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Sayın Üyelerimiz,
Bildiğiniz üzere temmuz ayının son
günlerinde ülke genelinde başlayan
ve bir haftadır söndürülemeyen
orman yangınları, an itibariyle
kabaca 85000 futbol sahası
büyüklüğünde nitelikli orman
arazisini, onlarca yerleşkeyi ve
sayısız canlıyı yok etmiştir. Halen
devam eden yangınlara, profesyonel
müdahale yapılamadığını ve
çalışmaların maalesef yetersiz
kaldığını izlemekteyiz.
Sebebi her ne olursa olsun yaşanan
trajedi küresel boyuttadır ve bu
duruma hiç de hazır olmadığımızı
ortaya koymuştur. Bütün
arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın
yardım için seferber olduğunu
görüyoruz. İlk olarak başlatılan fidan
seferberliği gereklidir ancak daha
sonra atılması gereken adımlardır.
En acil, hemen gerekli olan
yaşamsal malzemelerdir. Bu ihtiyacı
derhal listeleyerek organize olan sivil
ekipleri destekle meye devam
ediyoruz ve edeceğiz. İlk anda 3
SMD olarak birlikte, nakdi para
yardımımızı Akut’a aktardık, yerine
ulaştı. Daha neler yapabiliriz
konuşuyoruz, mutlaka devam
edeceğiz.
Mimar olarak asıl üzerimize düşen,
yanan orman alanlarının
yapılaşmaması için ısrarla korumacı
olmak, karar verici yerel yönetimler
üzerinde pozitif baskı oluşturmak ve
hibe planlama, Projelendirme
programları, organizasyonları
düzenlemek. Yanan pek çok çiftlik,
yerleşke, köy vs. için sürdürülebilir
planlamalar geliştirmek ve yerel
yönetimlere bu yönde destek
vermek. SMD dernekleri, bunu
yapabilecek fazlasıyla
meslektaşımızı bünyesinde
bulundurmaktadır.
"Birlik ve beraberlik olmanın tam
zamanıdır."
Saygıyla...

Tamer Aksüt

Yurdumuzun başta Ege ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere birçok ilçe ve
beldelerinde 28 Temmuz’dan bu yana devam eden korkunç orman yangınları
çok değerli doğal varlığımız olan ormanlarımızı, tüm ekosistemiyle birlikte
yakıp yok etmektedir. Bu yangınlar sadece orman varlığımızı yok etmekle
sınırlı kalmayıp şiddetli rüzgârın da etkisiyle bugüne değin görülmemiş bir
biçimde yerleşim bölgelerine de sıçramış, buralarda tarım ve hayvancılıkla
uğraşan yurttaşlarımızın maalesef can kaybına, başta evleri olmak üzere
mal ve hayvan varlıklarını yitirmelerine neden olmuştur. Bu büyük felâket
tüm Türkiye’yi derin bir acıya boğmuş ve beraberinde farklı ölçekte birçok
soruyu, kaygıyı ülke gündemine taşımıştır.
İstanbul, Ankara ve İzmir Serbest Mimarlar Dernekleri (SMD’ler) olarak çok
derinden hissettiğimiz bu büyük ulusal felaketin acılarını bu olaydan
etkilenen tüm yurttaşlarımızla paylaşıyor, kaybettiğimiz canlarımıza rahmet,
geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Yaralarının sarılması yolunda atılacak
her girişimde gönüllü olarak yer almaya,
yurttaşlarımızın barınma
ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yeniden inşa edilecek yaşam alanlarının
projelendirilmesinde SMD’ler olarak her türlü desteği gönüllü olarak
vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.
Bu ve benzer felaketleri bir daha yaşamamak için, fırtına, sel, kuraklık ve
hastalıklarla kendini hissettiren iklim krizi uyarılarına kulak vermemiz
gerekiyor. Küresel iklim değişikliğine en önemli etkiyi yapan kentsel yapılı
çevreye ilişkin çalışan meslek gruplarının başında olan mimarlar olarak
mesleki etik değerlerimize her zamankinden daha güçlü sahip çıkmanın,
merkeze insanı koyan, sürdürülebilir ilkelerle tasarım yapmanın öneminin
altını çizmek isteriz. SMD’ler olarak bu değerlerin takipçisi olacak ve
kamuoyunun gündemine taşımayı sürdüreceğiz.
Doğa, insanoğlu müdahale etmedikçe kendi yaralarını sarmaya muktedirdir.
Kaybettiğimiz orman alanlarımızın uzmanların denetiminde yeniden
yeşereceğine inanıyoruz. Tüm SMD’ler olarak bu alanların, yapılaşmaya
açılmamasının öneminin altını çiziyor ve meslektaşlarımızı bu önemli konuda
etik değerler içinde sorumlu davranmaya davet ediyoruz.
Saygılarımızla,
İstanbulSMD

TSMD

İzmirSMD

Yönetim Kurulları

MİMARİ YARIŞMALAR KOMİSYONU ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
10. Dönem İzmirSMD Mimari Yarışmalar Komisyonu ilk toplantısını haziran ayının başında gerçekleştirdi. H.Onur Dinmez, Mert Uslu,
Öznur Çakır, Necdet Ulema, Boğaç Alpugan ve İlker Özdel’den oluşan komisyonun gündeminde MERHABA 2021 ÖĞRENCİ BİTİRME
PROJESİ YARIŞMASI vardı. Pandemi nedeniyle 2020 yılında gerçekleştirilemeyen yarışma, bu sene her iki yılı da kapsayacak.
Ayrıca

şartnamesi

yarışmada,

de

revize

İstanbulSMD,

TSMD

edilen
ve

Akademisyenlerden oluşan nitelikli bir jüri
zoom

üzerinden

çalışmalarını

gerçekleştirecektir.

*Arkitera, Bi-Özet gibi platformlarda da
yarışmanın duyurusu yayınlanmıştır.

GSTAR CAD dereceye giren öğrencilere lisans hediyesi
verecektir.
27 AĞUSTOS 2021 SON TESLİM TARİHLİ yarışmada seçilen
jüri üyeleri şöyledir :

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
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İstanbulSMD
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Prof.Dr. – MEF

SEÇİCİ KURUL YEDEK ÜYELER

afiş tasarım : MERT USLU

BAŞAK AKKOYUNLU

İzmirSMD

ARDA IŞIK

İzmirSMD

İZMİR SMD YENİ DÖNEMDE WEB SİTESİNİ GÜNCELLEDİ
TRENDY AJANS İLE YAPILAN TOPLANTILAR ARDINDAN WEB SİTEMİZDEKİ GÜNCELLİĞİNİ YİTİREN HABERLER ARŞİVLENMİŞTİR. AYRICA
DERNEĞİMİZİN KURUMSAL YÜZÜNÜ KORUYARAK GEREKLİ REVİZYONLAR VE DÜZELTMELER YAPILMIŞTIR. BUNUNLA BİRLİKTE KEMER
İZTASYON PROJESİ İLE İLGİLİ AYRI BİR SEKME AÇILMIŞTIR.

GENÇ SMD EKİBİ KEMER İZTASYON PROJESİ ÇALIŞMALARINDA DESTEK
İzmir’deki IEU, DEÜ ve İYTE ‘nin mimarlık bölümü öğrencilerinden oluşan GENÇ SMD ekibi KEMER İZTASYON PROJESİ’nin çalışmalarının
yürütülmesi için bir araya geldi. Yaklaşık yirmi kişiden oluşan ekip üyemiz Hüseyin Onur Dinmez kordinasyonunda dernek ofisimizde
tamamen gönüllü olarak çalışarak destek vermektedir. Kurulan ekibin kendi içindeki kordinasyonunu IEU son sınıf öğrencisi Zeynep
Gürsel başarılı bir şekilde yürüterek, dernek ofisimizde her gün rotasyon yöntemiyle çalışılmasını sağlamaktadır. Haftalık
toplantılarla da İZMİRSMD’nin KEMER PROJE GRUBU’na bilgi vermektedir.

GENÇ SMD PROJE EKİBİ :
ZEYNEP GÜRSEL

HİLAL KALELİ

MEHMET TIBIK

FİRUZE DOĞA İNÖNDE

MELİS CAFEROĞLU

CEREN ZENGİN

ÖZLEM SOLMAZ

DENİZ CORA

İREM UYSAL

EZGİ YILMAZ

BENHUR VELİ TAŞKIN

HATİCE GÖK

CANAN SERTYÜZ

BÜŞRA NUR ARSLAN

YAĞMUR KAYA

GENÇ SMD Kemer Saha Gezisi ve Proje Brifinin verilmesi

GENÇ SMD OFİS ÇALIŞMALARI

GENÇ SMD OFİS ÇALIŞMALARI

GENÇ SMD OFİS ÇALIŞMALARI

SMD PROFİL PROJESİ
İZMİRSMD’NİN 10.DÖNEMDE ÖNCELİKLİ AMAÇLARINDAN BİRİ OLAN SOSYAL MEDYA VE İLETİŞİMİN KUVVETLENDİRİLMESİ İÇİN ‘ SMD
PROFİL PROJESİ ’ SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDA PAYLAŞILMAYA BAŞLANDI.
ÖNCELİKLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN PAYLAŞIMLARI İLE BAŞLAYAN PROJE GÜNLÜK PAYLAŞIMLARLA BAŞLAMIŞ, BU SÜRE
İÇERİSİNDE OLUMLU GERİ DÖNÜŞLERLE İÇERİĞİ ZENGİNLEŞTİRİLEREK TÜM ÜYELERİMİZ KAPSAYAN BİR SMD PROFİL PROJESİ OLARAK
PAYLAŞIMA DA BAŞLANILMIŞTIR.
BUNUNLA BİRLİKTE SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI DAHA ETKİN KULLANABİLMEK İÇİN KOMİSYON ÇALIŞMALARINI DEVAM ETTİRMEKTE
VE PAYLAŞIMLARI GRUPLANDIRDIĞI ETİKETLER İLE BİRLİKTE YAPMAYA DEVAM ETMEKTEDİR.
SİZ DE SOSYAL MEDYA HESAPLARINIZDAN BU PAYLAŞIMLARI TEKRAR PAYLAŞABİLİR, İZMİR SMD OLARAK DAHA ÇOK KİTLELERE
SİZLERİN DE DESTEĞİ İLE HEP BİRLİKTE ULAŞABİLİRİZ.

TürkSMD’NİN YENİ BAŞKANI ALİ OSMAN ÖZTÜRK
Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD), 26 Haziran
2021 tarihinde yapılan 26. Olağan Genel Kurul
toplantısında 2021 - 2022 dönemi yeni yönetimini
belirledi.
Yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ali
Osman Öztürk oy birliği ile seçildi. Orçun Ersan
Yönetim Kurulu 2. Başkanı, M. Erkan Kaçar sayman
üye, R. Güneş Gökçek sekreter üye, Gamze İlalan üye
olarak görev aldı.
Ali Osman Öztürk Hakkında
Ali Osman Öztürk 1987 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde Yüksek Lisans Derecesini tamamladı. ODTÜ ve Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Tasarım Stüdyolarında görev aldı.
Yüksek Mimar Ali Osman Öztürk’ün 1997 yılında kurduğu A Tasarım Mimarlık; karma kullanım, konut, kültür – kamu, kentsel
tasarım, ofis, eğitim, sağlık ve iç mimarlık konularında proje hizmeti vermektedir. A Tasarım, nitelikli yaşam alanlarının
oluşturulmasını önemseyen bir yaklaşımla, kuruluşundan bu yana kamu ve özel sektör için farklı ölçeklerde projeler
gerçekleştirdi. Başlıca projeleri arasında Armada ve Gelişimi, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel
Müdürlüğü (KPF ile), Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi (Gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner ile),
Panora, Tepe Prime, Congresium, Via/Port ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yapıları yer almaktadır. Yatırımcılar,
mühendisler, farklı disiplinlerden ekipler ile birlikte proje sürecini yürüten A Tasarım, yerel ve uluslararası çalışmalarını
Ankara ve İstanbul ofislerindeki kurumsal yapısı içinde sürdürmektedir.
http://www.tsmd.org.tr/TR,908/turksmdnin-yeni-baskani-ali-osman-ozturk.html

YAĞMUR KAYA İzmirSMD SEKRETARYA GÖREVİNE BAŞLADI

Meslektaşımız Yağmur Kaya, Temmuz ayı itibariyle Dernek Sekreteryamızda
göreve başlamıştır. Kendisine başarılar diler, geçmiş dönem dernek
sekreterya görevini başarı ile yürüten Aslı Vatanperver’e teşekkürlerimizi
sunarız.

Yağmur KAYA Hakkında
1997 Kırıkkale doğumludur. 2015-2021 yılları arasında Mimarlık eğitimini
Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamlamıştır. Öğrencili boyunca da farklı
Ofis ve şantiyelerde görev alıp mimari proje yarışmalarına katılmış ve
çeşitli ödüller almıştır.

ÜYELERDEN
. İZMİR’İN PARMAK İZİ

HÜSEYİN ONUR DİNMEZ

2 AĞUSTOS – 9 EYLÜL 2021

pandemi nedeniyle ikinci kez çevrimiçi staj programını yürüten H.Onur
Dinmez, bu sefer İzmir’in Parmak İzi programı ile Türkiye’deki farklı
okullardan katılım ve Zeynep Gürsel’in proje kordinatörlüğü ile
programı yürüteceklerdir.
Programın amacı yaşadıkları kente dair bilincin oluşabilmesine bir
katkı sağlamak ve kent içinde bilinen ancak biraz da saklı kalmış o
tarihi izleri, aksları ve lekeleri tekrardan ortaya çıkarabilmek ve
yeniden yorumlayabilmektir.
Bunu gerçekleştirmeye çalışırken izlenecek yöntem, başta mimarlık
bölümü öğrencileri olmak üzere ilgili diğer alanlardaki konuya ilgi
duyan katılımcıların da katkıları ve bir atölye ortamındaki çalışmaları
ile İzmir kent içerisindeki izleri belirli bir sistematik çerçevesinde
ortaya çıkarmak, mevcut durumu tespit edip, daha da geliştirebilmek
için öneriler sunmaktır.

. İZMİR TARIMI GELİŞTİRME MERKEZİ SASALI BİOLAB

MERT USLU

TEMMUZ 2021
üyemiz Mert Uslu ve ekibinin
İZMİR TARIMI GELİŞTİRME
MERKEZİ SASALI BİOLAB ödüllü
projesi hayata geçmiştir.
Mesleğe katkılarından dolayı
Mert Uslu Mimarlık’a teşekkür
ederiz.

Mimar varsa iyi tasarım vardır…

. C0-DE SARDINES

TAMER AKTSÜT

AĞUSTOS 2021

SARDİNEs
Her geçen gün daha da yoğun bir kentleşme süreci içine giren yerleşim
alanlarında, insanın da doğada var olan her canlı gibi bir canlı olduğu ve
esas doğasında da bu habitattan uzaklaştıkça mutsuzlaşacağı üzerine
yapılan çalışmalar ortaya çıkardı ki, doğada var olan elamanları,
insanların yaşam alanlarında var etmezsek, kişilerin mutlu hissetme
ihtimali de giderek azalacaktır.
Biyofilik tasarım, bir mekan içerisinde yaşayan kişileri doğaya daha
yakından bağlamak isteyen bir mimari yaklaşımdır ve insanlar için daha
üretken ve sağlıklı bir çevre yaratmak gibi amaçlara hizmet eder
Bir diğer yaklaşımla Sicim teorisi, ‘parçacık fiziğinde, kuantum mekaniği
ile Einstein in genel görelilik kuramını birleştirme
gayretindeki teori’ olarak anılıyor.
Kuantum mekaniği, maddeyi atom ve atom altı seviyelerde inceleyen bir
bilim dalı olarak bilinir. Genel görelilik ise kütle çekim üzerine
kurulmuştur.

Kurama göre zaman mekân ve madde birbirine tamamen bağlı
vaziyettedir. Birisi diğerinden bağımsız olamaz. Genel görelilik, uzaydaki
büyük kütleli cisimleri (makro evreni) açıklarken kuantum mekaniği ise
çok daha küçük cisimleri(mikro evreni) inceler.
Günümüzde ise , fizikçiler bu iki teoriyi birleştirerek tüm evreni tek bir
teori ile açıklayabileceğimizi ve onu daha rahat anlayabileceğimizi
düşünmektedirler.
Sicim teorisine göre evren titreşen atom altı düzeydeki ipliklerden
oluşmaktadır. Teori, maddenin ve evrenin yapıtaşı olarak tek boyutlu
ve planck uzunluğunda (olabilecek en kısa uzunluk) sicimleri öngörür.
Aslında her şey, titreşen sicimlerden ibarettir.
Sicim kuramı, bugün bildiğimiz ve gündelik hayatta test edebildiğimiz
teoriler olan büyük patlama teorisi, evrim teorisi, görelilik teorisi,
elektron teorisi gibi bir bütünlük arz eden, genel hatları üzerinde fikir
birliğine varılmış bir teori değildir.

Tasarladığım bu pano , yukarıda açıklamaya çalıştığım
düşünceler çerçevesinde hem insan ve doğa odaklıdır hem de
içinde bulunduğumuz bu harika evreni anlamaya ,
kucaklamaya gayret gösteren bir çalışmadır.

Bana göre içinde bulunduğumuz ve bir anında varlık gösterdiğimiz boyut içerisinde canlı cansız bütün materyaller görünmeyen bir
matematik ile birbirine bağlı olarak sürekli, sonsuz bir devinim halindedirler.
Var olan her şey, her varlık mutlaka birbirinden etkilenecektir.
Titreşim ve renk ahengi her zaman iyileştirici özelliklere sahiptir.
Bu anlayış ve felsefe doğrultusunda mimarlık mesleğini yapmaya , doğanın kendisine saygı ile yaklaşmaya ve sadece onu (olanıverileni)dönüştürerek yapı yapmaya önem veriyor, gayret gösteriyorum.
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