


Ankara, ‹stanbul, Manisa ve Çanakkale'den sonra Cum-
huriyet Mitingi, 13 May›s Pazar günü çok yo¤un bir ka-
t›l›mla ‹zmir Gündo¤du Meydan›'nda yap›ld›.

Çok say›da sivil toplum örgütünce demokratik, laik, hu-
kuk devleti talebiyle düzenlenen Cumhuriyet Mitingi’nde
“Ne fieriat Ne Darbe, Demokratik Türkiye” slogan› at›l-
d›. Cumhuriyet mitingine kat›lanlar, Gündo¤du Meydan›
ve Kordonboyu’nu tamamen doldurdu.

1Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Cumhuriyet Mitingi
‹zmir'deydi

1 May›s 2007 Eme¤in
Bayram›nda Alandayd›k

fiube Meclisi 11. toplant›s›n› 17 May›s Perflembe günü,
Expo 2015, S›¤›nak ve Vak›f komisyonu çal›flmalar› hak-
k›nda bilgilendirme gündemleriyle gerçeklefltirdi. Merkez
Yönetim Kurulu çal›flmalar›yla ilgili bilgiler verildi.

Mimarl›k Hakk›nda Kanun, Türkiye Mimarl›k Politikas›,
Mimarl›k Müzesi haz›rl›klar›, mesleki denetim uygulama-
lar›, yar›flmalar, çevre düzeni planlar›, dönem yap›lar›,
SMGM çal›flmalar›, Onur Kurulu çal›flmalar› vb. üzerine
tart›fl›ld›.

Expo 2015, yer seçimiyle ilgili; 1/25000 ölçekli Naz›m
‹mar Plan›’nda Urla ve ‹YTE Kampüs Alan›’n›n belirlen-
mesine ra¤men ayn› planda tar›m alan› olarak gösteri-
len ‹nciralt› bölgesinin önerilmesi elefltirildi.

Vak›f çal›flmalar›yla ilgili; Vakfa üye say›s›n›n yetersizli-
¤i, daha fazla kat›l›m›n gereklili¤i vurguland›.

Mecliste oluflturulan S›¤›nak Komisyonu, yapt›¤› çal›fl-
malarla ilgili bilgi aktard›. Meclis üyelerinin de önerileriy-
le katk›da bulundu¤u bu gündem maddesi konusunda;
uygulamada yaflanan sorunlar›n giderilmesine yönelik
çal›flmalar›n sürdürülmesine karar verildi. 

fiube Meclisi 11.
Toplant›s›n› Gerçeklefltirdi



31 Mart-1 Nisan 2007 tarihlerinde Antalya’da toplanan
TMMOB Mimarlar Odas› 40. Dönem 2. Merkez Dan›flma
Kurulu; ülkemiz tarihsel, do¤al, kentsel ve mimari kay-
nak ve de¤erlerini yok eden emlak gelifltirme projeleri-
nin giderek bir kamu yönetim kültürü haline geldi¤ini
vurgulayarak ilgili tüm kesimleri bu de¤erlere sahip ç›k-
maya ça¤›rmaktad›r. Bu amaçla kamuoyuna sunulmak
üzere haz›rlanan bildiri afla¤›dad›r:

TMMOB Mimarlar Odas›, plans›z ve kaçak kentleflmenin
yaratt›¤› hukuk d›fl› yerleflmelerin bütünsel bir bak›flla
ele al›nmas›, sahipsizlikle bafl bafla yok olufla sürükle-
nen tarihsel bölgelerin sa¤l›klaflt›r›lmas›, kentsel büyü-
me ve geliflime ba¤l› olarak baz› arazi kullan›m kararla-
r›n›n yenilenmesi konular›nda üretilen projelerin, ça¤-
dafl ve bilimsel bir planlama anlay›fl›yla elde edilmesi
gerekti¤ini kabul etmektedir.  

Ancak bugünlerde ülke gündeminde giderek bir moda
haline gelen, bu sorunlar› çözmek gerekçesiyle üretilen
ve kabul ettirilmeye çal›fl›lan parçac› emlak gelifltirme
projeleri, bilimsel planlama anlay›fl›ndan oldukça uzak-
t›r. Ülkemiz ve kentlerimizin tarihsel, do¤al, kentsel ve
mimari kaynak ve de¤erlerini yok eden bu projeler, ka-
mu yarar›na olmad›¤› gibi yeni rant alanlar› oluflturmak
u¤runa topluma ek maliyetler yüklemektedir. 

TMMOB Mimarlar Odas›, giderek bir yönetim kültürü ha-
line gelen bu davran›fla karfl› kentsel sorunlar›n;

• Toplum yarar›n› gözeten,

• Ça¤dafl bilimsel planlama ilkelerini temel alan,

• Ülkesel ve yerel kalk›nma programlar›yla bütünlefl-
mifl,

• Nitelikli yap›l› çevre üretimini hedefleyen,

• Kimi gruplar için ayr›cal›k yaratmayan,

• Toplumsal kat›l›m›n önünü açan bir anlay›flla ele al›n-
mas›n› savunmakta, 

bu anlamda ilgili tüm kesimleri bahse konu projelerin
dayat›ld›¤› tüm kentlerde, ülke ve kent de¤erlerine sa-
hip ç›kmak için mimarl›k ve kent dayan›flmalar›n› or-
ganize etmeye ça¤›rmaktad›r!...

Küreselleflme Süreci Kentsel De¤erlerimizi Tehdit Ediyor! 

Son y›llarda, birçok büyükflehir belediyesinin, uluslara-
ras› emlak pazar›na yönelik projeler üretmeye bafllad›¤›-
n› görmekteyiz. "Kentsel Dönüflüm" projeleri olarak su-
nulan bu projelerle, aç›kça yüzergezer dünya sermayesi-
ni kentlere çekmek amaçlanmakta; kentler bu anlamda
birbirleriyle yar›flt›r›lmaktad›r. Medyada s›kça gündeme
gelen Haydarpafla Tren ‹stasyonu ve Liman›, Galata Li-
man›, ‹ETT Garaj›, Karayollar› Arazisi, AKM örneklerinde
oldu¤u gibi tüm de¤erli kamu arazilerinin ve rant› yük-
sek tarihi bölgelerde ve yoksul yerleflmelerinde acele
kamulaflt›rma (?) yoluyla mülk de¤iflimini öngören bu

40. Dönem 2. Merkez Dan›flma Kurulu Bildirisi
Ülke ve Kent De¤erlerine Sahip Ç›kmak ‹çin
Dayan›flma Ça¤r›s›!... 

1 Nisan 2007Bildiri
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projeler, yaln›zca ‹stanbul’u de¤il bütün kentlerimizi teh-
dit edecek biçimde yayg›nlaflmaktad›r. 

Kentin eskimifl, ancak de¤erli olan sanayi alanlar›n›, ta-
rihsel 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 mekanlarla, kentin sorun-
lar›n› çözmekten çok, sorunlar› art›rd›¤› ya da art›raca¤›
anlafl›lmaktad›r. Yaflayanlar›n tasfiyesini ve mülklerin
h›zla el de¤ifltirmesini öngören bu yaklafl›m, ayr›ca ye-
rel ya¤ma güçlerinin de kat›l›m›yla yeni yoksullaflma-
zenginleflme biçiminin de kayna¤› haline getirilmek is-
tenmektedir.

Bu anlamda fiziksel bir de¤iflim arac› olmaktan çok,
sosyo-ekonomik boyutuyla da irdelenmesi gereken bu
kavram, ayn› zamanda kalk›nma-geliflme politikalar› var-
say›mlar› aç›s›ndan da uzun vadeli olarak de¤erlendiril-
mek durumundad›r. Bu süreç, kentlerimizin (ülkemizin)
de¤erlerinin yok olmas›na, yabanc›laflt›r›lmas›na neden
olabilecek bir varl›ks›zlaflt›rma süreci öngörmektedir ve
bu kabul edilemez...

Kentsel Düzenlemeler Kamu ve Toplum Yarar›na
Yap›lmal›d›r! 

TMMOB Mimarlar Odas›, Merkezi Yönetimce bu süreci
h›zland›rmak amac›yla yürürlü¤e konan ve tasar› halin-

de olan birçok yasal düzenlemeyi endifleyle karfl›lamak-
tad›r. Dönüflüm, yenileme, k›y›lar ve turizm teflvik vb.
bafll›kla gündemde olan bu düzenlemeler ve uygulama-
larla ilgili olarak afla¤›daki görüfl ve ilkeleri kamuoyuna
sunmaktad›r:

• Kentsel düzenleme giriflimleri, plan ve mekansal kul-
lan›m kararlar› ve buna ba¤l› eylemler, bilimi ve toplum
yarar›n› temel almal›d›r; bilime ve toplum yarar›na ayk›-
r› olamaz.

• Kentsel düzenleme giriflimleri, yaln›zca fiziki çevre ye-
nileme olarak de¤il, kapsaml› bir kalk›nma program›n›n
bir parças› olarak ele al›nmal›d›r.

• Kentsel düzenleme giriflimleri, yeniden niteliksiz kent-
sel çevreler oluflumuna neden olmamal›d›r.

• Kentsel düzenleme giriflimleri ile kamu-özel proje or-
takl›¤› ad› alt›nda özel giriflimcilere ayr›cal›kl› imar hak-
lar› verilmesi kabul edilemez.

• Kentsel düzenleme giriflimleri, söz konusu düzenle-
me bölgesinde yaflayanlar›n kat›l›m›yla gerçekleflmeli-
dir.

Bu görüfl ve ilkeler çerçevesinde ülke ve kent de¤erleri-
ne sahip ç›kmak için ilgili bütün toplumsal kesimleri mi-
marl›k ve kentle dayan›flmaya ça¤›r›yoruz.

TMMOB Mimarlar Odas›
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TMMOB Mimarlar Odas›, yap›l› çevre oluflumunun
önemli bir bilefleni olan bir mesle¤in temsilcisi olarak,
1960'lardan bu yana hem planl› kalk›nma aray›fl›na kat-
k› anlam›nda hem de mesle¤in uygulanma koflullar›n›n
düzenlenmesi anlam›nda önemsedi¤i "kamu ve toplum
yarar›na bilimsel planlama" anlay›fl›n›n ülke bütününde
yerleflmesi için y›llard›r çaba göstermektedir. Bu amaç-
la çeflitli ölçek ve nitelikte etkinlikler düzenlemifl ve ilgi-
li alanlardan uzmanlar›n kat›ld›¤› tart›flma ortam›n› sa¤-
lamaya çal›flm›fl; bu birikimiyle planlama sürecine hu-
kuksal anlamda da müdahale ederek kamuoyu gözünde
hakl› bir sayg›nl›k kazanm›flt›r ve bu süreci kararl›l›kla
sürdürmektedir. 

Ancak, Mimarlar Odas› ve bilimsel çevrelerin y›llard›r
sürdürdü¤ü bu çabaya ra¤men, kamu gücünü elinde bu-
lunduranlar, geçmiflte oldu¤u gibi bugün de ülkemizde
ciddi bir planlama karmaflas› yaflatmaktad›r. Bugün ül-
kemizde, oldukça çok say›da kurum ve kurulufl planla-
ma yetkisi kullanmaktad›r ve bu kurumlar›n planlama
bütünlü¤ü, hiyerarflisi ve yetkilendirme mekanizmalar›
aç›s›ndan birbiriyle iliflkisi tan›mlanamamaktad›r. Böyle
bir karmafla yaflan›rken ve planlama örgütlenmesine
iliflkin ciddi sorunlar›m›z varken, Avrupa Birli¤i süreci
gerekçesiyle dayat›lan "stratejik planlama" yaklafl›m›
sonucu, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Türkiye’yi alt bölge-
lere ay›rarak bu bölgelerin 1/100.000 ölçekli Çevre Dü-

zeni Planlar›n› ihale ile yapt›rmaya bafllam›flt›r. Bu süre-
ci genel olarak de¤erlendirecek olursak:

1. Bu geliflme ile yeni bir planlama kaosu daha yarat›l-
maktad›r. Çünkü ayn› il ve havzalarda bulunan belediye-
ler ve il özel idarelerinin de plan yapma yetkileri bulun-
maktad›r. Söz konusu idareler arac›l›¤› ile haz›rlanan
planlar ile Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan yapt›r›-
lan planlar›n birbiri ile iliflkisi tan›mlanmam›flt›r. 

2. Ülke çap›nda hiçbir konuda üst düzey planlama karar
ve ilkeleri belirlenmemiflken alt bölgelerde kendili¤in-
den (?) oluflan veriler ile planlama yap›lamaz. 

3. Bu yaklafl›mla bölge planlama kavram› da unutturul-
maktad›r. Bölge planlama kavram› olmadan alt bölge
planlama kavram› da olamaz. Bu anlamda, birkaç il bir-
lefltirilerek oluflturulan alt-bölgelerin nas›l belirlendi¤i
de uygulamaya bak›larak anlafl›lamamaktad›r. 

4. Bakanl›¤›n plan ihale süreci; teknik flartnameler aç›-
s›ndan yetersiz tan›mlar içermektedir, hangi ölçekte ne
istendi¤i ve nas›l yap›laca¤› konular›nda mu¤lakl›k bu-
lunmaktad›r. 

5. Bütünsel bir rasyonele dayanmadan üretilen bu plan-
lar ile içinde bulundu¤umuz planlama örgütlenmesi ye-
tersizli¤i de ortadayken, gelece¤imiz belirlenmeye çal›-
fl›lmaktad›r. Bu kabul edilemez. 

08 May›s 2007

Ülkemizde Var Olan Plan Üretimine ‹liflkin Kaos Ortam›na,
Ülke ve Bölge Plan Karar ve ‹lkeleri Belirlenmeden
Yapt›r›lan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlar›yla
"Çevre ve Orman Bakanl›¤›"da Dahil Oldu!... 

Bas›n Aç›klamas›
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TMMOB Mimarlar Odas›, yukar›daki de¤erlendirmelerin
›fl›¤› alt›nda; gerek ülkenin dengeli kalk›nmas› ve planl›
kentleflmesi; gerekse çevre, kültür ve tüm yaflam de-
¤erlerinin gözetildi¤i bir geliflmeye ba¤l› arazi kullan›m
kararlar›n›n oluflturulmas› ba¤lam›nda stratejik öncelik-
lerin belirlenmesi için afla¤›daki önerilerini kamuoyuna
iletmektedir: 

1- Planlama alan›nda giderek artan kurumsal ve yasal
kaos ortadan kald›r›lmal›d›r: Farkl› kurumlarca (bakan-
l›klar, valilikler, belediyeler) "efl zamanl›" ve birbirlerin-
den ba¤›ms›z (hatta habersiz) sürdürülmekte olan fark-
l› ölçeklerdeki (1/100.000;1/50.000; 1/25.000) plan-
lar aras›ndaki eflgüdüm kopuklu¤u giderilmelidir. 

2- Planlaman›n temel ve de¤iflmez kural› olan, üst öl-
çek-alt ölçek aras›ndaki hiyerarflinin sa¤lanmas› yö-
nünde ivedi önlemler al›nmal›d›r: Son y›llarda yap›lan
yasal düzenlemelerle bu hiyerarflinin bozuldu¤u, kimi ya-
salarda "plan" sözcü¤ünün tümüyle yads›nd›¤› gözlen-
mektedir. Bu yaklafl›m›n bilimsel bir yan› olmad›¤› gibi,
planlama uygulamalar›n› da sorunlu hale getirmektedir.

3- Planlama sürecinin bütünselli¤inin sa¤lanmas› ve
kat›l›mc› karar süreçleriyle birlikte üretilmesi için ge-
rekli düzenlemeler bir an önce yap›lmal›d›r: Birden faz-
la ili kapsayan planlar›n tüm ülkede bir an önce yayg›n-
laflmas› ad›na uygulanmakta olan "tek tek ihale" yönte-

minin, ortak bir dil oluflturamayaca¤› konusunda kayg›
duyulmaktad›r.

4- Kamu ad›na ülke ölçe¤inde, "planlama kaosuna"
son veren bir planlama kurumsal yap›lanmas›n›n orga-
nize edilmesi için bir an önce düzenleme yap›lmal›d›r:
Bu anlamda bakanl›klar aras› yetki karmaflas›na da son
verilmeli; Cumhuriyet'le yafl›t denebilecek deneyimleri,
birikimleri ve gelenekleriyle Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan-
l›¤› birikimleri dahil tüm birikim bu amaçla seferber edil-
melidir. 

5- Söz konusu plan çal›flmalar›n›n yap›ld›¤› alt bölge-
lerde kamuoyu ve özellikle ilgili meslek odalar›, yap›-
lan çal›flmalara etkin bir biçimde müdahale etmeli ve
sonuçlar›n› tart›flmaya açmal›d›r: Ülke mekan› bütü-
nünden bafllayarak, mekan düzeninde sektörel geliflme
hedeflerinin belirlenmesi, makro politikalar›n ve strate-
jik ilke kararlar›n›n oluflturulmas› ve geliflme stratejileri-
nin de¤erlendirilmesi tart›flmalar›n› bafllatabilmek ger-
çekten önemlidir ve bu süreci bu anlamda de¤erlendir-
mek olanakl›d›r. 

Bu çerçevede, üst düzey plan kararlar›n›n mekana yan-
s›mas› konusunda toplumu bilgilendirmeyi ve toplumsal
kat›l›m› art›rmay› görevimiz biliyor, bu konudaki görüflle-
rimizi kamuoyuyla sürekli olarak paylaflaca¤›m›z› bildiri-
yoruz.                                TMMOB Mimarlar Odas›
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5582 say›l› Yasan›n Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤›
ve Türkiye De¤erleme Uzmanl›¤› Birli¤i kurulmas› ile ilgi-
li maddelerinde; yeni bir meslek yarat›lmas› ve örgütlen-
mesinin tan›mlanmas›, mesleklerin kendi bünyesinde
yer almas› gereken alanlar›n ayr›flmas› getirilmekte
olup buna karfl› hukuki giriflimlerde bulunulmufltur.

6 Mart 2007 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak yü-
rürlü¤e giren 5582 say›l› "Konut Finansman› Sistemine
‹liflkin Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun"la konut finansman› sistemi oluflturulmufl ve bu-
nun için ‹cra ‹flas Kanunu, Sermaye Piyasas› Kanunu,
Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun ve vergi kanun-
lar›nda de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. 

Yasama organ›n›n ve kamuoyunun iki y›ld›r gündeminde
olan ve 5582 say›l› Yasa ile kanunlaflan ipotek karfl›l›-
¤› konut finansman› sisteminin Türkiye’nin konut soru-
nunu çözmekten uzak oldu¤una iliflkin görüfllerimizi da-
ha önce kamuoyu ile paylaflm›flt›k. 

Bu aç›klamam›zda ayr›ca; 5582 say›l› Kanunla 2499
say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklik-
ler aras›nda Sermaye Piyasas› Kuruluna konut finans-
man›ndan kaynaklanan alacaklar›n takibinde ilgili tafl›n-
mazlar için gayrimenkul de¤erlemesi yapacak kifli ve ku-
rumlar› belirleme yetkisi verildi¤i ve Sermaye Piyasas›
Kurulunun gayrimenkul de¤erleme uzmanl›¤› lisans› ver-
di¤i inflaat mühendisli¤i, harita ve kadastro mühendis-

li¤i, mimarl›k ve flehir ve bölge planlamas› gibi alanlar-
da ö¤renim görmüfl meslek mensuplar›n›n üye olacak-
lar› "Türkiye De¤erleme Uzmanlar› Birli¤i" ad› alt›nda bir
meslek kuruluflu kuruldu¤undan bahsedilerek, Yasan›n
bu düzenlemelerinin hukuksal ve bilimsel aç›dan kamu
yarar›na olmayan sonuçlar› üzerinde durulmufltu.

Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan hiçbir e¤itime daya-
l› olmayan "Gayrimenkul De¤erleme Uzman›" ad› alt›n-
da bir unvan ve meslek yarat›lmas›n›n, ayr›ca bu unva-
na sahip olanlar›n üyeli¤inin zorunlu k›l›nd›¤› bir meslek
örgütü kurulmas›n›n amaçland›¤› 5582 say›l› Kanunun
10’uncu ve 15’inci maddelerinde yer alan bu düzenle-
melerin Anayasa’ya ayk›r› oldu¤u yönündeki görüflleri-
mizi Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ile de pay-
laflm›flt›k.

Yukar›da ifade edilen görüfllerimizi Anayasa Mahkeme-
si nezdinde hukuki giriflimde bulunmas› için Ana Muha-
lefet Partisi’ne aktard›k. Ana Muhalefet Partisi taraf›n-
dan da paylafl›lan bu düflüncelerimizin önemli bir k›sm›
gerekçe gösterilerek, 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Ka-
nunu’nun ilgili maddelerinin iptali talebiyle Anayasa
Mahkemesi’nde dava aç›ld›¤›n› memnuniyetle ö¤renmifl
bulunuyoruz. 

Aç›lan davada, 5582 say›l› Yasayla de¤ifltirilen 2499
say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu’nun Sermaye Piyasas›
Kuruluna konut finansman›ndan kaynaklanan alacakla-

5582 Say›l› Kanunun "Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤›"
ve "Türkiye De¤erleme Uzmanl›¤› Birli¤i Kurulmas›" ‹le
‹lgili Maddeleri Hakk›nda Ana Muhalefet Partisi Anayasa
Mahkemesinde Dava Açt›

Bas›n Aç›klamas› 10 May›s 2007
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r›n takibinde gayrimenkul de¤erlemesi yapacak kifli ve
kurumlara iliflkin flartlar› belirlemek ve bu flartlara uyan
kifli ve kurumlar› listeler halinde ilan etmek yetkisi ve-
ren 22’nci maddesinin (r) bendinin,  gayrimenkul de¤er-
leme uzmanl›¤› lisans›na sahip olanlar›n üye olmalar›-
n›n zorunlu k›l›nd›¤› tüzel kiflili¤i haiz kamu kurumu nite-
li¤inde bir meslek kuruluflu olan Türkiye De¤erleme Uz-
manlar› Birli¤inin kurulmas›n› öngören 40/D maddesi-
nin ilk cümlesinin ve Türkiye De¤erleme Uzmanlar› Birli-
¤i Statüsünün azami iki y›l içinde yürürlü¤e girmesini
düzenleyen Geçici 10’uncu maddesinin iptali talepleri
genel olarak; yasada temel esaslar gösterilmeden de-
¤erleme yapacak kifli ve kurumlara iliflkin flartlar› belir-
leme yetkisinin Sermaye Piyasas› Kuruluna b›rak›lm›fl
olmas›n›n Anayasa’n›n 6, 7 ve 8’inci maddelerine ayk›-
r› oldu¤u, Türkiye De¤erleme Uzmanlar› Birli¤inin kuru-
lufluna iliflkin maddenin ise Anayasa’n›n 135’inci mad-
desinin meslek kuruluflunun yap›lanmas›n›n, görev ve
yetkilerinin, karar ve yönetim organlar›n›n kanunla dü-
zenlenmesi flart›na ayk›r› oldu¤u gerekçelerine dayand›-
r›lmaktad›r.

Bu vesile ile Yasa düzenlemelerinin Anayasa Mahkeme-
si taraf›ndan incelenme imkan› do¤mufl olmas›n›n,
mesle¤imiz ve meslek mensuplar›m›z›n haklar› ve onla-
r› örgütlülü¤ü yönünden olumlu bir geliflme oldu¤unu
kamuoyu ile paylaflmak isteriz.

TMMOB Mimarlar Odas›

07-10 Haziran 2007 aras›nda, ‹stan-
bul Fuar Merkezi’nde, Akdeniz Tan›-
t›m A.fi. ve Messe-München iflbir-
li¤i ile düzenlenecek olan TAD‹LAT
‹STANBUL’07 -Yap› Yenileme Fuar›;
Renovasyon ve Restorasyon konu-
sunda öncü firmalar›, restoratörleri,
yerli ve yabanc› uzmanlar›, bir araya
getiriyor. 

‹stanbul’da yerleflik kentliler, Profes-
yonel sektör kurulufllar› ve uygula-
mac›lar, Yat›r›mlara yön veren kamu-
sal kurum ve kurulufllar, Meslek

Odalar›, Yerel Yönetimler (Belediyeler) etkin rol oynaya-
cak kurulufllar aras›nda yer al›yor. 

Fuar kapsam›nda yer alan Bilimsel ve Mesleki etkinlik-
ler çerçevesinde, hem Türkiye hem de yurtd›fl›ndan ör-
nek çal›flmalar›n aktar›laca¤› paneller düzenlenecek,
sergiler, atelye ve labaratuvar çal›flmalar› sunulacak.
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› An›tlar ve Röleve Müdürlü¤ü
‘nden, ‹talya Kültür Bakanl›¤›na, Topkap› saray› atelye-
lerinden, Belediyelerin kentsel tasar›m projelerinin su-
numuna, Sulu kule projesinden, Isparta kule evleri pro-
jesine, Tafl ustalar›n›n uygulamas›ndan, konuyla ilgili fo-
to¤raf sergilerine kadar çok genifl bir yelpazeye hitap
ediyor.

TAD‹LAT ‹stanbul 2007
Yap› Yenileme Fuar›

Fuar

7-10 Haziran 2007  ‹stanbul Dünya Ticaret Merkezi/‹stanbul Expo Center
Salon 9-10-11 Atatürk Havaliman› Karfl›s› 34149 Yeflilköy/‹stanbul
Ziyaret Saatleri: 10.00-19.00
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Günümüzde parklar›n amaçlar› d›fl›nda kullan›m› ve ken-
tin özellikle art›fl gösteren sosyo-ekonomik gereksinim-
lerinin karfl›land›¤› rezerv ortamlar olarak görülmesi ye-
ni sorunlar› kamusal yaflamda gündeme getirmektedir.
Bu kapsamda Bornova Büyük Park’ta eski Adliye Bina-
s›’n›n y›k›larak yerine daha büyük emsal de¤erli çok
amaçl› bina (nikah ve meclis salonu) yap›lmas› sorunu
yaflanmaktad›r.

Parklar, sosyo-kültürel ve ekolojik ifllevleri yönüyle kent-
lerde kamusal yaflamda önemli bir rol üstlenmektedir.
Ancak parklarda amaç d›fl› kullan›mlar söz konusu oldu-
¤unda bu durum sadece parklar›n ifllevlerini olumsuz et-
kilemekle kalmamakta, içinde bulunduklar› kent bölüm-
lerinde sosyo-kültürel, politik ve ekolojik kaynakl› sorun-
lar› da art›rmaktad›r. 

Bu ba¤lamda, Büyük Park’›n da içinde bulundu¤u Bor-
nova ‹lçesi, parklar›n gerek ifllevleri gerekse de nitelik
ve nicelikleri yönüyle irdelendi¤inde; 2 adet semt park›
(Büyük Park - 42.980 m2 -, Çamdibi Atatürk Park› –
40.000 m2 -), 5 adet mahalle park› (75. y›l Park›, Bilal
Çak›rcal› Park›, Ahmet Taner K›fllal› Park›, Evka 4 Park›,

Muammer Aksoy Park›), 209 adet cep park› toplam› ola-
rak 216 adet farkl› içerik ve ölçekte park mevcuttur. 

Semt ve mahalle parklar›n›n toplam alan›n›n 133.230
m2 oldu¤u düflünüldü¤ünde (cep parklar›yla birlikte)
400.000’i aflan Bornova nüfusunun park gereksinimle-
rinin nicelik yönünden karfl›lanamad›¤› aç›kt›r. 

Buradan hareketle Büyük Park örne¤i ele al›nd›¤›nda;
1940 y›l›nda Bornova’ya kazand›r›lm›fl olan parkta kül-
tür ve sanat merkezi, eski meclis binas›, belediye tesis-
leri, aç›k hava tiyatrosu, hal› saha, kafeterya, çay bah-
çeleri ve büfeler, trafik e¤itim alan›, otoparklar, mey-
dan, havuz, oturma alanlar›, çocuk oyun alan›, tuvalet
gibi kullan›mlar› bar›nd›rmaktad›r. Bunlar içerisinde bi-
nalar 4.150 m2, otoparklar 2.100 m2 ve meydan, yollar
gibi beton kapl› zeminler 25.000 m2 yer kaplamaktad›r.
Buradan anlafl›laca¤› üzere 42.980 m2 toplam alan›n
18.000 m2’si bitkisel aland›r. Bu durumda park›n bü-
yük bölümünü oluflturmas› gereken bitkisel alan ne ya-
z›k ki toplam alan›n % 40’›n› oluflturmaktad›r. Park›n
içeri¤inin günümüze kadar bina ve beton zeminler lehi-
ne art›fl gösterdi¤i, bitkisel alanlar›n ise giderek azald›-

Bornova Büyük Park’ta Yap›lmas› Düflünülen Çok Amaçl›
Bina fiehircilik ve Planlama ‹lkelerine Ayk›r›d›r

Bas›n Aç›klamas›
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¤› görülmektedir. Bütün bu olumsuz geliflmelerin üzeri-
ne önerilen çok amaçl› bina, sorunu daha fazla art›rarak
park›n tan›m› ve ifllevlerini tart›fl›l›r hale getirecektir. Ön-
görülen kitlenin getirece¤i baz› olumsuz etkiler flu ana
bafll›klarda toplanm›flt›r;

• Bornova’n›n en eski park› olarak genç Cumhuriyet dö-
nemi ürünü olan bu park›n tarihi önemi, simge de¤eri ve
kimli¤i olumsuz etkilenecektir. Parkta özellikle a¤açlar›n
oluflturdu¤u siluet etkisi azalacakt›r. 

• Öngörülen kitlenin çok amaçl› kullan›m yükü, park
içinde ve yak›n çevresinde (Fevzi Çakmak Caddesi ve
156 Sokakta) araç ve yaya trafik yo¤unlu¤unu art›racak-
t›r. Bu durum çevresindeki kullan›mlarla (okul ve konut-
lara) olan yaya eriflimi ve ba¤lant›lar› olumsuz etkileye-
cektir. 

• Art›fl gösterecek olan araç trafi¤i ve otoparklar çevre-
de gürültü ve görüntü kirlili¤i yaratacakt›r. Ayr›ca araç
trafik yükünün getirece¤i eksoz gaz› emisyon de¤erleri-
nin artmas› bölgede kamusal yaflam› olumsuz etkileye-
cektir.

• Bina emsal de¤erinin ve ifllevlerinin art›fl›na ba¤l› ola-
rak; araç trafi¤i ve otopark (projede öngörülen 10 adet-
lik otopark›n bu gereksinimi karfl›layamayaca¤›) yo¤un-
lu¤u bina yak›n çevresinin büyük ölçüde otopark alan›-
na dönüflmesine, park içinde ve yak›n çevresinde oto-
park olarak yeni yüklerin gelmesine neden olacakt›r.

• Park alan› içindeki yafll› ve genç a¤açlar baflta olmak
üzere tüm bitkilere ve çevreye do¤rudan ve dolayl› zarar
verecektir. Adliye binas›n›n y›k›lm›fl olmas›, ilgili mekan-
da bitkiler sayesinde mikro-klima oluflturma olana¤› söz
konusu iken yeni bir kitlenin yap›lmas› bu olumlu gelifl-
meyi ortadan kald›racakt›r. 

• 400 000 nüfusu yan›nda 3 üniversiteye ba¤l› 40.000
ö¤rencinin bulunmas› Bornova’da yeni aç›k/yeflil me-
kanlar›n üretilmesini gerektirirken parklara olan bu yön-
deki kültürel müdahaleler aç›k mekan gereksinimine ya-
n›t vermek yerine mevcutlar›n kullan›m›nda k›s›tlamala-
ra yol açmaktad›r.

• Öngörülen kitle, park içinde kentin herhangi bir yap›
adas›ndan farkl›l›k tafl›mayan bir mekansal örüntü olufl-
turacakt›r. Bina emsal de¤erinin artmas› mekansal de-
rinli¤i ve insan ölçe¤inde mekan›n alg›lanmas›n› (yaflan-
mas›n›) olumsuz etkileyecektir. 

• U¤ur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nin çok amaçl›
olarak "ayn› zamanda nikah salonu olarak da" kullan›l-
d›¤› dikkate al›nd›¤›nda; park içine yeni bir kitlenin geti-
rilmesi kaynaklar›n israf› anlam› tafl›maktad›r.

Konu, bu olumsuz geliflmelerin yan›nda yasal yönden ir-
delendi¤inde; ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönet-
meli¤i’nin 14-E-1 maddesi "parklarla ilgili düzenleme ve
yap›laflma usullerini" tan›mlamaktad›r. Yönetmeli¤in bu
maddesinde; "parklar için gerekli tesisler" d›fl›nda bu
alanlarda sadece tuvalet, süs havuzu ve pergola yap›la-
bilece¤ine iliflkin hüküm bulunmaktad›r. Bu durum bile
parklar›n ifllevini destekleyen kullan›mlar d›fl›nda farkl›
amaç ya da kullan›mlara yönelik yap› kitlelerinin getiril-
mesini yasaklamaktad›r. 

Genel olarak yerel yönetimlerin yerleflimlerde artan me-
kansal gereksinimleri parklarda çözmek yerine yeni
alanlar üretmesi gerekir. Di¤er yandan kamusal
aç›k/yeflil alan miktar›n› nicelik ve nitelik yönünden art-
t›rmak ve bu ortamlar› rekreasyonel yönden daha etkin
kullanmay› sa¤lamak yerel yönetimlerin asli görevi ol-
mal›d›r. Buradan hareketle; parklardaki yap›laflmalar›n
ekonomik ömürlerini ve ifllevlerini tamamlad›ktan sonra
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ivedi olarak aç›k/yeflil mekana dönüfltürülmesi ya da
mevcut mekan(lar)a eklemlenmesi zorunluluk tafl›mak-
tad›r.

Sonuç olarak; yukar›da belirtilen nedenlerle Bornova
Büyük Park’ta Eski Adliye binas›n›n y›k›larak yerine çok
amaçl› bina (nikah ve meclis salonu) inflas› flehircilik ve
planlama ilkeleri ile kamu yarar›na ayk›r›d›r ve Bornova
Belediyemizi bu konudaki taleplerimize karfl› duyarl›l›¤a
davet ediyoruz.

Gere¤ini kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyururuz.
• TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu ve Ba¤l› Birimleri*
• BOYAD - Bornova Sosyal Yaflam Derne¤i
• EGEÇEP - Ege Çevre ve Kültür Platformu
• EGÖDER - Ege Ö¤retim Elemanlar› Derne¤i
• ‹zmir’i Sevenler Platformu
• Ulusal Birlik Platformu
• Semt Sakinleri

* : TMMOB’ye Ba¤l› Birimler;
TMMOB Çevre Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB G›da Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi
TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB ‹ç Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Kimya Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi
TMMOB Maden Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odas› ‹zmir Temsilcisi
TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Orman Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi
TMMOB Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Vefat halinde; 

30,000-YTL.
Kal›c› sakatl›k halinde; 

30,000-YTL.
Tedavi masraflar› için; 

3,000-YTL

Üyelerimiz, aidat ödedi¤i tarih ile 
31 Aral›k 2007 tarihleri aras›nda 

FERD‹ KAZA S‹GORTASI 
kapsam›nda olacaklard›r.

AXA OYAK firmas›yla yap›lan anlaflma gere¤i
sigorta kapsam›na al›nan üyelerimizin FERD‹
KAZA S‹GORTA Teminatlar›:

Mimarlar Odas› 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren
2007 y›l› aidat›n› ödeyen üyelerimize 

FERD‹ KAZA S‹GORTASI yapt›r›yor

FERD‹ KAZA
S‹GORTASI
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Bilinmelidir ki, nereden gelirse gelsin, insanl›k d›fl› sal-
d›r›lar, fliddet yanl›s› karanl›k odaklar,  ülkemizde toplu-
mun demokratikleflme, ayd›nlanma iste¤inin; sa¤duyu-
lu bar›fl içinde, birlikte yaflama talebinin  önünde engel
olamayacakt›r.

Bornova Özkanlar pazaryerinde 12 May›s Cumartesi sa-
bah› gerçeklefltirilen bombal› sald›r›da bir vatandafl›m›z
yaflam›n› yitirmifl, 14 vatandafl›m›z ise yaralanm›flt›r. 

Öncelikle, halk›m›z› hedef alan bu sald›r›y› nefretle k›n›-
yoruz. 

Ülkemizin gelece¤ini karartmak isteyen, topluma korku
salarak sindirmeyi hedefleyen bu sald›r›n›n faillerinin ve
azmettirenlerin ivedilikle yarg› önünde hesap vermesini
talep ediyoruz. 

Bilinmelidir ki, nereden gelirse gelsin, insanl›k d›fl› sal-
d›r›lar, fliddet yanl›s› karanl›k odaklar,  ülkemizde toplu-
mun demokratikleflme, ayd›nlanma iste¤inin; sa¤duyu-
lu bar›fl içinde, birlikte yaflama talebinin  önünde engel
olamayacakt›r. 

Sald›r›da yaflam›n› yitiren vatandafl›m›z›n yak›nlar›na
baflsa¤l›¤›; yaral› vatandafllar›m›za acil flifalar ve geç-
mifl olsun diliyoruz.  

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU 

Çevre Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

G›da Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

‹ç Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Kimya Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

Maden Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Meteoroloji Mühendisleri Odas› ‹zmir Temsilcili¤i

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Orman Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹zmir fiubesi

fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi

Tekstil Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Ziraat Mühendisleri  Odas› ‹zmir fiubesi

‹zmir’de Özkanlar Pazaryerine Düzenlenen Sald›r›y›
Nefretle K›n›yoruz

12 May›s 2007 Bas›n Aç›klamas›
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Siyasal ‹ktidar taraf›ndan TBMM’ne sunulan ve flimdi
Meclis gündeminde bulunan "Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zin-
leri Hakk›nda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yasa" teklifi,
yabanc› mimar ve mühendislere akademik ve mesleki
yeterlilik muafiyeti tan›maktad›r. Teklif edilen yasa ile
bu kiflilere Mühendislik ve Mimarl›k Hakk›nda Yasa ve
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Yasas›’n›n uygu-
lanmayaca¤›n› düzenlenmektedir. Bu Yasa teklifi, ya-
banc›lara serbest dolafl›m ve çal›flma hakk› vermekte,
hizmet kalitesi aramamakta, ülkemiz mimar ve mühen-
dislerini haks›z rekabete teslim etmekte ve eflitlik ilke-
sini zedelemektedir.  Sermayenin istemi üzerine Baflba-
kanl›k Müsteflar› taraf›ndan haz›rlanan bu Yasa teklifi-
nin Birli¤imizce kabul edilemez oldu¤unu bafl›ndan bu
yana ifade etmekteyiz. 

Bu teklifte ›srar eden ve toplumsal muhalefete kulak t›-
kayan siyasal iktidar, toplumun de¤il sermayenin iktida-
r› oldu¤unu ve varl›¤›n› sermayeye borçlu oldu¤unu
unutmam›fl gözükmektedir.    

Cumhurbaflkan›’n› seçemeyen ve erken seçim karar›
alan TBMM’nin yasama faaliyetine devam etmesi do¤-
ru de¤ildir. Kamuoyu önünde meflrulu¤u tart›fl›lan ve
güvenoyu almak için erken seçim karar› alan TBMM
üyelerinin, halk›n seçme ve seçilme hakk›ndan,  ifl ya-
flam›na, e¤itime, enerjiye dek alanlarda düzenleme yap-
mas› kabul edilebilir de¤ildir.

AKP iktidar›, hiçbir iktidar döneminde görülmemifl bi-
çimde toplumun ilgili taraflar›yla tart›flmadan yo¤un bi-

çimde yaflam›m›z› ilgilendiren alanlarda yasal düzenle-
me yapm›flt›r. TBMM’de kabul edilen yasalar›n içeri¤i
ve kaybedilen haklar konusunda toplum bilgilendirilme-
mifltir. Bu yasalar ya çeviriler,  ya da ›smarlama biçim-
de kifliye, kuruma özel yasalar olmufltur. Yasalar›n ge-
rekçesi ile yaz›l›m› dahi kaotik bir nitelik tafl›rken, se-
çim arifesinde, siyasal iktidar›n say›sal ço¤unlu¤unu
kullanarak yasa kabul etmesi demokratik teamüllere ve
siyasi ahlakla ba¤daflmamaktad›r.

TBMM’nde üye bulunduran siyasal partilerin demokra-
tik esaslara uygun olmayan, bu yasama faaliyetine dur
demeleri gerekmektedir. Cumhurbaflkan›n› seçememifl
bir parlamentonun yasama faaliyetine de devam etme-
mesi gerekir.

Güven oyu için erken seçim karar› alan parlamentonun,
nükleer santral, yeni 15 üniversitenin kurulmas›, yaban-
c›lar›n çal›flma izinleri hakk›ndaki yasa da yap›lacak de-
¤ifliklikleri kabul eden düzenlemelerini kabul etmemiz
olanakl› de¤ildir. 

Yabanc› mühendis ve mimarlar hakk›nda akademik ve
mesleki yeterlilik aramadan çal›flma izinleri verilmesini
öngören yasa de¤iflikli¤i kabul edildi¤i durumda, Cum-
hurbaflkan› taraf›ndan meclise iade edilmedi¤i durum-
da bu yasan›n uygulanmamas› için her türlü meflru yol-
lar› tüketece¤imizi kamuoyuna ilan etmek zorunlu ol-
mufltur.

TMMOB

AKP ‹ktidar›n› Uyar›yoruz!
Erken Seçim Karar› Alm›fl Bir Parlemantoya TMMOB’nin
ve ‹nsan›m›z›n Aleyhine Yasalar› Getirmeyin!

21 May›s 2007
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Konak’ta Y›k›lan Bina,
Yan›ndaki Evden Can Ald›
‹zmir Konak ‹lçesi Halilr›fat Pafla Semti’nde 17 May›s
2007 tarihinde y›k›lma tehlikesi bulundu¤u için
boflalt›lan binan›n tafl duvar›, yan parselde bulunan evin
çat›s›na y›k›ld›. Olay s›ras›nda ikiz kardefller hayat›n›
kaybetti. 

Levent’teki eski ‹ETT arazisinin sat›fl ihalesini kazanan
Sama Dubai Gayrimenkul A.fi., ‹stanbul Büyükflehir Be-
lediyesi’nden ihale ifllemlerinin davalar nedeniyle konu
aç›kl›¤a kavuflana kadar durdurulmas›n› talep etti. 

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Bas›n Dan›flmanl›-
¤›’ndan yap›lan yaz›l› aç›klamada, Levent’teki eski ‹ETT
arazisinin sat›fl ihalesini kazanan Sama Dubai Gayri-
menkul A.fi.’nin bir dilekçe vererek ihale ifllemlerinin
davalar nedeniyle konu aç›kl›¤a kavuflana kadar durdu-
rulmas›n› talep etti¤i belirtildi.

19.05.2006 onanl› 1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Pla-
n›’n›n iptali ve yürütmenin durdurulmas› talebi ile
TMMOB Mimarlar Odas› (‹stanbul Büyükkent fiubesi)
taraf›ndan ‹stanbul 7. ‹dare Mahkemesi’nin
2006/2974 Esas›nda kay›tl› olarak; TMMOB fiehir
Planc›lar› Odas› (‹stanbul fiubesi) ve ‹nflaat Mühendis-
leri Odas› (‹stanbul fiubesi) taraf›ndan da ‹stanbul 8.
‹dare Mahkemesi’nin 2007/547 Esas›nda kay›tl› ola-
rak davalar aç›ld›.

Sama Dubai Davay› Gerekçe
Göstererek Eski ‹ETT
Arazisini Sat›n Alma
Sürecini Durdurdu

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
ile Anlaflmal› Kurulufllar

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

‹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: 
Gaziosmanpafla Bulvar› No: 2 Hilton Center Kat.3 
Çankaya / ‹zmir   Tel: 441 46 16   Faks: 441 46 79

MTN Digital Bask› Merkezi
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

Ankara Emeklilik
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, Ankara Emeklilik ile Oda
üyesi mimarlar›m›z›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yönelik ifl-
birli¤i içerisindedir. 
‹letiflim Adresi: www.ankaraemeklilik.com.tr
Yal› Cad. Karfl›yaka Apt. No: 234 K:1 D:1 Karfl›yaka
Tel.: 0232 396 84 84

Haber
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SMGM

Mimarlar›n bilgi ve becerilerinin toplumun gereksinim-
lerine uygun olmas›, mevcut bilgi ve becerilerin yitirilme-
mesi ve art›r›lmas› amac› ile bafllayan ve yürütülen sü-
rekli mesleki geliflim e¤itimleri düzenlenmeye devam
ediyor.

Mimarl›k Hizmetlerinde Temel Kavramlar E¤itimi ile
bafllayan SMG E¤itimleri 28 Nisan 2007 tarihinde dü-
zenlenen Yang›n Yal›t›m› e¤itimi ile devam etti. ‹zo-
der’in ve Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi’nin katk›lar›y-
la düzenlenen e¤itim, Hakan Uslu taraf›ndan sunuldu.
Yang›n güvenli¤i konusunda mevcut standartlar ve Avru-
pa Birli¤i kriterlerine de¤inen Uslu, yang›n yal›t›m›nda
kullan›lan malzemelerin teknik özelliklerini, kullan›m
alanlar›n›, uygulama detaylar›n› ayr›nt›lar› ile anlatt›. E¤i-
tim sonunda tüm kat›l›mc›lara e¤itimin sunumlar›n› içe-
ren CD gönderildi. 

Doç. Dr. ‹lkim Kaya’n›n haz›rlad›¤› Özürlüler için Mima-
ri Tasar›m E¤itimi, 2 May›s 2007 tarihinde gerçekleflti.
Özürlülük-engellilik kavramlar›n›n tart›fl›lmas› ile baflla-
yan e¤itim, özürlülerin yaflam kalitesinin yükseltilmesi
için al›nmas› gereken mimari çözüm ve önerilerin örnek
uygulamalarla anlat›m› ile devam etti. Her insan›n haya-
t›n›n bir döneminde özürlü durumuna gelebilece¤i, bu
nedenle tasarlanan mekanlar›n dönüflebilir olmas›n›n
önemi vurguland›. 

Üyelerimiz taraf›ndan yo¤un ilgi ile karfl›lanan e¤itimler-
den biri de Bilgisayar Destekli Tasar›m ve Görsellefltir-
me E¤itimi olmufltur. 8-9 May›s 2007 tarihlerinde iki

bölüm halinde düzenlenen e¤itimi Yüksek Endüsti Ürün-
leri tasar›mc›s› Can Aysan haz›rlay›p sundu. Mimari ta-
sar›m ve çizim aflamalar›nda kullan›labilecek bilgisayar
programlar›n›n bir ço¤unu e¤itimde karfl›laflt›rmal› ola-
rak anlatan Aysan,  mimarlar›n özellikle lisansl› prog-
ram sat›n al›m› sürecinde dikkat etmeleri gereken hu-
suslara dikkat çekti.

‹zoder deste¤i ile gerçeklefltirilen Su Yal›t›m› E¤itimi ise
konusunda oldukça deneyimli ve bilgi sahibi olan ‹nfla-
at Mühendisi Jozef Bonfil’in sunumuyla, 12 May›s
2007 Cumartesi günü gerçeklefltirildi. Su ve suyun ya-
p›da meydana getirdi¤i etkileri aç›klayarak e¤itime bafl-
layan Bonfil, su yal›t›m›n›n yap›ld›¤› ve yap›lmas› gere-
ken yerleri aç›klad›. 

fiubemizin düzenledi¤i sürekli mesleki geliflim e¤itimle-
ri 2 ve 9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Kültürel Mi-
ras›n Korunmas› E¤itimi ile devam edecektir.

Sürekli Mesleki Geliflim E¤itimleri Devam Ediyor

S ü r e k l i  M e s l e k i  G e l i fl i m  M e r k e z i
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AKM Y›k›lmayacak

Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan AKM’nin tescilinin
kald›r›larak y›k›lmas›na iliflkin giriflimler, ‹stanbul 2 Nu-
maral› Kültür Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nun baflvuruya
olumsuz cevap vermesi üzerine durduruldu. 

Bakanl›¤›n depreme dayan›kl› olmad›¤› gerekçesiyle
AKM’nin y›k›lmas› ve yerine yeni bina yap›lmas›na ilifl-
kin 2,5 ay önce yapt›¤› baflvurunun ard›ndan Kurul, bi-
nan›n deprem dayan›kl›l›k raporu ve AKM’nin y›k›larak
yerine yap›lmas› planlanan konsept projenin getirilmesi-
ni talep etti. Bakanl›k 15 May›s tarihli Sakarya Üniversi-
tesi’nden al›nan raporu sundu. Rektör Yard›mc›s› Prof.
Dr. Muzaffer Elmas, Prof. Dr. Kemalettin Y›lmaz ve Yrd.
Doç. Dr. Naci Ça¤lar'›n haz›rlad›¤› raporda, AKM'nin
depremsellik göz önüne al›narak y›k›lmas› ibaresi yer al-
mazken, raporun sonuç bölümünde, binan›n güçlendiril-
mesi gerekti¤i vurguland›. Bunun üzerine Kurul üyeleri
yapt›¤› toplant›da, konsept projenin de getirilmesi ge-
rekti¤ine karar vererek AKM dosyas›n› rafa kald›rd›.
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‹ z m i r ’ i  Y e n i d e n  D ü fl ü n m e k  v e  D ü fl l e m e k

‹zmir Kent Kurultay› Gerçekleflti

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›, Mimarlar Odas›, fie-
hir Planc›lar› Odas›, Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹zmir fiube-
leri birlikteli¤inde; köyden kente, kentten büyükkente
göçün üst boyutlara vard›¤›, ani büyümelerin kentleri ha-
z›rl›ks›z yakalad›¤› günümüzde, kentimizi ve toplumsal
yaflam› daha yaflanabilir hale getirmenin yollar›n› ara-
mak amac›yla genelde kentlerin ve özelde ‹zmir’in konu-
fluldu¤u, sorunlar›n ve çözüm önerilerinin dile getirildi¤i
‹zmir Kent Kurultay› ‹smet ‹nönü Kültür Merkezi’nde 24
– 25 May›s 2007 tarihlerinde gerçekleflti.

Amac›n›n; kentlerle ilgili sorunlar› ele al›p, çözüm yollar›
arayarak, yerel ve merkezi yöneticilerin önünü açmak
olarak belirlendi¤i kurultay, ayr›ca yerel yöneticilerin,
kentin sorunlar›n›n çözülmesinde yararlanacaklar› bir or-
tam oluflturmaya yönelikti.

Bu ilk kurultayda, Düzenleme Kurulu üyeleri ile birlikte
konular›n içeri¤i; "dönüflüm, planlama, planlamada de-
mokratik kat›l›m, büyüyen kentte güvenlik ve kentlilefl-
me, göçün etkileri" olarak belirlendi. Bu ba¤lamda konu-
lar›nda uzman kiflilerle kuramsal aç›l›m, yurtiçi ve yurt
d›fl›ndan örneklerle de desteklendi.

Oturum baflkanl›¤›n› ‹lhan Tekeli’nin üstlendi¤i Aç›l›fl
Oturumunda, "Büyüyen ve Dönüflen Kent ‹zmir" bafll›-
¤›nda kentimizin iki yöneticisi; Vali Yard›mc›s› Say›n Ha-
lis Peker ve ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Say›n
Aziz Kocao¤lu ‹zmir üzerine düflüncelerini, vizyonlar›n› ve
‹zmir’in yaflad›¤› sorunlar› aktard›. ‹lhan Tekeli, halk ve

yöneticilerin birbirleriyle daha iyi iletiflime geçebilmesi
amac›yla aç›l›fl konuflmas› format›n›n aç›l›fl oturumu for-
mat›na dönüfltürüldü¤ünü aktararak, kentte güvenlik so-
rununun nedenlerini ve önleme yollar›n› tart›flmaya açt›.
Peker, kentte güvenlik sorununun çözümünde emniyetin
tek bafl›na yeterli olamayaca¤›n› dile getirerek, halk› bu
konuda daha duyarl› olmaya davet etti. Kocao¤lu ise, ‹z-
mir'in ekonomik anlamda geriye gitti¤i yönündeki görüfl-
lere kat›lmad›¤›n› ifade etti. Büyüme h›z›nda bir azalma-
n›n söz konusu oldu¤unu ancak EXPO 2015 organizas-
yonu ile ‹zmir'e yerli-yabanc› çok say›da yat›r›mc›n›n ge-
lece¤ini ve büyüme h›z›n›n yeniden artabilece¤ini dile
getirdi.
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Semahat Özdemir’in oturum baflkanl›¤›n› yapt›¤› "Plan-
lama" temal› oturumda genel olarak planlama pratikle-
ri ve stratejik planlama üzerinde duruldu. Sezai Göksu,
planlama prati¤inin tarihinden ve stratejik mekansal
planlaman›n öneminden bahsetti. Günümüzde birçok
veri ile flekillenen kentlerin planlanmas›nda geçmiflte
kullan›lan tekniklerin yetersiz kald›¤›n›, özellikle zaman
kavram›n›n mekansal düzenlemeye girdi¤i, klasik ölçek
anlay›fl›ndan farkl› bir ölçek anlay›fl›na de¤indi. Hasan
Topal, 1925 Danger Plan› ile bafllayan ve sonras›nda
Prost, 1948 Le Corbusier, 1955 Aru ve son dönemler-
de göçün etkisiyle artan nüfus etkilerinin de¤erlendiril-
di¤i 1973 ve 1989 planlar› ile ‹zmir kenti planlama ta-
rihini özetledi. Topal ayn› zamanda, Naz›m Plan çal›fl-
ma s›n›r›n› aktararak, plan›n genel strüktürünü, yeflil bir
kuflakla s›n›rland›r›lm›fl merkez kent ve çevresindeki alt
yörelerin oluflturdu¤unu belirtti.  Anl› Ataöv ise, "Karar
Verme Süreçlerinin Demokratikleflmesinde Stratejik
Planlaman›n Rolü ve Örnek Uygulamalar" bafll›¤› alt›n-
da bu konuda haz›rlad›¤› çal›flmay› sundu.

"Dönüflüm" temas›n›n ifllendi¤i ilk günün son oturumu-
nun baflkan› Zekai Görgülü idi. Konuflmac›lardan Murat
Güvenç, "Kentsel Koruma – Dönüflüm – Yenileme So-

runsallar›na Alan Kuram› Penceresinden Bakmak" bafl-
l›kl› sunuflunda, Braudel’in; kentleri transformatörler
olarak nitelendirdi¤ini aktard›. Kentin bafll› bafl›na dö-
nüflüm ile eflanlaml› kullanabildi¤inden söz eden Gü-
venç, ülkemizdeki konut sto¤unun planlamadan ba¤›m-
s›z, emrivakilerle olufltu¤una da de¤indi. Temsil konu-
suna da de¤inen Güvenç, sorunun bilgi ya da pratikle
çözülmesinin önerilmesinin yan› s›ra günümüzde üçün-
cü bir yol olarak meslek prati¤inin, bilimin temsil araç-
lar› üzerinden çözülebilece¤ini aktararak, çok girdili sa-
y›sal verilerin grafiksel dille TÜ‹K taraf›ndan 1990 ve
2000 y›llar›nda Türkiye’nin %5’i üzerinden yap›lan arafl-
t›rmalar› sundu. "Büyük Ölçekli Kentsel Yenileme Pro-
jelerinde Yönetim Sorunsal›, Antwerp ve Rotterdam Li-
man Gerisi Yenileme Deneyimi" bafll›kl› sunuflta Tuna
Taflan Kok, bu iki yerleflim yerinden Antwerp’te Het Ei-
landje Liman Gerisi Yenileme Projesi’nde yönetimden
kaynaklanan sorunlar, yönetimin iki kolunun birbirinden
farkl› ad›mlar atmas›yla projenin halen problemli bir fle-
kilde devam etti¤inden bahsetti. Buna karfl›n Rotter-
dam’da Kop van Zuid Eski Liman Alt Bölgesi Yenileme
Projesi’nde yönetimsel bir sorunun yaflanmamas›yla el-
de edilen sonuçlar› karfl›laflt›rmal› olarak izleyicilerle
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paylaflt›. "Kentsel Dönüflümde Aç›k Mekan A¤› Olgusu
ve Avrupa Kent Peyzaj Ortakl›¤› Deneyimi" bafll›¤›nda
sunuflunu gerçeklefltiren Adnan Kaplan ise, kentlerimiz-
deki yeflil alanlar›n yetersizli¤inden, mevcut yeflil alanla-
r›n flehir üzerinde bir network a¤› oluflturacak flekilde
düzenlenmesi gerekti¤inden bahsetti. Kaplan ayr›ca Av-
rupa’daki yerleflimlerden verdi¤i örnekler ba¤lam›nda ‹z-
mir’de network a¤›n›n nas›l düzenlenece¤ine iliflkin öne-
riler sundu.

Kurultay›n ikinci günü Bülent Tan›k’›n oturum baflkanl›-
¤›n› üstlendi¤i "Büyüyen Kentte Güvenlik ve Kentlilefl-
me" oturumu ile bafllad›. Son günlerde yaflanan suç
olaylar› ve buna karfl› sabit karakol sisteminin yerine
önerilen MOBESSE sisteminden de söz etti. "Göçün De-
¤iflen Nitelikleri ve Yerel Politika" temal› sunuflunda Se-
ma Erder, ülkemizdeki yoksul s›n›f›ndan ve bu s›n›f› an-
lamak için zenginli¤in anlafl›lmas› gerekti¤inden söz et-
ti. Özelikle 2000 y›l› sonras› küreselleflme ve bir tak›m
kentsel dinamiklerle zenginleflen gruplar›n tarihi, seçici
bir tav›r ile alg›lay›p, "casaba"lar kurmaya, Rum evleri
veya Osmanl› tipi apartmanlar infla etmeye götürdü¤ün-
den bahsetti. Yeni yoksullu¤un içerisine; küçük mülk
sahiplerinin, gecekonduda yaflayanlar›n ve yabanc› yok-
sul göçmenlerin girdi¤inden de söz eden Erder, kentin
de¤iflik kesimlerinin kentsel dönüflüme olan tepkisinin
önemini de vurgulad›. "Kentsel – Mekansal Organize ‹fl-
ler" temas› içerisinde yaflad›¤›m›z ve güvenli addetti¤i-
miz kapal› mekanlarda yaflanan h›rs›zl›k olaylar›n›n, so-
kakta yaflanan kapkaç olaylar›ndan daha fazla oldu¤u-
nu dile getirerek sunufluna bafllayan Emel Göksu, aca-
ba sokaklar evlerimizden daha m› güvenli sorusunu sor-
du. ‹zmir’de suç oran›n›n yükseldi¤ine dikkat çekerek,
MOBESSE sisteminin insanlar›n yaflad›klar› ortam›n gü-
vensiz oldu¤u fikrini güçlendirmesi aç›s›ndan olumsuz
olabilece¤ini de sözlerine ekledi. Göksu ayr›ca suç co¤-
rafyas›n›n, siyasi harita s›n›rlar›n›n aksine, kal›n, net çiz-

gilerle birbirinden ayr›ld›¤›na de¤indi. Sibel Kalayc›o¤lu
ise, interdisipliner bir çal›flma sunaca¤› bilgisini vere-
rek, farkl› disiplinler taraf›ndan suçun s›n›rlar›n›n farkl›
çizildi¤ine ve özellikli olarak sosyoloji, psikoloji ve krimi-
noloji disiplinlerinin suç kavram›na bak›fl aç›lar›na de-
¤indi. Bu ba¤lamda Ankara – Keçiören Örne¤inde suç
tahmin modellerinin gelifltirilmesi ve suç örüntülerinin
incelenmesine, sosyolojik bir bak›fl aç›s›yla yap›lan plot
çal›flmas›n› aktard›. Ercan Tatl›dil ise, "Kent ve Kentli
Kimli¤i, ‹zmir Örne¤i" temal› sunuflunda, ‹zmir’i, kendi
deneyimledi¤i flekliyle, an›lar›yla aktard›.

Gürhan Tümer’in oturum baflkanl›¤›n› yapt›¤› "‹zmir Düfl-
leri" oturumu, Zeynep Oral ve Refik Durbafl’›n sunumla-
r›yla gerçekleflti. Zeynep Oral, haf›zas›ndaki ‹zmir kare-
lerini yans›tt›¤› sunumunda, ‹zmir gerçe¤ini, ‹zmir düflle-
ri ile iç içe aktard›. Oral, an›lar›n› paylaflt›¤› sunuflunda,
‹zmir’in de¤iflimini ve bu de¤iflimin kentliye olan etkile-
rini izleyicilerle paylaflt›. Refik Durbafl ise ‹zmir üzerine
bir fliir ile bafllad›¤› sunuflunda ‹zmir’in tarihin her dev-
rinde gençleriyle ünlü oldu¤unu dile getirdi. Durbafl ayr›-
ca Elhamra Sinemas›’n›, Bahribaba Park›’n› ve ‹zmir’i ‹z-
mir yapan gençlik an›lar›n› izleyicilerle paylaflt›. ‹zmir’de
sanat faaliyetlerinin birbirinden ba¤›ms›z noktalarda te-
kil olarak yer almas›na de¤inen Durbafl, ‹zmir’in bir kül-
tür saray›na olan ihtiyac›ndan bahsetti. 
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Oturum baflkanl›¤›n› ‹lhan Tekeli’nin üstlendi¤i Forum
bölümünde, "Özgürlükler, Demokrasi, Bar›fl Kenti ‹zmir
– Uygar ‹zmir" temas› irdelendi. Halis Peker, herkesin
sahip olmas› gereken haklardan bu haklar›n korunmas›
gerekti¤ine de¤inerek, yerel yönetimlere devredilen gö-
revlerin iyi kullan›lmas› gerekti¤ini dile getirdi. Peker,
kentlerimizde yaflanan sorunlar› genel olarak de¤erlen-
dirdi. Hakk› Berksü, sunuflunu ‹zmir özelinde gerçeklefl-
tirdi. Çeflme’de ‹mar Komisyonu’nda baflkanl›k yapt›¤›
dönemi ve o dönemde karfl›laflt›klar› sorunlar› aktard›.
Planlaman›n, en büyük problemlerimizden biri oldu¤una
de¤inen Berksü, tar›m alanlar›m›z›n planlanmas›n›n
önemini de vurgulad›. Günümüzde 14 elden planlama-
n›n yap›ld›¤› bilgisini veren Berksü, öncelikle planlama-
n›n planlanmas› gerekti¤ini ve politikac›lar›n güvenilir ol-
mad›¤› yolundaki yayg›n inanc›n›n art›k de¤iflmesi ge-
rekti¤ini vurgulad›. Bülent Tan›k, merkezi ve yerel yöne-
timlerin birbirinden farkl› kararlar›yla, hatta merkezi yö-
netimin kendi içerisindeki uyuflmazl›klarla kentlerimizde
kargafla yafland›¤›na dikkat çekti. Kat›l›m ve karfl›l›kl›
konuflman›n yer ald›¤› bu tip organizasyonlar›n çözüm
yollar› üretmek yolunda önemli ad›mlar oldu¤una da de-
¤indi. Semahat Özdemir ise, ‹zmir özelinde problemlere
de¤inerek, ‹zmir Naz›m ‹mar Plan› verilerinden bahsetti.
Planlaman›n alt ve üst ölçeklerinin, de¤iflik yönetimsel
kurumlar taraf›ndan ele al›nmas›yla ortaya ç›kan uyum-

suzluklar›n varl›¤›ndan söz ederek, naz›m plan›n onay-
lanmas›n›n son aflamas›nda olundu¤u flu günlerde, bu
plan ile uyuflmayan, Bostanl› – ‹nciralt› tüp geçidi ve Ex-
po organizasyonun ‹nciralt›’nda yap›laca¤›n›n aç›klan-
mas›n›n yarataca¤› sorunlara da de¤indi. Gürhan Tümer
ise, forumun bafll›¤›n› sorgulayarak, bu kavramlar› ve
üstlendikleri rolleri tarihsel süreç içerisinde irdeledi. ‹l-
han Tekeli, aç›l›fl konuflmas›n›, aç›l›fl oturumuna dönüfl-
türmesi ve sanatç›larla yöneticileri bir arada dinleme
imkan› sunmas› aç›s›ndan kurultay›n farkl›laflt›¤›na dik-
kat çekerek, kurultay›n genel bir de¤erlendirmesini yap-
t›. Tarihi mirasa bak›fl aç›m›zda eksiklik oldu¤una dikkat
çeken Tekeli, geçmiflin katmanlar›n›n, bize geçmiflin bil-
gisini vermesi, bunu ziyan etmemesi aç›s›ndan önemli
oldu¤unu dile getirdi. Kurultayda neler konufluldu, ko-
nuflma biçimimiz demokratik miydi üzerine de¤inen Te-
keli, demokrasinin insan onurunu zedeleyen hiçbir olu-
fluma evet diyemeyece¤ini dile getirdi. Bir ortak yaflam
kültürü infla etmemiz gerekti¤ine de¤inen Tekeli, kurul-
tayda, sadece planlaman›n yanl›fl ve do¤rular›na de¤i-
nildi¤ine ve demokrasinin bu flekilde ilerleyemeyece¤i-
ne de de¤indi.

Kurultay’da küratörlü¤ünü Yrd. Doç. Dr. Emel Kay›n’›n
üstlendi¤i “Kent ve Mimarl›k: ‹zmir” sergisi kat›l›mc›lar-
la bulufltu.



‹nflaat Mühendisi Özgür Bozda¤’›n sundu¤u, "Deprem
Yönetmeli¤i" söyleflisi, 3 May›s Perflembe günü fiube-
miz seminer salonunda gerçekleflti. 

Bozda¤, yeniden düzenlenen “Deprem Bölgelerinde Ya-
p›lacak Binalar Hakk›nda Yönetmelik” hakk›nda bilgi ak-
tard›. Hesap Kurallar›, Betonarme Binalar, Zemin ve Te-
meller üzerine olan bölümlerde bir miktar revizyona; Çe-
lik ve Y›¤ma Binalarda ise kapsaml› revizyona gidildi¤i
bilgisini veren Bozda¤, Ahflap ve Kerpiç Binalar›n yönet-
melik kapsam›ndan ç›kar›l›p, Mevcut Binalar›n De¤er-
lendirmesi ve Güçlendirmesi bölümünün yeni bir bölüm
olarak yönetmeli¤e eklemlendi¤ini aktard›. 

Binalarda düzensizlik durumlar›ndan ve betonarme yap›-
lar›n elastik ötesi do¤rusal olmayan davran›fl›ndan bah-
seden Bozda¤, depreme dayan›kl› bina tasar›m›n›n ana
ilkelerini de s›ralayarak, bu konuda kullan›lan yap› sis-
temleri analiz yöntemlerini ve depreme karfl› istenen
davran›fl flekillerini örnekler üzerinden aktard›.

"Çok Katl› Konut Yap›lar›n›n ‹klimlendirilmesinde Günefl
ve Rüzgar›n Kullan›m›" söyleflisi, 18 Nisan Çarflamba
günü fiubemiz seminer salonunda gerçekleflti. 

Mimar Fikret Okutucu, küresel ›s›nman›n önemini vurgu-
layarak bafllad›¤› konuflmas›nda, do¤al iklimlendirme-
nin ve enerji tasarrufunun vazgeçilmez ihtiyaçlar›m›z
aras›nda yer ald›¤›na de¤indi. Karfl›lafl›labilecek prob-
lemlere karfl› önceden önlem alman›n, halk›m›z taraf›n-
dan çok da tercih edilen bir yöntem olmad›¤›n› aktaran
Okutucu, bu sebepten felaketler karfl›s›nda beklenenin
üzerinde zarar görüldü¤ünü sözlerine ekledi.

Okutucu, enerji tasarrufu sa¤layan bu tür örneklerine de
yer verdi¤i sunuflunda, say›sal veriler üzerinden kazan›-
lan enerji miktar›n› dinleyicilerle paylaflt›. Ayn› zamanda
maliyet ile ilgili verileri de aktaran Okutucu, sistemin ka-
zanaca¤› enerji ile maliyetinin 3-4 sene içerisinde stan-
dart bir yap› ile denk düflece¤i ve bundan sonraki kaza-
n›mlar›yla birlikte asl›nda ekonomik de bir sistem oldu-
¤unu aktard›.

18 Nisan 2007 

Deprem Yönetmeli¤i
Söyleflisi fiubemizde
Gerçekleflti

Fikret Okutucu, 
‹klimlendirme Konulu
Söyleflinin Konu¤uydu

3 May›s 2007 

Etkinlikler
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"Trespa Kompakt Laminat Giydirme Cephe Çözümleri"
semineri, 10 May›s Perflembe günü fiubemiz seminer
salonunda gerçekleflti. Sunuflu Mardav Yal›t›m’dan Gül-
çin Düflüt ve Trespa’dan Eric Lemmen gerçeklefltirdi.

Cephelerin, tafl›y›c› yap› eleman› iken, günümüzde bina-
y› çevrelen bir giydirme eleman› olarak karfl›m›za ç›kt›-
¤›ndan söz eden Düflüt, giydirme cephelerin geliflimin-
den ve bu geliflime kompakt laminat panellerin dahil ol-
du¤u süreçten söz etti. ‹ç ve d›fl mekanda kullan›lan ör-
neklerden de söz eden Düflüt, aflama aflama uygulama
detaylar›n› anlatt›. 

Eric Lemmen ise, kompakt laminat panellerin kullan›ld›-
¤› nefes alabilen cephe sistemlerinden ayr›nt›l› olarak
söz ederek, kullan›ld›¤› co¤rafyalar›n özelli¤ine göre ne-
lerin tercih edildi¤ini de aktard›. 

Mardav Yal›t›m taraf›ndan düzenlenen etkinlik sonras›n-
daki kokteylde üyelerimiz, yetkililerden daha ayr›nt›l› bil-
gi alma olana¤› buldular.

10 May›s 2007 14 May›s 2007

"Trespa Kompakt Laminat
Giydirme Cephe Çözümleri"
Semineri fiubemizdeydi

Murat Germen, Foto¤raf
Konulu Sunumuyla 
fiubemizin Konu¤uydu

Murat Germen’in sundu¤u, "Mimarinin Foto¤raf›/Foto¤-
raf›n Mimarisi" söyleflisi, 14 May›s Pazartesi günü fiu-
bemiz seminer salonunda gerçekleflti. 

Mimarl›¤›n, ne gibi yollarla temsil edildi¤ini önemsedi¤i-
ni dile getiren Germen, sunuflunda bu sürece yer vere-
rek; minyatür, karakalem, renkli çizimler, wireframe,
maket ve lego örnekleri gösterdi. Mimari foto¤rafta ol-
dukça kullan›lan perspektif düzeltmenin yap›lmas› gere-
ken bir kural gibi alg›lanmamas› gerekti¤ine de¤inen
Germen, foto¤rafta verilmek istenen içeri¤e uygunlu¤u-
na göre bu tür düzeltmelere yer verilmesi gerekti¤ini di-
le getirdi.

Sunuflunun foto¤raf›n mimarisi bölümünde; mimariyi,
foto¤raf üzerinden yeniden kurgulayabilir miyiz ve bu
kurgu, mimari tasar›ma geri dönebilir mi üzerine de¤i-
nen Germen, bu konuda çal›flt›¤› örnekleri aktard›. Mi-
mari foto¤raf konusunda bir tak›m teknik bilgilerle birlik-
te, Germen’in sanatsal foto¤raflar›na da yer verilen su-
nufl, üyelerimiz taraf›ndan ilgiyle izlendi.
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10 May›s 2007 tarihinde Prof. Dr. U¤ur Tanyeli ‹YTE Mi-
marl›k Fakültesi seminer salonunda ''1990'lardan Bu
Yana Türkiye'de Mimarl›k: Mimarl›k'tan Çok Sosyoloji''
konulu bir konferans verdi.

Konferans›nda bugünkü mimarl›¤› güdüleyen toplumsal,
sosyal ve ekonomik de¤iflimlerden bahseden Tanyeli,
bu de¤iflimlerin sonuçlar›n› da “Büyümek-‹rileflmek, Ürk-
mek, Tüketmek, Kaçmak ve Düfllemek” olmak üzere 5
bafll›k alt›nda inceledi. Konferans› s›ras›nda Minyatürk,
Kanyon Al›flverifl Merkezi ve Kayseri Park gibi toplumsal
yap›lardan örnekler verdi.

Büyük be¤eni toplayan konferans›n ard›ndan ‹YTE
Mimarl›¤›n AR126 kodlu dersinin foto¤raf sergisi gezildi.

Konak Belediyesi'nde Kent
Konseyi Çal›flmalar› Bafllad› 

Konak Belediyesi Kent Konseyi, ilk toplant›s›n› yaparak
çal›flmalar›na bafllad›. Alsancak Kültür Merkezi'nde ger-
çeklefltirilen toplant›da çeflitli kurum ve kurulufllardan
86 temsilci yer ald›. Konak Belediye Baflkan› Muzaffer
Tunça¤'›n da yer ald›¤› Kent Konseyi'nin ilk toplant›s›n-
da kamu kurumlar›, üniversiteler, muhtarlar, esnaf ve
meslek odalar›, dernekler, vak›flar, belediye ve ‹l Genel
Meclisi'nden temsilciler kat›ld›. Mimarlar Odas› ‹zmir
fiubesi’ni temsilen Yrd. Doç. Dr. Emel Kay›n görev ald›.

‹zmir Yerel Gündem 21 çal›flmalar›ndan iyi bir örnek ola-
rak bahseden Tunça¤, ‹zmir ve Konak’›n sorunlar›na
konseyin, öneriler ortaya koyabilece¤ini belirtti. Çal›fl-
ma akslar›n›n oluflturulmas› gündemiyle toplanan tem-
silciler ile, sonraki çal›flmalar›n sa¤l›kl› yürütülebilmesi
amac›yla Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun seçimleri
yap›ld›. Kent Konseyi temsilcileri ayr›ca kad›n, kültür,
sanat, tarih, gençlik, çevre konular›nda çal›flma
yapacak gruplar› oluflturdu. 

Etkinlikler

Mimarl›k Balosu 
Çeflme’de Gerçekleflti

U¤ur Tanyeli ‹YTE'deydi

5/6 May›s tarihlerinde Çeflme Il›ca Otel’de gerçekleflti.
Ö¤leden sonra otelin özel aktivitelerinden; özellikle SPA
ve çocuklar için animasyondan yararlanma olana¤› bu-
lan kat›l›mc›lar, akflam yeme¤inde bir arada olman›n
keyfini yaflad›lar.

Mesut DURAL

‹stanbul Yap› Fuar›’ndayd›k
04-08 May›s 2005 tarihleri aras›nda, Tüyap Fuar Mer-
kezi/Beylikdüzü'nde 28. kez ziyaretçileriyle buluflan
Uluslararas› Yap› ‹stanbul Fuar›’na 4 May›s gecesi fiu-
bemiz’den hareket eden üyelerimiz, 5 May›s günü yeni
ürünlerle buluflman›n yan› s›ra düzenlenen etkinlikler-
den de yararlanma olana¤› buldu.
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“Mimarl›kta Etik ve Kimlik” ana bafll›kl›, 2. Ulusal Genç
Mimarlar Buluflmas› 19-20 May›s 2007 tarihlerinde An-
talya’da gerçekleflti.

‹ki gün boyunca Antalya Serik’te bir tatil köyünde ger-
çeklefltirilen buluflma kapsam›nda bildiri, proje sunum-
lar› ve tart›flmalar gerçekleflti. 

Genç Mimarlar Komisyonu Baflkan› Neslihan Kamalak,
yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda etik ve kimlikteki belirsizlik-
lerin iki temel sorundan, küreselleflmeden ve yaflam
koflullar›n›n bozulmas›ndan kaynakland›¤›n› vurgulad›.
Mimarlar Odas› Antalya fiube Baflkan› Osman Ayd›n,
genç mimarlar›n sorunlar›n›n küreselleflme ve kapitaliz-
min dayatmalar›ndan kaynakland›¤›n› belirtti. 

Oktay Ekinci konuflmas›nda ahlak ve etik konular›na de-
¤inip, tarihi miras›n korunmas› ve kimli¤in sürdürülme-
sinin mimar›n etik bir görevi oldu¤unu vurgulad›. Ekinci,
salt sorunu sorgulaman›n yan› s›ra, sorundan elde edi-
len kar›n, kazanc›n da sorgulanmas›n›n gereklili¤ini çö-
zümün bir parças› olarak önerdi.

Tülin Hadi ve Cem ‹lhan, sunumlar›nda insan› merkez
alan mimarl›¤›n önemini vurgulam›fl, tasar›mda kullan›-
c›n›n kiflili¤ine sayg› göstermenin ve tasar›ma "yer" den
bafllaman›n önemine de¤indiler.

Buluflman›n ikinci gününde Zeynep Esengil’in "Meslek-
te Örgütlenme ve Örgüt Eti¤i", Semra Arslan’›n, "Akade-
mik Etik ve Bir Fikir Yar›flmas›n›n Ard›ndan Düflünce-

ler", Esin Kömez’in "Mimarl›¤›n Kimlik Sorunsal›nda
Farkl› Birliktelik ‹liflkileri Üzerine Bir Okuma" ve Deniz
Oktaç’›n "Anadolu Tarihi Türk Kentinde Kimlik" bafll›kl›
sunumlar› yer ald›.

Kapan›fl oturumu yöneticisi Aysel Çetinsoy, kimlikli me-
kanlar yaratman›n önce kendi mimari duruflumuzu sor-
gulamaktan geçti¤ini vurgulam›fl, yap›lan sunumlar›n bu
yönde genç mimarlara bir yol göstermesini umdu¤unu
belirtmifltir.

EtkinliklerS. Bahar DURMAZ

2.Ulusal Genç Mimarlar Buluflmas› Antalya’da Gerçekleflti

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin Düzenledi¤i Organizasyon ile ‹zmirli
Genç Mimarlar Antalya’daki  Buluflmaya Kat›ld›
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29 Nisan 2007 Pazar günü yol üstünde kahvalt› mola-
m›zdan sonra rehberli¤imizi yapan Prof.Dr. Ersin DO-
⁄ER hocam›z ve ekibinin adeta yoktan var etti¤i Aigai’yi
üç saat boyunca gezmeye doyamad›k. Kendilerine ve
Yrd.Doç.Dr. Lale DO⁄ER’e Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
üyeleri ad›na çok teflekkür ederiz.

Aigai, Manisa ili, merkez ilçeye ba¤l› Köseler Köyü’nün
2 km güneyindeki Gün Da¤›’n›n üzerinde, k›smen ayak-
taki harabelerden ibaret bir antik kenttir. M.Ö. 1100 y›l-
lar›ndan sonra Yunanistan’dan gelip kuzeybat› Anadolu
k›y›lar›na yerleflen Aioller taraf›ndan kurulan 12 kent
aras›nda say›lmaktad›r.

Günümüzde ‹zmir Körfezi ile Çandarl› Körfezi aras›nda
yer alan ve antik dönemde Aiolis olarak adland›r›lan böl-
geye yerleflen ve kentler kuran Aioller, ‹zmir Körfezi’nin
güneyine yerleflen ‹onlar’›n aksine iç k›s›mlarda da (Ai-
gai ve Temnos gibi) kentler kurarak ticaretten çok, ta-

r›m ve hayvanc›l›¤a önem vermifllerdir.

Aigai ile ilgili ilk bilgileri, tarihçi Herodotos’tan almakta-
y›z. Herodotos (‹.Ö. 5. yüzy›l) Aigai Kenti’ni Aiollerin kur-
du¤u 12 kent aras›nda sayar. Gerçekten de, özellikle
akropolisi çeviren teras duvarlar›nda kullan›lan teknik
kentin daha ‹.Ö. 6. yüzy›ldan itibaren güçlü surlarla çev-
rili oldu¤unu göstermektedir. Bununla birlikte, kentin
gerçek kurulufl tarihi tam olarak bilinmemektedir. An-
cak önümüzdeki y›llardaki kaz›larda karfl›lafl›lacak en
erken tabakalar›n ve buluntular›n Aigai’nin kurulufl tari-
hi hakk›ndaki bilgileri geniflletmesi beklenmelidir.

Kentin ad› Herodotos’ta Aigaiai, Plinius’da Aegaeae,
kentin bast›¤› sikkelerde ise Aigai ve Aigaion olarak geç-
mektedir. Kentin ad›n› anan di¤er antik yazarlardan
Strabon (XIII. 3,5), Pseudo Skylax (98) ve Plinius (Natu-
ralis Historia, V.121), bu yerleflimin deniz k›y›s›nda de-
¤il, iç k›s›mda ve da¤l›k bölgede oldu¤unu vurgulamak-

Aigai Kültür Gezisi

Teknik Gezi Ersin DO⁄ER - Ayfle ATATOPRAK
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tad›r. Ünlü sözlük yazar› Suidas ise (M.S. 10. yüzy›l) Ai-
gai’da üretilen keçi derilerinin Smyrna ve Magnesia ago-
ralar›nda sat›ld›¤›n› aktarmaktad›r.

Aigai’in di¤er bir Aiol Kenti olan Temnos ile birlikte ‹.Ö.
547 y›l›ndan sonra ortaya ç›kan Pers egemenli¤ine kar-
fl› direndi¤i ve ba¤›ms›zl›¤›n› korudu¤u anlafl›lmaktad›r
(Xenophon, Hellenika IV.8,5 ). Kyme ve Myrina gibi k›y›
kentlerinin aksine, ‹.Ö. 5. yüzy›lda Attika-Delos Deniz
Birli¤i’ne vergi vermeyen Aigai’in flans› ‹.Ö. 3. yüzy›l›n
bafllar›nda Pergamon Krall›¤›’n›n kurulmas› ile aç›lm›fl-
t›r. Bu krall›¤›n temellerini atan Philetairos’un büyük yar-
d›mlarda bulunarak Aigai kentini yeniden kurmufl olma-
l›d›r. Zaten bu Hellenistik kent; plan, teraslamalar ve di-
¤er birçok ayr›nt› göz önüne al›nd›¤›nda Pergamon’u
an›msatmaktad›r. Ayr›ca Philateiros’un kentin hemen
yak›n›ndaki Apollon Khresterios Tap›na¤›’n›n yap›m›na
yard›m etti¤i de bilinmektedir.

Anadolu’da Pergamon Krall›¤›’n›n güçlü rakibi olan Se-
leukos Krall›¤›’n›n Akhaios adl› bir generalin komutas›n-
da bafllatt›¤› sald›r›lar (M.Ö. 220-218) sonucunda Aiga-
i ve Aiolis k›y›lar› Pergamon Kral› Attalos I’in elinden ç›k-
m›fl, daha sonra krala isyan eden Akhaios’un öldürül-
mesi ile Aigai ve çevresi yeniden Pergamon Krall›¤›’na ka-
t›lm›flt›.

Aigai’de Roma yönetimi ile ilgili en erken bilgi M.Ö. 1.
yüzy›la aittir. Sezar'›n güvenilir bir adam› olan Publius
Servilius Isauricus, Asya Valisi olarak görev yapt›¤› s›ra-
da (‹.Ö. 48-46) kente ve buradaki Apollon Khresterios
Tap›na¤›’na önemli yard›mlar yapm›flt›. Nitekim kentte
ele geçen bir heykel kaidesinin üzerindeki yaz›ttan bu
valinin Aigai’de onurland›r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

M.S. 17 y›l›nda bölgede meydana gelen fliddetli depre-
min yerle bir etti¤i kentler aras›nda Aigai de vard›r. Ta-
citus (Annales, 47) taraf›ndan da sözü edilen bu depre-

min yaralar› ‹mparator Tiberius’un cömert yard›mlar›yla
sar›lm›fl ve depremden zarar gören kentler flükran ifade-
si olarak ‹talya’da imparatorun bir heykelini dikmifllerdi.

Kentin ad›na son kez ‹.S. 5. yüzy›la ait Piskoposluk lis-
telerinde ve Hierokles’in Gezi Rehberi’nde rastlanmak-
tad›r. Tahminlere göre, Aigai, di¤er bir da¤ kenti olan
Temnos gibi M.S. 7. yüzy›ldaki Arap ak›nlar› nedeniyle
terk edilmifltir. Kentteki en son iskan ise sadece Demir
Kap› ve ard›ndaki s›n›rl› bir alanda yer alan; 12. ve 13.
yüzy›la tarihli küçük bir geç Bizans kale-iskan›d›r. Bu dö-
nemi ise kentte küçük bir kilise temsil etmektedir. Söz
konusu Geç Bizans iskan› da 14. yüzy›l›n sonlar›nda
Manisa ve çevresini ele geçiren Saruhano¤ullar› taraf›n-
dan terke zorlanm›flt›r.

M.Ö. 3. yüzy›l›n bafllar›na kadar küçük bir kale-kent hü-
viyetinde olan Aigai Hellenistik Dönem’de geliflmifl ve
bir Hellen kenti için vazgeçilmez olan kamu yap›lar›na
kavuflmufltur. Kentin görülmeye de¤er yap›lar›ndan en
önemlisi Hellenistik Dönem duvar iflçili¤inin en güzel ör-
neklerinin sergilendi¤i 3 katl› çarfl› binas› (Agora) ve
Halk Meclisi Binas›’d›r (Bouleuterion).

Kent yaflam› boyunca ya¤mur suyuna ihtiyaç duymufl,
tüm cadde ve sokaklar tafl döflenmifl, tafl döflemelerin
alt kesimleri ya¤mur sular›n› irili ufakl› yüzlerce sarn›ca
yönlendiren kanalizasyon sistemi ile donat›lm›flt›r. Ken-
tin bat›ya ve güneye bakan yamaçlar›nda yüksek teras
duvarlar ile düz alanlar oluflturulmufl ve buralarda Tiyat-
ro, Gymnasium, Stadium ve Hamamlar gibi kamu yap›-
lar› infla edilmiflti.

Gezimizin sonunda Aigai’yi herkesin görmesini dileye-
rek, deniz kenar›nda bal›k yemek üzere Dikili’ye gittik.
Güzel bir yeme¤in ard›ndan bir sonraki gezide buluflmak
üzere ‹zmir’e hareket ettik.
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Forum

8 Kas›m Dünya fiehircilik Günü etkinliklerinin bu y›l
31.si kapsam›nda düzenlenecek olan Kolokyum, fiehir
Planc›lar› Odas› ve ODTÜ Kentsel Politika Planlamas› ve
Yerel Yönetimler Ana Bilim Dal› iflbirli¤iyle 7-9 Kas›m
2007 tarihlerinde Ankara’da gerçeklefltirilecek. Kolok-
yumun bu seneki temas› ise "Planlama Meslek Alan›:
Geçmiflten Gelece¤e…". 

Kolokyuma bildiri ile kat›lmak isteyenler; en çok 500
kelimelik bildiri özetlerini 15 Haziran 2007 Cuma günü
akflam›na kadar afla¤›da yer alan iletiflim adresinde
olacak flekilde; posta, faks ya da (tercihen) e-posta yo-
luyla gönderebileceklerdir. Bildiri özetlerinin; sunulacak
bildirinin ele ald›¤› soru ve sorunlar ile bildirinin amac›
ve yöntemini içermesi ayr›ca beklenmektedir.

Kolokyum Takvimi:
Özet Gönderme : 15 Haziran 2007
Kabul Bildirimi : 30 Haziran 2007
Bildiri Metni Gönderme : 28 Eylül 2007
Kolokyum Bafllang›ç : 7 Kas›m 2007

‹letiflim Adresi:
TMMOB fiehir Planc›lar› Odas›
Hatay Sok. No:24/17, Kocatepe-ANKARA
Tel: 0 312 417 87 70 Faks : 0 312 417 90 55
http://www.spo.org.tr

8 Kas›m Dünya fiehircilik
Günü 31. Kolokyumu

Malezya Mimarl›k Enstitüsü 6-7
Temmuz 2007 tarihleri aras›nda
Kuala Lumpur’da "Design
Energy" (Enerji Tasar›m›) temal›
bir UIA Bölgesel Forumu gerçek-
lefltirmektedir. Bu tema çerçeve-
sinden enerji tasar›m› konusunda
önemli yap›lar vermifl ve görüfller
bildirmifl mimarlar›n kat›l›m› ile
gerçeklefliyor. Kat›l›mc›lar ise
Ryue Nishizawa (SANAA, Japon-
ya); Ma Yansong (MAD, Pekin,
Çin); Cho Minsuk (Mass Studies,
KOre); Zhao Xiaojun (CCDI Genel Baflkan›, fianghay,
Çin); Billie Tsien (Tod Williams Billie Tsien Architects,
New York, ABD); Chris CM Lee & Kapil Gupta (Lon-
dra/Mumbai); Mok Wei Wei (W Architects Pte, Singa-
pur); Lillian Tay (Veritas Architects, Malezya) ve Rory
McGowan (Arup, Pekin). Forumu ise Melbourne Üniver-
sitesi Mimarl›k Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Philip
Goad yönetecek. 

‹letiflim Adresi:
Kay›t ‹çin: Pusat Binaan Sdn Bhd
Tel: +603 2693 2843
Faks: +603 2693 2849
pbsbfc@po.jaring.my
info@pam.org.my

Malezya Mimarl›k Enstitüsü
"Enerji Tasar›m›" Forumu 

7-9 Kas›m 2007 6-7 Temmuz 2007 

Kuala Lumpur, Malezya
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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.

‹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

Mimarl›k Vakf› E¤itim ve Burs Fonu’ndan 2006-
2007 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

BA⁄IfiLARINIZI
BEKL‹YORUZ

2006 y›l›nda geçmifl y›llardan birikmifl aidat borçlar›
olan her üyemizin kendisinin belirledi¤i ödeme plan›na
göre taksitlendirme yapt›k. 2006 y›l› ve önceki y›llardan
ödenmemifl aidatlar› olan üyelerimiz, aidatlar›n› 2007
y›l› de¤erleri üzerinden ödeyebilirler.
Önemli hat›rlatma! Bir y›ldan fazla birikmifl aidat borcu
olan üyelerin, üyelikleri yönetmelik gere¤i otomatik ola-
rak ask›ya al›nmaktad›r. Bu üyeler, üyeliklerini, tekrar
geçerli hale getirmek istedikleri taktirde, birikmifl aidat-
lar›n›, 2007 aidat miktar› üzerinden hesaplayarak öde-
yebilirler. Böylece, üye olduklar› tarihten itibaren Sand›-
¤›n sa¤lad›¤› haklardan yararlanabilirler.

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.

Yard›mlaflma Sand›¤› Aidat
Ödemeleri

Mimarl›k Vakf›

M i m a r l › k  V a k f › ’ n d a n

2007 y › l ›  a idat  miktar ›  

90YTL’dir.
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Mevzuat

YÖNETMEL‹K 
Çevre ve Orman  Bakanl›¤›ndan:
Orman Say›lan Alanlarda Verilecek ‹zinler Hakk›nda
Yönetmelik
R.G. Tarihi: 22.03.2007 Perflembe
R.G. Say›s›: 26470

YASAMA BÖLÜMÜ
Kanunlar
Gecekondu Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Kanun
R.G. Tarihi: 28.03.2007 Çarflamba
R.G. Say›s›: 26476

YASAMA BÖLÜMÜ 
Kanunlar
‹skan Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun:
R.G. Tarihi: 28.03.2007 Çarflamba 
R.G. Say›s›: 26476

TEBL‹⁄
Bay›nd›rl›k ve ‹slak Bakanl›¤›ndan:
Avrupa Yap›sal Tasar›m Standardlar› (Eurocodes)
Teknik Komitesinin Oluflumu ve Görevlerine Dair Tebli¤
Tasla¤› (Tebli¤ No:Yig/2007-03)
R.G. Tarihi: 06.04.2007 Cuma
R.G. Say›s›: 26485

YÖNETMEL‹K
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›ndan:
Mera Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik
R.G. Tarihi: 12.04.2007 Perflembe 
R.G. Say›s›: 26491

YÖNETMEL‹K
‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na ‹liflkin
Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik

R.G. Tarihi: 13.04.2007 Cuma 
R.G. Say›s›: 26492

YÖNETMEL‹K
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i G›da
Mühendisleri Odas›ndan:
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i G›da
Mühendisleri Odas› Ana Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
R.G. Tarihi: 14.04.2007 Cumartesi
R.G. Say›s›: 26493

YÖNETMEL‹K
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kimya
Mühendisleri Odas›ndan:
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kimya
Mühendisleri Odas› Ana Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
R.G. Tarihi: 14.04.2007 Cumartesi
R.G. Say›s›: 26493

YÖNETMEL‹K
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Ziraat
Mühendisleri Odas›ndan:
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Ziraat
Mühendisleri Odas› Ana Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
R.G. Tarihi: 14.04.2007 Cumartesi
R.G. Say›s›: 26493

TEBL‹⁄
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i (89/106/EEC)
Kapsam›nda, Yap› Malzemelerinin Yang›na Tepki
S›n›flar›na ve Yap› Elemanlar›n›n Yang›na
Dayan›kl›l›¤›na Dair Tebli¤in De¤ifltirilmesine Dair Tebli¤
R.G. Tarihi: 14.04.2007 Cumartesi
R.S.  Say›s›: 26493
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Mevzuat

KANUN
Serbest Bölgeler Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Kanun
R.G. Tarihi: 17.04.2007 Sal›
R.G. Say›s›: 26496

KANUN
Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun
R.G. Tarihi: 26.04.2007 Perflembe
R.G. Say›s›: 26504

YÖNETMEL‹K
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
Deprem Bölgelerinde Yap›lacak Binalar Hakk›nda
Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Yönetmelik
R.G. Tarihi: 03.05.2007
R.G. Say›s›: 26511

YÖNETMEL‹K
Çevre ve Orman Bakanl›¤›ndan:
Özel Çevre Koruma Kurumu Baflkanl›¤› Tafl›n›r Mal ve
Tafl›nmaz Sat›fl›, Trampa, Kiraya Verme, S›n›rl› Ayni Hak
Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeli¤i
R.G. Tarihi: 10.05.2007 Perflembe
R.G. Say›s›: 26518

YÖNETMEL‹K
Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›ndan:
Yurtd›fl› Yüksekö¤retim Diplomalar› Denklik Yönetmeli¤i
R.G. Tarihi: 11.05.2007 Cuma
R.G. Say›s›: 26519

KANUN
Yüksekö¤retim Kurumlar› Teflkilat› Kanununda
De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun 
R.G. Tarihi: 18.05.2007 Cuma
R.G. Say›s›: 26526

Kanun No. 5663 Kabul Tarihi : 22/5/2007

MADDE 1 – 21/7/1983 tarihli ve 2863 say›l› Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanununun 11 inci maddesi-
nin birinci f›kras›n›n ikinci cümlesi afla¤›daki flekilde de-
¤ifltirilmifltir.

"Ancak, kültür ve tabiat varl›klar›n› koruma bölge kurul-
lar›nca birinci grup olarak tescil ve ilan edilen kültür var-
l›klar›n›n bulundu¤u tafl›nmazlar ile birinci ve ikinci de-
rece arkeolojik sit alanlar›ndaki tafl›nmazlar zilyetlik yo-
luyla iktisap edilemez."

MADDE 2 – 2863 say›l› Kanuna afla¤›daki geçici mad-
de eklenmifltir.

"GEÇ‹C‹ MADDE 7 – Kadastrosu devam eden tafl›nmaz-
lar›n s›n›rland›rma ve tespiti iflleri ile devam eden dava-
larda da bu Kanunun 11 inci maddesinin birinci f›kras›
hükmü uygulan›r. S›n›rland›rma ve tespitleri henüz ask›
ilan›na al›nmam›fl tafl›nmazlar›n kadastro tutanaklar›
kadastro komisyonuna intikal ettirilmek suretiyle bu Ka-
nunun 11 inci maddesinin birinci f›kras›na uygun hale
getirilir. 27/7/2004 tarihinden itibaren yap›lan kadas-
tro çal›flmalar› sonucu zilyetlik flartlar› olufltu¤u halde
sit alanlar›nda kalmas› nedeniyle Hazine ad›na tespit
ve tescili yap›lm›fl tafl›nmazlardan 1 ve 2 nci derece ar-
keolojik sit alanlar› d›fl›nda kalan sit alanlar›ndaki tafl›n-
mazlar›n kadastro tutanaklar›nda zilyet veya hak sahibi
olarak belirtilen kiflilerin veya mirasç›lar›n›n, Kanunun
yay›m› tarihinden itibaren 1 y›l içerisinde mahalli Maliye
kurulufllar›na müracaatlar› halinde Maliye kuruluflunun
talebi ile harca tâbi olmadan re'sen ilgilisi ad›na tescil-
leri yap›l›r." 

MADDE 3 – Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.

MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yü-
rütür.

Kültür ve Tabiat  Varl›klar›n›
Koruma Kanununda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›ndaki Kanun
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Yar›flma

Teslim Tarihi :31.08.2007

Türk Ytong; Türk Foto¤raf Sanat›na
katk›da bulunmak, Ytong’un sahip
oldu¤u özellikler ve görsel zenginli-
¤i ile, yap›laflmaya, çevreye, insa-
na sa¤lad›¤› katk›y› vurgulamak
amac› ile "Ülkemiz, ‹nsan›m›z ve
Ytong" konulu bir foto¤raf yar›flma-
s› düzenliyor. Bu yar›flmada; sana-
yiden konuta, e¤itimden turizme
çok farkl› sektörlerde Ytong kulla-

n›lan inflaat ve flantiye alanlar›ndan foto¤raflarla; ileri
teknoloji ve kalitesi, marka imaj›, sar› ambalajlar› ve be-
yaz ürün görüntüsü ile yap›laflmaya, çevreye ve insana
katt›¤› zenginlikleri ve renkleri foto¤raf sanat› ile belge-
lemeyi ve genifl kitlelerle paylaflmak amaçlan›yor.

Ödüller:
Birinci ödül        : 5.000 YTL
‹kinci ödül         : 2.500 YTL
Üçüncü ödül      : 1.500 YTL
Mansiyon          : 750 YTL (4 adet)

Jüri:
Izzet KER‹BAR (EFIAP) Foto¤raf Sanatç›s›

Nadir EDE Foto¤raf Dergisi Editörü

Bülent ÖZGÖREN Foto¤raf Sanatç›s›

Feyza BERKER Foto¤raf Sanatç›s›

Lebriz AKDEN‹Z Türk Ytong

Yar›flma Takvimi:
Son Kat›l›m Tarihi : 31 A¤ustos 2007
Seçici Kurul De¤erlendirmesi : 05 Eylül 2007
Sonuçlar›n Aç›klanmas› : 07 Eylül 2007
Ödül Töreni ve Sergi : 12 Eylül 2007
Eserlerin ‹adesi : Ekim 2007

‹letiflim Adresi: www.yemyarisma.com/ytongfotograf

Son Baflvuru Tarihi: 31.07.2007
Ayn› ülkede, ayn› kültürde, ayn› flehirde hatta ayn› evde
yaflasalar bile insanlar›n farkl› bak›fl aç›lar›na sahip ol-
du¤u; bu farkl› bak›fl aç›lar›n›n da hayat›m›za zenginlik
katt›¤› düflüncesinden yola ç›kan Adalar Kültür Derne¤i,
KONE’nin sponsorlu¤unda "Adalar'da Yaflayanlar" ko-
nulu bir foto¤raf yar›flmas› düzenliyor. Tüm amatör ve
profesyonel foto¤rafç›lara aç›k olan yar›flman›n konusu
Adalarda yaflayan farkl› kültürlere sahip insanlar›n ya-
flamlar›n› farkl› bak›fl aç›lar›yla belgelendirmek olarak
belirtiliyor.

Foto¤raf sanatç›lar›ndan "farkl› bak›fl aç›lar› dünyam›z›
zenginlefltirir" yaklafl›m› çerçevesinde, Adalar’da yafla-
yanlara farkl› yaklafl›mlarla bakarak, farkl› bak›fl aç›la-
r›yla gördükleri kavramlar› foto¤raflamalar› bekleniyor.
Bu seneki foto¤raf yar›flmas›n›n konusu, "Adalar’da ya-
flayan sakinler" olarak belirlenmifl. Amaç; tüm amatör
ve profesyonel foto¤raf sanatç›lar›n›n Adalar'da yafla-
yanlara farkl› bak›fl aç›lar›n› yakalamak, foto¤raf sanat›-
n› özendirmek ve desteklemek.

Son kat›l›m tarihi 31 Temmuz 2007 olan ve 11 A¤ustos
2007 tarihinde sergi ve ödül töreni gerçekleflecek olan
yar›flmada birinciye 1.500.- YTL, ikinciye 1.000.- YTL ve
üçüncüye de 750.- YTL ödül verilecek.

Seçici Kurul: 
Cengiz Akduman, Foto¤rafç›
Sibel Akkaflo¤lu, Adalar Kültür Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi
Merih Ako¤ul, Foto¤rafç›
Ahmet Öner Gezgin, Mimar Sinan Üniv. Foto¤raf Böl. Bflk.
Mehmet Güreli, Ressam
Caner Karavik, Mimar Sinan Üniv. Temel Sanatlar Böl. Bflk.
Yalç›n Savuran, Foto¤rafç›

‹letiflim Adresi: www.buyukada.org
(Foto¤raflar elden ya da posta ile yukar›da belirtilen adrese teslim edilecektir.)

"Adalarda Yaflayanlar"
Foto¤raf Yar›flmas› 

Ytong Foto¤raf Yar›flmas›:
Ülkemiz, ‹nsan›m›z ve Ytong
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Yar›flma

Türkiye’de mimarl›k alan›ndaki en iyi diploma projelerini
seçmek üzere Çimsa ana sponsorlu¤unda düzenlen
"ARCHIPRIX-Türkiye 2007"ye baflvurular bafllad›. Genç
mimar adaylar›n›n yar›flaca¤› "ARCHIPRIX-Türkiye" bu y›l
12. kez düzenleniyor.

Türkiye’deki tüm mimarl›k okullar›n› ortak bir platform-
da buluflturarak yap›c› bir rekabet ortam› yaratan ve mi-
mar adaylar›n›n ufkunu geniflleten ARCHIPRIX Yar›flma-
s›, bugüne kadar 21 üniversiteden 617 ö¤renciyi bir
araya getirdi. ARCHIPRIX Yar›flmas›’n›n bir di¤er özelli¤i
ise 1996’dan bugüne kadar ödül alan 88 genç mima-
r›n, mesleki baflar›lar›na ulaflmalar› yolundaki ilk ad›m›
temsil ediyor olmas›.

ARCHIPRIX-Türkiye Grubu yönetiminde, Yap›-Endüstri
Merkezi ve fievki Vanl› Mimarl›k Vakf›’nca, Çimsa ana
sponsorlu¤unda düzenlenen ARCHIPRIX-Türkiye Yar›fl-
mas›’na, 13 A¤ustos 2007, saat 17.00’ye kadar proje
teslim edilebilecek.

Murat Artu, ‹zzet Fikirlier, Do¤an Hasol, Kaan Özer ve
Semra Uygur’dan oluflan ARCHIPRIX-Türkiye 2007 seçi-
ci kurulunda, Fatih Erduman ve Gözdemir Erdumar da
yedek üye olarak yer al›yor. 

ARCHIPRIX-Türkiye 2007’nin bir araya getirdi¤i genç ye-
tenekli mimarlar, bu y›l ödüllerini, Aral›k ay›nda, Anka-
ra’da düzenlenecek ödül töreninde alacaklar. Ayr›ca ya-
r›flmaya kat›lan mimarlar›n projeleri bir araya getirilerek
oluflturulan yar›flma katalo¤u da Yap› Yay›n taraf›ndan
haz›rlanarak yine Aral›k ay›nda ilgililerin be¤enisine su-
nulacak.

2006–2007 akademik y›l›, fiubat ya da Haziran dönemi-
ne ait bitirme ödevleri ile kat›l›nabilen yar›flma için bafl-
vuru formlar›, okullar›n Mimarl›k Bölüm Baflkanl›kla-
r›’ndan veya www.archiprixturkiye.com adresinden elde
edilebilir. ‹letiflim Adresi: www.yem.net

ARCHIPRIX 2007 Yar›flmas›

AMAÇ
"Türkiye Mimarlar Odas›" kuruldu¤u 1954 y›l›ndan gü-
nümüze, mimarl›k kültürünün geliflmesi, tarihi miras›n
korunmas› ve yaflam kalitesinin iyilefltirilmesi amac› ile
için yo¤un bir çal›flma sürdürmektedir. Bu çal›flmalara
yeni bir boyut kazand›rmak amac› ile 2007 y›l›ndan iti-
baren "‹stanbul Uluslararas› Mimarl›k ve Kent Filmleri
Festivali" ad› alt›nda yeni bir organizasyonu yaflama ge-
çirmeye karar vermifltir. Bu etkinli¤e, baflta mimarlar
olmak üzere, bu alana ilgi duyan herkesin aktif olarak
kat›l›m›n› sa¤lamay› hedeflemektedir. 

Bu festivalin, "Dünya Mimarl›k Günü" nedeniyle Mimar-
lar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi'nce gerçeklefltiri-
len "Mimarl›k ve Kent fienli¤i" etkinlikleri kapsam›nda
programlanmas› planlanmaktad›r. "Dünya Mimarlar Gü-
nü" tüm dünyada her y›l, Ekim ay›n›n ilk pazartesi gü-
nü, Uluslararas› Mimarlar Birli¤i 'nin üyesi 1 200 000
kifli taraf›ndan kitlesel olarak kutlanmaktad›r. 

"‹stanbul Uluslararas› Mimarl›k ve Kent Filmleri Festiva-
li" Ulusal, Uluslararas› olmak üzere iki ayr› kategoride
planlanmaktad›r. 
KAPSAM
Festival kapsam›nda, belgesel ve canland›rma türünde-
ki filmlere yer verilecektir. Yurt içinden ve yurt d›fl›ndan
yar›flmaya kat›larak ön elemeyi geçmifl olan filmler se-
yirci ile buluflturulacak ve bu filmler aras›nda bir yar›fl-
ma gerçeklefltirilecektir. Ayr›ca konuyla ilgili olarak,
kat›l›mc›lar aras›nda düflünce al›flverifllerinin sa¤-
lanabilmesi için çeflitli söylefli ve etkinlikler de düzen-
lenecektir. ‹letiflim Adresi: www.mimarist.org

‹stanbul Uluslararas› Mimarl›k
ve Kent Filmleri Festivali   
01 – 07 Ekim 2007 ‹stanbul 
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Ödül

Mies Van der Rohe Kurumu Baflkan› ve ‹spanyol yetki-
ler taraf›ndan 26 Nisan 2007 günü yap›lan aç›klamada,
2007 senesinin Mies Van der Rohe Ödülü’nün, ‹span-
yol iki mimar olan Luis M. Mansilla ve Emilio Tuñón ku-
ruculu¤undaki MUSAC mimarl›k ofisi taraf›ndan Castil-
la, León da tasarlanan Ça¤dafl Sanat Merkezi projesi-
ne verildi¤i duyuruldu.  

Aralar›nda Richard Burdett (Baflkan), Peter Cachola
Schmal, Luis Fernández Galiano, Beth Galí, Bettina
Götz, Ellen van Loon, Mohsen Mostafavi, Francis Ram-
bert and Dietmar Steiner, Lluís Hortet (Sekreterya),
Diane Gray (ödül koordinatörü) bulunan jüri finale kalan
yedi proje aras›ndan yapt›¤› seçimde, ödüle lay›k görü-
len projenin de¤erlendirilmesinde projenin tektonik net-
li¤inin ve mimari program›n hayata geçirilmesindeki
ak›lc› tutumlar›n öne ç›kt›¤›n› vurgulad›. Ayr›ca kavram-
sal bir dizi esnek iç mekan oluflumlar›n›n ça¤dafl sana-
t›n sergilenmesi aç›s›ndan olumlu nitelikler sundu¤u da
belirtildi. 

‹letiflim Adresi: http://www.miesbcn.com

Avrupa Ça¤dafl Mimarl›k
Ödülü 2007 Mies van der
Rohe Award Sonuçland›

Avrupa Birli¤i ve Avrupa Kül-
tür Miras› Federasyonu Euro-
pa Nostra Ödülleri sahipleri
26 Nisan 2007 tarihinde
aç›kland›. Avrupa çap›nda
kültürel miras›n en baflar›l›
flekilde korundu¤u projelere
verilen ödüller bu sene Mi-
mari Koruma Dal›nda, 1987
y›l›ndan beri koruma ve mi-
marl›k alanlar›nda faaliyet
gösteren, KA.BA Eski Eserler
Koruma ve De¤erlendirme -
Mimarl›k’›n, Cengiz Kabao¤-
lu yönetiminde Kapadok-
ya’da gerçeklefltirdi¤i Sar›ca Kilise Projesi’ne verildi.
Di¤er dalda ödül alan projeler ise: Kültürel Peyzajlar›n
korunmas› dal›nda Santo Stefano di Sessanio, l'Aquila,
‹talya, Sanat Eserlerinin korunmas› dal›nda Farbdiaarc-
hiv zur Wand- und Deckenmalerei, Almanya,  en çarp›c›
çal›flma dal›nda The Atlantic Wall Linear Museum, ‹tal-
ya / Belçika / Fransa ve en iyi hizmet dal›nda The Mi-
hai Eminescu Trust, Romanya/ ‹ngiltere’ye verildi. 
Ödüller 8 Haziran 2007 tarihinde ‹sveç’in Stockholm
kentinde düzenlenecek olan ödül töreninde sahiplerine
verilecek. ‹lk befl kategoride ödül alan her bir proje 10
000 EU’luk ödülün sahibi olacak. 
‹letiflim Adresi: http://www.europanostra.org

MUSAC - Ça¤dafl Sanat Merkezi, León 

KA.BA  - Sar›ca Kilisesi

Europa Nostra, Avrupa Birli¤i
Kültür Miras Ödülleri’nde
Mimari Koruma Dal›nda
Büyük Ödül Sar›ca Kilisesi
Projesine Verildi
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Sonuçlanan Yar›flma

Ankara Ulucanlar Merkez Kapal› Cezaevi De¤erlendirme
Projesi Ulusal Ö¤renci Fikir Yar›flmas› Sonuçland›
1 fiubat 2006 tarihinde ilan edilen  "Kent düflleri" kap-
sam›nda TMMOB Mimarlar Odas› Ankara fiubesi ve An-
kara Barosu taraf›ndan aç›lan  Ankara Ulucanlar Merkez
Kapal› Cezaevi De¤erlendirme Projesi Ulusal Ö¤renci Fi-
kir Yar›flmas› sonuçlanm›flt›r. 

6 May›s 2007 saat: 14.00’de Çankaya Belediyesi Ça¤-
dafl Sanatlar Merkezi’nde yar›flman›n kolokyum ve ödül
töreni gerçeklefltirilecektir. 

Yar›flmada ödül alan projeler afla¤›daki gibidir. 

L‹SANS KATEGOR‹S‹

1.ÖDÜL
Hasan Deniz (Ekip Bafl›) (ODTÜ), 
Sabri Gökmen, Baflak Özden, Çi¤dem Sivri, ‹rem Uslu 
2. ÖDÜL
Ebubekir Küçük (Ekip Bafl›) (Gazi Üniversitesi), 
Tar›k Tuna Gözütok 
3.ÖDÜL
Çi¤dem Karamürsel (Ekip Bafl›) (YTÜ), Erhan Vural
Gökhan Kodalak, H.S›tk› Gümüflsoy, Ozan Özdilek
Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i Özel Ödülü
Engin Özden (Ekip Bafl›) (Anadolu Ü.),
Melek Akçado¤an, Sezin Hekimo¤lu
Mülkiyeliler Birli¤i Özel Ödülü
Perihan Usta (Ekip Bafl›) (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü.)
Baran Bilir 
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› Özel Ödülü
Gürbey Hiz (Ekip Bafl›) (‹TÜ),
Duygu Kavzak, E.Aykut Pekdemir
Çevre Mühendisleri Odas› Özel Ödülü
Mehmet Onur Üstün (Gazi Ü.)

Mimarlar Odas› Ankara fiubesi Özel Ödülü
Tunahan Koç (Ekip Bafl›) (KTÜ), Melike Okutan
Özel Ödül
Ayça Emre (Ekip Bafl›) (Gazi Ü.), Sinem Y›ld›r›m
Esenkent Kültür ve Sanat Vakf› Özel Ödülü
Durduflen Çetin (Anadolu Ü.)

YÜKSEK L‹SANS KATEGOR‹S‹

1.ÖDÜL
Gürem Özbayar (Ekip Bafl›) (ODTÜ),
Zeynep Kutlu, Figen K›v›lc›m 
2.ÖDÜL
Göksenin Ekiyorum (Ekip Bafl›) (Bilgi Ü.),
Kadir Yard›mc›, Özlem Merhametsiz 
3.ÖDÜL 
Özden Demir (Ekip Bafl›) (Bilgi Ü.),
Yelda Gin, Sinem S.Duran
TMMOB Özel Ödülü
Cem Kozar (‹TÜ)

Özel Ödül
Batu Kepekçio¤lu (Ekip Bafl›) (‹TÜ), Nil Aynal› 
Türkiye Barolar Birli¤i Özel Ödülü
Ceren Day›c›o¤lu (Ekip Bafl›) (Bilgi Ü.), Özlem Alt›nkaya 
Çankaya Belediyesi Özel Ödülü
Uygar Yüksel (Ekip Bafl›) (Bilgi Ü.),
Gülenay Erdem, F. Tu¤ba Okçuo¤lu
Esenkent Kültür ve Sanat Vakf› Özel Ödülü 
Yasemin Eren Gültekin (Ekip Bafl›) (ODTÜ), Seda Çapraz

‹letiflim Adresi: http://www.mimarlarodasiankara.org



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 34

AUTOCAD 2007

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Kurs Program› (Hafta içi)
Günler : Pazartesi - Sal› - Perflembe    
Saat : 18.30 - 21.30
Kurs Süresi : 60 saat

(Hafta sonu)
Günler : Cumartesi   
Saat : 9.30 - 15.30
Kurs Süresi : 60 saat
Kurs Ücreti

Mimarlar : 400.00 YTL.
Ö¤renciler : 300.00 YTL.
Yer : Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

KURSU
‹Ç‹N 
KAYITLAR
DEVAM
ED‹YOR

ARCHICAD 10
KURSU ‹Ç‹N KAYITLAR

DEVAM ED‹YOR

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Kurs Program›
Günler : Çarflamba - Cuma     
Saat : 18.30 - 21.30
Kurs Süresi : 48 saat
Kurs Ücreti
Mimarlar : 400.00 YTL.
Ö¤renciler : 300.00 YTL.
Yer : Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Yitirdiklerimiz

Mehmet Erten
27.04.2007 günü kaybetti¤imiz
de¤erli meslektafl›m›z Mehmet
Erten, (GSA, 1946) 256 sicil nu-
maras› ile odam›za kay›tl› idi. 

30.04.2007 günü kaybetti¤imiz
de¤erli meslektafl›m›z Ahmet
Gönülk›rmaz, (EÜMBFMMYO,
1978) 15643 sicil numaras› ile
odam›za kay›tl› idi. 

02.05.2007 günü kaybetti¤imiz
de¤erli meslektafl›m›z Ramazan
Girgin, (‹TÜ, 1982) 14040 sicil
numaras› ile odam›za kay›tl› idi. 

Ahmet Gönülk›rmaz

Ramazan Girgin

KONE’nin kabin tasar›mlar›n› Finlandiya’n›n dünyaca
ünlü tasar›m firmas› Marimekko yap›yor.

KONE ve Marimekko, kabin dekorasyonu konusunda
anlaflma yaparak iflbirli¤ine gittiler. Anlaflma uyar›nca
Finlandiya’n›n ünlü tasar›m firmas› Marimekko, KONE
kabinlerinin duvarlar›na kendi tasar›mlar›n› uygulaya-
cak. 

KONE Deco çözümü, tasar›m, montaj ve gerekti¤inde
de¤ifltirme yap›lacak flekilde hizmet sunabiliyor. Tasa-
r›mlar istendi¤i takdirde duruma göre y›lda birkaç kez
de¤ifltirilebiliniyor.

KONE Deco ad› verilen bu çözüm, mimarlara daha faz-
la mimari özgürlük sa¤layacakt›r. Binan›n di¤er mimari
seçimlerini destekleyecek, binaya ve özel durumlara uy-
gun olarak asansörün görünüflünü de¤ifltirmek amac›
ile kullan›labilecektir.

www.kone.com.tr    

KONE’nin Kabin Tasar›mlar›n›
Marimekko Yap›yor

Üyelerimizin ailesine, dostlar›na ve
meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› diliyoruz.
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HABERLER
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 : 2007/5 Bask› Tarihi: 06/06/2007
Bask›: DORUK GRAF‹K (0.212) 629 01 26

TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ ADINA
SAH‹B‹ : Tamer BAfiBU⁄ 
SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ : Nilüfer ÇINARLI

BÜLTEN‹

fiube Kütüphanemize Yeni Gelen Yay›nlar

Kent Kültürü ve ‹zmir Toplant›lar› 1-2
Ege-Koop

80. Y›l›nda Cumhuriyet’in Türkiye Kültürü
TMMOB Mimarlar Odas›

4 Kuflak Mimarl›¤› Tart›fl›yor Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Mimarl›k ve Yap› Sözlü¤ü (‹ngilizce-Türkçe, Türkçe-
‹ngilizce)                         Yap› Yay›n
Mimarl›k ve Yap› Sözlü¤ü (Türkçe-Frans›zca-‹ngilizce)

Yap› Yay›n
Kültür Sanat Mimarl›k

Yap› Yay›n 
Mimarl›k Düflünmek Düfllemek

Yem Yay›n
Sinan’›n ‹stanbul’u

Yem Yay›n
Mimarl›¤a Yolculuk

Yem Yay›n
Uluslararas› Çelik Yap› Tasar›m› Ö¤renci Yar›flmas›

Yap› Endüstri Merkezi
Fuar Stand Tasar›m› 2007

Yem Yay›n
‹ç Mekan Tasar›m› (resimli)
Ekolojik Mimarl›k ve Planlama Ulusal Sempozyumu

Mimarlar Odas› Antalya fiubesi
Çocuklar için Sanat Kitab›

Yem Yay›n
Sanayide Küçük Üretim Toplumsal ve Mekansal Boyutlar

Mimarlar Odas›Yay›n›
XXIII. Mimarl›k Okullar› Bölüm Baflkanlar› ‹letiflim Grubu
Toplat›s› TMMOB Mimarlar Odas›
Baukultur! Planing and Building in Germany

Federal Ministry of Transport 

Architecture Competition Annual VII Arch›world Co.
Architecture Competition Annual VIII Arch›world Co.
RIHAN.CO (VI Bia Sao Paulo) International Biennial of
Architectura and Design China

Huazhong University of Science and Tecnology
Hamburg Architecture & Des›gn                      Teneues
Office Building in Costa Rica

Holcim foundation
Hamburg Building for the Growing City A Guide To
Architecture        JOV‹S
Arch›tekturstadplan Hamburg

Verlagshaus braun
80. Y›l›nda Cumhuriyet'in Türkiye Kültürü                  

TMMOB Mimarlar Odas›
Mimarl›¤›n Gelece¤i/ Gelecek ‹çin Mimarl›k Bildiriler
(19. Uluslar aras› Yap› ve Yaflam Kongresi)

Mimarlar Odas› Bursa fiubesi
Mimarl›¤a Bak›fl 18. Uluslaras› Yap› ve Yaflam Kongresi
(Bildiriler) Mimarlar Odas› Bursa fiubesi
Ve Mimarl›k 17. Uluslaras› Yap› ve Yaflam Kongresi 

Mimarlar Odas› Bursa fiubesi
New Health Facilities Architectural Design

Carles Broto& Josep M Minguet
‹ç Mimari ve Çevre Katalo¤u                                    

‹ç Mimarlar Odas›
Kent Kültürü ve ‹zmir Toplant›lar› (I-II) Ege-koop
Arch›pr›x- Türkiye 2006 Mimarl›k Ö¤rencileri Bitirme
Projeleri Ulusal Yar›flmas› Yem Yay›n
Düzenin Bir Aç›¤›: Gecekondu

TMMOB Mimarlar Odas›
Türkiye'de Kentleflme

Mimarlar Odas› Ankara fiubesi


