mimarl›k
alan›na katk›da bulunmuﬂ mimara verilen Stirling
Ödülü’nü almaya aday görülen mimarlar›n ve projelerin listesi aç›kland›. Mimarl›k alan›n›n en prestijli ödüllerinden biri olan Stirling Ödülü’nün sahibi
Ekim ay›nda belirlenecek. Kazanan mimar›n 20
000£ para ödülü alaca¤› Striling Ödülü için haz›rlanan aday listesinde iki projesi ile yer alan David
Chipperfield’›n ﬂans› büyük görünüyor.

1

5

2007 Stirling Ödülü adaylar› ve projeleri aﬂa¤›daki gibidir:
America's Cup Building, Valencia – David Chipperfield
Casa da Musica, Porto - OMA
Dresden Station Redevelopment, Dresden – Foster and Partners

2

Museum of Modern Literature, Marbach am Neckar – David Chipperfield
The Savill Building, Windsor – Glenn Howells Architects
Young Vic Theatre, Londra - Haworth Tompkins
6

‹letiﬂim Adresi: http://www.architecture.com
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

22

America's Cup Building, Valencia – David Chipperfield
Casa da Musica, Porto - OMA
Dresden Station Redevelopment, Dresden – Foster and Partners
Museum of Modern Literature, Marbach am Neckar – David Chipperfield
The Savill Building, Windsor – Glenn Howells Architects
Young Vic Theatre, Londra - Haworth Tompkins

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

GEZ‹

t

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Dünya Kültür Miras› Mardin
Gaziantep-Urfa-Harran-Mardin-MidyatHasankeyf - Diyarbak›r
11 - 14 Ekim 2007

3 Gece - 4 Gün

Ayr›nt›l› Bilgi ‹çin:
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
Pastoral Tur
Tel: 463 66 25
Tel: 465 29 70-71
www.izmimod.org.tr www.pastoraltour.com

Dünya Mimarl›k Günü 2007
FOTO⁄RAF YARIﬁMASI

"k›y›"

ULUSLARARASI YAPI ANKARA FUARI
Tarih
Yer
Ziyaret Saatleri
‹letiﬂim

06 – 09 Eylül 2007
Alt›npark Expo Center
Hergün 11:00 - 19:30
www.yapiankara.com

ULUSLARARASI YAPI ‹ZM‹R FUARI
Tarih
Yer
Ziyaret Saatleri
‹letiﬂim

01 - 04 Kas›m 2007
Kültürpark Fuar Alan›
Hergün 11:00 - 19:30
www.yapiizmir.com

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Teslim Tarihi: 10 Eylül 2007 Pazartesi 18.00

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi, mimarl›k haftas› etkinlikleri çerçevesinde düzenledi¤i
foto¤raf yar›ﬂmas›n›n konusunu bu y›l "k›y›"
olarak belirleyerek yar›ﬂmac›lara kendi yorumlar›n› türetebilecekleri, yarat›c›l›¤› körükleyecek bir çerçeve sunmay› amaçl›yor.
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Yar›ﬂma

Üçüncü Bin Y›lda Yaﬂayan Osmanl› Köyü – Cumal›k›z›k
Fikir Proje Yar›ﬂmas›
Teslim Tarihi :23.11.2007
Bursa ‹li, Y›ld›r›m ‹lçesi, " 3. Bin Y›lda Yaﬂayan Osmanl› Köyü - Cumal›k›z›k Fikir Proje Yar›ﬂmas› " Y›ld›r›m Belediye Baﬂkanl›¤› taraf›ndan, Kamu ‹hale Kanunu; Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mühendislik, Kentsel Tasar›m
Projeleri, ﬁehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar›ﬂmas› Yönetmeli¤i uyar›nca serbest, ulusal ve
tek aﬂamal› olarak yar›ﬂmaya ç›kar›lm›ﬂt›r.
Yar›ﬂmac›lar›n; Yar›ﬂma Yönetmeli¤i’nde belirtilen niteliklere haiz olmas›, A Kategorisi: Türk Mühendis ve Mimarlar Odas› Birli¤i (TMMOB), Mimarlar Odas› ve ﬁehir
Planc›lar› Odas› üyesi olmas›,B Kategorisi: Yüksekö¤retim Kurulu’na ba¤l› üniversitelerin Mimarl›k, ﬁehir ve
Bölge Planlama bölümlerinde lisans ö¤renimlerini sürdürmesi,C Kategorisi: Konuyla ilgili fikir sunmak isteyen
kat›l›mc› olmas›, ﬁartname sat›n alarak adres b›rakmas›, Yer Görme Belgesi almas› gerekmektedir.
Ödüller
A Kategorisi :
1.Ödül 15.000,00 YTL
2.Ödül 10.000,00 YTL
3.Ödül 7.500,00 YTL
B Kategorisi :
1.Ödül 3.500,00 YTL
2.Ödül 2.500,00 YTL
3.Ödül 1.500,00 YTL
C Kategorisi :
1.Ödül 3.500,00 YTL
2.Ödül 2.500,00 YTL
3.Ödül 1.500,00 YTL
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Yar›ﬂma Takvimi
Yar›ﬂman›n ilan›
Sorular için son gün
Sorular›n cevaplanmas›
Teslim tarihi
Jüri de¤erlendirme
Sonuçlar›n ‹lan›
Kolokyum ve Ödül Töreni
Sempozyum

: 06 A¤ustos 2007 Pazartesi
: 14 Eylül 2007 Cuma
: 24 Eylül 2007 Pazartesi
: 23 Kas›m 2007 Cuma
: 30 Kas›m 2007 Cuma
: 03 Aral›k 2007 Pazartesi
: 08 Aral›k 2007 Cumartesi
: 08 Aral›k 2007 Cumartesi

Dan›ﬂman Jüri Üyeleri
Özgen KESK‹N, Y›ld›r›m Belediye Baﬂkan›
Ali ALTUNTAﬁ, Bursa ‹l Özel ‹daresi Genel Sekreteri
Melih TÜRA, Mimar, Mimarlar Odas› Bursa ﬁubesi Baﬂkan›
Mustafa KARAKOÇ, Mimar, Y›ld›r›m Belediyesi Teknik Bﬂk. Yrd.
Nilüfer AKINCITÜRK, Prof. Dr., UÜ. Müh.-Mim. Fak.,Mim.Böl.,Yap› Bilgisi Anabilim Dal› Bﬂk.

Raﬂit TUNA,

ﬁehir Planc›s›, ﬁehir Planc›lar› Odas› Bursa ﬁubesi Bﬂk.

Asli Jüri Üyeleri
Cengiz BEKTAﬁ, Yük. Müh. Mimar
Neslihan DOSTO⁄LU, Prof. Dr. UÜ. Müh.-Mim. Fak., Mim. Böl. Bﬂk,
Alper ÜNLÜ, Prof. Dr., ‹TÜ Mim.Fak., Mim.Böl., Bina Bilgisi Anabilim Dal›
Ö¤r. Üyesi

Serhad AKCAN,

Y.Mimar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›-Koruma Planla-

mas›, Kültür Yat›r›m ve Giriﬂimlerini Teﬂvik Daire Baﬂkan›

Bilge IﬁIK, Doç. Dr. ‹TÜ Mim.Fak., Mim.Böl.,Yap› Bilgisi Anabilim Dal› Ö¤r. Üyesi
Do¤an YAVAﬁ, Dr., UÜ. Fen-Edebiyat Fak., Sanat Tarihi Böl. Ö¤r. Gör.
Murat TAﬁ, Dr., UÜ. Müh.-Mim. Fak., Mim. Böl., Yap› Bilgisi Anabilim Dal›
Ö¤r. Gör.

‹letiﬂim Adresi: cumalikizik2007@yildirim.bel.tr
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Yar›ﬂma

Kahramanmaraﬂ Kültür Park› Ulusal Mimari Proje Yar›ﬂmas›
Teslim Tarihi :27.12.2007

Ahmet ﬁEKKEL‹, Yük.Mimar (‹TÜ)

Yar›ﬂman›n amac› "Kahramanmaraﬂ Kültür Park›" konulu tasar›m gerçekleﬂtirilirken, kültür, sanat, bilim ve
çevre de¤erlerinin rekabet yolu ile geliﬂtirilmesine, çok
say›da seçenekten ekonomik, iﬂlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmas›na ve
güzel sanatlar›n teﬂvikine; ayr›ca, ilgili mesleklerin geliﬂmesine, etik de¤erlerin yerleﬂmesine ve uluslararas›
rekabet gücü kazanmalar›na uygun ortam sa¤lamakt›r.

Burhanettin TÜRKKAHRAMAN, Ziraat Yük.Müh. (GA)

Söz konusu arsada kültür, sanat, bilim, yöre ve çevre
de¤erlerinin, kentin gereksinimi olan yeﬂili olabildi¤ince
içine alarak tasarlanacak, insan ölçe¤ine görsel ve fiziksel olarak duyarl›, aç›k ve kapal› mekanlarla; Kentlinin
farkl› gereksinimlerine yirmi dört saat yan›t verebilecek,
çok aktiviteli bir kent merkezi: Kentliyi buluﬂturma, sanatla kaynaﬂt›rma, e¤itme, e¤lendirme, bilgilendirme,
dinlendirme, doyurma mekanlar›n›n iç içe oldu¤u bir
merkez düﬂünülmesi istenmektedir.

Fahri Y‹⁄‹TO⁄LU, Harita Mühendisi (KTÜ)

Yar›ﬂma alan› kent merkezinde yer alan ana caddelerin
kesiﬂti¤i dört yan› trafikle çevrili bir kavﬂak noktas›ndad›r. Bu nedenle her yönden kentlinin eriﬂmesine aç›kt›r,
kentlinin kullan›m yo¤unlu¤u ile iliﬂkili olarak aç›k ve kapal› kullan›mlar›n dengeli ve yerleﬂimin sorgulanarak tasarlan›lmas› beklenmektedir. Yaya-taﬂ›t ve servis ulaﬂ›mlar› yak›n çevre içinde kentsel ölçekte ve çok boyutlu düﬂünülmeli ve de¤erlendirilmelidir.

Ödüller:

Dan›ﬂman Jüri Üyeleri:
Cemal TANRIVERD‹, Yük. Mimar (‹TÜ)
S›dd›k SEZAL, Mimar (‹DGSA)
Abdullah ÖZDEM‹R, Mimar (ADMMA)
Asl› Jüri Üyeleri:
Nuran ÜNSAL, Mimar (ADMMA) (b.GÜ)
Mustafa UZUNLAR, ‹nﬂaat Mühendisi (‹TÜ)

3. Mansiyona Net : 5.000 YTL:

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Cengiz ﬁ‹R‹KC‹, ﬁehir Planc›s› (‹TÜ)
Yedek Jüri Üyeleri:
ﬁeçkin KUTUCU, Dr.Mimar (‹YTE)
Ahmet KARA, Yük.Mimar (YTÜ)
Mehmet KUﬁÇUO⁄LU, Mimar (YTÜ)
Raportörler:
Hac› Mehmet GÜNER, Mimar (‹TÜ)
Raportör Yard›mc›s›:
Emine DEM‹RKOL, Mimar (UÜ)
Yar›ﬂma Süresi:
Yar›ﬂma 27/8/2007 günü baﬂlay›p 27/12/2007 günü
saat 17.00'da sona erecektir.
1. Ödüle Net : 25.000 YTL.
2. Ödüle Net : 20.000 YTL.
3. Ödüle Net : 15.000 YTL.
Mansiyonlar:
1. Mansiyona Net : 5.000 YTL:
2. Mansiyona Net : 5.000 YTL:
4. Mansiyona Net : 5.000 YTL:
5. Mansiyona Net : 5.000 YTL:
SATIN ALMA Toplam bedel 10.000 YTL. olup, sat›n alma adedi jüri taraf›ndan belirlenecektir.
‹letiﬂim Adresi: yarisma@kahramanmaras.bel.tr
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Sonuçlanan Yar›ﬂma

‹stanbul Büyükkent ﬁubesi 2008 Y›l› Ajandas› Foto¤raf
Yar›ﬂmas›: "Cumhuriyet Dönemi Mimari Miras›" Sonuçland›
Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent ﬁubesi’nin her y›l
geleneksel olarak düzenledi¤i foto¤raf yar›ﬂmas›n›n dokuzuncusunu "Cumhuriyet Dönemi Mimari Miras›" konu
baﬂl›¤›yla gerçekleﬂtirildi.
Yar›ﬂmaya toplam 90 kiﬂi 467 foto¤raf kat›ld›.
Hilmi Etikan, Aras Neftçi, ‹lteriﬂ Tezer, Güven Birkan ve
ﬁeniz Kabaday›’dan oluﬂan Seçici Kurul, de¤erlendirdi¤i 401 dijital ve 66 dia aras›ndan ancak 15 adet foto¤raf› (2 dia ve 13 dijital), Cumhuriyet Dönemi yap›s› oldu¤u bir kez daha kontrol edilmesi koﬂuluyla, seçkiye uygun buldu.
Kapak foto¤raf› da dahil olmak üzere eksik kalan 26
adet foto¤raf için Murat Germen, ‹zzet Keribar, Mehmet
K›smet, Nevzat Çak›r, Cemal Emden, Özer Kanburo¤lu,
‹sa Çelik, Sabit Kalfagil ve Ali Dost Ertu¤rul gibi foto¤raf
sanatç›lar›ndan konuyla ilgili ürün istenmesine karar verildi.
2008 Y›l› Ajanda Foto¤raf Yar›ﬂmas›’n›n ödül töreni ve
sergi aç›l›ﬂ›, 1 Ekim 2007 tarihinde Y›ld›z Saray› D›ﬂ Karakol binas›nda gerçekleﬂtirilecektir.
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Ad - soyad

Foto¤raf Ad›

Ümit Kaz›m Sand›kç›

Etnografya Müzesi, Ankara 2004,
Arif Hikmet Koyuno¤lu 1925/1927

Adnan Özerler

Sat›l›k, ﬁiﬂli Ataman, Temmuz 2007

‹smail Tütün

An›tkabir, Ankara 2007,
Panaromik Birleﬂtirme

‹smail Tütün

Kanyon, ‹stanbul 2006,
Levent Al›ﬂveriﬂ Merkezi

‹smail Tütün

Cevahir, ‹stanbul 2007,
ﬁiﬂli Al›ﬂveriﬂ Merkezi

Fehmi ‹çyer

Büyükﬂehir Belediyesi, ﬁehzadebaﬂ›,
‹stanbul 2007

Mustafa Demirbaﬂ

Eski Meclis, Ankara 2007

Mustafa Demirbaﬂ

Ulus Meydan›ndan Bak›ﬂ,
Ankara 2007

‹. H. Zeka Sa¤lam

Cumhurbaﬂkanl›¤› Köﬂkü, Florya‹stanbul 2007, Köﬂk ve Çevresi

Haluk Sarg›n

II. Vak›f Apartman›, Ankara 2007

Sinan Baﬂkan

Bir ‹stanbul Sentezi, ‹stanbul Nisan 2006,
‹stanbul Yeﬂilyurt Feneri-Polat Oteli

Bahad›r Aksan

Gar, Ankara 2005, Cumhuriyet
Miras› Önünde Köylü Teyze

‹brahim Ayﬂ›l

Eski Meclis Binas›, Ankara 2007

Kemal Aslan

Paraﬂüt Kulesi, ‹zmir-Temmuz 2007

Selim Uçar Çam

Cumhuriyet Yap›lar› 3, ‹zmir 2007,
ﬁair Eﬂref Bulvar›nda bulunan
Cumhuriyet dönemi tarihi yap›lar›
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Mimarl›k Vakf›

Mimarl›k Vakf›’ndan
Yard›mlaﬂma Sand›¤› Aidat
Ödemeleri
2006 y›l› ve önceki y›llardan ödenmemiﬂ aidatlar› olan üyelerimiz, aidatlar›n› 2007 y›l› de¤erleri üzerinden ödeyebilirler.
Bir y›ldan fazla birikmiﬂ aidat borcu olan üyelerin, üyelikleri yönetmelik gere¤i otomatik olarak ask›ya al›nmaktad›r.
Bu üyeler, üyeliklerini, tekrar geçerli hale getirmek istedikleri taktirde, birikmiﬂ aidatlar›n›, 2007 aidat miktar› üzerinden hesaplayarak ödeyebilirler. Böylece, üye olduklar› tarihten itibaren Sand›¤›n sa¤lad›¤› haklardan yararlanabilirler.

2007 y›l› aidat miktar›

90 YTL’dir.
Nakit ödeme: Aidat›n›z›, Mimarl›k Vakf› merkezine, sizi ziyaret eden Vak›f görevlilerine ya da Mimarlar Odas› ﬁubelerine makbuz karﬂ›l›¤›nda,
Kredi Kart›: Kredi kart› bilgilerini ve uygun ödeme plan›n›z›
Vakfa ulaﬂt›rararak,
Banka: Yard›mlaﬂma Sand›¤›’n›n
Vak›flar Bankas› Beyo¤lu ﬁubesi
026 436 15 76 veya
Garanti Bankas› Galatasaray ﬁubesi
068 629 88 02 nolu hesab›na yat›rarak, ödeyebilirsiniz.
Mimarl›k Vakf›
Tel: 0 212 245 16 66
Faks: 0 212 249 08 32
www.mimarlikvakfi.org.tr

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Mimarl›k Vakf› E¤itim ve Burs Fonu’ndan 20062007 ö¤retim y›l›nda 42 ö¤rencinin her birine
9 ay boyunca, ayda 110 YTL burs verilmesi
program› sürüyor.

2006-2007 E¤itim
Dönemi Burslar›
Devam Ediyor
Ekim ay›ndan baﬂlayarak Kas›m, Aral›k,
Ocak, ﬁubat, Mart aylar› için toplam
27.720 YTL burs ödemesi yap›ld›. Nisan –
Haziran dönemi ödenecek burslar›n
karﬂ›lanabilmesi için 13.860 YTL ba¤›ﬂa
ihtiyaç var. Burslar her dönem oldu¤u gibi
bu amaçla Vakfa yap›lan ba¤›ﬂlarla
karﬂ›lanacakt›r.

Ba¤›ﬂlar›n›z› Bekliyoruz
‹lginizi esirgemeyece¤iniz umuduyla...
Mimarl›k Vakf› E¤itim ve Burs Fonu Hesab›:
Vak›flar Bankas› Beyo¤lu ﬁubesi
Hesap No: 026 202 64 89
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2007 - Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme Sistemi ile Mimarl›k
Ö¤rencisi Alan Yüksekö¤retim Lisans Programlar› ve
Kontenjanlar› Aç›kland›
ANADOLU Ü. MMF/MB (ESK‹ﬁEH‹R)

50

BAHÇEﬁEH‹R Ü. MF/MB (‹STANBUL)

40 + 12 (52)

BALIKES‹R Ü. MMF/MB (BALIKES‹R)

30

BEYKENT Ü. MMF/MB (‹STANBUL)

30 + 5 (35)

BOZOK Ü. MMF/MB (YOZGAT)

30

ÇUKUROVA Ü. MMF/MB (ADANA)

50

D‹CLE Ü. MMF/MB (D‹YARBAKIR)

30

DOKUZ EYLÜL Ü. MF/MB (‹ZM‹R)

60

ERC‹YES Ü. MF/MB (KAYSER‹)

40

ESK‹ﬁEH‹R OSMANGAZ‹ Ü. MMF/MB (ESK‹ﬁEH‹R)

30

GAZ‹ Ü. MMF/MB (ANKARA)

60

HAL‹Ç Ü. MF/MB (‹STANBUL)
‹STANBUL KÜLTÜR Ü.MMF/MB (‹STANBUL)

60 + 5 (65)
65+ 15 (80)

‹STANBUL TEKN‹K Ü. MF/MB (‹STANBUL)
‹ZM‹R EKONOM‹ Ü. GSTF/MB (‹ZM‹R)

50 + 5 (55)
30

KARABÜK Ü. FETH‹ TOKER GSTF/MB (SAFRANBOLU)

30

KARADEN‹Z TEKN‹K Ü. MF/MB (TRABZON)

60

KOCAEL‹ Ü. MTF/MB (‹ZM‹T)

40

YAﬁAR Ü. MMF/MB (‹ZM‹R)

30 + 10 (40)

YED‹TEPE Ü. MMF/MB (‹STANBUL)

45 + 15 (60)

YILDIZ TEKN‹K Ü. MF/MB (‹STANBUL)

120

TOPLAM

1587

DO⁄U AKDEN‹Z Ü. MF/MB (GAZ‹MAGUSA-KKTC) 50 + 3 (53)
G‹RNE AMER‹KAN Ü. MMF/MB (G‹RNE-KKTC)

60 + 6 (66)

LEFKE AVRUPA Ü. MMF/MB (LEFKE-KKTC)

40 + 1 (41)

ULUSLARARASI KIBRIS Ü.GSF/MB(LEFKOﬁA-KKTC)30+5 (35)
YAKIN DO⁄U Ü. MF/MB (LEFKOﬁA-KKTC)
TOPLAM

50 + 5 (55)
250

AZERBAYCAN M‹MARLIK ve‹NﬁAAT Ü.MF/MB(BAKÜ)28+2(30)
MOLDOVA TEKN‹K Ü. (KIﬁ‹NEV-MOLDOVA)
TOPLAM
GENEL TOPLAM

3
33
1870

40 + 5 (45)

MARD‹N ARTUKLU Ü. MMF/MB (MARD‹N)

20

MERS‹N Ü. MF/MB (MERS‹N)

25

M‹MAR S‹NAN GÜZEL SANATLAR Ü. MF/MB (‹STANBUL)

80

ORTA DO⁄U TEKN‹K Ü. MF/MB (ANKARA)

Kaynak : ÖSYM 2007 Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme Sistemi K›lavuzu
(...+’den sonraki rakamlar burslu ö¤renci kontenjan say›s›d›r.
MF

: Mimarl›k Fakültesi

MMF

: Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi

60

GSTF

: Güzel Sanatlar ve Tasar›m Fakültesi

SELÇUK Ü. MMF/MB (KONYA)

50

MTF

: Mimarl›k ve Tasar›m Fakültesi

SÜLEYMAN DEM‹REL Ü. MMF/MB (ISPARTA)

30

GSF

: Güzel Sanatlar Fakültesi

TRAKYA Ü. MMF/MB (ED‹RNE)

60

MB

: Mimarl›k Bölümü

28

40

130

‹ZM‹R YÜKSEK TEKNOLOJ‹ ENST‹TÜSÜ MF/MB (‹ZM‹R)

MALTEPE Ü. MF/MB (‹STANBUL)

ULUDA⁄ Ü. MMF/MB (BURSA)
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Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi ile Anlaﬂmal› Kuruluﬂlar
Davran›ﬂ Teknolojileri Merkezi
De¤iﬂim Yabanc› Dil Okullar›

NLP

Davran›ﬂ Teknolojileri Merkezi NLP De¤iﬂim Yabanc›
Dil Okullar› Odam›z üyelerine %10 indirim imkan› sunmaktad›r.

‹zmir Modern E¤itim Dersaneleri
‹zmir Modern E¤itim Dersaneleri Odam›z üyeleri
1. derece yak›nlar›na %25 indirim imkan› sunmaktad›r.

‹letiﬂim Adresi:
‹zmir ﬁubesi: ‹smet Kaptan Mah. Hürriyet Cad. 5/1
Kat:4 D:402 Konak /‹zmir Tel: 0 232 446 89 49
izmir@nlpdegisim.com

‹letiﬂim Adresi:
Gaziosmanpaﬂa Bulvar› No: 2 Hilton Center
Kat.3 Çankaya / ‹zmir
Tel: 441 46 79

Seymenler Restaurant
Bornova Çiçekli – Yakaköy

MTN Digital Bask› Merkezi

‹letiﬂim Adresi:
ayberk.savasan@gmail.com

sibel.cambay@gmail.com

Tel: 0 532 267 83 08

0 232 377 55 65

MTN Digital Bask› Merkezi Odam›z üyelerine
kopyalama hizmetlerinde %10 indirim, di¤er
ürünlerde de özel fiyat tarifesi uygulamaktad›r.
‹letiﬂim Adresi:
1456 sok. No: 10/A Alsancak / ‹zmir
Tel&Faks: 465 17 00 - 465 17 27

Loca Cafe&Restaurant

Ankara Emeklilik

Loca Cafe&Restaurant Odam›z üyelerine indirim
imkan› sunmaktad›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi, Ankara Emeklilik
ile Oda üyesi mimarlar›m›z›n ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamaya yönelik iﬂbirli¤i içerisindedir.

‹letiﬂim Adresi:
Merkez: ‹AOSB M. Kemal Atatürk Blv. No: 42/37 Çi¤li
Tel: 376 73 33 - 376 77 71
ﬁube: 1391 Sokak No: 4/B Alsancak
Tel: 464 73 06 - 464 73 56

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

‹letiﬂim Adresi:
www.ankaraemeklilik.com.tr
Yal› Cad. Karﬂ›yaka Apt. No: 234 K:1 D:1
Karﬂ›yaka
Tel: 0232 396 84 84
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Haber

Bakanlar Kurulu'nun
Onay›yla Resmi Statü
Kazanan Agora'da Kaz›lar
Yeniden Baﬂlad›

Allianoi'nin Ard›ndan Yön
Tabelalar› da Yok Edilmeye
Çal›ﬂ›l›yor
‹zmir’in Bergama ilçesinde yer alan Allianoi Antik Kenti,
Roma döneminden kalan ve içerisinde halen s›cak su
bar›nd›ran en eski ve en iyi korunmuﬂ termal tedavi
merkezlerinden bir tanesi. Kültür miras›nda 1998 y›l›nda baﬂlat›lan kaz› çal›ﬂmalar›, kaz› ruhsat› verilmedi¤i
için ﬂimdilerde sürdürülemiyor. 2005 y›l›nda Yortanl›
Baraj›n›n inﬂaat›n›n tamamlanmas› üzerine sular alt›nda kalma tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›ya kalan antik kentin
yön levhalar›n›n tahrip edilmesi nedeniyle turistlerin ziyaretleri de engellenmeye çal›ﬂ›l›yor.
Yortanl› Baraj› inﬂaat›n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan,
Koruma Kurulu taraf›ndan kaz› ve kurtarma çal›ﬂmalar›
tamamlan›ncaya kadar baraj›n su toplamaya baﬂlamamas›na karar verildi. Ancak seçim sürecinde baraj›n aç›l›ﬂ›n›n yap›laca¤› haberleri gündeme geldi ve bu süreç
Allianoi Antik Kenti’nin tabelalar›n›n tahrip edilmesine
de yol açt›.

‹zmir'in Namazgah semtindeki tarihi Agora'da yap›lan
kaz›lara iki y›ll›k aradan sonra yeniden baﬂland›.
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi Yard. Doç. Dr. Ak›n Ersoy’un kaz› baﬂkanl›¤›na atanmas›yla birlikte, projeye
kal›nan yerden devam edilecek.
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi ve ‹zmir Ticaret Odas› deste¤iyle baﬂlayan projede 2007 y›l› sonuna kadar üç ayr› noktada kaz› yap›laca¤› biliniyor. Agora’n›n gerçek
yaﬂ›n› bulmaya yönelik olarak avlusunda baﬂlat›lan kaz›, Bazilika’n›n do¤u kap›s›nda ve Odeon Bölgesi’nde
gerçekleﬂtirilecek.
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Yap› Malzemeleri Piyasa
Gözetimi ve Denetimi
Sektöre ve ‹lgili Paydaﬂlara Yönelik
Bilgilendirme Semineri
Tarih: 21 Eylül 2007
Son Kay›t Tarihi: 15 Eylül 2007
SMG Kredisi: 1
PROGRAM
09:15 - 10:00 Kay›t
10:00 - 11:00 1. Oturum
E¤itime Giriﬂ
Yap› Malzemeleri Direktifine Genel
Bir Bak›ﬂ
‹malatç›lar ‹çin CE ‹ﬂaretlemesi
“Tariq Nawaz”
Ara
11:15 - 12:30 2. Oturum
Yap› Malzemelerinin Kullan›m›
“Chris Mills”
Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Rolü
“Paul Allen”
Ö¤le Aras›
13:30 - 14:30 3. Oturum
Eurocode’lar
“Tariq Nawaz”

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Posterlerin sekreteryaya ulaﬂmas›
için son gün: 1 Ekim 2007

31

Yitirdiklerimiz

‹smail S‹VR‹
‹zmir bas›n›n›n duayenlerinden, ‹zmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Baﬂkan› ‹smail
Sivri 3 A¤ustos 2007 tarihinde yaﬂam›n› yitirdi. 1927
y›l›nda Manisa K›rka¤aç’ta
do¤an ‹smail Sivri ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat›
Bölümünü bitirdi. Gazetecili¤e 1951 y›l›nda ‹stanbul’da
Yeni Sabah Gazetesi’nde muhabir olarak baﬂlayan
Sivri, 1960 y›l›na kadar Dünya, Son Telgraf, Vatan,
Tercüman ve Havadis gazetelerinde çal›ﬂt›. 1960 y›l›nda Milliyet’in ‹zmir temsilcili¤ini üstlenen Sivri,
yirmi y›l bu görevi yürüttükten sonra emekliye ayr›ld›. Türkiye Gazeteciler Sendikas› ‹zmir ﬁubesi Baﬂkanl›¤› yapan ‹smail Sivri, Ege Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulunda ö¤retim görevlisi olarak çal›ﬂt›. "Yeﬂil Pancurlu Ev", "Kar›nca Dostlar›", "Yürekli
Kaplumba¤a", "Atatürk Çocuklar› Çok Severdi",
"Atatürk Tarihi" adl› kitaplar› yazan ‹smail Sivri’nin
çeﬂitli gazete ve dergilerde makale, röportaj ve
araﬂt›rma yaz›lar› yay›mland›.
‹smail Sivri’nin ailesine, dostlar›na ve tüm bas›n
camias›na baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

HABERLER

BÜLTEN‹

TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R ﬁUBES‹ ADINA
SAH‹B‹
: Tamer BAﬁBU⁄
SORUMLU YAZI ‹ﬁLER‹ MÜDÜRÜ : Nilüfer ÇINARLI
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ﬁube Kütüphanemize
Yeni Gelen Yay›nlar
Yap› Katalo¤lu 2007
Yap› Endüstri Merkezi
Mimar Olmak
Nafi Çil
‹mar Kanunu (2 cilt)
Celal Karavelio¤lu
80. Y›l›nda Cumhuriyet’in Türkiye Kültürü
Mimarlar Odas› ve Sanart
Sanat ve Çevre
Mimarlar Odas› ve Sanart
Türkiye’de Estetik
Mimarlar Odas› ve Sanart
Sanat ve Bilim - Sanat ve Sosyal Dan›ﬂmanl›k
Mimarlar Odas› ve Sanart
Mimarl›¤›n Aktörleri Türkiye 1900-2000
U¤ur Tanyeli
Yerel Süreli Yay›n • Ayda Bir Yay›mlan›r
Yay›n Yeri: 1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R
Tel: (0.232) 463 66 25 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr • http://www.izmimod.org.tr
SAYI : 2007/7 Bask› Tarihi: 01/09/2007
Bask›: DORUK GRAF‹K (0.212) 629 01 26
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