
Sayın Üyeler,
Mart sonunda, Türk SMD 
organizasyonu ve Kütahya seramik 
sponsorluğu ile 9. ve 10. dönem 
başkanlarının katıldığı bir istişare 
toplantısı yapıldı.Gündem maddeleri 
vve yol haritası belirlendi.
Şöyle ki;

1. KİK (Kamu İhale Kanunu)
-TOBB’a bağlı teknik müşavirlik 
mevzuatı değişikliği talebi ve yapılan 
çalışmalar konuşuldu.
-Seçilecek 3 Dernek üyesi ile KİK 
ziziyareti planlandı. 

2.MESLEK YASASI
-Pandemi döneminde konuşup 
tamamlanmış meslek yasası 
taslağının(çizim tekniği standartları, 
asgari ücret, istenenler listesi) vb gibi
konularla daha detaylı ve içeriğin
zzengin hale getirilmesi. 
-Murat Kurum ile TürkSMD’nin
görüşmesi konuşuldu. 
-Ayrıca yurt dışı iş görüşmelerinde
seyehat giderleri teşviği konusunda
 

TürkSMD’nin müsteşarla görüşmesine 
karar verildi.

3.FEDERASYON
-Dernek isimleri konusunda Durmuş 
Dilekci TSMD İzmir ve TSMD İstanbul 
olabilir mi önerisini sundu.
--Avukatlar ile araştırılacak, Bursa ve 
Muğla’da kurulacak dernekler için 
Nisan sonu harekete geçilecek.

4.SERBEST MİMAR DERGİSİ
Serbest Mimar dergisinin hazırlanan 
iki sayısı basılı olarak çıkacak. 
Sonrasında hazırlanacak tüm sayılar
dijital olacak.Dijital altdijital olacak.Dijital altyapı için 
araştırma yapılacak.

                                                 İzmir SMD
      10. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
                                            Tamer Aksüt



Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde 22-23 Ocak 2022 tarihinde  gerçekleşen olağan 
genel kurul ve seçimin ardından kazanan ‘Birlikte’ ekibini İzmir SMD olarak ziyaret 
ettik. Ziyaret sırasınsa Tamer Aksüt, İlker Kahraman, Yelda Tuna, Banu Aydın ve 
Mihriban Arısoy Artıktay ile birlikte yürütülen projeler ve ilerde yapılması planlanan 
etkinlikler hakkında konuşma imkanı buldu.

 

Mimar Sinan ölüm yıl 
dönümünde İzmir 
Serbest Mimarlar 
Derneği tarafından 
saygı ile anıldı.
9 Nisan 1588’de vefat
ededen Mimar Sinan 
anısınaTurgut Pura 
tasarımı Sinan 
heykeline çelenk 
bırakıldı.
Törene İzmirSMD 
başkan yardımcısı  
Dürrin UlDürrin Ulema,  üyemiz 
Necdet Ulema ve 
Mimarlar Odası İzmir 
Şube yöneticileri 
katıldı.
   

MİMARLAR ODASI 
TEBRİK ZİYARETİ

MİMAR SİNAN’I ANMA  



KNAUF, KNAUF INSULATION SPONSORLUĞUNDA
WITHCO COWORKING ‘DE BULUŞMA

Buluşma, Knauf ve Knauf Insulation sponsorluğunda Wıthco Coworking’de 9 Mart 
2022 tarihinde  gerçekleşti.
Etkinliğin ardından Ayda Şarapçılık ile şarap tadımı gerçekleşti.   



ŞİŞECAM SPONSORLUĞUNDA
WITHCO COWORKING ‘DE BULUŞMA

Buluşma, Şişecam sponsorluğunda Wıthco Coworking’de 30 Mart 2022 tarihinde  
gerçekleşti.
Şişecam sunumu sonrası gerçekleşen kokteylde üyeler biraraya gelme fırsatı buldu.    



VELUX SPONSORLUĞUNDA
WITHCO COWORKING ‘DE BULUŞMA

Buluşma, Velux sponsorluğunda Wıthco Coworking’de 13 Nisan 2022 tarihinde  
gerçekleşti.
Velux sunumu sonrası gerçekleşen kokteylde üyelerimiz Velux ürünleri, projelerde 
kullanımları hakkında detaylı konuşma fırsatı buldular.    



BizBize BULUŞMALARI’NIN
ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Her ayın ikinci haftası İzmir SMD 
üyeleri olarak birlik ve beraberliği 
güçlendirmek amacıyla bir araya 
geldiğimiz etkinlik serisi olan Biz Bize 
buluşmalarının üçüncüsü 9 Nisan 
2022 tarihinde Urla’da Hera’da 
kkahvaltı etkinliği ile gerçekleşti.

Restoratör Mimar Gökben Güven 
Özçiçek ve  Evin Egeli’nin mekanı 
Urla’da Hera’da gerçekleşen 
etkinlikte buluşan üyelerimiz, keyifli 
bir kahvaltı eşliğinde mesleki gündem, 
güncel uygulamalar, belediyeler, 
firfirmalar, yapılan söyleşiler gibi 
konularda konuşma fırsatı buldu.

 

   

   



İdealist İç Mimarlık Derneği Eğitim
Komisyonu projeleri kapsamında 
başlatlan Tasarım Atölyeleri 
Kalebodur desteğiyle devam ediyor.
Genc İc Mimarlar işbirliği ile 
düzenlenen ‘Tasarım Atölyeleri’nde, 
İdealist dİdealist derneği üyesi meslek 
profesyonelleri, iç mimarlık, mimarlık, 
endüstri ürünleri tasarımı eğitimi 
görmekte olan öğrencilerle buluşuyor.
6.Atölye 16 Nisan 2022 tarihinde 
13.00-16.00 arası, Öznur Turan Eke 
Eke Architecture yürütücülüğünde 
‘Mi‘Mimari-İç Mekan Tasarım İlişkileri 
Atölyesi’ olarak gerçekleştirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi ArtITU 
Sanatsal Bakış Kulübü önderliğinde 
öğrenciler tarafından düzenlenen 
mimarlık alanındaki ilk ulusal zirve 
olan ArchCAREER etkinliğinin 
dördüncüsü 18-19 Mart 2022 
tarihltarihlerinde ITU Mustafa Kemal 
Amfisinde yüz yüze olarak 
gerçekleştirildi.
Gözde Susam İnanç mimarlık 
eğitimini tamamladıktan sonra
’Mimaride; özgünlük, hareket ve 
dinamizm’üzerine yoğunlaşan 
sunumunu gsunumunu gerçekleştirdi.   

EKE ARCHITECTURE
MİMARİ-İÇ MEKAN TASARIM 
İLİŞKİLERİ ATÖLYESİ

ATÖLYE SİM
MİMARİDE; ÖZGÜNLÜK, HAREKET
VE DİNAMİZM



Değerli üyelerimiz,

İki ayda bir yayınladığımız bültenimizde İzmirSMD etkinliklerini sizlerle paylaşıyor, 
firma ürün tanıtımları ve bizbize etkinliklerimize katılamayan üyelerimizin de 
gündemimizi takip etmesini hedefliyoruz.

Pandeminin etkisinin biraz azaldığı şu günlerde etkinliklerde bir araya gelebilmek 
ve mesleki paylaşımlar yapabilmek amacıyla, bahar aylarını değerlendirmeye 
çaçalışıyoruz. Etkileşimi mümkün kılmak için sizleri etkinliklere katılmaya davet 
ediyoruz.  

İzmir Serbest Mimarlar Derneği olarak üyelerimizin projelerinden oluşan, 
web sitemizde yayınlayacağımız bir dijital kitapçık hazırlamaktayız. 
Bu kitapçığın sürdürülebilir olması, projelerin eklenmesiyle zenginleşmesini 
amaçlıyoruz. Bu sebeple istediğiniz projelerinizin eskiz, render, bitmiş halinin 
fotografları vb. görselleri ve yazıları İzmirSMD sekretaryasına iletmenizi rica ederiz. 
Proje sayProje sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur.
                                                                                          

                                                                                           
                                                                                            İzmir Serbest Mimarlar Derneği
                                                                                                     Medya Komisyonu
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