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Mimarl›k Politikas›

Türkiye Mimarl›k Politikas›na Do¤ru
Mimarlar Odas›, Türkiye’ye özgü bir mimarl›k politikas›-
n›n oluflturulmas›n›n daha nitelikli bir yap›l› çevreye
ulafl›lmas› konusunda önemli bir ad›m oldu¤u fikrinden
hareketle, bir mimarl›k politikas› metni üretilmesi ko-
nusunu uzunca bir süredir tart›fl›yor. Bugün, bir ad›m
daha öteye geçilerek, bu süreçte elde edilen politika
metninin hayata geçmesi için çal›flmalar bafll›yor. 27
fiubat 2007 tarihinde Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyük-
kent fiubesi’nde yap›lan bas›n toplant›s› ile kamuoyu-
nu bilgilendirme süreci bafllad›. Toplant›ya ülkemizin
de¤erli mimarlar›ndan Cengiz Bektafl, Behruz Çinici,
Do¤an Hasol, Do¤an Kuban, Do¤an Tekeli, Oktay Ekin-
ci ve Yücel Gürsel kat›ld›.

Mimarl›k politikas› konusu özellikle 2005 y›l›ndan itiba-
ren Oda’n›n bu amaca yönelik oluflturdu¤u çeflitli komi-
telerinde ve toplant›lar›nda ele al›nd›, ayr›ca 2006-
2007 dönemi boyunca her iki ayda bir farkl› flehirlerde
gerçeklefltirilmekte olan “Türkiye Mimarl›k Politikas›na
Do¤ru Mimarl›k ve Kent Buluflmalar›” temal› ulusal
kongrelerde, politika metninin geliflimine farkl› kentler-
den ve bölgelerden katk›lar al›nmaya devam ediliyor.
Ayr›ca, uluslararas› ortamda bu konuda yaflanan gelifl-
meler ve yap›lan çal›flmalar da yak›ndan izleniyor. 

Mimarl›¤›n toplum için önemini belirten girifl ile baflla-

yan politika metninde, öncelikle Türkiye’nin çok kat-
manl› bir  kültüre ve  nitelikli mimari birikime sahip bir
ülke oldu¤u vurgulanm›flt›r. Ayr›ca 1950 sonras› politi-
kalar›n ve yaflanan sürecin etkisiyle oluflan köyden
kente göç süreci ile plans›z ve kaçak yap›laflman›n h›z-
la artt›¤›, sa¤l›ks›z ve yaflan›labilirlikten uzak günümüz
kentlerinin oluflum süreçlerinin bafllad›¤› ve sonuç ola-
rak insani, kentsel, do¤al ve tarihsel de¤erlerin birço-
¤unun yitirildi¤i belirtilmifltir. Günümüzde yaflanan tüm
bu sorunlar›n çözümlenebilmesi toplumsal-kültürel ya-
flam›m›zda mimarl›k ve mimarl›k hizmetinin etkin k›l›n-
mas›, yerel ve bölgesel de¤erleri gözeten mimarl›k ör-
neklerine ça¤dafl mimarl›k örneklerinin eklenmesi ile
mimarl›k birikimimizin art›r›lmas›, kal›c›, sürdürülebilir,
kimlikli ve ça¤dafl bir çevrenin ülke düzeyinde temel
imar ve kentleflme hedefi olmas› gerekti¤i politikan›n
hedefleri aras›nda vurgulanm›flt›r.  Politikan›n belirlen-
mesinde dikkate al›nmas› gereken hususlar›n belirtildi-
¤i "Gelecek ve Olanaklar" bafll›kl› bölümde ülkemize
iliflkin saptamalar ortaya konarak, yararlan›labilecek
olanaklar s›ralanm›flt›r. Politikan›n ilkesi ise, "Türkiye
Mimarl›k Politikas›, uluslararas› geliflmeler ve ülkemiz
gerçekleriyle ba¤lant›l› olarak kullan›c›n›n, mimarl›k hiz-
metinin ve mimar›n, toplum ve kamu yarar›na güvence-
ye al›nmas›n› hedefler" fleklinde özetlenmifltir.
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Bas›n Aç›klamas›

Bugün Bas›nda yer alan "Ankara karar verdi; ‹NC‹RALTI"
bafll›¤›yla yay›mlanan özel haberde 59. Hükümet'in, EX-
PO ‹zmir 2015'in yerini ‹nciralt› olarak belirledi¤i belirtil-
mektedir. 

Öncelikle bilinmelidir ki Odalar›m›z EXPO 2015'in ‹z-
mir'de gerçeklefltirilmesinin kentimize ve ülkemize bü-
yük katk›lar sa¤layaca¤›na inanmaktad›r. Bu inançla
resmi aday durumundaki ‹zmir'de EXPO 2015'in gerçek-
lefltirilmesi amac›na yönelik tüm faaliyetlere katk› ve
kat›l›mda bulunmaktad›r. Ve ayr›ca çal›flma programla-
r›nda konuyla ilgili adayl›¤›n ‹zmir lehine sonuçland›r›l-
mas›na yönelik birçok etkinli¤e yer vermektedirler. 

Odalar›m›z, uzmanl›k alanlar›ndan hareketle ‹zmir'de
yer seçimiyle ilgili 21 fiubat 2007 tarihinde bas›n aç›k-
lamas› gerçeklefltirerek özetle; "Daha iyi bir dünya için
yeni yollar / herkes için sa¤l›k" temas›yla aday oldu¤u-
muz EXPO 2015 için yer seçiminde ekolojik hassas böl-
gelerin yo¤un yap›laflmaya aç›lmas›n›n öngörülmesi ‹z-
mir için geri dönülmez bir kay›p olacakt›r. EXPO 2015
üzerinden rant politikalar› ile kentimizin gelece¤inin ipo-
tek alt›na al›nmas›na izin verilemez" görüfllerini vurgula-
m›flt›r. 

Bilindi¤i gibi, EXPO ‹zmir 2015 için yer seçimiyle ilgili
tüm kurum ve kurulufllar›n, meslek odalar›n›n, üniversi-
telerin görüfl ve önerileri al›narak ‹zmir Büyükflehir Be-
lediye Meclisi taraf›ndan kabul edilen 1/25.000 ölçek-

li Naz›m ‹mar Plan›’nda, belirlenen Urla ve ‹YTE kampüs
alan› avantajl› konumu gerekçelendirilerek önerilmifltir.
Kald› ki ayn› Naz›m ‹mar Plan›’nda ‹nciralt› bölgesi tar›m
alan› olarak gösterilmektedir. 

Bu görüfllerimizin ‹zmir kamuoyu taraf›ndan genel kabul
gördü¤ü, sivil toplum örgütleri, meslek odalar›, yerel yö-
netimler, üniversitelerimiz ve ‹nciralt› sakinleri de olmak
üzere desteklendi¤i bilinmektedir. 

Hal böyle iken 59. Hükümet taraf›ndan EXPO 2015 için
yer tespitinin her yönüyle sorunlu bir bölge olan ‹nciral-
t› olarak yap›lmas›, asl›nda EXPO'nun, siyasi iktidarca
‹zmir'de gerçeklefltirilmesinin istenmedi¤inin en somut
göstergesidir.

Mevcut koflullarda sorunlar› bilinirken, yer seçiminde
yap›lan ‹nciralt› tercihi, ‹zmir'in 2015 adayl›¤›n›n flimdi-
den sonland›r›lmas› anlam›na gelecektir. Ayr›ca, ‹zmir
Büyükflehir Belediyemizce daha yeni onanm›fl olan Na-
z›m ‹mar Plan›'n›n gerek EXPO 2015 için gösterilen alan
ve gerekse ‹nciralt›'n›n tar›msal alan oldu¤u konusun-
daki gerekçeli önerilerinden, ne olmufltur ki hemen vaz-
geçilebilmifltir.

AKP iktidar›, ‹nciralt› yer seçimi ile "olmas› mümkün ol-
mayan›" belirleyerek EXPO 2015'in ‹zmir'de yap›lmas›-
n›n önüne engel oluflturmaktad›r. 

Daha önce de ifade etti¤imiz üzere, "özellikle sa¤l›k te-
mas›n›n ifllenece¤i" EXPO 2015 organizasyonunun, in-

12 Mart 2007 

Siyasi ‹ktidar, Siyasi ve Ekonomik Rant Politikalar›na
Dayal› “‹nciralt›” Tercihi ile EXPO Adayl›¤›m›z› Gözden
Ç›karmaktad›r
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san ve çevre sa¤l›¤›n› gözeten ve bunun gere¤ini yerine
getirebilecek sorunsuz bir alanda yap›lmas› gerekirken,
kentin ekolojik aç›dan hassas bir bölgesinde yap›lmas›
tercihi siyasi ve ekonomik rant politikalar›n›n bir ürünü-
dür. EXPO 2015 adayl›¤›n› olumsuz etkileyecek sorunla-
ra neden olaca¤› bilinmesine ra¤men bu tercihte ›srar
edenler, adayl›¤›n tehlikeye girmesinin sorumlusu ola-
caklar›n› bilmelidirler. 

Tüm üyelerimizi ve ‹zmirlileri kentimizin gelece¤ini ipo-
tek alt›na almaya çal›flan, EXPO adayl›¤›m›z› olumsuz
yönde etkileyerek tehlikeye sokabilecek, siyasi ve eko-
nomik rant politikalar›na karfl› duyarl› olmaya davet edi-
yoruz. 

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreterli¤i
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 Tems.

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Orman Mühendisleri Odas› Ege Böl.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
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Bas›n Bildirisi

• Türkiye’nin bir deprem ülkesi oldu¤u gerçe¤i Elaz›¤
depremleriyle bir kez daha kendini hat›rlat›yor. Böyle
bir ortamda Ulusal Deprem Konseyi’nin aniden gerek-
çesiz olarak la¤vedilmesini hayretle karfl›l›yoruz. 

Elaz›¤’da yaflanan depremler ülkemizin önemli bir ger-
çe¤ini bir kez daha hat›rlamam›za ve gündeme almam›-
za neden oldu. Oysa 1999 depremlerinden bu yana pek
çok kez dile getirildi¤i gibi depremlerin afet boyutunda
yaflanmamas›, son derece güvensiz yap›lardan oluflan
kentlerimizin sa¤l›klaflt›r›lmas› için, bilimin ve tekni¤in
öngördü¤ü flekilde bütün ve kal›c› bir planlama sürecine
ihtiyac›m›z vard›r. Depremi beklemek ve deprem hasar-
lar›n›n ulusça paylafl›lmas›n›n örgütlenmesini de¤il;
deprem riskinin azalt›lmas›, depremden kaynaklanabile-
cek y›k›mlar›n önlenmesi için elimizden gelenin yap›lma-
s›n›, ülke kaynaklar›n› bu yönde harcanmas›n› gerekli
görüyoruz. Bu amaçla kurulan ve devlet politikas›n›n be-
lirlenmesinde önemli rol oynamas› beklenen Ulusal
Deprem Konseyi’nin bir anda gerekçesiz olarak, üstelik
görevli bilim insanlar›na bile haber verilmeden la¤vedil-
mesini anlamak mümkün de¤ildir. Bunu kabul edilemez
görüyoruz. 

• Kentlerimizdeki, özellikle ‹stanbul’daki yap› stoku-
nun son derece sa¤l›ks›z oldu¤unu, Zeytinburnu’ndaki
binan›n y›k›lmas›yla bir kez daha hat›rlad›k. Peki daha
ne bekliyoruz? 

Baz› binalar›n y›k›lmas› için depremin olmas› da gerek-
memekte, Zeytinburnu’ndaki binan›n y›k›m› özellikle ‹s-
tanbul’daki yap› stokunun sa¤l›ks›zl›¤› konusunda çok

çarp›c› uyar›lar vermektedir. Deprem bölgelerinde geç-
mifl depremlerde hasar gören pek çok binan›n yap› sa-
hiplerince teknik ve hukuk zorlanarak güçlendirilmeye
ve ayakta tutulmaya çal›fl›ld›¤› görülüyor, bu yap›larda
oturan bina sahiplerinin ve kirac›lar›n can güvenlikleri
ciddi tehdit alt›ndad›r. Depreme yönelik yat›r›mlar kap-
sam›nda yarat›lan mali kaynaklar›n bu bölgelerde oturan
insanlar›n sosyal sorunlar› ve üstlenebilecekleri mali yü-
kümlülükler dikkate al›narak kullan›lmas› ve de¤erlendi-
rilmesi gerekmektedir. Hükümetin TOK‹ arac›l›¤›yla kent-
lerimizdeki k›ymetli arazilerin üzerine lüks konutlar›n ya-
p›lmas› yönündeki gayreti, insan›m›z› çaresiz b›rakan bir
belirsizlik içerisine itmektedir. 

• 1999 depremlerine iliflkin yaflanan yarg› süreci ve
kararlar› gelece¤e iliflkin umutlar›m›z› karart›yor. 

1999 y›l›nda yaflad›¤›m›z büyük depremlerin, kentlefl-
me, planlama ve yap›laflma süreçlerimize iliflkin birçok
sorunumuzu apaç›k gözler önüne serdi¤i bilinen bir ger-
çek. Bu gerçe¤e iliflkin sorumluluklar›n ortaya ç›kar›lma-
s›n› umdu¤umuz yarg› sürecine iliflkin olarak Yarg›tay
kararlar›yla belirlenen zaman afl›m› süresi de 17 fiu-
bat’ta doldu. Peki, bu sürecin sonucu ne oldu? Deprem
y›k›m›n›n asli sorumlular› gerçekten belirlenebildi mi?
Belirlenebilenler gerçekten yarg›lanabildi mi? Yarg›la-
nanlar yeterli ve adil de¤erlendirme süreçleri yaflayabil-
diler mi? Ne yaz›k ki sonuç, toplum vicdan›n› rahatlat-
mad›, aksine yeni yaralar aç›ld›. Depremlerin aç›¤a ç›-
kard›¤› gerçeklere, bu apaç›k sorunlara, bir yenisi daha
eklendi: Adil olmayan, adalet da¤›tamayan bir adalet
sistemi… 

23 fiubat 2007 

Türkiye’nin Deprem Gerçe¤i ve Yap›lar›m›z
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Aradan geçen 7,5 y›l içinde cezai sorumlulu¤u kesinle-
flen yarg› kararlar›n›n birço¤u, de¤iflik hukuksal ve mes-
leki-teknik yanl›fllar içeriyor. Özellikle mesleki yeterlili¤i
ve yaklafl›m› tart›flmal› bilirkifli raporlar›na ba¤l› olarak
yetersiz dayanaklar üreten ve/ya cezai sorumluluk
oranlar› belirleyen bu hukuksal sürece bak›p, üretilen
yarg› kararlar›n›n gelece¤e ›fl›k tutabilecek sonuçlara
varabildi¤ini söyleyemiyoruz. 

Gelecekte beklenen depremlerden sonra da ayn› belir-
sizlikler ve çeliflkilerin yaflanmamas› ve adalet duygusu-
nun daha da yara almamas› için bu hukuksal deneyi-
min, tüm taraflarca, ancak özellikle Adalet Bakanl›¤› ve
Yarg›tay taraf›ndan yeniden gözden geçirilmesi gerekti-
¤ini düflünüyoruz. 

TMMOB Mimarlar Odas›’n›n Deprem Davalar›yla
‹lgili De¤erlendirmeleri

1950’lerden beri yaflad›¤›m›z h›zl› kentleflme sürecinin,
rant bask›s› yaratt›¤› ve kaçak yap›laflmaya yol açt›¤› he-
pimizin bildi¤i bir olgu. Planl› geliflmenin yok say›lmas›,
imar aflar› ve imar operasyonlar› yoluyla bugünkü yap›-
laflma kültürümüzün oluflmas›na göz yumulmas› bu ol-
gunun bafll›ca nedenleri olarak görülmektedir. Her an-
lamda mimarl›k, mühendislik mesle¤inin ve biliminin
göz ard› edildi¤i bu süreç, giderek yaflam›m›z› bütünüy-
le biçimlemeye bafllam›fl ve kentlerimiz art›k yaflanmaz
hale gelmifltir. Yaflanan bu kentleflme, planlama ve ya-
p›laflma sorunlar›, yani kamu otoritesinin inisiyatifiyle
yap›lan imar yanl›fllar›, depremlerde de a¤›r kay›plara



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 6

neden olan asli unsurlard›r. Bunlar› b›kmadan, usanma-
dan her ortamda söyledik, söylüyoruz: 

1. Yetersiz yönetmelikler, 1975 Deprem Yönetmeli¤i (ki
1998’de de¤iflmifltir), 
2. ‹mar aflar›na ba¤l› olarak yap›lan uygulamalar (özel-
likle 1984), 
3. Bilimsellikten uzak plan uygulamalar›, yer seçimleri,
fay hatt› ve zemin sorunlar›, 
4. Kat art›r›mlar› biçimindeki belediye uygulamalar›, 
5. Belediyelerin kontrol-denetim mekanizmas›ndaki ye-
tersizlikler, 
6. Kullan›m s›ras›nda yap›n›n de¤ifltirilmesi, yanl›fl tadi-
lat uygulamalar›, 
7. Yetersiz yap› malzeme ve teknoloji standartlar›, 
8. Niteliksiz, denetimsiz, kurumlaflmam›fl müteahhitlik
hizmetleri, 
9. Yetersiz ve vas›fs›z inflaat iflçili¤i, 
10. Güvenceye al›nmayan, denetimsiz mesleki hizmetler, 
11. Yap› üretim sürecindeki disiplinlerin yetki ve sorum-
luluklar›n›n belirsizli¤i, 
12. ‹htisas ayr›m›na uyulmamas›, 
13. Yap› ve mesleki hizmet sigortas› uygulamas›n›n ol-
may›fl›. 

Daha da uzat›labilecek bu liste, k›saca planlama karar-
lar›ndan bafllayarak uygulama karar›, tasar›m, uygula-
ma, denetim, kullan›m ve yeniden kullan›m süreçlerin-
den oluflan ‘yap› üretim süreci’ne iliflkin bütünsel bir
sistemimizin bulunmamas› anlam›na gelmektedir. Do-
lay›s›yla böylesi bir sorunun asli sorumlulu¤u, yaln›zca
deprem etkenini de¤il, sa¤l›kl› ve güvenli yaflam çev-
releri oluflturmak için bütün etkenleri gözetmesi gere-
ken, bu anlamda anayasal bir görevi bulunan kamu yö-
netiminde ve bu uygulamalar› fiilen yürüten yerel yöne-
timlerdedir. 

Böylesi büyük bir maddi-manevi y›k›m ve insan kay›pla-

r›na yol açan bu sürecin sonucunda, toplum vicdan› aç›-
s›ndan gerçek sorumlular›n hesap vermesi beklenirdi.
Ancak, geçen süre içinde, sorumluluk silsilesinin belir-
sizli¤i, adli sistemin ve bilirkiflilik kurumunun yetersizli-
¤i, çeliflkili kararlar oluflumuna neden olmufltur. Gerçek
sorumlular cezaland›r›lamam›fl, aksine bu yük, bir kaç
meslek insan› ve bir kaç yükleniciye fatura edilmifltir.
Asli sorumlulu¤u bulunan ve yarg›lamalar› izne tabi,
yani koruma alt›nda olan kamu yöneticileri, ciddi bir
yarg›lamayla karfl› karfl›ya kalmam›fllard›r. 

Davalar›n bütününe bak›ld›¤›nda yarg›ya intikal edilen
olay say›s›n›n, toplam hasarl› bina say›s›n›n küçük bir
k›sm› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu derece büyük bir y›-
k›m koflullar›nda enkaz›n, yeterli inceleme olana¤› ver-
meyecek biçimde ortadan kald›r›lmas› ve ne yaz›k ki
hakk›n› arayacaklar›n kay›p ya da yitirilmifl olmas› bu
sonucun en önemli nedenleridir. Bunlara bir de adalet
mekanizmas›na olan güven yitimini de ekleyebilir ve bu
bak›fla sahip olanlar›n hakl› ç›kt›lar›n› söyleyebiliriz. 

Ayr›ca aç›lan davalar içinde aç›kça cezai hükümlerle
sonuçlananlar›n oran›n›n da oldukça düflük oldu¤u gö-
rülmektedir. Adli sistemin yetersizli¤i nedeniyle dava-
lar bütün aflamalar›yla sonuçland›r›lamam›fl, birçok
olay da böylece kapat›lm›flt›r. Ancak, bilirkifli raporlar›n-
da afla¤›daki örne¤e benzer kusur oranlar›n›n belirlene-
bilmesine ra¤men, az say›da da olsa cezaland›r›lanlar
vard›r. 

Sorumlular ve Kusur Oranlar›: 

% 35 17 A¤ustos depremi’nin bizzat büyük y›k›c›l›k
özelli¤i ve bu bölgeyi hiçbir k›s›tlama getirmeksizin ima-
ra açan Belediye Baflkanl›¤› ve buna onay veren Bay›n-
d›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›: 

% 25 Gerçekleflen bu büyük depremi boyutland›rma
aç›s›ndan karfl›lamakta yetersiz kalan dava konusu bi-
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nan›n infla tarihinde yürürlükte olan ABYYYH-1975 Yö-
netmeli¤i: 

% 20 17 A¤ustos depreminde tamamen y›k›l›rken dava
konusu apartman›n üzerine çöken komflu apartman›n
infla sorumlular›: 

% 10 Müteahhit: 

% 10 Fenni Sorumlu: 

Ne yaz›k ki bu süreç içinde cezaland›r›lanlar, belediye
baflkanlar›, Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› sorumlular›,
1975 Yönetmeli¤ine göz yumanlar de¤il, birçok yeter-
sizlikle birlikte kesinleflmifl cezalarla karfl› karfl›ya ka-
lan bir tak›m meslek insanlar›d›r. Kamuya aç›lan dava-
lar da sonuçlanmam›flt›r. Dolay›s›yla toplum vicdan› ra-
hat de¤ildir, rahat olamamaktad›r, rahat olamayacakt›r da.

Bu anlamda daha da zaman kaybetmeden, beklenen
büyük depremlerin, hayatta kalanlar aç›s›ndan sa¤l›kl›
bir hukuksal statüye kavuflmas›, ancak daha da önem-
lisi depremlerin y›k›c› etkisinin azalt›lmas› için; yap› üre-
tim sürecinin kullan›c› aç›s›ndan, hukuksal garanti ve
sorumluluk sistemine sahip olarak düzenlenmesi gerek-
mektedir. Bu kapsamda önerilerimiz: 

1. ‹mar ve fiehircili¤i disipline eden mevzuat›n bütünsel-
li¤e kavuflturulmas›, 

2. ‹marla (ve afetlerle) ilgili ihtisas mahkemelerinin
oluflturulmas›, 

3. Bilirkiflili¤in kurumsallaflmas›, ihtisaslaflmas›, e¤iti-
me tabi tutulmas›, 

4. Yap› üretim sürecinde rol alanlar›n sorumluluk silsi-
lesinin oluflturulmas›, 

5. TUS ve Yap› Denetim Sorumlu¤unun, uzmanl›k ay›r›-
m› ilkesine göre tan›mlanmas›, 

6. Kullan›mdan kaynaklanan sorunlar için teknik sorum-

lulu¤unun belirlenmesi, 

7. Kullan›m sürecinde denetimin yenilenmesi, tadilat uy-
gulamalar›n›n denetlenmesi, 

8. Yap› uygulama ve denetim sorumlulu¤u süresinin net-
lefltirilmesi, 

9. Cezalar›n kusur oran›nda belirlenmesi, 

10. Suçlu olan kamu yöneticilerinin cezaland›r›lmas›n›n
yolunun aç›lmas›, 

11. Kamu sorumlu¤u tafl›yanlar›n davalara iliflkin korun-
mas›na son verilmesi, 

12. Zorunlu yap› sigortas› ve mesleki sorumluluk sigor-
tas› uygulamas›n›n hayata geçirilmesi, 

13. Yap› üretim süreci aktörlerinin yetki ve sorumluluk-
lar›n›n tan›mlanmas›d›r. 

Ayr›ca, yeterli olmayan mesnetlerle cezaland›r›lan mes-
lektafllar›m›z›n haks›z yere sistemin olumsuzluklar›na
kurban edilmesinin de engellenmesi gerekir. Çünkü yu-
kar›da belirtti¤imiz düzenlemeler ve uygulamalar yap›l-
mad›kça, bir afet ülkesi olan ülkemizin bütün teknik
adamlar›, gelece¤e yönelik olarak potansiyel suçlu ko-
numunda kalacak ve gelecekte ayn› hukuksal sonuçla
karfl› karfl›ya kalacakt›r. Yani meslek yap›lamaz hale ge-
lecektir. 

Bu anlamda Dan›fltay’›n 1994 y›l›nda ald›¤› ihtisas ayr›-
m›na dayanmayan fenni mesul uygulamalar›n›n iptali yö-
nündeki karar ve 1975 Yönetmeli¤ine iliflkin son derece
aç›k olan yetersizlik tespiti temel al›narak, onlar›n bu du-
rumunun Adalet Bakanl›¤›’nca de¤erlendirilmesini ve ye-
niden yarg›lanma yolunun aç›lmas›n› talep ediyoruz. Bu sü-
reç aç›lmazsa, haks›zl›¤a u¤rayan ilgili üyelerimizin Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne baflvuru süreci bafllayacak-
t›r. 

Hakl›y› haks›zdan ay›racak gerçek bir imar ve adalet siste-
minin kurumlaflmas› için, kamuoyuna sayg›yla duyururuz. 
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Bas›n Aç›klamas›

Dan›fltay 10. Dairesi Mimarlar Odas›n›n açt›¤› davada
"Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤› Sat›fl, Devir, ‹ntikal,
Kiraya Verme, Trampa, S›n›rl› Aynî Hak Tesisi ve Arsa
Sat›fl› Karfl›l›¤› Gelir Paylafl›m› ‹hale Yönetmeli¤i"nin
bir çok maddesinin yürürlü¤ünü durdurdu.

Dan›fltay 10. Dairesi karar›nda özetle; hukuk devleti-
nin gereklerinden olan ve idarelerin takdir ve yetkisi-
ne b›rak›lan konular›n yine idareler taraf›ndan önce-
den ç›kar›lan metinlerle düzenlenmesi anlam›na gelen
hukuk güvenli¤i ve düzenli idare (idarenin yasall›¤›) il-
kesinin en s›k› uygulanmas› gereken alanlardan biri-
nin ihaleler oldu¤u , aç›kl›k, tarafs›zl›k, rekabet ve uy-
gun bedel ilkelerinin ihalelerde gerçekleflebilmesi için
sürecin belirgin olmas› gerekti¤i belirtiliyor.

Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›n›n sat›fl, devir, intikal,
kiraya verme, trampa, s›n›rl› aynî hak tesisi ve arsa sa-
t›fl› karfl›l›¤› gelir paylafl›m› ifllerinde uygulanacak usul
ve esaslar› düzenlemek üzere 03/05/2006 tarihli ve
26157 say›l› Resmî Gazete’de yay›nlad›¤› "Toplu Konut
‹daresi Baflkanl›¤› Sat›fl, Devir, ‹ntikal, Kiraya Verme,
Trampa, S›n›rl› Aynî Hak Tesisi ve Arsa Sat›fl› Karfl›l›¤›
Gelir Paylafl›m› ‹hale Yönetmeli¤i" nin 1. maddesinin,
2. maddesinin, 4.maddesinin (ç) f›kras›, 7. maddesinin
(d) bendi, 9. maddesinin a/2 ve b/2 bendleri, 10. mad-
desinin 1. ve 2. f›kralar›, 11. maddesinin 1. f›kras›, 12.
maddesinin 1. ve 2. f›kralar›, 15. maddesinin 1. ve 2.
f›kralar›, 16. maddesinin 1. f›kras›, 19. maddesinin 1.
f›kras›, 25. maddesinin 1. f›kras› ve (a), (b), (c), (ç), (d),
(f), (g), (¤), (›) ve (j) bendi, 26. , 27. ve 29. maddesinin
öncelikle Yürütülmesinin Durdurulmas› ve ‹ptali; bu
maddelerin iptali halinde Yönetmeli¤in uygulanmas›

16 Mart 2007 

Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤› ‹hale Yönetmeli¤i’ne
Dan›fltay’dan Yürütmeyi Durdurma

mümkün olamayaca¤›ndan Yönetmeli¤in tümünün ipta-
li; 2985 say›l› Toplu Konut ‹daresi Kanununun, yönet-
melikle düzenleme yapma yetkisi veren 2. maddesinin
3. f›kras› ile Toplu Konut ‹daresine kâr amaçl› projeler-
le uygulamalar yapma ve yapt›rma yetkisi tan›yan Ek
Madde 1’in (k) f›kras›n›n Anayasaya ayk›r›l›¤› nedeniyle
iptali için Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi taleple-
ri ile Odam›zca dava aç›lm›flt›. 

Davan›n görüldü¤ü Dan›fltay 10. Dairesi, taleplerimizin
büyük bir k›sm›n› kabul ederek, Yönetmeli¤in, 

• "‹haleye kat›lamayacaklar" bafll›kl› 7. maddesinin
1/d f›kras›, 

• "Tahmin edilen bedel" bafll›kl› 10. maddesi, 

• "Tahmin edilen gelir" bafll›kl› 11. maddesinin 2. cüm-
lesi, 

• "Onay belgesi" bafll›kl› 12. maddesinde geçen baz›
ibareler, 

• "‹halenin duyurulmas›" bafll›kl› 15. maddesinin 1. f›k-
ras› ve 2. f›kras›nda geçen "teminat al›nmas› gerekiyor-
sa" ibaresi, 

• "Geçici teminat" bafll›kl› 16. maddesi, 

• "Uygun bedelin tespiti" bafll›kl› 19. maddesinin 2.
cümlesi, 

• "Arsa sat›fl› gelir paylafl›m› d›fl›ndaki ifllerde uygula-
nacak usuller" bafll›kl› 25. maddesinin 1. f›kras› ile (a),
(b), (c), (ç), (d), (f), (g), (¤), (›) ve (j) bentleri, 

• "Arsa sat›fl› gelir paylafl›m› ihalelerinde uygulanacak
usul" bafll›kl› 26. maddesinin 

Yürütülmesinin Durdurulmas›na karar verdi.
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Dava Konusu Yönetmelikte;

• Hisse oran›na bak›lmaks›z›n yönetim kurulu üyesi ol-
mamak kofluluyla anonim flirket orta¤› ihale yetkilileri
ve yak›nlar›n›n ihaleye kat›lmalar›na olanak tan›yan dü-
zenlemenin tarafs›zl›k ve rekabet ilkesini zedeleyece¤i, 

• Tahmini bedelin hesab›nda kullan›lacak fiyatlar›n ne-
relerden soruflturulaca¤›, emsal al›nabilecek verilerin
neler oldu¤una iliflkin belirleme yap›lmaks›z›n bedelin
takdir usulünün tümüyle takdir komisyonuna b›rak›lma-
s›nda veya sat›nalma yoluyla tespiti halinde de¤erleme-
yi yapacak kiflilerin takdirine b›rak›lmas›nda idarenin ya-
sall›¤› ilkesine uyarl›l›k bulunmad›¤›, tahmini bedelin ve-
ya tahmini gelirin belli olmad›¤› hallerde, ihalede reka-
bet, verimlilik ve uygun flartlar›n gerçekleflmesinin
mümkün olmad›¤›, 

• ‹halelerde geçici teminat al›n›p al›nmamas› konusun-
daki takdirin tümüyle idare baflkan›n›n onay›na b›rak›l-
mas›n›n hukuki güvenlik ve idarenin yasall›¤› ilkesine
ayk›r› oldu¤u, 

• ‹halenin isteklilere duyurulup duyurulmamas›, e¤er
duyuru yap›lacaksa ne flekilde yap›laca¤› konusundaki
takdirin tümüyle onay belgesini düzenleyen idare bafl-
kan›na b›rak›lmas›n›n ihalelerde esas olan aç›kl›k ilke-
sini zedeleyen, idarenin yasall›¤› ilkesine uymayan bir
düzenleme oldu¤u, 

• "Arsa sat›fl› karfl›l›¤› gelir paylafl›m› d›fl›ndaki ifllerde
uygulanacak usuller" bafll›kl› 25. maddesinde ihale
usullerinin tan›mlanmam›fl olmas›, aflamalar›n›n belir-
tilmemesi, hangi hallerde hangi usulün uygulanaca¤›na
iliflkin bir ölçüt bulunmamas›, sadece ihale usullerinin
say›lmas› ile yetinilmesi ve yine ihale usul ve esaslar›-

n›n salt idare baflkan›n›n onay› ile belirlenmesinin ayn›
gerekçelerle hukuka uygun olmad›¤›, 

• 26. maddesinde yer alan arsa sat›fl› karfl›l›¤› gelir pay-
lafl›m› ihalelerinde uygulanacak aç›k ihale usulünün Yö-
netmelikte aç›kça tan›mlanmam›fl olmas› nedeniyle içe-
ri¤inin belirsiz oldu¤u belirtilerek an›lan maddelerin yü-
rütülmesinin durdurulmas›na karar verilmifltir. 

Bu kararla, konut üretiminde büyük projeleri ve ihalele-
ri gerçeklefltiren Toplu Konut ‹daresinin uygulamalar›n›n
esas dayana¤› olan Yönetmeli¤in birçok maddesinin
an›lan gerekçelerle yürütmesinin durdurulmufl olmas›,
ihalelerde hakim olmas› gereken temel ilkelere uyulup
uyulmad›¤›n›n de¤erlendirilmesini de gerekli k›lar. 

Toplu Konut ‹daresi, karar›n taraflara tebli¤inin hemen
ard›ndan "Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤› Sat›fl, Devir,
‹ntikal, Kiraya Verme, Trampa, S›n›rl› Aynî Hak Tesisi ve
Arsa Sat›fl› Karfl›l›¤› Gelir Paylafl›m› ‹hale Yönetmeli¤in-
de De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik" ad› alt›nda
iptal edilen düzenlemelerin yerine geçecek yeni düzen-
lemeleri 27 fiubat 2007 tarihli Resmî Gazete’de yay›m-
lam›flt›r. 

Mimarlar Odas›, hazineye ait binlerce arsa ve araziyi
"toplu konut üretmek amac›yla" devralan Toplu Konut
‹daresinin bu tafl›nmazlarla ilgili her türlü tasarrufunun
kamu yarar› ve hukuk devleti ilkesi çerçevesinde ger-
çeklefltirilmesi amac›yla, yeni düzenleme ve uygulama-
lar› da bu davada ileri sürdü¤ümüz hukuka ayk›r›l›k se-
bepleri yönünden incelemeyi sürdürecektir. 

TMMOB Mimarlar Odas›



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 10

Etkinlikler 8 fiubat 2007 

fiubemiz seminer salonunda 28 fiubat Çarflamba günü
Gürhan Tümer’in yönetti¤i fievki Vanl› söyleflisi gerçek-
leflti. Söylefli, Ekim 2006’da yay›mlanan "Mimariden
Konuflmak, Bilinmek ‹stenmeyen 20. Yüzy›l Türk Mimar-
l›¤›, Elefltirel Bak›fl" isimli fievki Vanl› kitab›n›n içeri¤i
üzerineydi. 

Osmanl›’n›n son döneminden bafllayarak Cumhuriyet
Dönemi mimarl›¤›m›z›n konufluldu¤u söyleflide; bir ülke-
deki mimarl›k sürecinin tan›nmas›nda elefltirinin büyük
öneme sahip oldu¤unu ve bu nedenle 20. yy. Türk mi-
marl›¤›n›n tart›flmaya aç›lmas› gerekti¤ini vurgulayan
Vanl›, mimarl›k elefltirisi konusundaki eksikli¤imizi de
dile getirdi. Ulusal Mimarl›k Ak›m› sürecine de yer veri-
len söyleflide, Mimar Kemalettin, Sedat Hakk› Eldem gi-
bi isimlerin Türkiye modern mimarl›¤› üzerindeki etkileri
tart›fl›ld›. 

Türkiye’nin yarat›c› ve söz sahibi olmaktan ziyade, bat›-
l›, ça¤dafl ülkelerin yaratt›¤› söylemleri ve ak›mlar› takip
eden rolünü de vurgulayan Vanl›, bu sebeple geliflimin
do¤al sürecinde ilerleyemeyiflinin yaratt›¤› zorluklar› di-
le getirdi.

"20. Yüzy›l Türk Mimarl›¤›"
Söyleflisi Gerçekleflti

Dünya Kad›nlar Günü 8 Mart 2007 Per-
flembe günü fiubemizde gerçekleflen
kokteyl ile kutland›. Ayr›ca Mimar Gülay
Yerlikaya Kad›nlar Günü dolay›s›yla fiu-
bemizde el yap›m› tak› tasar›mlar›ndan
oluflan bir sergi açt›.

fiubemiz Yönetim Kurulu Baflkan› Ta-
mer Baflbu¤ ve Mimarlar Odas› Merkez
Yönetim Kurulu Üyesi Aysel Çetin-
soy’un yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›n›n ar-
d›ndan Mimar Gülay Yerlikaya, tarihsel
süreç içerisinde dünyada kad›n›n rolü
ve yeri üzerine de¤inen konuflmas›nda,
gelir da¤›l›m› dengesizli¤inden en çok
etkilenen grubun kad›nlar oldu¤unu
vurgulad›. 

Dünya Kad›nlar Günü
fiubemizde Düzenlenen
Kokteyl ile Kutland›

Mimar Gülay Yerlikaya
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Etkinlikler

“AB Girifl Sürecinde Tu¤la
ve Kiremit Standartlar›nda
Yap›lan De¤ifliklikler ve 
CE Markalamas›” Semineri
Gerçekleflti

14 fiubat 2007 

14 Mart Çarflamba günü fiubemiz seminer salonunda
gerçekleflen seminerde, TUKDER Tu¤la ve Kiremit Sa-
nayicileri Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Görçiz,
yap› malzemesi olarak tu¤la ve kiremitin tarihsel gelifli-
minden ve bu süreç içerisinde özellikle Selçuklu ve Os-
manl› mimarisinin vazgeçilmez unsurlar›ndan biri oldu-
¤undan söz etti. 

Seminerde, Avrupa Birli¤ine girifl sürecinin, tu¤la ve ki-
remit standartlar›na ne ölçüde yans›d›¤›na, yeni stan-
dartlara ve CE markalamas›na de¤inildi. Yeni standart-
lar içerisinde tu¤lay› içeren TS EN 771-1 üzerinden LD
ve HD tiplerine ve bu tiplerin kullan›m alanlar›na de¤i-
nen Görçiz, ›s› yal›t›m standartlar›na uygun tu¤la duvar
uygulama örnekleri hakk›nda genifl bilgi verdi. Seminer,
düzenlenen kokteyl ile son buldu.

Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi taraf›ndan kredilendiri-
len etkinli¤imiz, yo¤un bir kat›l›mla gerçekleflti.

fiubemiz Yönetim Kurulu üyelerinden Boygar Özlen,  27
fiubat Sal› günü ‹zmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Mimarl›k Bölümü ö¤rencilerine Mimar-
lar Odas› Ö¤renci Üyelik Sistemi hakk›nda bilgi verdi.
Ekonomi Üniversitesi Mimarl›k Bölümü atölyelerinde
gerçekleflen seminerde, öncelikle Mimarlar Odas› ve
yapt›¤› çal›flmalar aktar›ld›. Daha sonra ayr›nt›l› olarak
ö¤renci üyelik ve ö¤rencilere sa¤layaca¤› yararlardan
bahsedildi. Özlen, ö¤renci üyelik sisteminin mimarl›k
ö¤rencilerinin sorunlar›n› araflt›r›p öneriler gelifltirmek
ve ö¤rencilerin mesleki geliflimlerine yard›mc› olmak
amac›yla haz›rland›¤›n› belirtti.

Üniversitenin kent merkezine uzakl›¤› nedeniyle, ö¤ren-
cilerin Oda çal›flmalar› hakk›nda yeterli bilgi sahibi ola-
mad›klar› ve bu nedenle Oda etkinliklerine de yeterince
kat›lamad›klar› ö¤renciler taraf›ndan aktar›ld›.  

‹EÜ Mimarl›k Bölümü 
Ö¤rencilerine Ö¤renci 
Üyelik Sistemi Hakk›nda
Bilgi Verildi

UIA Torino 2008 Web Sayfas›
Aç›ld›
UIA’n›n üç y›lda bir düzenledi¤i kongresi, UIA 2005 ‹s-
tanbul’un ard›ndan 29 Haziran-2 Temmuz 2008 tarihle-
rinde ‹talya-Torino’da bulunan ve yak›n bir dönemde
Renzo Piano taraf›ndan toplant› merkezine dönüfltürü-
len eski Fiat fabrikas› binas› Lingotto’da düzenlenecek.
Kongre’nin web sayfas›na ulaflmak için: 

www.uia2008torino.org 
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Gezi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 25 fiubat 2007 Pazar gü-
nü kaz› çal›flmalar›na kat›lan Arkeolog Mehmet Gezgin
ile Arkeolog Mesut Yeniflehirli rehberli¤inde ‹zmir ili Tor-
bal› ilçesine 12 km uzakl›ktaki Yeniköy ile Özbek köyle-
ri aras›nda bir tepe üzerinde kurulu olan "Ana Tanr›ça
Kenti" anlam›na gelen Metropolis’e kültür gezisi düzen-
lemifltir.

Saat 8.30’da bafllayan gezimizde yol üzerinde sabah
kahvalt› yapmam›zdan sonra "Torbal› Abdülhamit Köflkü"
ile "Torbal› Hipodrom Binas›n› gezmemiz ile bafllad›.

XIX. yüzy›l›n son çeyre¤ine tarihlenen Abdülhamit Köflkü
kendi haline b›rak›ld›¤›nda harabe durumuna gelmifl, hi-
podrom sahas› ise moloz ile doldurulmufltu.

Baflkanl›¤›n T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ve Dokuz Ey-
lül Üniversitesi ad›na Prof. Dr. Recep Meriç’in yapmak-
ta oldu¤u Metropolis kaz›lar› 1992 y›l›ndan beri sponsor
firmalar›n katk›lar› ile devam etmektedir.

Metropolis Antik Kenti’nde 1989 y›l›ndan beri devam et-
mekte olan kaz›lar sonucu tiyatro, bouleuterion (meclis
yap›s›), stoa (üstü kapal› gezintiyolu), latrina (genel tu-
valet), haman – gymnasium kompleksi, atrium’lu ev (or-
tas›nda bir avlu ve havuz bulunan konut tipi), afla¤› ha-
mam ortaya ç›kar›lm›fl ve bu yap›lar›n bir k›sm›nda res-
torasyon çal›flmalar› tamamlanm›flt›r.

"Ana Tanr›ca Kenti" anlam›na gelen Metropolis, Mater
Gallesia isimli Ana Tanr›ça’ya ait bir kült yeri iflleri gö-
ren kutsal ma¤ara, kentin 5 km kadar kuzeyindeki Uyuz-
dere Mevkii’nde bulunmaktad›r. Ma¤arada yap›lan kaz›-

larda çok say›da piflmifl toprak Ana tanr›ça heykelci¤i
bulunmufltur. Bunun yan› s›ra sikkeleri üzerinde rastla-
n›lan ana tanr›ça betimlemeleri de bu görüflü do¤rula-
maktad›r.

Özellikle kentin Akropol k›sm›nda yürütülen kaz› çal›fl-
malar› s›ras›nda Erken ve Orta Tunç Ça¤›’na ait baz› se-
ramik parçalar› ile tafl baltalar ve Hitit dönemi ile ça¤-
dafl bir mühür ele geçmifltir. Kent as›l geliflmesini M.Ö.
3.yy’da göstermifltir. Yo¤un bir kentleflme etkinli¤inin
gözlendi¤i bu dönemi, Roma dönemi izlemifl ve bu dö-
nemde Roma ‹mparatorlu¤u gelene¤inde zengin evleri
de yap›lmaya bafllanm›flt›r. Bizans döneminde  Metro-
polis bir piskoposluk merkezi haline gelmifl, ancak sa-
vafllar ve ekonomik nedenlerden dolay› küçülmeye bafl-
layan kentte bir Bizans Kalesi infla edilmifltir. 14.yy’dan
itibaren Ayd›no¤ullar›’n›n eline geçmesiyle Metropolis,
bu beyli¤e kat›lm›flt›r. Ancak kent eski konumunda da-
ha fazla yaflayamam›fl ve Torbal›’ya tafl›nm›flt›r. 

Gezi sonras› ö¤le yeme¤i Kule Garden’da yenilip, ak-
flam çaylar›m›z içildiktan sonra güzel an›larla bir sonra-
ki gezide buluflmak dile¤iyle ‹zmir’e geri dönüldü. 

Metropolis Antik Kenti
Gezisi Gerçekleflti
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fiube Meclisi

‹zmir fiube Meclisi, onuncu toplant›s›n›17 Mart Cumartesi gü-
nü ‘‹fl Güvenli¤i Yasas›’ ve ‘Belediyelerin Ön Onay Uygulamala-
r›’ gündemiyle gerçeklefltirdi.

‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Yasa Tasar›s› Tasla¤› ile ilgili Ali Ekin-
ci genel bilgi aktard›.‹fl Güvenli¤i, çal›flma hayat›n›n önemli bir
unsuru olup, kamu düzenini ilgilendirmektedir. Kamu düzenini
ve güvenli¤ini ilgilendiren bir konuda mesleki faaliyetin sunu-
mu hem meslek mensuplar›n› hem de Birlik ve ba¤l› Odalar› ya-
k›ndan ilgilendirmektedir. ‹flletmelerin dünya pazar›nda reka-
bet güçlerini art›rabilmeleri, sosyal sorumluluk standartlar›n›
da yaflama geçirmelerine ba¤l›d›r. Bu standartlar›n bafl›nda ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i gelmektedir. Tasla¤a iliflkin yap›lan sapta-
malarda her ne kadar çal›flma hayat›nda ifl güvenli¤inin sa¤lan-
mas› amaçlanm›fl olsa da bu tasla¤›n; ifl ve iflçi güvenli¤inin
sa¤lanmas› konusunda yeterli olamayaca¤›, sektör, iflkolu, ifl-
yeri, iflçi-iflveren, ifl ve iflçi sa¤l›¤›-güvenli¤i vb. unsurlardan olu-
flan çal›flma hayat› mekanizmas›n›n iflleyiflinde yaflanan s›k›n-
t›lar› gideremeyece¤i sonucuna ulafl›lm›flt›r. Çünkü;bu tasla¤›n
çal›flma hayat›na nas›l uygulanaca¤›na iliflkin somut bir düzen-
leme içermemesi nedeniyle ihtiyaca yan›t veremeyecektir.

"‹fl güvenli¤i uzman›" konusu tamamen soyut, hak, yetki ve so-
rumlulu¤u belirsiz bir düzenleme olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Yasa'n›n ismi ile çeliflen "ifl güvenli¤i" konusunda görev üstle-
necek kiflilere iliflkin somut bir düzenleme yokken, bu tasar›
tasla¤›n›n neye hizmet edece¤i sorular›n› beraberinde getir-
mektedir. 

Taslakta yer almas› gereken ve olmazsa olmaz olanlar, ifl gü-
venli¤i mimar›n›n, mesle¤in icras› gerçe¤inden yola ç›karak sü-
rekli meslek içi e¤itimi yapacak kuruluflun (meslek odas›n›n)
do¤ru iflaret edilmesi gerekmektedir. ‹fl güvenli¤inden sorumlu
mimar›n mesleki bak›mdan ba¤›ms›zl›¤›n›n yasal güvenceye
kavuflturulmas› aç›k bir flekilde yasada ifade edilmesi gerek-
mektedir.

‹fl Güvenli¤i Mimar-Mühendislerinin mesleki ba¤›ms›zl›k ilkesi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiube
Meclisi 10. Toplant›s›n›
Gerçeklefltirdi

M E C L ‹ S T O P L A N T I S I

Saat: 11.00 - 14.00

Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Meclisi Toplant›s›

21 Nisan 2007 Cumartesi 

Gündem; 
• Expo’2015 Yer Seçimi
• Mimarl›k Vakf› Çal›flmalar›
• S›¤›nak Yönetmeli¤i Uygulamalar›
• Otopark Yönetmeli¤i Uygulamalar›

yasal boyutta ele al›nmal›d›r. ‹fl güvenli¤inden sorumlu kiflinin
mesleki bak›mdan ba¤›ms›zl›¤›n›n yasal güvenceye kavufltu-
rulmas› aç›k bir flekilde yasada ifade edilmesi gerekmektedir.
Mesleki sorumluluk sigortas› olmal›d›r.

Taslak, somut ve etkin kurallar yerine, soyut ve do¤rudan uy-
gulama gücü bulunmayan hükümler içermesi, risklerin ve
mesleki riskler konusunda standartlar› belirlememesi, iflçi ve
iflveren kesimlerinin bilgilenmesine ve bilgilendirilmesine yö-
nelik koruyucu hükümler ihtiva etmemesi ve uygulamay› s›n›r-
lar› belirsiz yönetmeliklere b›rakan bir düzenleme niteli¤i tafl›-
mas› nedeniyle, yasa tasar›s› tasla¤›n›n gerekçesi ve amac›
ülkemiz ihtiyaçlar›na uygun olarak do¤ru tarif edilip, uygulana-
bilir, etkin ve somut bir düzenleme olarak yeniden ele al›nma-
l›d›r. 

Gündemde yer alan di¤er konu ise Belediyelerin ‘Ön Onay Uy-
gulamalar›’ idi. Bu gündem maddesi ile ilgili Meclis üyemiz ve
Konak Belediyesi ‹mar ve fiehircilik Müdürü Alev A¤r› bilgi ak-
tarm›flt›r. Alev A¤r›; Yap› Denetim Kanunu Uygulamalar› ile bir-
likte ön onay ifllemlerinin daha çok gündeme geldi¤ini, avan
proje aflamas›nda mimari projenin incelenerek sorunlar›n›n gi-
derilmesinin uygulama projesi aflamas›nda mimar için de ya-
rarl› bir uygulama oldu¤unu vurgulam›flt›r. 

Toplant›ya kat›lanlar belediyelerdeki ön onay ile ilgili farkl› uy-
gulamalardanve uzayan süreçlerden flikayetçi olmufllar, za-
man kayb›n›n azalt›lmas› durumunda bu uygulaman›n yararl›
olaca¤›n› dile getirmifllerdir.

Toplant›n›n sonunda Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi’nin E¤i-
timleri ile ilgili bilgi verildi. 2008 y›l› Büro Tescil Belgesi  için
al›nmas› gereken e¤itimler ayr›nt›l› olarak aktar›ld›.  
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SMGM

Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam›z bünyesinde
yap›lan tart›flmalar›, de¤erlendirmeleri, gelen önerileri son
derece yap›c› buldu¤umuzu belirtiyor ve bu kapsamda kat-
k› yapan meslektafllar›m›za teflekkür ediyoruz.

Gelen de¤erlendirmeler incelendi¤inde sürekli mesleki ge-
liflimin öneminin kavrand›¤›, bunun sa¤l›kl› bir flekilde yay-
g›nlaflt›r›lmas› için gayret gösterilmesi gerekti¤inin vurgu-
land›¤›, meslektafllar›m›z›n sürece adapte olabilmeleri aç›-
s›ndan dikkatli bir uygulamaya gidilmesinin öneminin hat›r-
lat›ld›¤› görülmektedir.

Sürekli Mesleki Geliflim kapsam›nda yap›lacak e¤itimlere
tüm üyelerimizin kat›l›m› esast›r. Ayr›ca Mimarlar Odas›
Merkez Yönetim Kurulu’nun karar› gere¤ince, 2008 y›l› ba-
fl›ndan itibaren büro tescil belgesinin al›nmas› ve yenilen-
mesi s›ras›nda bu e¤itimlerin al›nm›fl olmas› flart› arana-
cakt›r.   Meslektafllar›m›z›n alacaklar› e¤itimlerle ilgili ola-
rak üye sicillerinde yap›lacak de¤erlendirmelerin sonucun-
da Merkez Yönetim Kurulu’nun sa¤l›kl› bir de¤erlendirme
yapmas› mümkün olacakt›r. 

Hedefimiz 2010 y›l›na kadar olan süreçte geçifl sorunlar›-
n›n giderilmesinin sa¤lanmas›d›r. Bu süre içerisinde üyele-
rimizle daha s›k iletiflime geçilerek konunun ayd›nlat›lma-
s› sa¤lanacakt›r. Bu süreçte meslektafllar›m›z›n e¤itimle il-
gili performanslar›n›n y›llara ba¤l› olmadan de¤erlendiril-
mesi mümkün olabilecektir.

2007 y›l› içinde kredilendirme baflta olmak üzere izlenmesi
gereken usul ve esaslar afla¤›daki flekilde belirlenmifltir.

Genelde 4 de¤iflik kanalda yürütülmesi öngörülen (Meslek
‹çi E¤itim, Mesleki Etkinlikler, Mesleki Deneyim, Bilimsel
Çal›flmalar) çal›flmalardan, 2007 y›l› içinde "Kredilendirme
Kurallar› Tasla¤›"nda belirtilen "Meslek ‹çi E¤itim" ve
"Mesleki Etkinlikler" bölümlerinin uygulamaya geçirilmesi-
ni, di¤er bölümlerle ilgili de¤erlendirmelerin sürdürülmesi-
ni kararlaflt›rm›flt›r.

Genel Hususlar

1. Meslek içi e¤itimlere kat›l›mda al›nacak kredi 1 kredi/sa-
at olarak hesaplanacakt›r.

2. Meslek içi e¤itim sonunda S›nav yap›lacaksa, al›nacak
kredi 2 kredi/saat olarak hesaplanacakt›r.

3. 2007 y›l›nda 15 kredi al›nmas› zorunludur.

4. 2007 y›l› için Mimarl›k Hizmetlerinde Temel Kavramlar
e¤itimi 1987 y›l› ve  sonras›nda mezun olan üyeler için zo-
runludur. Bilirkiflilik yapmak isteyen üyelerimizin Bilirkiflilik,
Yap› Denetimi alan›nda çal›flan üyelerimizin  Yap› Denetimi
e¤itimlerini almas› zorunludur.

a. Mimarl›k Hizmetlerinde Temel Kavramlar: Bu program
gerek yeni bafllamas› gerekse çok say›da kat›l›mc›n›n olma-
s› nedeniyle 3 y›la da¤›t›larak tamamlanacakt›r. Bir di¤er de-
yiflle üyeler bu e¤itimi 3 y›l (2007-2009) içinde alabilecek-
lerdir. Bu husus SMGM taraf›ndan flubelerle birlikte prog-
ramlanacakt›r.

b. Bilirkiflilik: fiubelerimizce daha önceki dönemlerde de ve-
rilen bu e¤itimin esaslar›nda önemli bir de¤ifliklik düflünül-
memektedir.

c. Yap› Denetimi: Bu programa iliflkin esaslar SMGM tara-
f›ndan daha sonra belirlenecektir.

5. Konferans, sempozyum, kongre, panel vb. toplant›lara
kat›l›m halinde her kat›l›m günü için bir kredi verilecektir.

6. Teknik Gezilere kat›l›nmas› halinde her gün için 1 Kredi
verilecektir.

7. Zorunlu e¤itimler için kat›l›mc›lar 5 YTL/saat ödeyecektir.

8. Di¤er e¤itimler için kat›l›mc›lar 10 YTL/saat ödeyecektir.

9. 65 yafl üzerindeki meslektafllar›m›zdan SMGM e¤itimle-
rine kat›l›mla ilgili yükümlülükler aranmayacakt›r.

Sürekli Mesleki Geliflim E¤itimleri ve Kredilendirme
Esaslar›na ‹liflkin Bilgilendirme
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10. 1977–1987 y›llar› aras›nda mezun olan meslektafllar›-
m›z›n Mimarl›k Hizmetlerinde Temel Kavramlar e¤itimine
kat›lma yükümlülükleri bulunmamaktad›r. Ancak Sürekli
Mesleki Geliflim Merkezi taraf›ndan belirlenen kredi  mik-
tar›n› tamamlamalar› zorunludur. Bu meslektafllar›m›z be-
lirlenen kriterler çerçevesinde uygun gördükleri e¤itim ve
mesleki etkinliklere kat›larak  kredilerini tamamlayabilirler. 

11. 1977 y›l› öncesi mezun olan, ancak 65 yafl›n alt›nda
olan üyelerimizin  2007 y›l› için SMGM e¤itimlerine kat›lma
yükümlülükleri yoktur. 

12. 1987 ve sonras›nda mezun olan meslektafllar›m›z, be-
lirlenen kriterler çerçevesinde, SMGM taraf›ndan öngörüle-
cek zorunlu e¤itimleri almakla yükümlü olacaklar, ayr›ca
uygun gördükleri di¤er e¤itim ve mesleki etkinliklere kat›la-
bileceklerdir.

13. Bilirkiflilik ve yap› denetimi alanlar›nda yetki almak is-
teyen üyelerimiz madde  9, 10 ve 11’deki muafiyetlerden
yararlanamayacaklard›r. 

NOTLAR
Sürekli Mesleki Geliflim E¤itimleri Ayd›n, Uflak ve Manisa
Temsilciliklerinde de düzenlenecektir. Üyelerimiz e¤itimle-
ri kendilerine yak›n olan Temsilciliklerde veya ‹zmir fiu-
be’de alabileceklerdir.

Temsilciliklerde kurs aç›labilmesi için en az 25 kiflilik ka-
t›l›mc›n›n sa¤lanmas› zorunludur.

E¤itimler sonunda sertifika ve/veya kredi alabilmek için
%70 devam zorunlulu¤u bulunmaktad›r.

Ödemeler fiubemize nakit veya kredi kart› ile yap›labilece-
¤i gibi Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin ‹fl Bankas› Alsan-
cak fiubesi’nin 9455  numaral› hesab›na da yat›r›labilir.
Bankadan yap›lan ödemelerde ödeme dekontu üzerine
ad, soyad ve kurs ismi yaz›larak 0 232 463 52 12 numa-
ral› faksa gönderilmelidir. Ödeme yap›lmadan e¤itimlere
kesin kay›t yap›lamayacakt›r. 

Etkinlik Tarih                SMG Kredisi
Geoplas: Su Yal›t›m Malzemeleri Semineri 4 Nisan Çarflamba 1
Fa-Metal Yap› Giydirme Cephe ve Alüminyum 
Do¤rama Sistemleri  Semineri (Manisa Temsilcili¤i) 6 Nisan Cuma 1
Genel Hukuk ve Temel Mevzuat Bilgisi E¤itimi 6-7 Nisan 12
Mimar Sinan’›n Yap›lar› - Manisa Teknik Gezisi 8 Nisan Pazar 1
Dörken DELTA Drenaj Levhalar› ve Çat› Örtüleri Semineri 11 Nisan Çarflamba 1
Yar›flmalar Sempozyumu 14 Nisan Cumartesi 1
Çok Katl› Konut Yap›lar›n›n ‹klimlendirilmesinde 
Günefl ve Rüzgar›n Kullan›m› Söyleflisi 18 Nisan Çarflamba 1
Ayd›nlatma Tasar›m› Semineri 25 Nisan Çarflamba 1
Yang›n Yal›t›m› E¤itimi 28 Nisan Cumartesi 4
A‹GA‹ Antik Kenti Teknik Gezisi 29 Nisan Pazar 1
Özürlüler ‹çin Mimari Tasar›m E¤itimi 2 May›s Çarflamba 3
Deprem Yönetmeli¤i Semineri 3 May›s Perflembe
Bilgisayar Destekli Tasar›m ve Görsellefltirme E¤itimi 8-9 May›s Sal›-Çarflamba 5
Su Yal›t›m› E¤itimi 12 May›s Cumartesi 6
Kent Kurultay› 24-25- May›s 2
Kültürel Miras›n Korunmas› E¤itimi 2-9 Haziran Cumartesi 12N
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Kongre

Türkiye Mimarl›k Politikas›’na Do¤ru Mimarl›k ve Kent
Buluflmalar›’n›n dördüncüsü Mu¤la’da "K›y› Planlamas›
ve Mimarl›k" temas› ile 10-11 Mart 2007 tarihlerinde
gerçeklefltirildi.  Mu¤la Üniversitesi’nde gerçeklefltiri-
len buluflmada, kat›l›mc›lar özel koruma ve arkeolojik
ören yerleri bar›nd›ran k›y› kentlerimizin karfl›laflt›¤› so-
runlar, turizmin k›y› kentlerine olan etkisi, tarihsel sü-
reçte bölgenin geliflimi ve k›y› bölgelerinin planlama hu-
kuku konusunda sunufllar gerçeklefltirirken forum bö-
lümünde bu bilgi birikiminin Türküye Mimarl›k Politika-
s›’na olas› katk›lar›n› tart›flt›lar. 

Kongrenin aç›l›fl konuflmalar›nda Mimarlar Odas› Mu¤-
la fiubesi Baflkan› Olcay Ar›kan, Mu¤la ilinin bar›nd›rd›-
¤› arkeolojik ve co¤rafi özelliklerden; Marmaris, Bod-
rum, Datça, Dalyan ve Fetiye’de yap›lmakta olan çal›fl-
malardan bahsetti. Mimarlar Odas› Baflkan› Bülend Tu-
na ise, ülke k›y›lar›nda yaflanmakta olan problemlere
genel olarak de¤inirken, Galataport’tan Haydarpa-
fla’ya, Ege ve Akdeniz k›y› oluflumlar›ndan ve yeni K›y›
Kanunu’nun bu tip oluflumlara bir çözüm sunup sun-
mad›¤›ndan bahsetti. Mu¤la Üniversitesi Rektörü fie-
ner Oktik, ülke çap›nda üniversite e¤itimi hakk›nda ya-
p›lan çal›flmalar›, Mu¤la Üniversitesi özelinde de¤er-
lendirdi. Sonras›nda sözü alan Mu¤la Belediye Baflka-
n› Osman Gürün, Mu¤la’n›n önemli turizm merkezlerine
hakim bir il oldu¤unu vurgularken, hem korunmakta
hem de geliflmekte olan bir il oldu¤una, Mu¤la Valisi
Temel Koçaklar ise; Mu¤la ilinin mimari kimli¤inin ken-
tin tarihi ve kültürel altyap›s›na dayand›¤›na de¤indi.

Kongrenin tematik sunuflunu "Türkiye K›y› Planlamas›
ve Politikalar" bafll›¤› ile Mimarlar Odas› eski baflkan›

Mimarl›k ve Kent
Buluflmalar›’n›n Dördüncüsü
Mu¤la’da Gerçeklefltirildi

Oktay Ekinci gerçeklefltirdi. K›y›lar›m›z›n yerel yönetim
kararlar›ndan çok merkezi yönetim kararlar› nedeniyle
sorunlar yaflam›fl ve halen de yaflamakta oldu¤unu vur-
gulayan Ekinci, ‘kamu yarar›’ kavram›ndan hareketle
toplumun önünü kesen pek çok olumsuz geliflmelerin
gerçeklefltirildi¤ini ve Türkiye’nin son 25 y›ll›k k›y› plan-
lama politikalar›nda pek çok bölgemizin katledildi¤ini
örneklerle vurgulad›.  

Ünal Türkefl’in yönetti¤i bölgesel sunufllarda Adnan Di-
ler, Ertu¤rul Alada¤ ve P›nar K›saoval› söz ald›. Bölgesel
sunufllar ard›ndan yer alan paneli Erman fiahin yönetti.
Panele Feridun Duyguluer, Hatice Kurtulufl, Erdal Özhan
ve Bodrum Belediye Baflkan› Mazlum A¤an kat›ld›. Top-
lant›, Prof. Dr. Cevat Geray’›n yönetti¤i forum ile sonlan-
d›. Forumda k›y› planlamas› sorununun son döneme
has bir problem ve tart›flma konusu olmad›¤›n›n alt›n›
çizen Geray, Mimarlar Odas›’n›n bu konuda 1960’l› y›l-
lardan beri çal›flt›¤›n› ve konu hakk›nda kamuoyu yarat-
man›n önemini vurgulad›.

Etkinli¤in son günü Mu¤la kentsel sit alan›na bir gezi
düzenlendi. Mimarl›k ve Kent Buluflmalar›n›n beflincisi,
12-13 May›s 2007 tarihlerinde "Kültürel De¤iflim ve Mi-
marl›k" temas›yla Gaziantep’te gerçeklefltirilecektir.
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AUTOCAD 2007

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

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

11 Nisan
Çarflamba Saat: 18.30 Kokteyl: 20.00

SEM‹NER

Dörken DELTA Drenaj
Levhalar› ve Çat› Örtüleri
Konuflmac›: Melih Akdeniz, Y. ‹nfl. Müh. 

Yer: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

18 Nisan
Çarflamba Saat: 18.30

SÖYLEfi‹

Çok Katl› Konut Yap›lar›nda
Güneflin ve Rüzgar›n Mekan
Is›tmas›na ve Serinletmesine
Katk›s›n›n Mimar Eliyle
Gerçeklefltirilmesi

‹TO ‹zmir Ticaret Tarihi Müzesi
Cumhuriyet Bulvar› No:126 

Konuflmac›: Fikret Okutucu, Mimar

Yer: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Kurs Bafllama Tarihi: 18 Nisan 2007

Kurs Kay›tlar› Devam Ediyor

ARCHICAD 10

“Kent ve Mimarl›k:
‹zmir” Sergisi

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

Ziyaret Saatleri: 08.30 - 17.30

Küratör: Yrd. Doç. Dr. Emel Kay›n

02 - 15 Nisan 2007
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Gündem

24 Ocak 2007 tarihinde, aralar›nda Türkiye ad›na Mi-
marlar Odas›’n›n da yer ald›¤› 102 üyesi bulunan Ulus-
lararas› Mimarlar Birli¤i (UIA) tüm üyelerine gönderdi¤i
bir mektupta, UIA Genel Kurulu’nda kabul edilen bir di-
zi belgeye dayanarak "mimar ünvan› verilebilmesi için
bir üniversite veya eflde¤er bir e¤itim kurumunda en az
5 y›l tam zamanl› e¤itimin al›nmas› gerekti¤ini" hat›rlat-
t›. Buna göre, "5 y›ldan daha az sürelik herhangi bir dip-
loma program›, gerekli seviyede bir e¤itim içeri¤i ve ka-
litesi sa¤lamamas› nedeniyle, uluslararas› düzeyde ka-
bul görmeyecek".

UIA, tam olarak nitelendirilebilecek bir mimarl›k e¤iti-
minde gerekli bilgi ve kapasitelerin dengeli olarak kaza-
n›lmas› için afla¤›daki flartlar›n yerine getirilmesi gerek-
ti¤ini bildiriyor:

• Eflkredilendirilmifl / onaylanm›fl / tan›nm›fl bir üniver-
site veya eflde¤er bir kurumda, eflkredilendirilmifl /
onaylanm›fl / tan›nm›fl bir mimarl›k program›nda, mi-
marl›k dal›n›n ana konusunu oluflturdu¤u, befl y›ldan az
olmayan bir tam zamanl› e¤itim;

• Bu befl y›ll›k dönem iki aflamal› olarak düzenlenebilir,
fakat befl y›ll›k e¤itim, UNESCO-UIA Mimarl›k E¤itimi
fiart› ile de uyum sa¤layacak biçimde, bütüncül olarak
süreklilik içinde de¤erlendirilmeli ve düzenlenmelidir;

• Müfredat›n iki aflamal› olarak düzenlenmesi halinde,
befl y›ldan az olarak belirlenen birinci aflamay› baflar›l›
olarak bitirenlere mesleki olmayan bir birinci derece /
diploma veya sertifika verilebilir. Fakat bu, sözkonusu

UIA E¤itim fiart› Gündemde: 
Mimarl›k E¤itimi
En Az 5 Y›l Olmal›

kiflinin mimar olarak kay›t olmas›, lisans almas› veya
sertifikaland›r›lmas› için gerekli e¤itim koflullar›n› sa¤la-
d›¤› anlam›na gelmez. Bu aç›dan, bu belgeye sahip olan-
lar›n e¤itimin ilk aflamas› sonucunda alacaklar› yetkin-
lik, sertifikasyon veya unvan konusunda herhangi bir
karmafl›kl›k olmamas›na özen gösterilmesi önem kazan-
maktad›r.

• Befl y›ll›k e¤itim dönemine ek olarak, mimar olarak uy-
gulama yapabilmek üzere kay›t / lisans / sertifika önce-
si en az iki y›ll›k bir staj veya meslek prati¤i yap›lmas› ge-
rekmektedir. Bunlardan en az bir y›l› e¤itim program›n›n
tamamlanmas›ndan sonra gerçeklefltirilmelidir.

• Edinilmifl olan bilgi ve becerilerin, staj veya meslek
prati¤i döneminin sonunda yap›lacak en az bir s›navla
kan›tlanmas› gerekmektedir. S›navla ölçülemeyecek ni-
telikteki mesleki uygulama bilgi ve becerileri baflka ka-
n›tlarla belgelenebilir.

Mektup ve ilgili UIA belgeleri Mimarlar Odas› taraf›ndan
ilgili bakanl›klara, kamu kurum/kurulufllar›na ve üniver-
sitelerin mimarl›k bölüm baflkanl›klar› ile fakülte dekan-
lar›na birer yaz›yla bildirildi.

Akademik ve mesleki yeterliliklerin uluslararas› s›n›rlar
aras›ndaki dolafl›m›n›n artmas›n› desteklemek ve mesle-
¤in performans standartlar›n› yükseltmek amac›yla UIA
bir dizi birbiriyle iliflkili politika ve prosedür önerileri olufl-
turmufltu:

• UNESCO-UIA Mimarl›k E¤itim fiart›

• UIA Uluslararas› Meslek Standartlar› Mutabakat Metni
Politikalar›na ‹liflkin Öneri K›lavuzlar

• "UIA ve Mimarl›k E¤itimi: Düflünceler ve Tavsiyeler"
Politika Belgesi ve K›lavuzlar

• UNESCO-UIA Mimarl›k E¤itimi Validasyon Sistemi 

Bu belgelere www.mo.org.tr  adresinden ulafl›labiliyor.
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Gündem

Avrupa Birli¤i, Lizbon Stratejisi kapsam›nda 2010 y›l›n-
dan itibaren dünyan›n en rekabetçi ve dinamik bilgi eko-
nomisi olma hedefiyle, iç pazarda kiflilerin, mallar›n, hiz-
metlerin ve sermayenin dolafl›m›n›n serbestleflmesi ko-
nusunda birbiri ard›na düzenlemeler yap›yor. Engelleri
kald›rmay› ve sistemleri ortaklaflt›rmay› hedefleyen bir
iç pazar stratejisi ve rekabet politikas› ile yap›lan bu dü-
zenlemeler içinde en zorlu yol izleyenlerden biri de, ge-
rek hizmet tan›mlar›n›n birbirinden farkl› olmas› gerekse
ulusal sosyal politikalara etkisi nedeniyle hizmetlerin
serbest dolafl›m›d›r. Mesleki hizmetlerin dolafl›m›nda
serbestleflme konusu ise mesleklerin kendilerine özgü
özellikleri, mesleki hizmetlerde yasal düzenlemeler ya-
p›lmas› gere¤i, tüketiciler ve kamu yarar›n›n korunmas›
boyutu gibi gerekçeler nedeniyle en tart›flmal› alanlar-
dan biri haline gelmifltir. Avrupa Komisyonu’nun 9 fiu-
bat 2004 tarihli Mesleki Hizmetlerde Rekabete Dair Ra-
poru (COM(2004) 83 final) direktif olmamas›na ra¤-
men, Birlik içinde rekabet kurallar›n› denetleyen ve bu
kurallara uymayanlara dava açma yetkisine sahip Avru-
pa Komisyonu’nun duruflunu belirlemesi aç›s›ndan
önem kazan›yor. Rapor genel olarak mesleki hizmetler-
de ücret tarifelerinin kald›r›lmas›, reklama izin verilme-
si, lisans alman›n önündeki k›s›tlamalar›n kald›r›lmas›
ve grup olarak ifl kurman›n önündeki engellerin kald›r›l-
mas› yönünde görüfl bildiriyor; üye ülkelerin düzenleyici
kurallar›n kamu yarar› için gerekli olup olmad›¤›, orant›-
l› hükümler içerip içermedi¤i ve hakl› nedenlere dayan›p
dayanmad›¤› konular›nda yeniden de¤erlendirme yap-
mas› ve düzenlemeleri hafifletmesini istiyor. 

Komisyon’un mesleki hizmetlerde rekabete iliflkin dü-
zenlemeleri, ekonomik veriler aç›s›ndan de¤erlendirildi-
¤inde, özel bir araflt›rma kurulufluna yapt›rd›¤› Üye Ülke-

lerde Serbest Meslek Alanlar›n›n Düzenlenmesinin Eko-
nomik Etkisi bafll›kl› bir araflt›rmaya dayanmakta ve
mesleklerde daha fazla serbestleflmenin ülkeler için da-
ha fazla ekonomik zenginlik sa¤layaca¤› sonucuna var-
maktad›r. Avrupa Komisyonu kiflilerin, mallar›n, hizmet-
lerin ve sermayenin iç pazarda dolafl›m›n›n serbestlefl-
tirilmesi konusundaki çal›flmalar›nda büyük ölçüde eko-
nomik verilere dayanmas›; kültürel boyutu ve meslekle-
re özgü özellikleri arka plana itmesi konusunda yo¤un
olarak elefltirilmektedir. 

Avrupa Komisyonu’nun Mesleki Hizmetlerde Rekabete
‹liflkin Raporu’na elefltirel bir yaklafl›mla bakan ACE,
yetkili kurumlar›n ve meslek örgütlerinin düzenlemele-
rinde, Komisyon raporunda öngörüldü¤ü kadar büyük öl-
çüde yap›lacak bir hafifletmenin hem meslek yarar›,
hem de kamu ve tüketici yarar›na olmad›¤› görüflünde-
dir. ACE’ye göre, minimum ve maksimum ücretlerin be-
lirlenmesi haks›z rekabeti önlemekte, tüketiciyi koru-
makta ve yap›lar›n kalitesinin düflmesine engel olmak-
tad›r. ACE’ye göre, reklam verme k›s›tlamalar› kald›r›la-
bilir, fakat mutlaka mesleki davran›fl kurallar›ndaki baz›
ilkelerle haks›z rekabet ve yanl›fl yönlendirici reklamla-
r›n engellenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, lisans
alman›n önündeki k›s›tlamalar›n baz›lar›ndan vazgeçile-
mez; fakat lisans sisteminin daha kolay ve fleffaf hale
getirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak ACE, mesleki
hizmetlere iliflkin düzenlemelerde hafifletmeye gidilme-
si ihtimalini tart›flmak istemekte, fakat konunun mutla-
ka mesleki, sosyal ve kültürel boyutlar›yla de¤erlendiril-
mesi gerekti¤ini savunmaktad›r.

Ayr›nt›l› bilgi için:
www.mo.org.tr

ACE Avrupa Birli¤i’nin Rekabet Politikas›n› Elefltiriyor
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Bas›ndan Deniz S‹PAH‹, Milliyet, 01.03.2007

Biraz Geç De¤il mi?
Yurtd›fl›na her ç›kt›¤›mda içimi hüzün kapl›yor. Görkem-
li binalar, müthifl sokaklar... Eski korunmufl, yenileri es-
kiye benzetilmifl; kimli¤i olan flehirler...
Ya¤malanan da¤lar, tafllar yok.
Esteti¤i bozan en ufak, farkl› bir eser yok.
Her fley belli bir ahenk içinde...
‹nsanlar›n an› biriktirmeleri için birçok neden onlara su-
nulmufl.
Mekanlar asla de¤iflmiyor; öylesine ki yüz y›llar önce ya-
z›lm›fl romanlarda, öykülerde bile o gezdi¤iniz yerleri yi-
ne buluyorsunuz.
Tarihle iç içe bir yaflam; hem bugünün k›ymetini hat›rla-
t›yor, hem de gelece¤in nas›l olmas› gerekti¤ini bizlere
gösteriyor.
Dönüfl vakti geldi¤inde; hep ayn› foto¤raflar gözümün
önüne gelir.
Nas›l yabanc›, ‹zmir’i tan›mayan bir misafirim geldi¤inde
mümkün oldu¤unca flehrin içine sokmuyorsam; Yeflilde-
re’yi, Bayrakl›, Bornova s›rtlar›n› göstermemek için bin
bir bahane uyduruyorsam, ben de yolu uzat›p çevre yo-
lundan eve gitmeyi tercih ediyorum.
‹zmir’in gerçekleriyle bir gün bile geç yüzleflsem kard›r
diye düflünüyorum. 
Yetkililere, sorumlulara sorsan›z hep ayn› gerekçeler...
Bafl edilemeyen göç, h›zl› nüfus art›fl›, ekonomik s›k›n-
t›lar...
Bence hepsi bahane...

Güzelim co¤rafyaya hiç yak›flmayan bir mimari...
Türkiye’nin neresine giderseniz gidin ayn› foto¤raf...
Dünyan›n en güzel flehirlerinden biri olan ‹stanbul’un
bugün ne hale geldi¤ine gidip bak›n. 
''Güzel ‹zmir'' sözünün sadece fliirlerde, flark›larda kal-
d›¤›n› hat›rlatmak isterim.

Bence y›llar önce yap›lmas› gereken bir çal›flma önüme
geldi¤inde bunlar› düflündüm yine...
Mimarlar Odas›’n›n ''Türkiye Mimarl›k Politikas› Hayata
Geçiyor'' projesi...
Belediyeler ''Kent Yenileme Projesi'' ad› alt›nda baz› ça-
l›flmalar yapt›klar›n› zaman zaman ilan ediyorlar.
‹çimden gülmek geliyor; imara kapal› yerleri imara aç›p
yeni binalar yapmaya ''kent yenileme'' diyorlar.
Bir fleyi yenilemek buysa, projeleri durdursalar iyi olur.
Çünkü ''de¤ifltirmek'' için gerekti¤inde ''radikal'' dav-
ranman›z gerekir. Eskinin güzelliklerini korumaya, bugü-
nün verdi¤i imkanlar› kullanmaya; yeniden bir flehir ya-
ratmak için ise vizyona, büyük düflünmeye, estetik kay-
g›lara ihtiyac›n›z vard›r.
Ne diyor Mimarlar Odas›...
''Yeryüzünün en köklü uygarl›k birikimine sahip ülkele-
rinden biri olmam›za ra¤men, yaflad›¤›m›z kentleflme ve
yap›laflma süreci, bu birikimle örtüflmeyen bir nitelik
gösteriyor. Yaflam yerlerimizin, mimarl›k kültürü ve hiz-
metinden yoksun biçimlenmesine neden olan bu ko-
pufl, giderek yap› kültürünün yozlaflmas› sonucunu ya-
rat›yor, yaflam kalitesinin yitirilmesine ve mekânsal yok-
sullaflmaya yol aç›yor. Ne yaz›k ki, art›k yaflad›¤›m›z top-
lumsal-kültürel erozyonun sonucu olarak, geri dönülmez
biçimde yaflam›m›z› biçimlendiriyor. Bu k›s›r döngüyü
aflmak için yaflam›m›zda mimarl›¤› etkin k›lmam›z gere-
kiyor...''
Geceden sabaha evler yap›l›rken, medya, belediye bafl-
kanlar›n›, siyasileri, hükümetleri elefltirdi. Elefltirmeye
de devam ediyor. Ama bu ülkenin sivil toplum örgütleri,
ilgili odalar› kentlerimiz çirkinlefltirilirken yeteri kadar
seslerini ç›karmad›lar. Konuflmad›lar demiyorum ama
etkili olman›n yollar›n› bulamad›lar, aramad›lar diyorum.
O yüzden flehirlerimiz kimli¤ini kaybetmifl. Bu tür ad›m-
lar çok geç de olsa mimarlar›m›z›n bafllatt›¤› çal›flmay›
destekliyor ve onlar› biraz daha cesaretli olmaya davet
ediyorum.
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Bas›ndan

Barselona'da da öyle oldu. Hem tarihsel kimli¤ini koru-
mufl, hem de modernleflirken de estetik kayg›lar› ön
plana ç›karan kentlere yapt›¤›m›z ziyaretler sonras›nda
'Türkiye'deki mimarlar›n yarat›c›l›¤›ndan kuflkum yok.
Demek ki onlara izin verilmiyor' diyorum... Barselona'da
da tekrarlad›m...

Geçen haftan›n kargaflas› aras›nda gözden kaçan Mi-
marlar Odas› Genel Baflkan› Bülend Tuna'n›n 'Türkiye
Mimarl›k Politikas›' konulu aç›klamas›n› hayli önemli
buldum ve bu pazar sizlerle bu konuda söyleflmek isti-
yorum. Barselona'ya gitmediyseniz Visa'n›n TV'lerde ya-
y›mlanan son reklam›na flöyle bir bak›n derim. Bülend
Tuna'n›n aç›klamalar› bize bir kez daha Barselona'y›
an›msatt›. Mimarlar Odas› bir süredir mimarl›¤› öne ç›-
karan bir kampanya sürdürüyor. Bu kampanya kapsa-
m›nda, Kayseri, Samsun ve Mersin'de yap›lan toplant›-
lar›n ard›ndan, içinde bulundu¤umuz y›l içinde Mu¤la'da
'K›y› Planlamas›'', Gaziantep'te 'Kültürel De¤iflim'', Es-
kiflehir'de 'Sanayi Kentleri'' temalar›n›, mimarl›k politi-
kalar› ba¤lam›nda de¤erlendirilecek. Baflkan Tuna, ba-
s›n aç›klamas›ndan bir kopya da bize göndermifl hayli
bilgi ald›k.

Toprak rant› h›rs›
Bülend Tuna, 'Türkiye'ye özgü bir mimarl›k politikas›n›n
oluflturulmas›n›n' daha nitelikli bir yap›l› çevreye ulafl›l-
mas› konusunda önemli bir ad›m oldu¤unu söylüyor. Tu-
na, Türkiye'nin yeryüzünün en köklü uygarl›k birikimine
sahip ülkelerinden biri olmas›na karfl›n yaflanan yap›-
laflma sürecinin bu birikimle örtüflmeyen bir nitelik gös-

Nedim AT‹LLA, Akflam, 04.03.2007

terdi¤ine de dikkat çekiyor.. Tuna, Türkiye'nin yap›sal
bir dönüflüm yaflad›¤›n›, 'toprak rant› h›rs›n›n' bütün
dengeleri bozdu¤unu, yaflamsal kaynaklar›n ve yaflam-
sal kurumlar›n h›zla yok edildi¤ini, bu nedenle mimarl›k
politikas› oluflturman›n daha da önemli hale geldi¤ini
vurgulayarak, ilgili tüm kesim ve kurumlar› ülke ad›na
ortak sorumluluk üstlenmeye ça¤›r›yor.

Bu arada ayn› toplant›lar çerçevesinde ald›¤›m eski bir
notu paylaflmak istiyorum sizlerle: Türkiye'nin özellikle
1950 sonras› mimarl›¤›n› ve kentlerini do¤rudan etkile-
yen politik aflamalar› mimarlar flöyle özetlemifller:

• 1950'ler: 'Her mahallede bir milyoner.' (Y›k-yapsat /
çok katl› imar / arsa rant› üleflimi / ilk 'kentsel dönü-
flüm') 

• 1960'lar: 'Plan de¤il, pilav istiyoruz.' (Kamu yarar›na
imar k›s›tlamalar›na tepki / plans›z yap›laflma) 

• 1980'ler: '‹flbitirici ‹mar Politikalar›' (Yerel-denetimsiz
imar yetkileri; Islah imar planlar›, gecekondunun planla
apartmanlaflmas› / 2. 'kentsel dönüflüm') 

• 1990-2000'ler: 'Ayr›cal›kl› imar haklar›yla mimarl›k'
(uygunsuz yap›laflmaya üst düzey siyasi ve yasal hima-
yeler / kaçak kentte yenileme (3. 'kentsel dönüflüm') 

Cengiz Türksoy arkadafl›m›z her sal› bütün bu konular›,
uzun uzun yaz›yor biz de dikkatlice okuyoruz ama bu pa-
zar bir sanat dal› olarak kabul etti¤im mimarl›k üzerine
ben de yazmak istedim... Türkiye'nin ciddi sorunlar›n-
dan biri de mimarl›kta düzgün bir politikan›n olmay›fl›...

Mimarlar›n Sorumluluk Ça¤r›s›
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Bas›ndan Akif Burak ATLAR, Birgün, 02.03.2007

AKM’yi Y›kmak
A¤ustos 2005'te, Kültür ve Turizm Bakan›n›n "Y›k›p ye-
nisini yapaca¤›z" diyerek kent gündemine tafl›d›¤› Ata-
türk Kültür Merkezi (AKM) 1999 y›l›nda 1 no'lu Koruma
Kurulu taraf›ndan tescil edilmiflti. K›sa bir süre önce Ba-
kanl›k, AKM'nin depreme dayanakl› olmamas›, zaten
eski olan yap›da tamir ve tadilat masraflar›yla bafla ç›k-
man›n zorlu¤u ve hatta yap›n›n mimari aç›dan tescil ni-
teli¤i tafl›mamas› gibi gerekçelerle Koruma Kurulu'ndan
tescilinin kald›rmas›n› talep etti ve y›k›m için somut bir
ad›m atm›fl oldu. Koruma Kurulu'ndan gelen aç›klama-
lar da bu talebi karfl›lamaya yeflil ›fl›k yakar bir havada
olunca AKM yeniden tart›fl›lmaya bafllad›. Müsaadeniz-
le ben de bu tart›flmay› bir ucundan tutuvereyim.

2010 Avrupa Kültür Baflkenti olma yolundaki ‹stan-
bul'da önemli bir kültür varl›¤›n›n y›k›lmas› ihtimali bana
biraz komik geliyor. AKM binas›n›n mimari özellikleri,
estetik de¤erleri ve Taksim Meydan›'yla kurdu¤u iliflki
s›k s›k tart›-fl›lsa da, yap›n›n kent kimli¤inin bir parças›
oldu¤unu ve fonksiyonuyla de¤erlendirildi¤inde baflka
bir alternatifinin olmad›¤›n› unutmamak gerek. AKM y›-
k›ld›¤› takdirde ‹stanbul önemli bir simgesini kaybede-
cek, bununla birlikte kent kültürü de yaralanacakt›r.
AKM'de hayat bulan tüm sanatsal faaliyetlerin sekteye
u¤ramadan devam edebilece¤i ikinci bir AKM ‹stan-
bul'da var m›? Do¤rusu, yenisini yapma fikri ortaya at›-
l›rken, y›k›m›n hangi de¤erleri, hangi kiflileri, neden ve
nas›l etkileyece¤inin yine düflünülmedi¤i hissine kap›l›-
yorum.

‹stanbul'da, özellikle son y›llarda olup bitenleri düflü-

nünce, kent yöneticilerine neden güve-nemedi¤imin ce-
vab›n› bulabiliyorum: Küçük kentsel sorunlar›n çözümü
ad›na oluflturulan büyük sorunlar, kentli yerine serma-
yeye hizmet eden projeler, dönüflüm-de¤iflim gibi yak›-
fl›kl› isimlerin arkas›nda ifllenen kent suçlar›, bafllay›n-
ca bitmek bilmeyen cadde, meydan, ulafl›m düzenleme-
leri... Hepsinin sonucu olarak kafamda geliflen "flüphe"
refleksiyle AKM'ye bak›nca akl›ma bin türlü senaryo ge-
liyor aç›kças›. Yap›lan her yeni binan›n ‹stanbul'daki
sermaye egemenli¤ine hizmet etme e¤ilimi ortadayken,
yeniden yap›lacak bir AKM'nin bundan nasibini almaya-
cak olmas› mümkün olabilir mi? Her ne kadar kültür
merkezi olarak infla edilece¤i söylense de, getirilmesi
muhtemel baz› fonksiyonlarla yeni bir "kültür anlay›fl›"
oluflturulabilir mi? ‹çinde kongre salonu, restaurant,
otel vb. bulunduran bir kompleks, içinde tiyatro ve kon-
ser salonu da bulundurursa, ad› yine kültür merkezi ola-
bilir mi? Peki birileri bana bunun böyle olmayaca¤›
garantisini verebilir mi?

Merkezi yönetim ne zaman kentlere elini atsa, alt›ndan
baflka fleyler ç›kar oldu. Umar›m bu sefer flüpheci
taraf›m yan›l›r. Ancak, aç›ld›¤› günden beri kent kül-
türüne hizmet eden ve fonksiyon olarak benzeri bulun-
mayan bir yap›n›n henüz 40 yafl›na girmeden "eski"
olarak nitelendirilip gözden ç›kar›lmas› ne kadar saç-
maysa, 8 y›l önce al›nan "tescil" karar›n›n kald›-r›labiliy-
or olmas› da bir o kadar saçmad›r.

‹stanbul'un kalbi Taksim Meydan›'na Kültür Merkezi
yak›fl›r, Kongre Merkezi de¤il!  
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Bas›ndanU¤ur TANYEL‹, Radikal, 19.03.2007

AKM bir baflyap›t de¤il ama yenisini yap›p iflletmeyi ba-
flarmak, mevcut kültür kompleksini ifller halde tutmak-
tan çok daha zor.

AKM gibi bir yap›y› y›k›p y›kmama sorununun öncelikle
bir tarihsel korumac›l›k sorunu olmad›¤›n› kabul etmek
zorunday›z. AKM bir baflyap›t de¤il. 20. yüzy›l Türkiye
mimarl›k tarihinin en önemli ürünlerinden biri de de¤il.
O zaman neden y›k›lmamas› gerekiyor? Yan›t basit: Ay-
n› niteliklere sahip bir yap›y› yap›p iflletmeyi baflarmak
mevcut bir kültür kompleksini ifller halde tutmaktan
çok daha zor da ondan. Dolay›s›yla, Kültür Bakanl›-
¤›'n›n yapt›¤› aç›klama inand›r›c›l›ktan uzak. Mimarl›k-
tan ve kültür amaçl› yat›r›mlardan haberli hiç kimse,
"Bu yap›y› onarmaktansa, y›k›p yenisini yapmak daha
ucuz diyemez." 

Bu ifadenin gerçekleri yans›tmad›¤› fluradan belli ki, ye-
nisini yapmak bu kadar ucuzsa, neden ayn› bakanl›k
Maslak'ta elde projesi haz›r ve yap›m›na da bafllanm›fl
bulunan konser salonunu tamamlam›yor? Üstelik, bir
konser salonu yapmak, bir opera salonu yapmaktan
teknik aç›dan daha ucuz oldu¤u halde... 

Kamu kaynaklar›n› böyle saçacak kadar varl›kl› bir ülke
de¤iliz. Bu denli kapsaml› teknik donat›ya ve bileflene
sahip bir kompleksi, daha kullan›ma girmesinin üzerin-
den yar›m yüzy›l geçmeden y›k›p yeniden yapacak kadar
varl›kl› ve aç›k söyleyeyim- 'ahmak' bir ülke de yok. Bu

tür kültür kompleksleri sürekli yenilenerek, bak›m göre-
rek, k›smi ifllev de¤ifliklikleri de geçirip yüzy›llarca kul-
lan›l›rlar. Napoli Operas› 18. yüzy›ldan, Moskova'da
Bolfloy erken 19. yüzy›ldan beri ayn› yap›da hizmet ve-
riyor. Her ikisi de mimari baflyap›t de¤il, ama y›kmay›
önerene rastlanmad›. Her yap› eskir. Ama eskiyen her
yap› gözden ç›kar›lmaz, bak›ma al›n›r. 

Y›k›m için hukuki olanak do¤mas› amac›yla yap›n›n ko-
ruma tescilini kald›rmas› gündemde olan Koruma Kuru-
lu üyelerine de bir çift sözüm var: Eskidi¤i için sorunlu
yap›lar› y›kmak diye bir seçenek olsayd›, koruma kuru-
lu kurmaya ve sayg›de¤er üyeler atamaya ne gerek var-
d›? Eskime, bir yap›y› korumamak için yetseydi, yeryü-
zünde korunmaya de¤er tek bir yap› bile kalmazd›. Ne-
den mi? Her eski yap› teknik aç›dan eskir, y›pran›r, so-
run yarat›r da ondan. Onlara onun için 'tarihsel yap›'
deniyor. Onun için, mimari koruma disiplini diye bir ça-
l›flma alan› var. 

Bunlar› bir yana b›rak›p flunu vurgulamakla yetineyim:
AKM'yi y›k›p da yenisini yapmaya kalkarlarsa, daha en
az 20 y›l bir AKM'miz olmayacakt›r. Kentin çok önemli
bir kültür donat›s›ndan yoksun kalaca¤›z. Bir hat›rlat-
ma: fiu y›kmak ve yeniden yapmak için 'nedense' çok
hevesli olunan 'eski, köhne' AKM'yi Türkiye Cumhuriye-
ti tam 50 y›lda infla edebildi. Efektif çal›flt›rmay› 20 y›l-
da ö¤renemedi. Acelemiz yok, daha bir 70 y›l bekleriz;
vaktimiz bol. Yenisini yapaca¤›z ya! 

Mimari Koruma Diye Bir Disiplin Neden Var?
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Haber

Maliye Bakanl›¤›’n›n yeni haz›rlad›¤› ve Resmi Gaze-
te’de yay›mlanan Milli Emlak Genel Tebli¤i ile hükümet-
ten belediyelere kaynak yarat›ld›. Yap›lan de¤iflikli¤e gö-
re, daha önce Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nün mülkiyetin-
de bulunan ancak üzerinde yo¤un yap›laflma bulunmas›
nedeniyle trampa yoluyla Hazine mülkiyetine geçen ta-
fl›nmazlar›n bulundu¤u alanlar belediyelere devrediliyor.

Belediyeler, bu alanlar›n sat›fl bedelini belirleyebilece¤i
gibi de¤er ile sat›fl rakam› aras›ndaki farktan da pay ala-
bilecek. Belediyelere devredilecek vak›f arazileri ile bir
tür imar aff› getirilebilecek, gecekondu bölgelerinde otu-
ranlara tapu tahsis belgesi verilebilecek ve bu alanlar
gecekondu sahiplerine, düflük taksit ve uzun vadeyle
sat›labilecek.

‹lgili belediyenin mücavir alan›na kat›lacak bu tür bir böl-
ge; toplu konut, ticaret alan› ve al›flverifl merkezi alan›-
na çevrilebilecek. Söz konusu alanlar›n belediyelere
devrine aç›kl›k getirilen tebli¤de, kadastral parsellerin
de devredilebilecek tafl›nmazlar aras›nda say›laca¤› bil-
dirildi.

Tafl›nmazlar›n belediyelerce sat›fl›nda, Harçlar Kanu-
nu’na göre hesaplanacak de¤erlerinin iki kat›ndan afla-
¤› olmamak üzere, Devlet ‹hale Kanunu maddelerine gö-
re belediye bünyesinde oluflacak komisyonca belirlene-
cek rayiç bedel dikkate al›nacak. Tafl›nmazlar›n trampa
bedeli ile belediyenin sat›fl bedeli aras›ndaki farktan be-
lediyelere pay ayr›laca¤› belirtilen tebli¤de, Hazine mül-
kiyetine geçen tafl›nmazlar›n belediyelere devrinde yet-
kinin valiliklere (defterdarl›k) devredilmesinin uygun gö-
rüldü¤ü bildirildi.

Maliye Bakanl›¤›ndan
Belediyelere Seçim Yat›r›m›

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin Göztepe Park›'na
cami yapma giriflimi yarg›dan döndü. Kad›köy'deki yeflil
alanlar›n olas› bir depremde toplanma yeri olarak kulla-
n›laca¤› için korunmas› gerekti¤ini hükmeden ‹stanbul
5. ‹dare Mahkemesi, parka cami yap›m›n› öngören ka-
rar›, "yürüme mesafesinde 3 cami bulundu¤u", "flehir-
cilik ilkelerine ayk›r› oldu¤u" ve "kamu yarar› bulunma-
d›¤›" gerekçeleriyle iptal etti. 

Kararda, "Marmara'da olas› deprem sonras›nda aç›k
alan ihtiyac›n›n büyüklü¤ü ve önemi düflünüldü¤ünde
bu alan›n imar plan› de¤iflikli¤iyle yap›laflmaya aç›lma-
s›n›n tehlikeli olaca¤› aç›kt›r. Nitekim Kad›köy Belediye-
si taraf›ndan haz›rlanan Afet Yerleflim Plan›'nda davaya
konu olan alan 'çad›r alan›' olarak belirlenmifltir" denil-
di. Kad›köy'de sahil boyunca düzenlenmifl olan park
alanlar›n›n deprem sonras› oluflabilecek tsunami gibi
nedenlerle kullan›lamaz hale gelebilece¤inin vurgulan-
d›¤› kararda, bölgedeki nüfus ve yap›laflma yo¤unlu¤u
düflünüldü¤ünde, deprem sonras› için gerekli olan top-
lanma, geçici bar›nma ve sa¤l›k hizmetleri için belirlen-
mifl s›n›rl› say›daki yeflil alan›n korunmas›n›n gereklili-
¤ine dikkat çekildi. 

‹stanbul Göztepe Park›'na
Cami Yap›lmas›n› Öngören
Karar ‹dare Mahkemesi
Taraf›ndan ‹ptal Edildi 
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Yar›flma

Kent Bölgeleri Bölgesel Kentler temas› alt›nda IFHB tara-
f›ndan düzenlenen yar›flma bütün ö¤rencileri kentin güncel
ve global kimli¤i çerçevesinden kentin gelece¤ine dair aka-
demik bak›fl aç›lar› üretmeye ça¤›r›yor. 
"Kente mi tafl›n›yorsunuz? Yoksa kent mi size tafl›n›yor?
2007 senesi farkl› bir de¤iflime sahne oluyor ve tarihte ilk
defa dünya popülasyonunun yar›s› kentlerde yaflamaya
bafllad›. Dünün tarla ve çiçekleri yerini yar›n›n kentsel vah-
fli yaflam›na terk ediyor."
•Kentli nüfus artt›kça kentsel yaflam çevreleri de sürekli
bir de¤iflim içinde gelifliyor. Bu gibi de¤erlerin de¤iflmesi
ile kent mekân›n›n, kent çevrelerinin ya da yaflad›¤›n›z, ça-
l›flt›¤›n›z çevrenin ne gibi de¤iflimlere maruz kalaca¤›n› dü-
flünüyorsunuz?
•"Gelece¤in Kenleri" temas›na nas›l bir kurgunun, çevre-
nin, ölçe¤in önemli oldu¤unu düflünüyorsunuz?
•Gelece¤in kentlerinde ne gibi uygulamalar görmek istiyor-
sunuz ve bu kentlere ne gibi plan ve bina programlar› öne-
rebilirsiniz? 
•2030 y›l›nda nerede olacaks›n›z? Dünyan›n geri kalan›
nerede olacak? Yar›flma gelece¤in kentlerini farkl› ölçek-
lerde, derecelerde, yap›l› çevreler taraf›ndan de¤erlendir-
meye açacak öneriler bekliyor. 
• Gelece¤in kenti kent merkezinde mi kent çeperlerinde mi
yer alacak? 
•Önemli olan ölçek mi, mekan hissi mi?

•Kenti ne tan›mlar: insanlar, mekanlar, kamusal yap›lar?
•Okulunuzdaki akademik gündem nedir?
•Akademik oda¤›n›z nedir? Megakentlerin mi yoksa mikro
yerleflimlerin planlanmas› m›?
Hareketlilik sizin için ne anlama geliyor? Sosyal t›rmanma
m› yoksa alternatif trafik çözümleri mi?
•Yenilikçi mimarl›¤› nas›l tan›mlars›n›z? 
•Kentsel yaflam tan›m›n›z neir ve kentsel idealiniz nedir? 
•Gelecek için kenti nas›l örgütlemek istiyorsunuz?
Gelece¤in kentleri temas›na pek çok farkl› derecede ele al›-
nabilir. Genellikle  IFHP konut ve planlama alanlar›na odak-
lanm›fl olsa da bu sene yar›flma temalar› dört kategori üze-
rinden de¤erlendirilecek. Bu kategoriler ise planlama, bina,
konut ve kentsel kalite.

"Gelece¤in Kentleri" IFHP Ranko Radovic Ö¤renci Tasar›m
Yar›flmas›

‹letiflim Adresi: http://ifhp2007copenhagen.dk 

Yar›flma Takvimi: 

Yar›flma Duyurusu : fiubat 2007
Soru ve Cevaplar›n Bafllamas› : Mart 2007
Teslim Tarihi : 31 A¤ustos 2007
IFHP Dünya Kongresi : 23-26 Eylül 2007 
IFHP Ö¤renci Kongresi : 24-25 Eylül 2007 
Ödül Töreni : 24 Eylül 2007
Yar›flma Sergisi : Eylül-Ekim 2007 

Teslim Tarihi :31.08.2007

Ödüller:
Yar›flman›n toplam para ödülü 100 000EU’dur. Ödüller
hem ö¤renci hemde proje koordinatörü olmak üzere 
2 dalda verilecektir.

Ö¤renci Ödülü Fakülte Ödülü
1.Ödül : 8 000 EU 2 000 EU
2.Ödül : 6 000 EU 1 500 EU
3.Ödül : 4 000 EU 1 000 EU
Mansiyon:    800 EU 200 EU

Jüri Üyeleri: 
Malachy McEldowney, Prof. (Queen's University, Belfast, UK: Jüri Bflk.)

Nachio Torisu, Prof. (Japonya)

Henrik Valeur, Mimar  (UID, Danimarka)

Jørgen Nue Møller (Kopenhag, Danimarka)

Duelund Mortensen (Danimarka GSA ve Mim. Okulu, Kopenhag)
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Yar›flma

Dan›flman Jüri Üyeleri
Aysel Çetinsoy, Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Söyler, Mimar

Fatma Cebeci, Mimarlar Odas› Ankara fiube Yön. Kur. Üyesi 

Nilgün Çavuflo¤lu, UN‹CEF Proje Asistan› 

M.Tevfik Gürsu, Mimar

Asil Jüri Üyeleri
Ali Hakkan, Mimarlar Odas› Ankara fiube Yönetim Kurulu Üyesi 

Bekir Onur, A.Ü.Çocuk Kültürü Arfl. Uygulama Merkezi Müdürü

Do¤an H›zlan, Gazeteci

Ifl›k Aksoy, Bilkent Ü. Grafik Tasar›m Bölümü Ö¤r. Üyesi,Mimar

‹lknur Ataman, Mimar

Metin Aygün, Mimar

Nam›k Kemal Sar›kavak, H.Ü,Grafik Tasar›m Bölümü Ö¤r.Üyesi

Raul Mansur, Grafiker 

Tu¤yan Aytaç Dural, Baflkent Ü., GSF, ‹ç Mim. Böl. Ö¤r. Üyesi 

Raportörler
Hazeli Akgöl, Mimar

Ferhan Temiz, Bilgi ‹fllem Merkezi

Sevgi Bölücek, Çocuk ve Mimarl›k Çal›flmalar› Merkezi

Ödüller: 

1.Ödül                                 2000 YTL

2.Ödül                                 1500 YTL

3.Ödül                                 1000 YTL

(*)Bu yar›flma Çocuk ve Mimarl›k çal›flmalar›na eme¤i geçen
25.08.2006.tarihinde vefat eden üyemiz "Olcay Ünlüsay›n" an›s›na
aç›lm›flt›r.

Mimarlar Odas› Ankara fiubesi Çocuk ve Mimarl›k
Çal›flmalar› Merkezi Logo Yar›flmas›(*)

Teslim Tarihi: 05.04.2007

TMMOB Mimarlar Odas› Ankara fiubesinin 2002 y›l›n-
dan bafllatt›¤› ÇOCUK VE M‹MARLIK çal›flmalar› mimar-
l›¤›n kendini var etme sürecinin yeniden kurgulanmas›-
n›, toplum ile en temelde iletiflime geçme yöntemini ve
gelece¤in kentlerinin ve kentlilerinin flekillendirilmesini
bar›nd›r›r. Bu çal›flmalar›n süreklili¤inin sa¤lanmas› ve
kat›l›mc›-özgün-özgür yap›s›n›n korunmas› amac›yla "Ço-
cuk ve Mimarl›k Çal›flmalar› Merkezi" kurulmufltur. Ya-
r›flma Mimarlar Odas› Ankara fiubesi taraf›ndan yap›la-
cak Çocuk ve Mimarl›k çal›flmalar›n›n kurumsal kimli¤i-
ni oluflturmay›, bu çal›flmalar›n tüm yaz›flma ve tan›t›m
ve ürünlerinde kullan›lmak üzere, yarat›c› bir konseptin
gelifltirilmesini amaçl›yor. 

TMMOB Mimarlar Odas› Ankara fiube bünyesinde 2002
y›l›ndan itibaren, mimarl›k kültürünün çocuklarla bulufl-
mas›, mimarl›¤›n toplumsallaflmas› ve çocuklarda me-
kan, çevre ve kent bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla
yürütülen, Çocuk ve Mimarl›k çal›flmalar›n›n kurumsal
olarak sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak amac›yla kurulmufl
Ankara Çocuk ve Mimarl›k Çal›flmalar› Merkezi’ nin logo-
sunun elde edilmesidir.

Yar›flma Takvimi

Yar›flman›n ‹lan› : 01 Mart 2007

Teslim Tarihi : 05 Nisan 2007

Sonuçlar›n Aç›klanmas› : 09 Nisan 2007

Ödül Töreni ve Sergi : 14 Nisan 2007
‹letiflim Adresi: www.mimarlarodasiankara.org
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Yar›flma

Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi, D‹SK Birle-
flik Metal ‹fl Sendikas›, Kemal Türkler E¤itim ve Kültür
Vakf› iflbirli¤iyle düzenlenen yar›flma Kemal Türkler’in
Topkap› Çaml›k Mezarl›¤›’nda bulunan mezar›n›n proje-
sinin yar›flma yolu ile temin edilmesini amaçlamaktad›r. 

Yaflam›n› iflçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal mücadelesi-
ne adam›fl Kemal Türkler’i an›tlaflt›rma çal›flmalar›nda;
• Büyük bir örgütlenme ustas›, 
• Siyasal derinli¤i bulunan bir iflçi önderi, 
• Savaflkan ve dövüflken bir özyap›, 
• Sorumlulu¤unu yüklendi¤i bir mücadeleyi daha ileriye
tafl›mada yürekli, kararl› ve tutarl› bir tav›r adam›,
• Ayd›n ve uluslararas› bir yaflama tarz›, 
• Ve böylesi örnek bir yaflam›n alçakça bir cinayetle
sonlanmas›n›n trajik öyküsü temel özelliklerine vurgu
yap›lmas› istenmektedir.
Yar›flmaya kat›lan tüm kat›l›mc›lara ayr›ca TMMOB Mi-
marlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi taraf›ndan bi-
rer “Kat›l›m Belgesi” verilecektir. 

Kemal Türkler An›t Mezar› Ulusal Ve Tek Aflamal›
Proje Yar›flmas› Teslim Tarihi: 30.05.2007

Asil Jüri Üyeleri: 
Zakarya Mildano¤lu (Mimar, Jüri Baflkan›)

Cengiz Bektafl (Mimar)

Cihat Aral (Ressam)

Eyüp Muhcu (Mimar)

Ferit Özen (Ressam)

Mahmut Durmufl (Mimar)

Mehmet Aksoy (Heykelt›rafl)

Nilüfer Ergin (Heykelt›rafl)

Orhan fiahinler (Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri:
Ayflen Ciravo¤lu (Mimar)

Levent Karayel (Mimar)

Belgin Diril (Mimar)

‹brahim Uysal  (Mimar)

Raportörler:
Esin Köymen (Mimar)

‹smail Do¤any›lmaz (Mimar)

Rabia Adal› (Mimar)

Yar›flma Takvimi:
Yar›flman›n ‹lan› : 15 Mart 2007
Sorular için son gün  : 05 Nisan 2007
Yan›tlar›n verilmesi : 16 Nisan 2007
Proje ve Maket Teslimi : 30 May›s 2007 (17:00)
Jüri De¤erlendirme : 02 Haziran 2007
Sonuçlar›n Aç›klanmas› : 08 Haziran 2007

Ödül Töreni : 22 Temmuz 2007

Ödüller:

1.Ödülü       7.500 YTL

2.Ödülü       5.000 YTL

3.Ödülü       3.000 YTL

Ayr›ca Seçici Kurul’ca belirlenecek üç tasar›ma
1.500 YTL mansiyon verilecektir. 

‹letiflim Adresi: http://www.mimarist.org
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Yar›flma

May›s 2006 tarihinde iki aflamal› olarak aç›lan ve Prag
kentinde uygulanmas› düflünülen UIA destekli Çekoslo-
vakya Ulusal Kütüphanesi Yar›flmas› sonuçland›. Letna
bölgesinde 50 000 m2’lik alana yay›lmas› düflünülen kü-
tüphane binas› hem modern koleksiyon, hem de ulusal
kütüphane hizmetlerini içinde bar›nd›racak olan binan›n
tasar›m› için baflvuruda bulunan 355 proje aras›ndan 8
proje ikinci etap için seçildi. 

27-28 fiubat tarihlerinde ikinci kere toplanan ve Eva Ji-
ricná (mimar, ‹ngiltere), Zaha Hadid (mimar, ‹ngiltere), Irene
Wiese-von Ofen (mimar, UNESCO Temsilcisi, Almanya), José
Grinberg (mimar, Meksika), Petr F. Bilek (mimar, Çekoslavakya),

Prag Ulusal Kütüphanesi Uluslararas› Tasar›m Yar›flmas›
Sonuçland›

Prag Ulusal Kütüphanesi ‹ngiliz "Future Systems" Mimarl›k Ofisi Taraf›ndan ‹nfla Edilecek

John Eisler (mimar, ‹ngiltere, ABD), Tony McLaughlin, (inflaat

mühendisi, ‹ngiltere), Jan Knezicek (Prag kenti kültürel miras yö-

neticisi, Çekoslovakya), Vlastimil Jezek (Çekoslovakya,  Bohdana

Stoklasová Ulusal Kütüphanesi ve Çekoslovakya Ulusal Ktüphanesi

Koleksiyonu Yöneticisi)’in yer ald›¤› jüri de¤erlendirmesi so-
nucunda Jan Kaplicky liderli¤inde "Future Systems" ta-
raf›ndan sunulan proje birincilik ödülüne de¤er görüldü.
Yaklafl›k 10 milyon adet koleksiyonun yer alaca¤› yeni
kütüphane binas›n›n 2010 tarihinde hizmete aç›lmas›
bekleniyor. Yar›flmaya teslim edilen 355 eser ise
Prag’daki Klementinum Galerisi’nde 29 Mart-31 May›s
2007 tarihine kadar sergilenecek. 
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Yar›flma

Mimarlar Odas› Kayseri
fiubesi’nin Mimar Sinan’›
Anma Günü çerçevesinde
“Ifl›k ve Mekân…Sinan”
temas›yla düzenledi¤i afifl
yar›flmas› sonuçland›. 

Kayseri fiube’den “Ifl›k ve Mekân.. Sinan” 
Afifl Yar›flmas› Sonuçland› 

1.Ödül: Ekin Boztafl 2.Ödül: Ali Çelik 3.Ödül: Nejat Yard›mc›

1.Mansiyon:

Mustafa Kemal Yurttafl
2.Mansiyon: 

Murat Ça¤›l



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 30

Mevzuat

TEBL‹⁄
Maliye Bakanl›¤›ndan:
Milli Emlak Genel Tebli¤i (s›ra no: 310)
R.G. Tarihi: 15.02.2007 Perflembe
R.G. Say›s›: 26435

YÖNETMEL‹K
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
Alt Yap›lar ‹çin Afet Yönetmeli¤i
R.G. Tarihi: 15.02.2007 Perflembe
R.G. Say›s›: 26435

YÖNETMEL‹K
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas›ndan:
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas› Meslek ‹çi E¤itim ve
Belgelendirme Yönetmeli¤i
R.G. Tarihi: 17.02.2007 Cumartesi
R.G. Say›s›: 26437

YÖNETMEL‹K
Ulaflt›rma Bakanl›¤›ndan:
K›y› Tesislerine ‹flletme ‹zni Verilmesine ‹liflkin 
Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik
R.G. Tarihi: 18.02.2007 Pazar
R.G. Say›s›: 26438

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Say›s›: 2007/11665
R.G. Tarihi: 21.02.2007 Çarflamba
R.G. Say›s›: 26441

ANAYASA MAHKEMES‹ KARARI
Anayasa Mahkemesi Baflkanl›¤›ndan:
Esas Say›s›: 2007/18 Karar Say›s›: 2007/9
(Yürürlü¤ü Durdurma) Karar Günü: 19.02.2007
R.G. Tarihi: 22.02.2007 Perflembe
R.G. Say›s›: 26442

TEBL‹⁄
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Baflkanl›¤›ndan:
Proje ve Kontrolluk ‹fllerinde Uygulanacak Fiyat Art›fl
Oranlar› Hakk›nda Tebli¤
R.G. Tarihi: 23.02.2007 Cuma
R.G. Say›s›: 26443

YÖNETMEL‹K
Baflbakanl›ktan:
Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤› Sat›fl, Devir, ‹ntikal,
Kiraya Verme, Trampa, S›n›rl› Ayni Hak Tesisi ve Arsa
Sat›fl› Karfl›l›¤› Gelir Paylafl›m› ‹hale Yönetmeli¤inde
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
R.G. Tarihi: 27.02.2007 Sal›
R.G. Say›s›: 26447

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Say›s›: 2007/11723
R.G. Tarihi: 27.02.2007 Sal›
R.G. Say›s›: 26447

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Say›s›: 2007/11712
R.G. Tarihi: 27.02.2007 Sal›
R.G. Say›s›: 26447

KURUL KARARI
Yüksek Planlama Kurulundan:
Tarih: 28/02/2007 Karar No: 2007/4 
Konu: "Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye
Turizm Stratejisi Eylem Plan› (2007-2013)"
R.G. Tarihi: 02.03.2007 Cuma
R.G. Say›s›: 26450

KANUN
Kanun No.5582  Kabul Tarihi: 21/02/2007
Konut Finansman› Sistemine ‹liflkin Çeflitli Kanunlarda
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun
R.G. Tarihi: 06.03.2007 Sal›
R.G. Say›s›: 26454
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YÖNETMEL‹K
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
Deprem Bölgelerinde Yap›lacak Binalar Hakk›nda
Yönetmelik
R.G. Tarihi: 06.03.2006 Pazartesi
R.G. Say›s›: 26100

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Say›s›: 2007/11687
R.G. Tarihi: 08.03.2007 Perflembe
R.G. Say›s›: 26456

TEBL‹⁄
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
Mimarl›k ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin
Hesab›nda Kullan›lacak 2007 Y›l› Yap› Yaklafl›k Birim
Maliyetleri Hakk›nda Tebli¤
R.G. Tarihi: 10.03.2007 Cumartesi
R.G. Say›s›: 26458

TEBL‹⁄
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
Yap›, Tesis ve Onar›m ‹flleri ‹halelerinde Kullan›lan
Müteahhitlik Karneleri ve ‹fl Bitirme Belgelerinin 2007
Y›l›na Ait De¤erlendirme Katsay›lar› Hakk›nda Tebli¤
R.G. Tarihi: 10.03.2007 Cumartesi
R.G. Say›s›: 26458

KANUN
Kanun No.5594  Kabul Tarihi: 06/03/2007
Büyükflehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, ‹l
Özel ‹daresi Kanunu ve Mahalli ‹dare Birlikleri
Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun
R.G. Tarihi: 10.03.2007 Cumartesi
R.G. Say›s›: 26458

M‹LLETLERARASI ANDLAfiMA
Karar Say›s›: 2007/11699
R.G. Tarihi: 15.03.2007 Perflembe
R.G. Say›s›: 26463

YÖNETMEL‹K
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan:
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nca Yerel Yönetimlerin,
Derneklerin, Vak›flar›n ve Özel Tiyatrolar›n Projelerine
Yap›lacak Yard›mlara ‹liflkin Yönetmelik
R.G. Tarihi: 15.03.2007 Perflembe
R.G. Say›s›: 26463

YÖNETMEL‹K
Devlet Bakanl›¤›ndan:
Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤› Özürlüler fiuras›
Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik
R.G. Tarihi: 15.03.2007 Perflembe
R.G. Say›s›: 26463

YÖNETMEL‹K
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan:
Kamu Tafl›nmazlar›n›n Turizm Yat›r›mlar›na Tahsisi
Hakk›nda Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik
R.G. Tarihi: 16.03.2007 Cuma
R.G. Say›s›: 26464

YÖNETMEL‹K
Çevre ve Orman Bakanl›¤›ndan:
6831 Say›l› Orman Kanununun 2 nci Maddesinin (A)
Bendine Göre Osman S›n›rlar› D›fl›na Ç›kar›lacak Yerler
Hakk›nda Yönetmelik
R.G. Tarihi: 16.03.2007 Cuma
R.G. Say›s›: 26464



The Center of Çukurova with Historical: Adana
Ed. S. Haluk Uygur Adana Büyükflehir Belediyesi

Tarihi Foto¤raflarla Adana (1833-1960)
Adana Büyükflehir Belediyesi Alt›nkoza Yay›nlar›

TMMOB Onur Kurullar› ve ‹flleyifli E¤itim Semineri
(16.12.2006) TMMOB

Tepebafl› Belediyesi Hizmet Binas› Ulusal Mimari
Proje Yar›flmas› Eskiflehir Tepebafl› Belediyesi

1000X European Architecture Verlagshouse Braun

Morphosis 1998-2004 Rizzoli
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Yitirdiklerimiz

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 : 2007/3 Bask› Tarihi: 23/03/2007
Bask›: Doruk Grafik (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

10.03.2007 Cumartesi günü kay-
betti¤imiz de¤erli meslektafl›m›z
Hasan B‹LEN, (‹stanbul Teknik
Üniversitesi, 1969) 3320 sicil nu-
maras› ile Odam›z’a kay›tl› idi.

Hasan B‹LEN

Üyemizin  ailesine, dostlar›na ve meslektafllar›m›za
baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Gündelik Hayat›n En ‹yi 
Elefltirmenlerinden  Frans›z
Filozof Baudrillard Öldü

20 yüzy›l›n en büyük post mo-
dern düflünürlerinden biri olan
Frans›z filozof Jean Baudrillard
77 yafl›nda öldü. Baudrillard
uzun süredir kanserle mücadele
ediyordu.

Almanca e¤itimi ald›ktan sonra
sosyoloji dal›nda doktora e¤itimi
alan Baudrillard tüketim ve tüketim toplumu konula-
r›ndan medya ve iletiflim araçlar› konular›na kadar
genifl bir yelpaze içinde çal›flmalar yapm›fl ayr›ca Pa-
ris’te Nanterre Üniversitesi’nde Henri Lefebvre ile
çal›flm›flt›r. Bununla birlikte Amerika’dan Japonya’ya
birçok üniversitede ders ve konferans vermifltir.

Simulasyon kuram›n›n da kurucusu olan ünlü düflü-
nür Körfez Savafl› ile ilgili yorumlar›yla da dikkat çek-
mifltir.

Birçok eseri Türkçeye çevrilen Baudrillard, son ola-
rak 2005’de "Cool Memories 5" adl› eserini yay›nla-
m›flt›. 

(29 Temmuz 1929 – 6 Mart 2007)


