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İzmir Alsancak’taki tarihi Elektrik 
Fabrikası’nın arazisiyle birlikte sa-
tılması için Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından yeniden ilana 
çıkıldı. Geçtiğimiz yıl iki kez yenile-
nen ihaleler, kamuoyunda tepkilere 
yol açmış ve teklif verilmemesi üze-
rine iptal edilmişti. 

Resmi Gazete’de 10 Ocak 2019’da 
yayımlanan ilana göre; Elektrik 
Fabrikası için 16 Nisan 2019 tarihin-
de üçüncü kez özelleştirme yoluyla 
satış ihalesi yapılacak. Ankara Doğal 
Elektrik Üretim AŞ’nin (ADÜAŞ) web 
sitesindeki tanıtım dokümanında 
Elektrik Fabrikası; “Parsel üzerinde, 
1926 yılında inşa edilmiş Türkiye’nin 
linyit kömürü ile üretim yapan ilk tesi-
si olan tarihi elektrik santrali (elektrik 
fabrikası olarak da anılır) bulunmakta-
dır. 1989 yılına kadar aralıksız çalışan 

tesis yetersiz ve verimsiz hale gelince 
kapatılmıştır, o günden buyana met-
ruk ve harap haldedir” ifadeleriyle 
tanıtılmaktadır. Metruk bir bina gibi 
sunulan Elektrik Fabrikası, sanayileş-
me tarihimizin en önemli yapılarından 
biridir. Dokümanda "imar durumu" ve 
"hukuki durum" bölümlerinde yer ve-
rilmeyen ancak belgeye eklenen tapu 
kaydında görülebilen gerçek ise bina-
nın "korunması gerekli kültür varlığı" 
olduğudur. Arazisi için satılmak iste-
nilen Elektrik Fabrikası, İzmir 1 No’lu 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 8 Ocak 1998 tarihli kara-
rıyla "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" 
olarak tescillenmiştir. Bu tescil, yapı-
nın özellikleri nedeniyle tarihi belge 
niteliği taşıdığını ve gelecek kuşaklara 
iletilmesi için korunması gerektiğini 
göstermektedir. 

Geçtiğimiz yıl, Şubemizin ihaleye 

tepki gösteren açıklamalarının ardın-
dan, kamuoyunda duyarlılık olmuştu. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı 
sıra İzmir milletvekilleri de bina-
nın kamu yararına kullanılması için 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iade 
edilmesine yönelik açıklamalar ger-
çekleştirildi. İmtiyazlı yabancı yatı-
rımcıdan 1943 yılında satın alınıp, ka-
mulaştırılan Elektrik Fabrikası, İzmir 
Belediyesi’ne devredilmişti. 31 Mart 
2019 tarihindeki yerel seçimlerden 
hemen sonra yerel tüm kurumların 
karşı çıkmasına rağmen 16 Nisan 
2019’da ihale düzenlenecek olması, 
siyasi iktidarın İzmir’e yaklaşımını da 
gözler önüne sermektedir. İzmir'i de-
ğerlendirilecek yeni bir rant bölgesi 
olarak gören anlayışın, değerli arazisi 
için tarihi binayı yok etmesine karşı 
mücadeleyi sürdürme kararlılığında-
yız. 

Tarihi Elektrik Fabrikası İçin Yeni Satış 
İhalesi…
ELEKTRİK FABRİKASI NE OLMAK 
İSTER?

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Elektrik Fabrikası’na yönelik olarak Ulusal Öğrenci Fikir Projesi 
Yarışması düzenliyor. “İzmir Elektrik Fabrikası Ne Olmak İster” başlığı altında duyurulan ve öğre-
nicilerin ekipler halinde katılabileceği yarışmanın sonuçları, 15 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacaktır. 

Yarışma üniversitelerin mimarlık bölümü öğrencilerinin ekip başı olması koşuluyla, tüm li-
sans öğrencilerin açık olarak düzenlenmektedir. Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli 
olduğu, disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip 
olarak girilmesi önerilmektedir. Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışma-
cıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları 
zorunludur. Yarışma şartnamesinde ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunlu olduğu 
belirtildi. 

Yarışma kapsamında iletilen projeler, Seçici Kurul ve Danışman Seçici Kurulu tarafından de-
ğerlendirilecek. Danışman Seçici Kurulu’nda Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
H. İbrahim Alpaslan, EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu ve Başkan 

Yardımcısı H. Avni Gündüz’ün yanı sıra Dokuz Eylül Mimarlık Fakültesi’nde Prof. Dr. Hümeyra Birol Akyurt ve Doç. Dr. Deniz 
Dökgöz yer alıyor. 

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgilere ve şartnameye https://goo.gl/2Fk3Ue adresinden veya QR kodu tarayarak ulaşabi-
lirsiniz. 

Mimarlar Odası’ndan Çok Disiplinli Yarışma 


