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Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›na ‹liflkin
Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat›l›m›yla
14-15 Mart 2008 tarihlerinde Antalya’da toplanm›flt›r. Toplant›da Genel Kurula yönelik
haz›rl›klar görüflülmüfl, ayr›ca gündemdeki "Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Yasa Tasar›s›" ve buna yönelik tepkiler de ele al›narak de¤erlendirilmifltir. Mimarlar
Odas› her zaman toplum yarar›n› gözeten politikalar› nedeniyle konuyla ilgili geliflmele-
ri yak›ndan takip etmektedir. Toplant›da yap›lan de¤erlendirmelerin ›fl›¤›nda afla¤›daki
bildiri kamuoyuna sunulmak üzere haz›rlanm›flt›r.

Yeni bir dünya kuruluyor; dünya ekonomik ve siyasal alan-
da yeniden yap›land›r›l›yor. Bu süreçte devletin Anayasa’da
tan›mlanm›fl yap›s›, temel görevleri, devlet-birey iliflkileri
yeniden tan›mlanmaya çal›fl›l›yor. 

Türkiye bu süreçlerin ço¤una, yeterince sorgulamadan, tar-
t›flmadan, toplumun tüm kesimleriyle yeterli mutabakat
sa¤lanmadan girdi, girmeye de devam ediyor. Bu yeni yak-
lafl›mlar çerçevesinde görülen en radikal giriflimlerden biri-
si, bugünlerde ülke gündemine gelmifltir. Hükümet taraf›n-
dan toplumla yeterince paylafl›lmadan, ilgili kesimlerin gö-
rüfl ve e¤ilimleri, istenen ve özlenen düzeyde al›nmadan
haz›rlanan "Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Ya-
sa Tasar›s›", devletin Anayasa’da yer alan temel nitelikle-
rinden biri olan "sosyal" niteli¤ini önemli ölçüde yaral›yor.

Çal›flan›n, emekçinin ve yoksulun, insanca yaflam›n gerek-
tirdi¤i asgari koflullar›n dahi alt›nda olan koflullar›, bu yasa
tasar›s›yla hiç kimsenin hak etmedi¤i, kabul edilemez dü-
zeylere çekilmeye, insanca yaflama hakk› ellerinden al›n-
maya çal›fl›l›yor. 

Sosyal devletin erozyona u¤ramas›n›n temel nedenlerin-
den biri, baz› hizmetlerinin karfl›l›¤›n› bireylerden almas›d›r.
Oysa özellikle sosyal güvenlik politikalar›n›n ve buna ba¤l›
yasal düzenlemelerin temelinde, devletin bu alanda vere-
ce¤i hizmetlerin karfl›l›¤›nda bireylerden bir katk› bedeli
beklememesi yatmal›d›r. Anayasam›zda yer alan "sosyal
devlet" sözcü¤ü bu politikay› hiçbir kuflkuya yer vermeye-
cek flekilde belirtmektedir. 

Oysa bu yasayla, koflullar›n ne kadar iyilefltirece¤ini tart›fl-
mak bir yana, neredeyse "var olma-yok olma" noktas›na
gelindi¤ini gösteriyor. 

Mimarlar Odas›, 50 y›l› aflan geçmiflinde, sürekli olarak
eme¤in yan›nda olmufl, toplumun yarar›n› en üst düzeyde
tutan politikalar izlemifltir. Odam›z›n kamuoyu taraf›ndan
bilinen bu yaklafl›m›; Ülke gerçekleriyle ba¤daflmayan, iyi-
lefltirme yerine olumsuzlaflt›rmay› ve giderek yok olmay›
oda¤›na yerlefltiren ve paylafl›lmadan dayat›lan böylesine
bir yasal düzenleme sürecini kabul etmeyece¤inin hakl› ge-
rekçelerini oluflturmaktad›r. 

Bugün karfl›m›za ç›kan sosyal güvenlik alan›ndaki bu yeni
düzenlemeler, dünya ve ülke kaynaklar›n›n adil olarak tüm
toplumun yarar›na ve kullan›m›na de¤il, belli bir az›nl›¤›n
denetim ve kontrolüne b›rak›lmas› üzerine kurgulanan yeni
global politikalar›n do¤al bir sonucudur. Mimarlar Odas› ye-
ni düzenlemeyi bu yönüyle de kabul edilemez olarak gör-
mektedir.

Mimarlar Odas›, bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda, sosyal gü-
venlik konusunda çaba sarfeden, eme¤in ve emekçinin ya-
n›nda olan, toplumun tüm kesimlerine ça¤dafl koflullarda
yaflama olana¤› sa¤lamay› amaç edinen örgütlerle birlikte
hareket etmeyi bir görev olarak gördü¤ünü, yeni düzenle-
menin bu içeri¤i ile yasalaflmamas› için tüm örgütünün
gerekli duyarl›l›¤› gösterece¤ini kamuoyunun bilgisine
sunar.

TMMOB Mimarlar Odas›
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Bas›n Aç›klamas› 11 fiubat 2008

Mimarlar Odas›’n›n Sayg›nl›¤›n› ve Kurumsall›¤›n› Zedeleyecek
Söylem ve Davran›fllara Karfl› Ortak Duyarl›l›¤›m›z› Harekete
Geçirmek Temel Sorumlulu¤umuzdur!...

Bilindi¤i üzere TMMOB’ye ba¤l› birçok meslek odas›nda ol-
du¤u gibi Mimarlar Odas› flubelerinde de genel kurullar sü-
reci bafllam›flt›r ve bu süreç Mimarlar Odas› ve TMMOB
Genel Kurulu süreçlerini de belirleyici niteliktedir. Odan›n
gelece¤ine yönelik oldukça önemi bulunan flube genel ku-
rullar›, hem üyelerimiz ve mimarl›k ortam›n›n, hem de so-
rumluluk ve görev alanlar›n, Oda politika ve uygulamalar›-
na iliflkin elefltiri-özelefltirileriyle zenginleflebilece¤i ortam-
lar olarak kabul edilmektedir. 40. Dönem Mimarlar Odas›
MYK olarak beklentimiz, tüm meslektafllar›m›z ve ilgili ke-
simlerin, bu do¤rultuda gereken özeni göstermesi ve 41.
Dönem Genel Kurulu haz›rl›klar›n›n bu duyarl›l›kla yap›lma-
s›d›r.      

Bugün itibariyle 23 flubemizin 13’ünün genel kurullar› ta-
mamlanm›flt›r ve tümü fiubat ay› sonuna kadar tamamla-
nacakt›r. Tamamlanan flube genel kurullar› sürecine bakt›-
¤›m›zda, yerel bas›nda olsun, ulusal bas›nda olsun, "mi-
marl›k ve Mimarlar Odas›"n›n, bas›n ve iletiflim kanallar›n-
da geçmifle göre oldukça yo¤un yer buldu¤unu görmekte-
yiz. Bu ilgiyi olumlu olarak de¤erlendirmekle birlikte; ku-
rumsall›¤a yak›flmayan dil, üslup ve taraf olma mant›¤›na
bakarak ilginin dayanaklar› konusunda ayr› sorgulamalar
yapma gere¤ini de duyuyoruz. Bugüne kadar Mimarlar Oda-
s›’n›n gündeme getirmeye çal›flt›¤› ve Türkiye Mimarl›k Po-
litikas› oluflturma sürecinde oldu¤u gibi, kamuoyunun mi-

marl›kla ilgili tart›flmas›n› istedi¤i konulara çok da yer ver-
meyen; Mimarlar Odas›’n› sadece muhalefet cephesinin
bir aksesuar› olarak gören bas›n›n, genel kurullar sürecine
iliflkin müdahalesinin ne anlama geldi¤ini de ister istemez
sorgulamak zorunday›z.

Bu çerçevede, küresel-ülkesel ve mesleki olarak içinde bu-
lundu¤umuz tarihsel-toplumsal süreç içinde Mimarlar Oda-
s›’n›n mücadelesinin niteli¤ini ve anlam›n› bir kez daha ha-
t›rlatmakta ve paylaflmakta yarar ummaktay›z. 

Birçok Oda doküman›nda da görülebilece¤i gibi, içinde bu-
lundu¤umuz tarihsel süreç, tüm de¤erlerle birlikte her fle-
yin finansal bir araç haline geldi¤i, bu anlamda mimarl›k
mesle¤ine iliflkin kavramlar›n ve uygulamalar›n da bu an-
lamda araçsallaflt›r›lmas›na yönelik olarak küresel kapita-
lizmin dönüflüm bask›s› alt›nda oldu¤u bir süreç olarak fle-
killenmektedir. Gerek AB, gerek GATS süreci ile ba¤lant›l›
olarak, hizmet ticaretine indirgenerek ticarilefltirilen mi-
marl›k mesle¤i, küresel güç merkezlerinin yaflatt›¤› bu kri-
ze karfl›, toplumsal-kültürel nitelik aç›s›ndan yeni ç›k›fl yol-
lar› aramaktad›r. 53 y›ld›r, h›zl› kentleflmenin yarat›¤› tahri-
bat karfl›s›nda mimarl›k, kent ve yaflam de¤erlerini öne ç›-
kararak varl›¤›n› kurumsal olarak sürdürmeye çal›flan Mi-
marlar Odas›; günümüzde hem birikmifl sorunlar›m›za,
hem de bu dönüflüm bask›s›na yönelik politikalar› ülke

TMMOB Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu, flube genel kurullar› sürecinde, bas›na
ve iletiflim kanallar›na da yans›yan Mimarlar Odas› kurumsal kimli¤ine yönelik "elefltiri"
niteli¤ini aflan de¤erlendirmeler nedeniyle afla¤›daki bas›n aç›klamas›n› yapma gere¤i
duymufltur.
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gündemine tafl›makta ve bu yolla mimarl›k ve kent yaflam›-
na iliflkin gelece¤imizi belirlemeye çal›flmaktad›r.

Ülkemiz kamu yönetim yap›s›nda (merkezî hükümet, yerel
yönetimler, kamu kurulufllar› vb.) neredeyse tek egemen
hale gelen AKP iktidar›, muhafazakâr söylemleriyle de çeli-
flecek biçimde, asl›nda iktidar›n›n gerçek dayana¤› olan
küresel neo-liberal politikalara teslimiyeti esas almakta;
bu teslimiyetin gere¤i olarak kentlerimizi "özel projeler" ve
"dönüflüm alanlar›"yla doldurmaya çal›flmaktad›r. Kentlefl-
me ve meslek hukukuna iliflkin düzenleyici temel aç›l›mlar
yerine; yeni rant alanlar› oluflturmaya yönelik bu sürece
karfl›, mesle¤in kendi özünden kaynaklanan uyar› ve muha-
lefet görevini yaparak gelece¤imize yönelik temel öneriler-
de bulunan önemli kurumlardan biri de, do¤al olarak "Mi-
marlar Odas›"d›r. Bu yüzden mevcut yönetimin, temel bir
strateji olarak "Odalar› ve Mimarlar Odas›n› etkisizlefltir-
meyi hedeflemesi" aç›k ve anlafl›labilir bir olgudur. Ne ya-
z›k ki, Mimarlar Odas› flube genel kurullar› sürecinde bu et-
kisizlefltirme stratejisinin yans›malar›n› da görmekteyiz. 

Kuflkusuz, genel kurullarda politik taraf olmak, liste olufl-
turmak, yönetimlere talip olmak, demokratik iflleyiflin ol-
mazsa olmaz temellerinden biridir. Temel görüfller çerçe-
vesinde taraflaflman›n birikim ve süreklilik oluflturarak,
elefltiri ve özelefltiriyi gelifltirmesi, hem mesleki hem de
kurumsal olarak mimarl›k ortam›n› güçlendirmesi, Odas›
ve mesle¤i ile gönül ba¤› olan her mimar›n ortak sorumlu-
lu¤u ve beklentisidir. Bu bak›flla içtenlikli olarak elefltiri ge-
tiren, öneride bulunan, mesle¤in toplumsal kültürel anlam-
da daha çok yer bulmas› ve uygulama yetene¤inin art›r›l-
mas› için de¤iflik politika ve yöntem özlemlerini genel ku-
rullara tafl›mak isteyen, belirgin bir politik tutum olufltur-
maya çal›flan meslektafllar›m›z›n bu çabalar›n› anlaml› bu-
luyor, bu anlamda Mimarlar Odas› ortam›n›n yaln›zca genel
kurullar sürecinde de¤il, her aflamada paylafl›ma aç›k ol-
du¤unu belirtmek; bu paylafl›m ortam›n›n gelifltirilmesinin
yönetimlerin oldu¤u kadar tüm üyelerimizin ortak sorumlu-
lu¤unu oldu¤unu da vurgulamak istiyoruz. 

Ancak Mimarlar Odas›’n›n kurumsal niteli¤ini zedeleyecek
biçimde, dil ve üslup oluflturma, bu biçimde bir taraflaflma

ve siyasi davran›fl; bilerek ya da bilmeyerek, ancak "etki-
sizlefltirme" politikas›n›n arac› olmaya aday olmak anlam›-
na geldi¤i gibi, ortak gelece¤imize iliflkin nitelikli de¤erlen-
dirme ortam›ndan da uzaklafl›lmas›na neden olmaktad›r.
Oda kurumsal varl›¤›na yönelik olumsuz ifadelerle seçim
malzemesi oluflturmaya çal›flmak, görüfl ve de¤erlendirme
süreçlerinde yer almadan, yaln›zca seçim almaya yönelik
davran›fllarda bulunmak, politik bir yaklafl›mdan çok yok
etmeye yönelik propaganda yapmak, türlü dezenformas-
yon teknikleri kullanarak Oda içinde sorumluluk tafl›yan,
görev yapan meslektafllar›m›z› karalamaya, afla¤›lamaya
yönelik "düzeysiz" ifadeler kullanmak gibi davran›fllar ve
bunun de¤iflik bas›n ve iletiflim ortam›na yans›malar›; üye-
ler nezdinde pek itibar görmeseler de "etkisizlefltirme" sü-
recinin bir arac› olarak Mimarlar Odas›’n›n kurumsal imge-
sini zedelemekte, Odaya yönelik olas› olumsuz giriflimlere
de zemin haz›rlamaktad›rlar.     

TMMOB Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu olarak,
mevcut siyasi partilerine de güven kaybettiren bu tür bir si-
yaset tekni¤inin, odam›zda da yayg›nlaflmas›ndan kayg›
duymakta; bu yaklafl›m›n, "mimarl›k ortam›na ve Mimarlar
Odas› örgütlenmesine" iliflkin içtenlikli elefltiri ve öneri ge-
tiren meslektafllar›m›z›n çabalar›n› da engelledi¤ini düflün-
mektedir. Kentsel dönüflüm ve özel projelerin elde edilme
süreçleri içinde ticarileflen ve uluslararas› boyutlar› da
olan ifl da¤›t›m düzeni oluflturma görüntüsü veren belli
merkezlerin do¤rudan yönlendirdi¤i bu yaklafl›m; Oda çal›fl-
malar›na da emek veren, ancak ayr› yönetim seçene¤i
oluflturmaya çal›flan baz› de¤erli meslektafllar›m›z›n bu
kayg›lar›n› de¤ersiz k›lmakta ve bir anlamda yok saymakta-
d›r. Bu anlamda Mimarlar Odas›’n›n sayg›nl›¤›n› ve kurum-
sall›¤›n› zedeleyecek söylem ve davran›fllara karfl› ortak
duyarl›l›¤›m›z› harekete geçirmenin ortak temel sorumlulu-
¤umuz oldu¤unu belirtir ve bu konuda ortak duyarl›l›¤›n art›-
r›lmas›n›n en önemli görevimiz oldu¤unu hat›rlat›r›z. 

Aday olan, seçilen tüm meslektafllar›m›za teflekkür eder,
yaflad›¤›m›z ve yaflayaca¤›m›z bütün genel kurul platform-
lar›n›n daha nitelikli bir gelecek oluflturmas›n› dileriz.

TMMOB Mimarlar Odas›
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Bas›n Aç›klamas› 06 Mart 2008

Büyükflehir s›n›rlar› içinde ‹lçe Kurulmas› Hakk›nda Ka-
nun Tasar›s› Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüflül-
meye ve kamuoyunda tart›fl›lmaya baflland›.

Yeni ‹lçe ve Belediye kurulmas› ile, nüfuslar› yeterli ol-
mayan baz› ilk kademe Belediyelerinin kapat›lmas›na
yönelik yasa düzenlemelerinde;

Belde halk›n›n yerel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda, ye-
rel yönetim hizmetlerinin h›zl› ve verimli bir flekilde su-
nulabilmesi, bu hizmetlerden halk›n kolay yararlanabil-
mesinin sa¤lanmas› esas olmal›d›r.

Ülkemizde yeni belediye kurulmas›ndan çok, mevcut be-
lediyelerin, hizmet sunumunda yetersizliklerinin gideril-
mesi, bu anlamda yeterli say›da mimar, mühendis,
planc› vb teknik personel istihdam› aç›s›ndan güçlendi-
rilmeleri, mekan ve araç, gereç vb, donan›mlar›n›n ge-
lifltirilmesine ihtiyaç vard›r.

Di¤er yandan yeni kurulacak ‹lçe ve Belediye s›n›rlar›n›n
saptanmas›nda, öncelikle ulafl›labilirlik, nüfus yo¤unlu-
¤u, mekansal bütünlü¤ünün sa¤lanmas›, personel kad-
rolar› gibi nesnel ölçütlere yönelik bilimsel ve ayr›nt›l›
çal›flmalar yap›lmal›d›r.

Yap›lacak bu bilimsel ve ayr›nt›l› çal›flmalar›n sonuçlar›
ve önerilen s›n›rlar hakk›nda, bu karardan etkilenecek
yerel halk yeterince bilgilendirilmek zorundad›r.

Avrupa Konseyi’nin 15 Ekim 1985 tarihinde imzaya aç-
m›fl oldu¤u "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik fiart›"
1991 y›l›nda TBMM taraf›ndan uygun bulunmufl, 1992

y›l›nda Bakanlar Kurulu Karar› ile onaylanm›fl, 1 Nisan
1993 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.

Avrupa Yerel Yönetim Özerklik fiart›n›n 5. maddesi "Ye-
rel Yönetimlerin s›n›rlar›nda, mevzuat›n elverdi¤i durum-
larda ve mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel
topluluklara önceden dan›fl›lmadan de¤ifliklik yap›la-
maz" koflulunu içermektedir.

Günümüzde ça¤dafl demokrasi anlay›fl›, kararlar› dikte
eden uygulamalar yerine, sivil toplum kurulufllar›n›,
meslek odalar›n› ve ilgilileri karar alma süreçlerine da-
hil eden, bu anlamda yönetim yerine "yönetiflim" kavra-
m›yla hayata geçmektedir.

Parlamentoda tart›fl›lmaya bafllanan yasa de¤iflikli¤i ko-
nusunda, gerekli bilimsel çal›flmalar yap›lmadan, halk
yeterince bilgilendirilmeden, demokratik kat›l›m sa¤lan-
madan ve Avrupa Yerel Yönetim Özerklik fiart›’n›n gere-
¤i olan, yerel halka referandum yoluyla sorulmadan
yap›lacak s›n›r de¤ifliklikleri do¤ru de¤ildir ve her zaman
tart›flmal› olacakt›r.

Yeni ilçelerin kurulmas› ve yeni belediye s›n›rlar›n›n
belirlenmesi konular›nda yukar›da tan›mlam›fl ol-
du¤umuz ayr›nt›l› bilimsel çal›flmalar yap›larak, yerel
halka dan›fl›larak karar verilmesi gerekti¤ini, ancak bu
süreçler tamamland›ktan sonra yasalaflmas›n›n ça¤dafl
demokrasinin gere¤i oldu¤unu, baflta ‹zmir Milletvekil-
lerine, siyasi partilere ve kamuoyuna duyururuz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

Belde Halk›n›n Yerel ‹htiyaçlar›n›n Karfl›lanmas›nda, 
Yerel Yönetim Hizmetlerinin H›zl› ve Verimli Bir fiekilde
Sunulabilmesi, Bu Hizmetlerden Halk›n Kolay
Yararlanabilmesinin Sa¤lanmas› Esas Olmal›d›r

bulte  3/20/08  11:33 AM  Page 4



5Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Bas›n Aç›klamas›08 Mart 2008

Kad›nlar, Eflitlikçi, Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk Devleti ‹stiyor

• TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulunun kad›n üye-
leri 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü nedeniyle
yapt›klar› bas›n aç›klamas›nda, "özgürlükçü, eflitlikçi,
ça¤dafl, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti tüm
kurum ve kurallar›yla ifller ve ifllevsel hale gelmeden
ne toplum ne de kad›n özgür olamayacakt›r" dedi.

"8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü" kad›n haklar›n›n
kazan›lmas›nda verilen mücadelenin simgeleflti¤i özel
bir gün. Geliflmifl ülkelerde kad›n haklar› birçok ilerle-
meler göstermifl olsa da ülkemizde ve geri b›rakt›r›lm›fl
ülkelerde kad›n haklar› ne yaz›k ki istenen seviyelerden
çok uzaktad›r. 

Kad›nlarla ilgili ulusal ve uluslar aras› araflt›rmalara k›-
saca bakacak olursak; 

BM verilerine göre dünyadaki tüm yoksullar›n en az
%70’i kad›nd›r. Dünyadaki e¤itim almam›fl insanlar›n
büyük ço¤unlu¤u yine kad›nlard›r. Dünyadaki ifllerin
%66’s› kad›nlar taraf›ndan görülmesine karfl›l›k kad›nlar
Dünya’daki toplam gelirin ancak %10’una, mal varl›¤›-
n›n ise yaln›zca %1’ine sahipler. Baflka bir deyiflle dün-
yadaki ifllerin yaln›zca % 34’ü erkekler taraf›ndan görü-
lüyor buna karfl›l›k dünyadaki toplam gelirin % 90’›na ve
toplam mal varl›¤›n›n % 99’una sahipler. 

Uluslararas› Af Örgütü’nün haz›rlad›¤› "Yok Edilen Ka-
d›nlar" adl› raporda dünyada her 5 kad›ndan birisinin ifl-
kence gördü¤ü belirtiliyor. Yine bu raporda Dünyada flid-
det gören kad›nlar›n yüzde 100’ünün psikolojik, yüzde
75,3’ünün sözel, yüzde 58.2’sinin fiziksel, yüzde 72’si-
nin ekonomik, yüzde 49.5’inin cinsel fliddete u¤rad›¤›,
yüzde 13.7’sinin tecavüze, yüzde 16,9’unun da ensest
iliflkiye maruz kald›¤›na iflaret ediliyor. Uluslararas› Af
Örgütü Raporunda ayr›ca, aralar›nda Irak, Ürdün, Pakis-
tan ve Türkiye’nin de bulundu¤u çok say›da ülkede "na-

mus cinayetleri ifllendi¤i ve kad›nlar›n al›n›p sat›ld›¤›
vurgulan›yor. Örgüt ayr›ca 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü
için, "kad›nlar erkeklerin elindeki denetimsiz silahlar›n
kurban› oluyor" uyar›s›n› yay›mlad›. Uyar›da Dünyadaki
hafif silahlar›n %60’›n›n özel kiflilerin elinde oldu¤u ve
bu silahlar›n sahiplerinin a¤›rl›kl› olarak erkeklerin olufl-
turdu¤una dikkat çekildi. 

Türkiye’de kad›nlar›n e¤itim ve istihdam› konusunda
baz› veriler; 

Baflbakanl›k Kad›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü 2007 ve-
rilerine göre;

• Ülkemizdeki kad›nlar›n 19.7 si okuma yazma bilmiyor.
Bu oran K›rsal kesimde % 28,6’ya yükseliyor, Güneydo-
¤u Anadolu’da ise % 46,3’e ulafl›yor. Okuma yazma bil-
meyen 40 yafl üzeri kad›n oran› ise % 64’ü bulmaktad›r.
AB ülkelerinde okuma yazma bilmeyen kad›n oran› ise
%1’dir.

• Ülkemizde kad›nlar›n sadece % 3.9’u üniversite me-
zunudur. 

• Uluslararas› Yönetim Gelifltirme Enstitüsü (IMD) tara-
f›ndan yap›lan aç›klamaya göre ülkemizde kad›nlar›n ifl-
gücüne kat›lma oran› % 25.4’tür. ‹stihdam edilen ka-
d›nlar›n % 79’u sosyal sigorta güvencesinden yoksun-
dur. Ülkemizde kad›nlar ifle al›mlarda hala mesleki biri-
kimden önce cinsiyet üzerinden de¤erlendirilmektedir.
BM Kalk›nma Program› 

(UNDP)’nin 2005 verilerine göre ülkemizde kad›nlar er-
keklere oranla % 25- 50  oranda daha az ücretle çal›fl-
t›r›lmaktad›rlar. 

• Kad›n›n toplumda hak etti¤i konuma eriflememesinin
en önemli nedeni, kad›nlar›n siyasette ikinci planda b›-
rak›lmalar›d›r. Ülkemizdeki veriler de bunu do¤rular nite-
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liktedir. Mecliste kad›n milletvekili oran› ise % 9.1’dir.
AB ülkelerinde ise temsil oran› % 23’tür. 

• Belediye Meclislerinde kad›n temsil oran›m›z ise %
2.42’dir. AB ülkelerinde bu oran % 25’tir. Kad›nlar›n si-
vil toplum örgütlerine üye kat›l›m› yüzde 24, partilere
yüzde 13, sendikalara ise yüzde 6 civar›nda olup bu
oranlar,  Avrupa ülkelerine göre son derece düflüktür.
Oysa toplumun yüzde 50’sini oluflturan kad›nlar, karar
mekanizmalar›nda yüksek oranlarda temsil edilmeyi ba-
flard›klar›nda birçok sorunu çözebileceklerdir.

Türkiye’de kad›nlara iliflkin sosyal veriler ise;

Sabanc› Üniversitesinden Dr. Ayfle Gül Alt›nay ve Bo¤a-
ziçi Üniversitesi Prof. Dr. Yeflim Arat’›n TÜB‹TAK deste-
¤i ile Ocak 2006- Haziran 2007 tarihleri aras›nda,  27
ilde 50’ye yak›n kad›n kuruluflu ve 56 ilde 1800 evli ka-
d›nla yüzyüze görüflmeler ve anketlerle yapt›klar› araflt›r-
man›n sonuçlar›na bir göz atacak olursak; 

• Türkiye’de her üç kad›ndan biri fliddet görmektedir.
10 kad›ndan 9’u "Hakl› görülebilecek dayak yoktur" diyor.

• Ö¤renim düzeyi düfltükçe fiziksel fliddet gören kad›n-
lar›n say›s› artmaktad›r. Okuma yazma bilmeyen kad›n-
larda fliddet gören oran› % 43 iken, yüksek ö¤renim gör-
müfl kad›nlar aras›nda bu oran % 12’dir. 

• Bu araflt›rma ayn› zamanda k›rda ve kentte kad›n bi-
lincinin son y›llarda geliflti¤ini de flu verilerle ortaya ç›-
karmaktad›r; Kad›nlar›n % 80’i ev ifllerinin efller aras›n-
da eflit paylafl›lmas› gerekti¤ini düflünmektedir. % 87’si
kad›nlar›n ev d›fl›nda istedikleri iflte çal›flabilmesini is-
temektedir. % 84’ü kad›nlar›n ellerindeki paray› kendi
tercihleri do¤rultusunda harcayabilmesi gerekti¤ini sa-
vunmaktad›r. Ve kad›nlar›n hemen hepsi  (% 97’si) k›z ço-
cuklar›n›n en az sekiz y›ll›k e¤itimi almas›n› istemektedir. 

• Kad›nlar›n % 70 ila % 85’i fliddetin aile içinde önlene-
meyece¤ini düflünüyor. Bu konuda devletin sorumluluk
üstlenmesini isteyen kad›nlar; devletin erkekleri e¤ite-

rek, s›¤›nma evleri açarak, bu konuda çal›flan kurulufl-
lar› destekleyerek, a¤›r cezalar vererek ve polisi e¤ite-
rek efllerine uygulad›klar› fliddeti engelleyebilece¤ini dü-
flünüyor. Ancak yine kad›nlar devletin bu sorumlulukla-
r›n› yerine getirmedi¤ini ifade ediyorlar. 

Baflbakanl›k Kad›n Statüsü verilerine göre; 

• Türkiye’de kad›nlar›n % 40’› görücü usulüyle evleniyor.
% 30’u dini nikahla, % 20’si ise nikahs›z yafl›yor.

• Y›lda yaklafl›k 2.500 kad›n anne olmak isterken haya-
t›n› kaybediyor. Kad›nlar›n yüzde 45’i do¤um kontrolü
uygulam›yor. Yüzde 64’ü hamilelik döneminde doktor
yüzü görmüyor. Yüzde 65’i eve gelen konu¤a görünmü-
yor ki bu özellikle k›rsal kesimde çok yayg›n. 

• Berdel, bafll›k paras›, töre ve namus cinayetleri, da-
yak, bask› ve gelenekler kad›n› hedef almaya devam
ediyor. Her gün 1 kad›n töre ve namus cinayetine kur-
ban gidiyor ya da intihar etmek zorunda b›rak›l›yor.

Biz TMMOB’ne Ba¤l› Odalar›n Kad›n Üyeleri Olarak; 

Ülkemizde kad›n sorunlar›n›n çözümünde, kad›n› eflit
ve özgür birey konumuna getirecek yasal dönüflümle-
rin ve uygulamalar›n bir an önce toplum sath›nda bafl-
lat›lacak bir çal›flmayla ele al›nmas›n› acilen talep edi-
yoruz. 

Ayr›ca biliyoruz ki "Ülkemizde ça¤dafl, eflitlikçi, de-
mokratik, laik, sosyal hukuk devleti tüm kurum ve ku-
rallar›yla etkin, ifller ve ifllevsel k›l›nmad›¤› sürece ka-
d›nlar özgürlük, eflitlik ve insan haklar› mücadelesinde
bir ad›m ileri gidemeyecektir. O yüzden afla¤›daki ta-
leplerimiz acil ve vazgeçilmezdir;

• Düflünce ve ifade özgürlü¤ünün önündeki tüm engel-
lerin kald›r›lmas›n›; 12 Eylül Anayasas›n›n parça bafl› ve
siyasi amaçl› olarak de¤il, tüm yurttafllar›n kat›l›m›yla,
ça¤dafl, eflitlikçi, demokratik, özgürlükçü bir Türkiye ya-
ratma hedefinde topyekün de¤ifltirilmesini; 
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• Din, dil, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, s›n›fsal,
mezhepsel vb. her türlü ayr›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lma-
s›n›, devletin yasalarla ve uygulamalarla kad›n haklar›n›
ve bütün özgürlükleri güvence alt›na ald›¤› bir Türkiye
yarat›lmas›n›; 

• Siyasi Partiler Yasas›n›n siyasi yaflama kad›n kat›l›m›-
n› art›racak yönde de¤ifltirilerek, adayl›klarda en az %
30 oran›nda kad›n kotas› uygulamas›n›n yaflama geçiril-
mesini; 

• Ülkemizde güçler ayr›l›¤› ilkesinin yaflama geçirilerek,
yasama- yürütme ve yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n tam olarak
sa¤lanmas›n›; 

• Üniversitelerin özerk ve demokratik olmas›n›, YÖK’ün
kald›r›lmas›n›;

• Krefl ve anaokulu dahil e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinin
paras›z olmas›n›, zorunlu e¤itimin 11 y›la ç›kar›lmas›n›;
zorunlu din derslerinin kald›r›lmas›n›; e¤itimin bilimsel
olmas›n›; imam hatiplerin yaln›zca imam ihtiyac›na ce-
vap verecek say›ya indirilerek k›z ö¤renci kayd› yap›lma-
mas›n›; imam hatip mezunlar›n›n yüksek ö¤renimle ilifl-
kilerinin tamamen kesilerek e¤itimde birli¤in yeniden
sa¤lanmas›n›;  

• Diyanet iflleri baflkanl›¤›n›n kald›r›larak bütçesinin e¤i-
time ve sa¤l›¤a tahsis edilmesini; devletin ve siyasi ik-
tidar›n tüm inanç ve dinlere eflit mesafede durmas›n›n
kesinlikle sa¤lanmas›n›;

• K›z çocuklar›n›n temel e¤itimlerinin ailelerin keyfine
b›rak›lmaks›z›n, e¤itimde f›rsat eflitli¤inin sa¤lanmas›
yönünde devlet politikalar› oluflturulmas›n›; 

• Kad›na fliddet suçlar›n›n ve "nefret" suçlar›n›n en a¤›r
cezalara çarpt›r›larak cayd›r›c›l›klar›n›n sa¤lanmas›n›;
töre, namus, genel ahlak vb. gerekçelerin hiçbir flekilde
hafifletici neden say›lmamas›n›; kad›n›n töre, ahlak ve
din gerekçeli cinsiyetçi bask› ve ayr›mc›l›ktan kurtar›l-
mas›n›; 

• Kad›nlar›m›z› iki kez ezen iflsizlik ve yoksullu¤un önü-
ne geçilmesini; 

• Do¤al kaynaklar›m›z›n ve çevrenin korunarak kamu
yarar›n› esas alan ulusal planlamalarla de¤erlendirilme-
sini; talan ve ya¤ma noktas›na ulaflan özellefltirmelere
son verilmesini; 

• Bugünümüzü karartarak gelece¤imizi güvenliksizleflti-
ren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›-
n›n acilen geri çekilerek; yerine ça¤dafl sosyal hukuk
devleti ve insan› esas alan bir tasar›n›n h›zla haz›rlan-
mas›n›; kad›n istihdam politikalar›n›n gelifltirilerek an-
nelikle ifl yaflam›n› birlikte sürdürebilecekleri yasal dü-
zenlemelerin yap›lmas›n›; 

• Ülkemize zarar verecek, halk›m›z› yapay tart›flmalarla
bölecek; özgürlük ve demokrasi kavramlar›n› "türban ve
baflörtüsüne" indirgeyen ufuksuz siyaset anlay›fl›n›n;
bu siyaseti sürdüren tüm taraflarca bir an önce terk
edilmesini;

• Halk›m›z› din ve milliyetçilik çizgilerinde bölmeye yö-
nelik her türlü politikaya son verilmesini; toplumsal ze-
minde demokrasi ve bar›fl kültürünü güçlendirecek poli-
tikalar›n ivedilikle yaflama geçirilmesini; Kürt sorunu-
nun bar›flç› yollarla çözümü için ad›m at›lmas›n› acil ola-
rak talep ediyoruz.

Ça¤r›m›z köyde ve kentte yaflayan tüm kad›nlarad›r;

Haklar›m›z›n bilincinde olal›m, haklar›m›za sahip ç›ka-
l›m. Yaflam›n her alan›nda kad›n politikas›n› gelifltir-
mek için mücadele edelim. Kad›n›n insan haklar›na gi-
den yolu "özgürlükçü, eflitlikçi, ça¤dafl, demokratik,
laik ve sosyal hukuk devletinin tüm kurum ve kuralla-
r›yla ifller ve ifllevsel k›l›nmas› ve ba¤›ms›z Türkiye mü-
cadelesiyle açal›m.

Kamuoyuna sayg›yla sunulur. 

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Kad›n Üyeleri
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Y›l› Çal›flma Usül ve Esaslar›na ‹liflkin Bilgilendirme

SMGM

SMGM ’08
TMMOB Mimarlar Odas›

De¤erli Üyelerimiz,

Bildi¤iniz üzere "Sürekli Mesleki Geliflim Sistemi"; Mi-
marlar Odas›’n›n uzun y›llar süren araflt›rma ve haz›rl›k-
lar›n›n ard›ndan, 2004 Nisan tarihli Genel Kurul karar›y-
la kurulan SMGM taraf›ndan yürütülen çal›flmalar do¤-
rultusunda kurgulanm›fl ve 2007 itibar›yla yürürlü¤e gir-
mifltir. 

Memnuniyetle belirtmeliyiz ki mimarl›k alan›nda SMG
sisteminin gereklili¤i, Odam›z birimleri ve mimarlar tara-
f›ndan büyük ço¤unlukla kabul görmüfltür. Bugüne dek
95 ayr› bafll›k alt›nda aç›lan 600’ü aflk›n e¤itime yurt
çap›nda 18.000’e yak›n üye kat›lm›fl, 405 adet etkinlik-
ten ise 22.000’e yak›n üyemiz faydalanm›flt›r.

Gerek bu süreçte yaflanan deneyimler, gerek SMG ça-
l›flmalar›na iliflkin raporlar ve de¤erlendirmeler, gerekse
sene bafl›nda gerçeklefltirilen Çal›fltay’da ifade edilen
elefltiri ve öneriler "SMGM 2008 Y›l› Çal›flma Usul ve
Esaslar›na ‹liflkin Yönerge"nin yol göstericisi olmufltur.
Geçifl süreci olarak kabul edilen 2010 senesine kadar
bize ulaflan tüm görüfller, geri beslemeler olarak de¤er-
lendirilmeye devam edecektir.

Söz konusu Yönerge’nin ilgili k›s›mlar›n› ekte göreceksiniz.

SMG sisteminden kimler yükümlüdür ve kaç kredi
almal›d›r?

2008 Yönetmeli¤i gere¤ince meslektafllar›m›z›n 2009
y›l›nda mesleki yetkilerini yenileyebilmesi için 2008 y›-
l›nda 15 kredi alma yükümlülükleri bulunmaktad›r. 65
yafl üzeri ve/veya 1978 y›l› (1978 y›l› hariç) mezunu
üyelerimiz bu uygulamadan muaft›r; ancak Yap› Denet-
çisi, Bilirkifli ve Gayrimenkul De¤erleme Uzman› görevi-
ni yürüten/yürütecek olan üyelerimiz için ilgili e¤itimleri
alma zorunlulu¤unda yafl muafiyeti geçerli de¤ildir.

Mimarlar Odas› taraf›ndan verilen, Büro Tescil Belgesi
ve ona ba¤l› belgeler d›fl›ndaki di¤er belgeler için kredi
toplama yükümlülü¤ü yoktur.

Nelerden kredi al›nabilir?

Söz konusu krediler SMGM’nin düzenledi¤i e¤itimler-
den ve SMG kapsam›na al›nm›fl olan (sempozyum, kon-
ferans, panel, malzeme tan›t›mlar›, teknik gezi vb.) et-
kinliklerden al›nabilmektedir. 

SMG kapsam›ndaki e¤itim ve etkinlikler nereden
ö¤renilir?

SMG kapsamdaki e¤itim ve etkinlik programlar, ba¤l›
bulunulan flubelerden do¤rudan ö¤renilebilece¤i gibi,
güncel olarak www.mo.org.tr/smgm adresinden de ta-
kip edilebilir. Mimarlar Odas›’n›n merkez ve flubelerinin
internet sayfalar›nda ve tüm periyodik bülten ve yay›nla-
r›nda SMG’ye iliflkin geliflme ve duyurulara düzenli ola-
rak yer verilmektedir.
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Alma zorunlulu¤u olan e¤itimler var m›d›r?

Mimarl›k Hizmetlerinde Temel Kavramlar: Yaln›zca
2006 y›l› ve sonras›nda mezun olarak Büro Tescil Bel-
gesi almak isteyen üyelerimiz için "Mimarl›k Hizmetle-
rinde Temel Kavramlar" e¤itimini almak zorunlulu¤u bu-
lunmaktad›r. Di¤er meslektafllar›m›z da iste¤e ba¤l› ola-
rak bu e¤itime kat›labilirler.

Bunun d›fl›nda afla¤›daki yetkilendirme e¤itimleri için zo-
runluluk söz konusudur. Bu e¤itimlerin en az %70’ine
kat›lanlara "kat›l›mc› belgesi", -varsa- s›nav›nda baflar›
gösterenlere ise "sertifika" verilmektedir.

Bilirkiflilik: Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan Kamulaflt›rma
Bilirkiflili¤i yapmak isteyenlere zorunlu tutulan bir e¤i-
timdir. Bu e¤itimde 2008 için s›nav kurgulanm›flt›r.

Yap› Denetimi: Bakanl›k taraf›ndan "Yap› Denetçisi"
olarak çal›flacak meslektafllar›m›z için yetkilendirmeye
yönelik zorunlu tutulan bir e¤itimdir. Bay›nd›rl›k ve ‹skân
Bakanl›¤› "Yap› Denetçisi" belgesinin yenilenmesi için,
meslek odalar›n›n düzenleyece¤i e¤itime kat›l›m› flart
koflmaktad›r.

Gayrimenkul De¤erleme: SMGM ve ‹stanbul Üniversite-
si Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu iflbirli¤iyle haz›r-
lanm›fl 105 saat süren, 5 modülden oluflan ve sonra-
s›nda s›nav uygulanan bir yetkilendime e¤itimidir. S›nav-
da baflar›l› olanlara üniversite ile ortak bir sertifika veril-
mektedir.

2008 Yönergesinin getirdi¤i yeni koflullar nelerdir?

2007 Y›l› Yönergesi’nden farkl› olarak bu Yönerge’de,
"Mimarl›k Hizmetlerinde Temel Kavramlar" e¤itimini al-

SMGM

ma yükümlülü¤ü yaln›zca 2006 y›l› ve sonras›nda me-
zun olan meslektafllar›m›zla s›n›rland›r›lm›flt›r.

Yetkilendirme e¤itimleri de dahil olmak üzere tüm e¤i-
tim bedelleri 10 YTL/saat; yaln›zca MHTK e¤itimi bede-
li 5 YTL/saat olarak düzenlenmifltir.

E¤itim ve özellikle etkinliklerin kredilendirme ilkeleri da-
ha ayr›nt›l› olarak yeniden tan›mlanm›flt›r.

Görüfl, öneri ve elefltiriler SMGM’ye nas›l iletilebilir?

Üyelerimiz; gerek yeni konularda e¤itim talep ve önerile-
rini, gerekse kat›ld›klar› e¤itimlere iliflkin olumlu/olum-
suz her türlü görüfl ve elefltirilerini, ba¤l› bulunduklar›
flubelerin SMG sorumlular›yla bizzat paylaflabilir; veya
www.mo.org.tr/smgm adresli internet sayfas›
arac›l›¤›yla SMGM’ye iletebilirler.

Mimarlar Odas› olarak "sürekli mesleki geliflimi",
sadece kredi toplama sistemi ve BTB sahiplerine yöne-
lik planlanm›fl e¤itimler olarak görmüyoruz. Kurgulan-
m›fl olan ve halen üzerinde çal›fl›lan yeni e¤itim prog-
ramlar›m›zda hedefimiz, bütün meslektafllar›m›z›n
kiflisel ve mesleki geliflimlerini sa¤lamalar›na yard›mc›
olmakt›r. Meslektafllar›m›z›n kendilerini eksik hissettik-
leri konular ve geliflmek istedikleri alanlar bizim çal›fl-
malar›m›z›n konusunu oluflturmaktad›r. Bu yöndeki
talep ve önerilerin flubeler ve internet sayfam›z
arac›l›¤›yla taraf›m›za iletilmesinin önemini hat›rlat›r,
tüm üyelerimizi SMG sistemi kapsam›ndaki e¤itim ve et-
kinliklere kat›lmaya davet ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi (SMGM) 
Mart 2008
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Genellikle, yasalar, gereksinim duyuldu¤u zamanlar, il-
gili yasa içinde yap›lacak de¤iflikliklerle yenilenir. Ancak
bir süreden beri, birbirleri ile ilgisiz pek çok yasa, gün-
cel deyimi ile tek bir "torba yasa" içinde de¤ifltirilmek-
tedir. Bu tür de¤iflimler as›l yasa ile iliflki kurulmas› aç›-
s›ndan sorunlar yaratabilmektedir. 8 fiubat 2008 günlü
Resmi Gazete’de yay›nlanan, 3’ü geçici olmak üzere
583 maddeden oluflan yasa da bu tür bir de¤ifliklikler
demeti oluflturmaktad›r. Biz yeni yasan›n mimarl›kla ve
mesle¤in uygulanmas› ile ilgili konularda getirdi¤i de¤i-
flikliklere dikkati çekmekte yarar görüyoruz. Bunlar› ya-
sadaki madde numaralar› alt›nda afla¤›da özetliyoruz: 

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâm› Cezaiye
Hakk›ndaki Yasa, Belediye cezalar›n› ve uygulan›fl
biçimlerini içermektedir. Belediyeler, yap›laflma süreci
ile ilgili çeflitli kararlar alabilmektedir. Yollar›n, kald›r›m-
lar›n, kent alanlar›n›n korunup temiz tutulmas›, yap›lar›n
koruyucu malzeme ile çevrilmesi gibi. Bu tür kararlara
ayk›r›l› durumunda Belediye’nin neler yapabilece¤i, hak-
lar›nda ifllem uygulananlar›n baflvuru ve itiraz yöntemle-
ri gibi konularda, afla¤›daki düzenlemelerin gözetilmesi
gerekmektedir.  

MADDE 66- 15/5/1930 tarihli ve 1608 say›l› Umuru
Belediyeye Müteallik Ahkâm› Cezaiye Hakk›nda 16 Ni-
san 1340 Tarih ve 486 Numaral› Kanunun Baz› Madde-
lerini Muaddil Kanunun 1 inci maddesi afla¤›daki flekil-
de de¤ifltirilmifltir.

"MADDE 1- Belediye meclis ve encümenlerinin kendi-
lerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdi¤i vazife

ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara mu-
halif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve ta-
limatnamelerinin men veya emretti¤i fiilleri iflleyenlere
veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler
Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para
cezas› ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir.
Bu kararda ilgili kifliye bir süre de verilebilir. 

Belediye encümeni karar›nda belli bir fiilin muayyen bir
süre zarf›nda yap›lmas›n› da emredebilir. Emredilen fi-
ilin ilgili kifli taraf›ndan yap›lmamas› hâlinde, masrafla-
r› yüzde yirmi zamm› ile birlikte tahsil edilmek üzere
belediye taraf›ndan yerine getirilir." 

Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayr›ca hüküm bu-
lunmayan hâllerde uygulan›r." 

Mimarl›k ve Mühendislik Hakk›ndaki Yasa
1938 y›l›nda kabul edilmesine karfl›n günümüzde de
önem tafl›yan kurallar içermektedir. Nas›l mimar ve mü-
hendis olunaca¤›n›, bu meslekleri uygulama koflullar›n›
genel çizgileri ile belirlemektedir. An›lan yasan›n en
önemli maddesi de, bu iflleri "mimar veya mühendis"
unvan›n› tafl›mayan kiflilerin kullanamayacaklar› konu-
sudur. Böylece ilgisiz kiflilerin kendilerine mimar, mü-
hendis süsü vererek, tabela ve bas›l› ka¤›tlar›nda hak-
s›z unvanlar kullanarak, bilgileri d›fl›ndaki etkinliklerle
halk› aldatmalar›n›n önlenmesi istenmektedir. 3458
Say›l› Yasa, 1938 y›l›ndan beri böylesi giriflimleri suç
olarak tan›mlamaktad›r. Ancak yasan›n koydu¤u yapt›-
r›m, önemsiz bir para cezas› idi. Adeta sahtekarl›k özen-
diriliyordu. Yukar›daki madde ile yapt›r›m›n "alt› aydan

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 10

"Temel Ceza Kanunlar›na Uyum Amac›yla Çeflitli Kanunlarda ve
Di¤er Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun" 
8 fiubat 2008 günlü,  26781 say›l› Resmi Gazete’de Yay›mland›

Hukuk Güney Dinç, Avukat
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11Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

iki y›la kadar hapis ve adlî para cezas›"na yükseltilmesi
bu sak›ncay› büyük ölçüde gidermifltir. Art›k haks›z ola-
rak mimar ve mühendis unvanlar›n› kullananlar›n üzeri-
ne daha etkili biçimde gitme olana¤› do¤mufltur. 

MADDE 94- 17/6/1938 tarihli ve 3458 say›l› Mühen-
dislik ve Mimarl›k Hakk›nda Kanunun 8 inci maddesinin
birinci f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

"Yukar›daki madde hükümlerine ayk›r› harekette bulu-
nanlar, alt› aydan iki y›la kadar hapis ve adlî para ce-
zas› ile cezaland›r›l›r."

Yap› Denetim Yasas›’n›n 9. maddesinde Yasa’n›n
yasaklad›¤› suçlar› iflleyenlere uygulanacak yapt›r›mlar
yer almaktad›r. Afla¤›ya aktar›lan yeni düzenleme, an›-
lan maddedeki hem suç türlerini de¤ifltirmifl, hem de
cezalar› artt›rm›flt›r. Örne¤in 1. bentte görevlerini ihmal
eden ve kötüye kullananlar için T.C.K.’na yollama yap›-
l›rken, flimdi özgün bir suç oluflturulmufl ve yapt›r›m› "al-
t› aydan üç y›la kadar hapis cezas›" olarak belirlenmifl-
tir. ‹kinci paragrafta yer alan "sahte belge düzenlemek"
suçu daha somut bir duruma getirilmifltir.  Sorumlu tu-
tulacak kifliler de tek tek belirlenmifltir. 

Önceki 9. maddede yer alan görevlerin do¤ru yap›lma-
mas› nedeniyle oluflan zararlarla ilgili tazmin yükümlü-
lükleri ç›kart›lm›flt›r. Bu de¤ifliklik zarar konular›n›n ge-
nel hukuka b›rak›ld›¤› biçiminde anlafl›lmal›d›r. Zaten
önceki düzenleme de ayn› anlamda idi. Yenilik getiren
bir baflka konu da, mahkemelerce kararlaflt›r›lacak ce-
zalar›n, art›k paraya çevrilip ertelenebilmesidir. Eski
maddede bu olanak yoktu. 

MADDE 497- 29/6/2001 tarihli ve 4708 say›l› Yap› De-
netimi Hakk›nda Kanunun 9 uncu maddesi afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir. 

"MADDE 9- Bu Kanun hükümlerinin uygulanmas› s›ra-
s›nda, yap› denetim kuruluflunun icraî veya ihmalî dav-
ran›flla görevini kötüye kullanan ortaklar›, yöneticileri,

mimar ve mühendisleri, yap› müteahhidi, proje müelli-
fi gerçek kifliler ile laboratuvar görevlileri, alt› aydan
üç y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. 

Yap› denetim kuruluflunun ortak ve yöneticileri, mimar
ve mühendisleri ile laboratuvar görevlileri bu Kanun
hükümleri çerçevesinde yapmalar› gereken denetimi
yapmad›klar› hâlde yapm›fl gibi veya yapmalar›na ra¤-
men gerçe¤e ayk›r› olarak belge düzenlemeleri hâlinde
Türk Ceza Kanununun resmi belgede sahtecilik suçu-
na iliflkin hükümlerine göre cezaland›r›l›r. 

Yap› denetim kuruluflunun izin belgesi alma aflamas›n-
da gerçe¤e ayk›r› belge düzenlendi¤inin izin belgesi
verildikten sonra anlafl›lmas› hâlinde, izin belgesi der-
hal iptal edilir.

Bu Kanuna ayk›r› fiillerden dolay› hükmolunan kesin-
leflmifl mahkeme kararlar›, Cumhuriyet baflsavc›l›kla-
r›nca Bakanl›¤a ve mimar ve mühendislerin ba¤l› oldu-
¤u meslek odalar›na bildirilir.

Yap› denetim kuruluflu ile denetçi mimar ve mühendis-
leri; eylem ve ifllemlerinden 3194 say›l› ‹mar Kanunu-
nun fenni mesul için öngörülen hükümlerine tabidirler."

K›y› Kanununun 15 inci maddesi de¤ifltirilmifltir.
Madde önemli yenilikler getirmektedir. Bunlar› k›saca
flöyle özetleyebiliriz:

- Para cezalar› artt›r›larak güncel de¤erlere uyarlanmaktad›r.

- Para cezalar› ile birlikte, K›y›ya konulan fiziki engellerin
de kald›r›lmas› öngörülmektedir. Sorumlu kifli k›y›y› eski
durumuna getirmezse, kamu gücü kullan›larak engeller
kald›r›lacak ve giderleri art›r›ml› biçimde sorumlusundan
geri al›nacakt›r.

- Yasan›n öngördü¤ü yapt›r›mlara ek olarak, TCK, Çevre
ve Kabahatler yasalar› ile de ilgi kurulmufltur. Böylece,
para cezalar›ndan baflka hapis cezalar› da söz konusu
olabilecektir.
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- K›y›n›n do¤al yap›s›n›n bozulmas› da, hapis cezas› ge-
rektiren özel bir suç durumuna getirilmifltir.

- Ola¤an koflullarda suç oluflturan imara ve yap›laflma-
ya iliflkin suçlar›n k›y›larda ifllenmesi durumunda bunla-
r›n yapt›r›mlar› bir kat art›r›lmaktad›r. Yeni düzenleme,
k›y›n›n korunmas› aç›s›ndan önceki durumuna göre da-
ha etkili ve cayd›r›c› niteliktedir.

MADDE 466- 4/4/1990 tarihli ve 3621 say›l› K›y› Kanu-
nunun 15 inci maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"MADDE 15- K›y›da ve uygulama imar plan› bulunan
sahil fleritlerinde duvar, çit, parmakl›k, tel örgü, hen-
dek, kaz›k ve benzeri engelleri oluflturanlara iki bin
Türk Liras›ndan on bin Türk Liras›na kadar idarî para
cezas› verilir. Ayr›ca oluflturulan engellerin befl gün-
den fazla olmamak üzere belirlenen süre zarf›nda kal-
d›r›lmas›na karar verilir. Bu süre zarf›nda engellerin il-
gililer taraf›ndan kald›r›lmamas› halinde, masraf› yüz-
de yirmi zamm›yla birlikte kendilerinden kamu alacak-
lar›n›n tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere kamu
gücü kullan›lmak suretiyle derhal kald›r›l›r. Kabahatin
tekrar› halinde, ceza üst s›n›rdan verilir. 

Birinci f›krada say›lan yerlerden kum, çak›l alanlara üç
bin Türk Liras›ndan on befl bin Türk Liras›na kadar ida-
rî para cezas› verilir. 

Birinci f›krada say›lan yerlere moloz, toprak, cüruf,
çöp gibi at›k ve art›klar› dökenler, at›lan veya dökülen
maddenin niteli¤ine, çevreyi kirletici ve bozucu etkisi-
ne göre Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu veya
Çevre Kanunu hükümlerine göre cezaland›r›l›r. 

Yukar›daki f›kralarda say›lan fiillerin k›y›n›n do¤al ya-
p›s›n› bozacak bir etki meydana getirmesi halinde, da-
ha a¤›r cezay› gerektiren bir suç oluflturmad›¤› takdir-
de, failleri hakk›nda alt› aydan iki y›la kadar hapis ce-
zas›na hükmolunur. 

Birinci f›krada say›lan yerlerde ruhsats›z veya ruhsat
ve eklerine ayk›r› olarak yap› yapan kiflilere Türk Ceza
Kanunu veya ‹mar Kanunu hükümlerine göre verilecek
ceza bir kat art›r›l›r.

‹lgili kanunlarda belirtilen makamlar›n yetkileri sakl›
kalmak üzere, bu maddede belirtilen idarî yapt›r›mlara
karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir."

Gecekondu Kanununda da bir madde de¤ifltirilmifl-
tir. Maddede yaz›l› eylemlerden bir bölümü yak›n geç-
miflte TCK’na göre suç oluflturmuyordu. Ancak 5237
say›l› yeni Ceza Yasas›’nda imar suçlar›na yer verilmifl
ve cayd›r›c› yapt›r›mlar saptanm›fl bulunuyor. Ayr›ca ya-
lan beyan, gerçe¤e ayk›r› beyanname ve sahte belge
düzenlemesi gibi konular da TCK’n›n kapsam› içindedir.
Böylece 775 say›l› yasaya ayk›r› suçlar, bundan böyle
a¤›rl›kl› olarak TCK do¤rultusunda de¤erlendirilecektir. 

MADDE 318- 20/7/1966 tarihli ve 775 say›l› Gecekon-
du Kanununun 37 nci maddesinin birinci ve beflinci f›k-
ralar› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"Bu Kanun hükümlerinden faydalanmak amac›yla ya-
lan beyanda bulunan veya hakikate ayk›r› beyanname
verenler ile bu Kanunun yay›m›ndan sonra belediye s›-
n›rlar› içinde veya d›fl›nda belediyelere, Hazineye, özel
idarelere veya katma bütçeli dairelere ait arazi ve ar-
salar üzerinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu alt›n-
da bulunan yerlerde izinsiz yap› yapanlar, yapt›ranlar,
bu gibi yap›lar› satanlar, ba¤›fllayanlar, rehin edenler
veya di¤er flekillerde devredenler ve bilerek devir ve
sat›n alanlar, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ce-
zaland›r›l›r." 

"17 nci maddede sözü geçen beyannameyi, hakl› bir
sebebe dayanmaks›z›n, zaman›nda vermeyenlere ma-
hallî mülkî amir taraf›ndan ‹ki yüz Türk Liras› idarî pa-
ra cezas› verilir."
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Afla¤›da Fikir ve Sanat Eserleri Yasas›’nda
Yap›lan De¤ifliklikler Yer Almaktad›r: 
Öncelikle bu de¤iflikliklerin büyük ölçüde radyo – tv gibi
görüntü, ayr›ca müzik eserleri ile bilgisayar programlar›
temel al›narak saptand›¤› anlafl›lmaktad›r. Bununla bir-
likte tüm fikir ve sanat eserleri ilgileri oran›nda afla¤›da-
ki maddelerin içine girebilir. Mimari ürünler hem fikir
eseri olarak, hem de sanatsal nitelikleri nedeniyle sa-
nat eserlerinin korunmas› alt›nda olabilecektir. Görüldü-
¤ü gibi 5846 say›l› yasan›n özellikle cezalar›, yapt›r›mla-
r›, tazminatlar› içeren maddeleri büyük ölçüde de¤ifltiril-
mifltir. De¤iflikliklerin yönü fikir ve sanat eserlerinin ko-
runmas›, bu eserleri üretenlerin haklar›n›n korunmas›
do¤rultusundad›r. Yeni yasada para cezalar› ile birlikte,
hapis cezalar› da artt›r›lm›flt›r. ‹htiyati tedbir kararlar›na
konu olabilecek olaylar çeflitlendirilmifltir. Bu aç›klama
ile yetinerek 5846 Say›l› Yasa’n›n de¤ifltirilen maddele-
rini afla¤›ya aktar›yoruz.

MADDE 137- 5/12/1951 tarihli ve 5846 say›l› Fikir ve
Sanat Eserleri Kanununun 68 inci maddesi afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir. 

"MADDE 68 - Eseri, icray›, fonogram› veya yap›mlar›
hak sahiplerinden bu Kanuna uygun yaz›l› izni alma-
dan, iflleyen, ço¤altan, ço¤alt›lm›fl nüshalar› yayan,
temsil eden veya hertürlü iflaret, ses veya görüntü
nakline yarayan araçlarla umuma iletenlerden, izni
al›nmam›fl hak sahipleri sözleflme yap›lm›fl olmas› ha-
linde isteyebilece¤i bedelin veya bu Kanun hükümleri
uyar›nca tespit edilecek rayiç bedelin en çok üç kat
fazlas›n› isteyebilir.

‹zinsiz ço¤alt›lan kopyalar sat›fla ç›kar›lmam›flsa hak
sahibi ço¤alt›lm›fl kopyalar›n, ço¤altmaya yarayan
film, kal›p ve benzeri araçlar›n imhas›n› veya üretim
maliyet fiyat›n› geçmeyecek uygun bir bedel karfl›l›¤›n-
da kendisine verilmesini ya da sözleflme olmas› duru-

munda isteyebilece¤i miktar›n üç kat fazlas›n› talep
edebilir. Bu husus, izinsiz ço¤altan›n hukuki sorumlu-
lu¤unu ortadan kald›rmaz. 

‹zinsiz ço¤alt›lan kopyalar sat›fla ç›kar›lm›flsa hak sa-
hibi, tecavüz edenin elinde bulunan nüshalar hakk›nda
ikinci f›kradaki fl›klardan birini kullanabilir. 

‹kinci ve üçüncü f›kralar›n eser sahibinden baflka hak
sahiplerince uygulanabilmesi için eser sahibinin bu
Kanunun 52 nci maddesine uygun yaz›l› ço¤altma izni
aran›r.

Hak sahiplerinden biri, ikinci ve üçüncü f›kralar uyar›n-
ca talepte bulunduklar›nda Ceza Muhakemesi Kanunu-
nun el koymaya iliflkin hükümleri delil elde etmek
amac› d›fl›nda uygulanmaz.

Bedel talebinde bulunan kifli, tecavüz edene karfl›
onunla bir sözleflme yapm›fl olmas› halinde haiz olabi-
lece¤i bütün hak ve yetkileri ileri sürebilir."

MADDE 138- 5846 say›l› Kanunun 71 inci maddesi
bafll›¤› ile birlikte afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.  

"1. Manevi, mali veya ba¤lant›l› haklara tecavüz 

MADDE 71- Bu Kanunda koruma alt›na al›nan fikir ve
sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya ba¤lant›l›
haklar› ihlal ederek:

1. Bir eseri, icray›, fonogram› veya yap›m› hak sahibi
kiflilerin yaz›l› izni olmaks›z›n iflleyen, temsil eden, ço-
¤altan, de¤ifltiren, da¤›tan, her türlü iflaret, ses veya
görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, ya-
y›mlayan ya da hukuka ayk›r› olarak ifllenen veya ço-
¤alt›lan eserleri sat›fla arz eden, satan, kiralamak ve-
ya ödünç vermek suretiyle ya da sair flekilde yayan, ti-
carî amaçla sat›n alan, ithal veya ihraç eden, kiflisel
kullan›m amac› d›fl›nda elinde bulunduran ya da depo-
layan kifli hakk›nda bir y›ldan befl y›la kadar hapis ve-
ya adlî para cezas›na hükmolunur. 
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2. Baflkas›na ait esere, kendi eseri olarak ad koyan ki-
fli alt› aydan iki y›la kadar hapis veya adlî para ceza-
s›yla cezaland›r›l›r. Bu fiilin da¤›tmak veya yay›mla-
mak suretiyle ifllenmesi hâlinde, hapis cezas›n›n üst
s›n›r› befl y›l olup, adlî para cezas›na hükmolunamaz. 

3. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulu-
nan kifli alt› aydan iki y›la kadar hapis veya adlî para
cezas›yla cezaland›r›l›r. 

4. Hak sahibi kiflilerin izni olmaks›z›n, alenileflmemifl
bir eserin muhtevas› hakk›nda kamuya aç›klamada bu-
lunan kifli, alt› aya kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

5. Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanl›fl veya aldat›c›
mahiyette kaynak gösteren kifli, alt› aya kadar hapis
cezas› ile cezaland›r›l›r. 

6. Bir eseri, icray›, fonogram› veya yap›m›, tan›nm›fl bir
baflkas›n›n ad›n› kullanarak ço¤altan, da¤›tan, yayan
veya yay›mlayan kifli, üç aydan bir y›la kadar hapis ve-
ya adlî para cezas›yla cezaland›r›l›r.

Bu Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci f›kras›nda
bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak iflleyenler ile bu Ka-
nunda tan›nm›fl haklar› ihlâl etmeye devam eden bilgi
içerik sa¤lay›c›lar hakk›nda, fiilleri daha a¤›r cezay›
gerektiren bir suç oluflturmad›¤› takdirde,  üç aydan
iki y›la kadar hapis cezas›na hükmolunur.

Hukuka ayk›r› olarak üretilmifl, ifllenmifl, ço¤alt›lm›fl,
da¤›t›lm›fl veya yay›mlanm›fl bir eseri, icray›, fonogra-
m› veya yap›m› sat›fla arz eden, satan veya sat›n alan
kifli, kovuflturma evresinden önce bunlar› kimden te-
min etti¤ini bildirerek yakalanmalar›n› sa¤lad›¤› tak-
dirde, hakk›nda verilecek cezadan indirim yap›labile-
ce¤i gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir." 

MADDE 139- 5846 say›l› Kanunun 72 nci maddesi bafl-
l›¤› ile birlikte afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.  

"2. Koruyucu programlar› etkisiz k›lmaya yönelik haz›r-
l›k hareketleri

MADDE 72- Bir bilgisayar program›n›n hukuka ayk›r›
olarak ço¤alt›lmas›n›n önüne geçmek amac›yla olufl-
turulmufl ilave programlar› etkisiz k›lmaya yönelik
program veya teknik donan›mlar› üreten, sat›fla arz
eden, satan veya kiflisel kullan›m amac› d›fl›nda elin-
de bulunduran kifli alt› aydan iki y›la kadar hapis ceza-
s›yla cezaland›r›l›r."

MADDE 140- 5846 say›l› Kanunun 75 inci maddesi
bafll›¤› ile birlikte afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.  

"II- Soruflturma ve kovuflturma

MADDE 75- 71 ve 72 nci maddelerde say›lan suçlar-
dan dolay› soruflturma ve kovuflturma yap›lmas› flikâ-
yete ba¤l›d›r. Yap›lan flikâyetin geçerli kabul edilebil-
mesi için hak sahiplerinin veya üyesi olduklar› meslek
birliklerinin haklar›n› kan›tlayan belge ve sair delilleri
Cumhuriyet baflsavc›l›¤›na vermeleri gerekir. Bu belge
ve sair delillerin flikâyet süresi içinde Cumhuriyet bafl-
savc›l›¤›na verilmemesi hâlinde kovuflturmaya yer ol-
mad›¤› karar› verilir.

Bu Kanunda yer alan soruflturma ve kovuflturmas› fli-
kâyete ba¤l› suçlar dolay›s›yla baflta Millî E¤itim Ba-
kanl›¤›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› yetkilileri olmak
üzere ilgili gerçek ve tüzel kifliler taraf›ndan, eser üze-
rinde manevi ve malî hak sahibi kifliler flikâyet hakla-
r›n› kullanabilmelerini sa¤lamak amac›yla durumdan
haberdar edilirler. 
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fiikâyet üzerine Cumhuriyet savc›s› suç konusu eflya
ile ilgili olarak 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu
hükümlerine göre el koyma koruma tedbirinin al›nma-
s›na iliflkin gerekli ifllemleri yapar. Cumhuriyet savc›s›
ayr›ca, gerek görmesi hâlinde, hukuka ayk›r› olarak
ço¤alt›ld›¤› iddia edilen eserlerin ço¤alt›lmas›yla s›n›r-
l› olarak faaliyetin durdurulmas›na karar verebilir. An-
cak, bu karar yirmi dört saat içinde hâkimin onay›na
sunulur. Hâkim taraf›ndan yirmi dört saat içinde onay-
lanmayan karar hükümsüz kal›r." 

MADDE 141- 5846 say›l› Kanunun 76 nc› maddesi afla-
¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.  

"MADDE 76- Bu Kanunun düzenledi¤i hukukî iliflkiler-
den do¤an davalarda, dava konusunun miktar›na ve
Kanunda gösterilen cezaya bak›lmaks›z›n, görevli
mahkeme Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan kurulacak ihti-
sas mahkemeleridir. ‹htisas mahkemeleri kurulup yar-
g›lama faaliyetlerine bafllay›ncaya kadar, asliye hukuk
ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas
mahkemesi olarak görevlendirece¤i ve bu mahkeme-
lerin yarg› çevreleri Adalet Bakanl›¤›n›n teklifi üzerine
Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunca belirlenir.

Bu Kanun kapsam›nda aç›lacak hukuk davalar›nda
mahkeme, davac›n›n iddian›n do¤rulu¤u hakk›nda kuv-
vetli kanaat oluflturmaya yeter miktar delil sunmas›
hâlinde, korunmakta olan eserler, fonogramlar, icra-
lar, filmler ve yay›nlar› kullananlar›n, bu Kanunda ön-
görülen izin ve yetkileri ald›klar›na dair belgeleri veya
tüm yararlan›lan eser, fonogram, icra, film ve yay›nla-
r›n listelerini sunmas›n› isteyebilir. Belirtilen belge ve-
ya listelerin sunulamamas› tüm eser, fonogram, icra,

film ve yay›nlar›n haks›z kullan›lmakta oldu¤una kari-
ne teflkil eder."

MADDE 142- 5846 say›l› Kanunun 77 nci maddesi afla-
¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.  

"MADDE 77- Esasl› bir zarar›n veya ani bir tehlikenin
yahut emrivakilerin önlenmesi için veya di¤er her han-
gi bir sebepten dolay› zaruri ve bu hususta ileri sürü-
len iddialar kuvvetle muhtemel görülürse hukuk mah-
kemesi, bu Kanunla tan›nm›fl olan haklar› ihlal veya
tehdide maruz kalanlar›n ya da meslek birliklerinin ta-
lebi üzerine, davan›n aç›lmas›ndan önce veya sonra di-
¤er tarafa bir iflin yap›lmas›n› veya yap›lmamas›n›, iflin
yap›ld›¤› yerin kapat›lmas›n› veya aç›lmas›n› emrede-
bilece¤i gibi, bir eserin ço¤alt›lm›fl nüshalar›n›n veya
hasren onu imale yar›yan kal›p ve buna benzer sair ço-
¤altma vas›talar›n›n ihtiyati tedbir yolu ile muhafaza
alt›na al›nmas›na karar verebilir. Kararda, emre muha-
lefetin ‹cra ve ‹flas Kanununun 343 üncü maddesinde-
ki cezai neticeleri do¤uraca¤› aç›klan›r.

Haklara tecavüz oluflturulmas› ihtimali hâlinde yapt›-
r›m gerektiren nüshalar›n ithalat veya ihracat› s›ras›n-
da, 4458 say›l› Gümrük Kanununun 57 nci maddesi
hükümleri uygulan›r.

Bu nüshalara gümrük idareleri taraf›ndan el konulma-
s›na iliflkin ifllemler Gümrük Yönetmeli¤inin ilgili hü-
kümlerine göre yürütülür."

MADDE 143- 5846 say›l› Kanunun 81 inci maddesi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"MADDE 81- Musiki ve sinema eserlerinin ço¤alt›lm›fl
nüshalar› ile süreli olmayan yay›nlara bandrol yap›flt›-
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r›lmas› zorunludur. Ayr›ca, kolay kopyalanmaya müsa-
it di¤er eserlerin ço¤alt›lm›fl nüshalar›na da eser veya
hak sahibinin talebi üzerine bandrol yap›flt›r›lmas› zo-
runludur. Bandroller, Bakanl›kça bast›r›l›r ve sat›l›r.
Bakanl›kça belirlenen sat›fl fiyat› üzerinden meslek
birlikleri arac›l›¤› ile de bandrol sat›fl› yap›labilir.

Bandrol al›nabilmesi için, bandrol talebinde bulunan›n
yasal hak sahibi oldu¤unu beyan eden bir taahhütna-
meyi doldurmas› zorunludur. Bakanl›kça tespit edilen
di¤er evrak ve belgelerle birlikte baflvuru yap›l›r. Ba-
kanl›k, bu baflvuru üzerine baflka bir iflleme gerek kal-
maks›z›n on ifl günü içinde bandrol vermek mecburiye-
tindedir. Beyana müstenit yap›lan bu ifllemlerden Ba-
kanl›k sorumlu tutulamaz.

Bandrol yap›flt›r›lmas› zorunlu nüshalar›n tespit edil-
mesi ve ço¤alt›lmas›na iliflkin materyalleri üreten ve-
ya bu materyallerin dolum ve ço¤alt›m›n› yapan yerler,
bu maddede belirtilen taahhütnamenin bir kopyas›n›
almak, saklamak ve istendi¤inde yetkili makamlara ib-
raz etmekle yükümlüdür.

Bandrol yükümlülü¤üne ayk›r› ya da bandrolsüz olarak
bir eseri ço¤alt›p sat›fla arz eden, satan, da¤›tan veya
ticarî amaçla sat›n alan ya da kabul eden kifli bir y›l-
dan befl y›la kadar hapis ve beflbin güne kadar adlî pa-
ra cezas›yla cezaland›r›l›r. 

Bakanl›k ile mülkî idare amirleri bandrollenmesi zorun-
lu olan nüshalar›n ve süreli olmayan yay›nlar›n, band-
rollü olup olmad›klar›n› her zaman denetleyebilir. Ge-
rekli görüldü¤ünde, mülkî idare amirleri re’sen veya
Bakanl›¤›n talebi ile bu denetimi gerçeklefltirmek üze-
re illerde denetim komisyonu oluflturabilir. ‹htiyaç hâ-
linde, bu komisyonlarda Bakanl›k ve ilgili alan meslek

birlikleri temsilcileri de görev alabilirler. 

Bu denetimler s›ras›nda bu Kanunda koruma alt›na al›-
nan haklar›n ihlal edildi¤inin tespiti hâlinde 75 inci
maddenin üçüncü f›kras› uyar›nca ifllem yap›l›r.

Bu Kanun kapsam›nda korunan, yasal olarak ço¤alt›l-
m›fl, bandrollü nüshalar›n da yol, meydan, pazar, kald›-
r›m, iskele, köprü ve benzeri yerlerde sat›fl› yasakt›r.
Bu yasa¤a ayk›r› hareket edenler, Kabahatler Kanunu-
nun 38 inci maddesinin birinci f›kras›na göre cezaland›r›l›r. 

Bu maddede belirtilen hususlar›n uygulanmas›na ilifl-
kin usul ve esaslar Bakanl›k taraf›ndan ç›kar›lacak bir
yönetmelikle düzenlenir.

Sahte bandrol üreten, sat›fla arz eden, satan, da¤›tan,
sat›n alan, kabul eden veya kullanan kifli üç y›ldan ye-
di y›la kadar hapis ve beflbin güne kadar adlî para ce-
zas›yla cezaland›r›l›r. 

Bir eserle ilgili olarak usulüne uygun biçimde temin
edilmifl bandrolleri baflka bir eser üzerinde tatbik eden
kifli, bir y›ldan befl y›la kadar hapis ve bin befl yüz gü-
ne kadar adlî para cezas›yla cezaland›r›l›r. 

Yetkisi olmad›¤› hâlde, hileli davran›fllarla bandrol temin eden
kifli bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas›yla cezaland›r›l›r. 

Yetkisi olmayan kiflilere bandrol temin eden kifli iki y›l-
dan befl y›la kadar hapis ve befl bin güne kadar adlî pa-
ra cezas›yla cezaland›r›l›r. 

Bandrol yükümlülü¤üne ayk›r›l›¤›n ayn› eserle ilgili ola-
rak 71 inci maddenin birinci f›kras›n›n (1) numaral›
bendinde tan›mlanan suçla birlikte ifllenmesi hâlinde,
fail hakk›nda sadece 71 inci maddeye göre cezaya
hükmolunur. Ancak, verilecek ceza üçte biri oran›nda
art›r›l›r. 

bulte  3/20/08  11:33 AM  Page 16



17Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Bu Kanunda tan›mlanan suçlar›n bir tüzel kiflinin faali-
yeti çerçevesinde ifllenmesi hâlinde, ilgili tüzel kifli
hakk›nda Türk Ceza Kanununun tüzel kiflilere özgü gü-
venlik tedbirlerine hükmolunur." 

MADDE 144- 5846 say›l› Kanunun 85 inci maddesinin
üçüncü ve dördüncü f›kralar› afla¤›daki flekilde de¤iflti-
rilmifltir.

"Yukar›daki hükümlere ayk›r› hareket edenler hakk›n-
da Borçlar Kanununun 49 uncu maddesi ve Türk Ceza
Kanununun 132, 134, 139 ve 140 ›nc› maddeleri hü-
kümleri uygulan›r.

Birinci ve ikinci f›kra hükümlerine göre yay›m›n caiz ol-
du¤u hâllerde de 4721 say›l› Türk Medenî Kanununun
24 üncü maddesi hükmü sakl›d›r."

MADDE 145- 5846 say›l› Kanunun 86 nc› maddesinin
üçüncü ve dördüncü f›kralar› afla¤›daki flekilde de¤iflti-
rilmifltir.

"Birinci f›kra hükmüne ayk›r› hareket edenler hakk›n-
da Borçlar Kanununun 49 uncu maddesi ile koflullar›
varsa, Türk Ceza Kanununun 134, 139 ve 140 ›nc›
maddeleri hükümleri uygulan›r.

Birinci ve ikinci f›kra hükümlerine göre yay›m›n caiz ol-
du¤u hâllerde de Türk Medenî Kanununun 24 üncü
maddesi hükmü sakl›d›r."

MADDE 146- 5846 say›l› Kanunun ek 10 uncu madde-
si afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"EK MADDE 10- Afla¤›da belirtilen hâllerde idarî para
cezas› uygulan›r:

1. 44 üncü madde gere¤ince al›nmas› zorunlu sertifi-
kalar› almaks›z›n faaliyet gösteren kifli mahallî mülkî
amir taraf›ndan on bin Türk Liras›ndan otuz bin Türk Li-

ras›na kadar idarî para cezas›yla cezaland›r›l›r. ‹lgili tü-
zel kifli hakk›nda verilecek idarî para cezas›n›n üst s›-
n›r› elli bin Türk Liras›d›r. 

2. Ek 5 inci madde hükümlerine ayk›r› olarak derlen-
mesi gereken eserleri süresi içinde vermeyen kifli Kül-
tür ve Turizm Bakanl›¤›n›n telif haklar›n›n korunmas›y-
la ilgili biriminin amiri taraf›ndan bin Türk Liras›ndan
befl bin Türk Liras›na kadar idarî para cezas›yla ceza-
land›r›l›r. 

Bu madde hükümlerine göre verilen idarî para cezala-
r›ndan tahsil edilen miktar›n yüzde ellisi Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤›n›n hesab›na aktar›l›r."

Afla¤›da Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Ya-
sas›’nda Yap›lan  De¤ifliklikler Yer Almaktad›r:
Bu Yasadaki de¤iflikliklerde de "a¤›r hapis" deyimi kal-
d›r›lm›fl, para cezalar› da güncel cezalara uyarlanm›flt›r.
Yasa’n›n 65/d, 67., maddelerindeki cezalar›n alt s›n›-
r›nda indirim yap›lm›flt›r. De¤ifliklik maddeleri afla¤›dad›r.

MADDE 408- 21/7/1983 tarihli ve 2863 say›l› Kültür
ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanununun 65 inci mad-
desi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"MADDE 65- a) Korunmas› gerekli tafl›nmaz kültür ve
tabiat varl›klar›n›n y›k›lmas›na, bozulmas›na, tahribi-
ne, yok olmas›na veya her ne suretle olursa olsun za-
rara u¤ramalar›na kasten sebebiyet verenler iki y›ldan
befl y›la kadar hapis ve befl bin güne kadar adlî para
cezas›yla cezaland›r›l›r.

Bu fiiller, korunmas› gerekli kültür ve tabiat varl›¤›n›
yurt d›fl›na kaç›rmak maksad›yla ifllenmifl ise, verile-
cek cezalar bir kat art›r›l›r.
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b) Sit alanlar›nda geçifl dönemi koruma esaslar› ve
kullanma flartlar›na, koruma amaçl› imar plânlar›na ve
koruma bölge kurullar›nca belirlenen koruma alanla-
r›nda öngörülen flartlara ayk›r› izinsiz inflaî ve fizikî mü-
dahale yapanlar veya yapt›ranlar, iki y›ldan befl y›la ka-
dar hapis ve befl bin güne kadar adlî para cezas›yla ce-
zaland›r›l›r. 

c) Bu Kanuna ayk›r› olarak y›kma veya imar izni veren
kifli, iki y›ldan befl y›la kadar hapis ve befl bin güne ka-
dar adlî para cezas›yla cezaland›r›l›r.

d) Bünyesinde koruma, uygulama ve denetim bürolar›
kurulmufl idarelerden bu Kanunun 57 nci maddesinin
alt›nc› ve yedinci f›kralar› uyar›nca izin almaks›z›n ve-
ya izne ayk›r› olarak tamirat ve tadilat yapanlar ile izin-
siz inflaî ve fizikî müdahale yapanlar veya yapt›ranlar
alt› aydan üç y›la kadar hapis veya adlî para cezas› ile
cezaland›r›l›rlar." 

MADDE 409- 2863 say›l› Kanunun  66 nc› maddesi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"MADDE 66- Bu Kanunun 16 nc› maddesinde yer alan
yasaklara ayk›r› olarak belge verenler, fiil daha a¤›r
cezay› gerektiren bir suç oluflturmad›¤› takdirde, bir
y›ldan üç y›la kadar hapis ve adlî para cezas› ile; bu
Kanunun 7 nci maddesinde yer alan ilan veya tebliga-
t› bilerek, süresinde usulüne uygun yapmayanlar ise,
üç aydan bir y›la kadar hapis ve adlî para cezas› ile ce-
zaland›r›l›rlar."

MADDE 410- 2863 say›l› Kanunun 67 nci maddesi bafl-
l›¤›yla birlikte afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"Haber verme sorumlulu¤una  ve kültür varl›¤› ticare-
tine ayk›r› hareket edenler

MADDE 67- Kültür ve tabiat varl›klar›yla ilgili olarak
bildirim yükümlülü¤üne mazereti olmaks›z›n ve bilerek

ayk›r› hareket eden kifli, alt› aydan üç y›la kadar hapis
cezas› ile cezaland›r›l›r.

Bildirimi yap›lmam›fl olan kültür ve tabiat varl›¤›n› sa-
t›fla arzeden, satan, veren, sat›n alan, kabul eden kifli
iki y›ldan befl y›la kadar hapis ve befl bin güne kadar
adlî para cezas› ile cezaland›r›l›r. Ancak, bu durumda
birinci f›krada tan›mlanan suçtan dolay› ayr›ca cezaya
hükmolunmaz.

Ticareti yasak olmayan tafl›n›r kültür varl›klar›n›n izin-
siz olarak ticaretini yapan kifli, alt› aydan üç y›la ka-
dar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r."

MADDE 411- 2863 say›l› Kanunun  68 inci maddesi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"MADDE 68- Kültür ve tabiat varl›klar›n› bu Kanuna ay-
k›r› olarak yurt d›fl›na ç›karan kifli, befl y›ldan on iki y›-
la kadar hapis ve befl bin güne kadar adlî para cezas›
ile cezaland›r›l›r."

MADDE 412- 2863 say›l› Kanunun 69 uncu maddesi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"MADDE 69- Bu Kanunun 29 uncu maddesinde yer
alan tetkik ve kontrole muhalefet edenler ile 41 inci
maddede yer alan nakil ifllerine ayk›r› hareket edenler
alt› aydan bir y›la kadar hapis ve adlî para cezas› ile
cezaland›r›l›rlar."

MADDE 413- 2863 say›l› Kanunun  70 inci maddesi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"MADDE 70- Bu Kanunun 24 üncü maddesine ayk›r›
hareket edenler bir y›ldan üç y›la kadar hapis ve üç bin
güne kadar adlî para cezas› ile cezaland›r›l›rlar."

MADDE 414- 2863 say›l› Kanunun  71 inci maddesi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"MADDE 71- Bu Kanunun 38, 42 ve 43 üncü madde-
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lerine ayk›r› hareket edenler yüz günden az olmamak
üzere adlî para cezas›yla cezaland›r›l›rlar."

MADDE 415- 2863 say›l› Kanunun 73 üncü maddesi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"MADDE 73- Bu Kanunun 26 ve 30 uncu maddelerine
ayk›r› davrananlara, suç daha a¤›r bir cezay› gerektir-
miyorsa üç aydan bir y›la kadar hapis ve adlî para ce-
zas› verilir."

MADDE 416- 2863 say›l› Kanunun  74 üncü maddesi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"MADDE 74- Kültür varl›klar› bulmak amac›yla, izinsiz
olarak kaz› veya sondaj yapan kifli, iki y›ldan befl y›la
kadar hapis cezas›yla cezaland›r›l›r. Ancak, kaz› veya
sondaj›n yap›ld›¤› yerin, sit alan› veya bu Kanuna göre
korunmas› gerekli baflka bir yer olmamas› halinde, ve-
rilecek cezan›n üçte biri indirilir. 

‹zinsiz olarak define araflt›ranlar, üç aydan iki y›la ka-
dar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. Ancak, bu fiillerin
yurt d›fl›na kültür varl›klar›n› kaç›rma amac›yla veya
kültür varl›klar›n›n korunmas›nda görevli kifliler tara-
f›ndan ifllenmesi hâlinde, verilecek ceza iki kat›na ka-
dar art›r›l›r. 

Kiflinin bu maddede tan›mlanan suçlar› ifllemek sure-
tiyle buldu¤u kültür varl›¤›n› soruflturma bafllamadan
önce mahallî mülkî amire teslim etmesi hâlinde, mah-
keme verilecek cezada üçte ikisine kadar indirim yapabilir. 

‹zinsiz olarak define araflt›ran kiflinin, hakk›nda kovufl-
turma bafllay›ncaya kadar, kendisini bu fiili ifllemeye
gerekli cihazlar› temin etmek suretiyle sevk eden kifli-
lerin kimliklerini aç›klamas› ve yakalanmas›n› sa¤la-
mas› hâlinde, mahkeme verilecek cezada indirim ya-
pabilece¤i gibi, ceza verilmesine yer olmad›¤›na da ka-
rar verebilir." 

MADDE 417- 2863 say›l› Kanunun  75 inci maddesi
bafll›¤›yla birlikte afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

"El koyma ve müzeye teslim

MADDE 75- Bu Kanun kapsam›nda kalan suçlar nede-
niyle el konulan tafl›n›r kültür ve tabiat varl›klar› müze-
ye teslim edilir." 

Afla¤›da Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda-
ki Yasa’da Yap›lan De¤ifliklikler Yer Almaktad›r: 
MADDE 499- 27/2/2003 tarihli ve 4817 say›l› Yaban-
c›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanunun 21 inci mad-
desi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

"MADDE 21- 18 inci maddeye göre bildirim yükümlü-
lü¤ünü süresi içinde yerine getirmeyen ba¤›ms›z çal›-
flan yabanc› ile yabanc› çal›flt›ran iflverene her bir ya-
banc› için iki yüz elli Türk Liras› idarî para cezas› verilir.

Çal›flma izni olmaks›z›n ba¤›ml› çal›flan yabanc›ya befl
yüz Türk Liras› idarî para cezas› verilir.

Çal›flma izni bulunmayan yabanc›y› çal›flt›ran iflveren
veya iflveren vekillerine her bir yabanc› için befl bin
Türk Liras› idarî para cezas› verilir. Bu durumda, iflve-
ren veya iflveren vekili yabanc›n›n ve varsa efl ve ço-
cuklar›n›n konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri
için gerekli masraflar› ve gerekti¤inde sa¤l›k harcama-
lar›n› karfl›lamak zorundad›r.

Birinci, ikinci ve üçüncü f›kralarda say›lan fiillerin tek-
rar› hâlinde idarî para cezalar› bir kat art›r›larak uygulan›r.

Bu Kanuna göre verilmifl çal›flma izni olmaks›z›n ba-
¤›ms›z çal›flan yabanc›ya iki bin Türk Liras› idarî para
cezas› verilir ve varsa iflyeri veya iflyerlerinin Bakanl›k
bölge müdürlerince kapat›lmas› karar› al›narak, bu ka-
rar›n uygulanmas› için durum ilgili valili¤e bildirilir. 

bulte  3/20/08  11:33 AM  Page 19



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 20

Tekrar› hâlinde, varsa iflyeri veya iflyerlerinin kapat›lma-
s›n›n yan› s›ra idarî para cezas› bir kat art›r›larak uygulan›r. 

Bu Kanuna göre idarî para cezas› ile cezaland›r›lan ba-
¤›ml› veya ba¤›ms›z çal›flan yabanc›lar ile yabanc› çal›fl-
t›ran iflverenler ‹çiflleri Bakanl›¤›na bildirilir."

Yukar›daki de¤iflimlerde düzenlemelerin özünü etkile-
meksizin cezalarla ve uygulan›fl yöntemleriyle ilgili bulunmaktad›r.

GEÇ‹C‹ MADDELER, cezalar› azalt›lan suçlar için bir
tür "af" getirmektedir. Geçici maddelerde bu konuda-
ki geçifl kurallar› yer alm›flt›r. 

GEÇ‹C‹ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte
Yarg›tay ilgili ceza dairesinde bulunan dosyalar hakk›n-
da bu Kanunun lehe hükümlerinin derhal uygulanabile-
ce¤i hallerde, usule ayk›r›l›k bulunmad›¤› takdirde, dos-
ya esastan incelenmek, acele ifllerden say›lmak ve Türk
Ceza Kanununun 7 nci maddesi dikkate al›nmak sure-
tiyle karar verilir.

Bu Kanun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce kesinleflmifl ve
infaz edilmekte olan mahkûmiyet kararlar› hakk›nda, le-
he kanun hükümleri, hükmü veren mahkemece
13/12/2004 tarihli ve 5275 say›l› Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 98 ilâ 101 inci
maddeleri dikkate al›nmak ve dosya üzerinden incelen-
mek suretiyle belirlenir. Ancak, hükmün konusunun her-
hangi bir inceleme, araflt›rma, delil tart›flmas› ve takdir
hakk›n›n kullan›lmas›n› gerektirmesi halinde inceleme,
duruflma aç›lmak suretiyle yap›labilir.

Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce kesin hü-
kümle sonuçlanm›fl olan davalarda lehe hükmün belir-
lenmesi ve uygulanmas› amac›yla, yap›lan yarg›lama ba-
k›m›ndan dava zamanafl›m› hükümleri uygulanmaz.

‹flbu Kanun yürürlü¤e girdi¤i tarih itibar›yla kesinleflme-
mifl olmakla beraber hükme ba¤lanm›fl olan dosyalarda
uzlaflma kapsam›n›n geniflledi¤inden bahisle bozma ka-
rar› verilemez. 

GEÇ‹C‹ MADDE 2- Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte
kovuflturma evresinde bulunan dava dosyalar› hakk›nda:

a) Mahkemenin görevli olmamas› hâlinde, dosya üzerin-
de yap›lacak inceleme sonucunda verilecek görevsizlik
karar›yla dosya, görevli mahkemeye gönderilir.

b) Daha önce soruflturma ve kovuflturma evrelerinde ya-
p›lm›fl olan ifllem ve kararlar hukukî geçerliliklerini sür-
dürürler.

GEÇ‹C‹ MADDE 3- Bu Kanun hükümlerine göre suç kar-
fl›l›¤› uygulanan yapt›r›m› idarî yapt›r›ma dönüflen fiiller
nedeniyle;

a) Soruflturma evresinde Cumhuriyet baflsavc›l›¤›nca,  

b) Kovuflturma evresinde mahkemece,

idarî yapt›r›m karar› verilir.

Birinci f›kra kapsam›na giren fiillerden, Yarg›tay Cumhu-
riyet Baflsavc›l›¤›nda bulunan ifllerde Yarg›tay Cumhuri-
yet Baflsavc›l›¤›nca, Yarg›tay›n ilgili dairesinde bulunan
ifllerde ise ilgili dairece, bu Kanuna göre ifllem yap›lmak
üzere gelifllerindeki usule uygun olarak dava dosyas›
hükmü veren mahkemeye gönderilir.

Yasan›n tamam›, Resmi Gazete’de yay›nland›¤› 8 fiu-
bat 2008 günü yürürlü¤e girmifltir.

MADDE 579- Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer. 

MADDE 580- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Yap›, Tesis ve Onar›m ‹flleri ‹halelerinde Kullan›lan
Müteahhitlik Karneleri ve ‹fl Bitirme Belgelerinin 2008
Y›l›na Ait De¤erlendirme Katsay›lar› Hakk›nda Tebli¤
Resmi Gazete Say›: 26792 Tarih: 19.02.2008

28/3/1981 tarih ve 17293 say›l› Resmî Gazete’de ya-
y›mlanan "Yap›, Tesis ve Onar›m ‹flleri ‹halelerine Kat›l-
ma Yönetmeli¤i" uyar›nca, ihalelere ifltirak edecek olan
müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerlili¤i sona er-
memifl müteahhitlik karneleri, ilgili kurulufllarca, afla¤›-
da belirtildi¤i flekilde ve grubu ayn› kalmak flart›yla ak-
tar›larak kabul edilecektir.

1/1/2008 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri
ve ‹fl Bitirme Belgeleri için geçerli katsay›lar afla¤›da be-
lirtilmifltir.

A) Tespit olunan bu katsay›lar 1/1/2009 tarihine kadar

uygulanacakt›r.

B) 1/3/1981-28/2/1982 aras›ndaki tarihleri tafl›yan
(bu tarihler dahil) ve geçerlili¤ini muhafaza eden müte-
ahhitlik karneleri miktar›, grubu ayn› kalmak flart›yla;
19.491,773 ile çarp›lacakt›r.

C) 1/3/1982-31/12/1982 aras›ndaki tarihleri tafl›yan
(bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktar›, grubu
ayn› kalmak flart›yla; 16.207,048 ile çarp›lacakt›r.

D) Kurulufllarca ifl bitirme belgelerinin ve müteahhitlik
karnelerinin de¤erlendirilebilmesi için 1/1/2008
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere afla¤›da tespit
olunan katsay›lar uygulanacakt›r.

Y›llar

53'den önceki y›llar
1954
1955
1956
1957
1958
1959-1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

2008 y›l›nda 
uygulanacak katsay›lar

1.384.071,575
1.248.440,490
1.105.658,835
905.827,994
792.432,160
724.855,458
615.742,494
558.624,611
512.785,287
488.475,922
455.881,662
410.152,418
347.605,105
307.493,227
228.222,936
181.994,943

Y›llar

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

2008 y›l›nda 
uygulanacak katsay›lar

155.231,371
113.863,867
81.422,838
60.285,870
28.160,686
19.491,773
16.207,048
14.088,412
11.271,180
7.769,883
5.627,552
4.337,566
2.883,680
1.749,427
1.061,134
680,903

Y›llar

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2008 y›l›nda 
uygulanacak katsay›lar

408,886
246,654
147,777
67,171
37,216
19,116
11,077
7,150
4,324
3,532
2,133
1,640
1,413
1,266
1,194
1,065
1,000

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan
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Mevzuat
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Mimarlar Odas›, 21-22 fiubat 2008 tarihlerinde ‹stan-
bul’da Feriye Kültür Merkezi’nde Karadeniz Bölgesi Mimar-
lar Forumu (FABSR) ve Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA) II.
Bölge çal›flma toplant›lar›na evsahipli¤i yapt›. Programa
paralel olarak, ilk gün ö¤leden sonra d›flar›dan kat›l›mc›la-
ra da aç›k olan "Karadeniz: Ortak Yaflam Alan›m›z - Sorunlar
ve Olanaklar" temal› bir panel düzenlendi. 

21 fiubat sabah saatlerinde yap›lan Karadeniz Bölgesi Mi-
marlar Forumu (FABSR) toplant›s›na Bulgaristan, Gürcis-
tan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna’dan mimarl›k ör-
gütlerinin temcileri kat›l›rken, FABSR üyesi olan fakat top-
lant›ya kat›lamayan Ermenistan ve Azerbaycan mimarl›k ör-
gütleri iyi dilek mesajlar› gönderdiler.  Toplant›da, daimi
sekreteryas› bir süredir Gürcistan’da olan ve dört y›ld›r Uk-
rayna’n›n baflkanl›¤›n› sürdürdü¤ü FABSR’de aktif görevde
bulunmak istedi¤ini ifade eden Mimarlar Odas›’n›n önü-
müzdeki dönem için baflkanl›k görevini yürütmesine karar
verildi. Mimarlar Odas›’n›n sundu¤u programda, Karadeniz
bölgesinde mimarl›k ve kentlerle ilgili mevcut bilgi ve arafl-
t›rmalar›n derlenmesi, ortak iletiflim a¤› ve platformlar›n›n
oluflturulmas›, ortak projeler ve bilimsel araflt›rmalar›n, ya-
y›nlar›n gelifltirilmesi konular›nda çal›flmalar yürütülmesi
ve özellikle Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› (KE‹) ol-
mak üzere, Karadeniz ülkelerinin kurduklar› ortak platform-
lar›n kendi alan›m›zla do¤rudan veya dolayl› ilgili birimleriy-
le iflbirli¤i içinde olunmas› gibi eylemler yer al›yor. 

22 fiubat tarihinde tüm gün boyunca gerçeklefltirilen UIA
II. Bölge toplant›s›, Do¤u Avrupa ve Orta Do¤u ülkelerinin
mimarl›k örgütlerinden temsilcilerin yan› s›ra, UIA ve ACE
yöneticilerinden oluflan bir davetli misafirler grubunu bir
araya getirdi. Bu toplant›, Temmuz 2008’de gerçeklefltiri-
lecek UIA 2008 Torino Kongresi ve Genel Kurulu’nun yak-
laflt›¤› bugünlerde gündemdeki konular› de¤erlendirmek ve
biraraya gelerek fikir al›flveriflinde bulunmak için önemli bir
platform yaratt›. UIA’n›n II. Bölgesi bu toplant›ya kat›lan
Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fi-
listin, Gürcistan, H›rvatistan, Kazakistan, K›br›s, Balt›k ke-
simi (Estonya-Letonya-Litvanya), Lübnan, Macaristan, Ma-
kedonya, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Slovak-
ya, Slovenya, Suriye, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan mi-
marl›k örgütlerinin yan› s›ra, toplant›ya kat›lamayan Azer-
baycan, Bosna Hersek, Ermenistan, K›rg›zistan ve S›rbis-
tan Karada¤’› da kaps›yor. Toplant›ya sözkonusu ülkeler-
den temsilcilerin yan› s›ra, UIA Baflkan› Gaetan Siew, UIA
Baflkan Yard›mc›lar›, II. Bölgeden UIA Konsey Üyeleri, II.
Bölgeden UIA Eski Baflkanlar› ve Baflkan Yard›mc›lar› da
kat›ld›lar. Ayr›ca, toplant›daki davetli kat›l›mc›lar aras›nda
Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) Baflkan› Juhani Katainen
ve ACE Genel Sekreteri Alain Sagne de bulunuyordu. Top-
lant›da UIA II. Bölge üyesi meslek kurulufllar› etkinlikleriy-
le ilgili bilgilendirmeler sundular. Bunun sonras›nda II. Böl-
ge etkinlikleri ve UIA 2008 Torino Kongresi ve Genel Kuru-
lu hakk›nda sunufllar yap›ld›.

Mimarlar Odas› UIA II. Bölge ve FABSR Toplant›lar›na
Evsahipli¤i Yapt›

Mimarlar Odas›
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Etkinlikler

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu taraf›ndan organi-
ze edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü etkinli¤i
kapsam›nda söylefli ve konser gerçeklefltirildi. Kad›nlar-
la Dayan›flma Vakf›’ndan Serap Üre’nin "Kad›n Üzerin-
den Siyaset; E¤itimde ve ‹stihdamda Kad›n Gerçe¤i"
söyleflisinin ard›ndan gerçekleflen "Ezginin Günlü¤ü"
konseri ilgi ile izlendi.

8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü Kutland›

07-10 fiubat 2008 tarihleri aras›nda ‹stanbul Fuar Mer-
kezi’nde gerçekleflen 4. Uluslararas› Pencere, Kap›,
Cam ve Teknolojileri Fuar›n› 09-10 fiubat tarihleri ara-
s›nda gezdik. Meridyen Fuarc›l›k sponsorlu¤unda ger-
çekleflen etkinlik, 102 üyemizin kat›l›m›yla gerçekleflti.

Pencere 2008 4. Uluslararas›
Pencere, Kap›, Cam ve
Teknolojileri Fuar›’ndayd›k

Elektrik Mühendisleri Odas› ve Makine Mühendisleri
Odas› ‹zmir fiubelerince 23-25 May›s 2008 tarihleri ara-
s›nda ‹zmir Fuar Alan› 1/A Salonunda Asansör Sempoz-
yumu 2008 düzenlenecektir. 

Sempozyum süresince gerçekleflecek etkinlikler çerçe-
vesinde "Yap›larda Asansör Tasarlanmas› Aflamas›nda
Mimari ve ‹nflai Etmenler" konulu seminer ile "Engelsiz
Yaflam" konulu çal›fltay gerçeklefltirilecektir. 

Asansör Sempozyumu 2008
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Etkinlikler

Doç. Dr. Çetin Göksu taraf›ndan haz›rlanan "Gelece¤in
Günefl Kentleri ve Mimarisi" söyleflisi 19 fiubat 2008
tarihinde Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi seminer salonun-
da gerçekleflti.

Sunuflunu "Günefl Kentler" ve "Günefl Mimarisi" ana
bafll›klar› alt›nda gerçeklefltiren Göksu, BM taraf›ndan
yay›mlanan 4. ‹klim De¤iflikli¤i Raporu ve AB ülkeler ta-
raf›ndan küresel ›s›nman›n beklenenden daha h›zl› bir
flekilde artt›¤› gerçe¤i üzerine duruldu¤u 2007 y›l›n›n
önemli bir y›l oldu¤una de¤indi. Göksu, küresel ›s›nma
gerçe¤ini kabul edip, derhal müdahale etmemiz gerekti-
¤ini de sözlerine ekledi. Özellikle fosil yak›tlara dayal›
sistemlerin etkisiyle Dünya ile Günefl aras›ndaki zar›n
yani atmosferin içerik olarak de¤iflmesi ve bu sebeple
Dünya ile Günefl aras›ndaki etkileflimlerde aksamalar›n
meydana gelmesinin küresel ›s›nman›n ana sebebi ol-
du¤unu dile getiren Göksu, atmosferdeki kirlenmenin
%80’inin kentlerden kaynakland›¤›n› da aktard›. Bu se-

beple çözüm olarak tek bir yol oldu¤unu ve bunun da
kentlerdeki emisyon üretiminin ortadan kald›r›lmas› ol-
du¤unu sözlerine ekleyen Göksu, Kyoto Protokolü’nün
imzalanmam›fl olmas›n› da elefltirdi.

Türkiye’de yüksek günefl enerjisi de¤erlerine sahip olan
‹zmir, Antalya ve Mersin’in günefl kent olmaya yatk›n ol-
du¤unu dile getiren Göksu, günefl kent modelinin gele-
ce¤in tek kent modeli oldu¤unu da sözlerine ekledi. Bu
konuda üniversite, sivil toplum örgütleri ve yerel yöne-
timlerin ortak çal›flma yürütülmesi gereklili¤ine de¤inen
Göksu, ODTÜ yaya ve bisikletli yaflam projesi ve günefl
park› projelerinden söz etti. Göksu ayr›ca dünyadan gü-
nefl kent önerilerini de izleyenlerle paylaflt›.   

Göksu’nun sunuflunun devam›nda,  konularla ilgili bir
forum düzenlendi ve kat›l›mc›larla birlikte, "Küresel Is›n-
maya Karfl›" hangi Günefl projelerinin ‹zmir'de uygu-
lanabilece¤i tart›fl›ld›.  

"Gelece¤in Günefl Kentleri ve Mimarisi"Söyleflisi
Doç. Dr. Çetin Göksu’nun Sunumuyla Gerçekleflti
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Etkinlikler

Edoardo Miola’n›n "Mimarinin Üç Boyutlu
Sunumu - Maket" Söyleflisi Gerçekleflti

Edoardo Miola taraf›ndan haz›rlanan "Mimarinin Üç Bo-
yutlu Sunumu - Maket" söyleflisi 25 fiubat 2008 tarihin-
de Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi seminer salonunda ger-
çekleflti.

Maketin bir tasar›m› veya fikri aktarma biçimlerinden bi-
ri oldu¤unu dile getiren Miola, modelin; sunuldu¤u kifli-
lerle, yak›n zamanda gerçekleflecek olan tasar›m ara-
s›nda bir iletiflim kurdu¤una de¤indi. Miola ayr›ca bu ile-
tiflimin efl zamanl› olarak tasar›mc› ile yafland›¤›na ve
bu sayede geri dönüfllere olanak sa¤land›¤›na de¤indi.

Maketin yap›m› aflamas›nda; kullan›lan malzemeden,
harcanan zamandan ve yap›lan organizasyondan söz
eden Miola, modele ruh katman›n önemine de¤inerek,
maket yap›m›n›n sadece endüstriyel bir etkinlik olmad›-
¤›na iflaret etti. 

Gemi modellerinden ve geçmiflte üstlendikleri görevler-
den söz eden Miola, modelin infla edilecek ürünü anla-
mak için gerçeklefltirilmesinin önemine bir kez daha de-

¤indi. Bir bina modelinin realistik, hiper-realistik, dina-
mik veya görsel olmas› durumlar›n› verdi¤i örneklerle
aç›klayan Miola, e¤er modeli bir temsil arac› olarak gö-
rüyorsak gerçekçi yap›lmas› gerekti¤ini aktard›. Röne-
sans’›n ahflap modellerine sunuflunda yer veren Miola,
ahflap malzemenin ba¤›fllay›c›, kabul edilebilir tavr›na
da de¤indi.

Dinamik simulasyon modelleri ürettiklerine de de¤inen
Miola, çeflitli projeler için rüzgar galerileri, ses ve ayd›n-
latma tekni¤i çal›flmalar›n› örnekler üzerinden aktard›. 

Modelin bir kavram›, tasar›m›, fikri temsil etme özelli¤i
tafl›d›¤›n› dile getirerek, proje ile ilgili analiz yapma im-
kan› sa¤lad›¤›n› dile getiren Miola, maketin hiçbir za-
man gerçe¤in d›fl›na ç›kmamas› gerekti¤ini aktard›. Mo-
delin dilinin, aktar›mda çok büyük önemi oldu¤unu söz-
lerine ekleyen Miola, materyallerin de bu ba¤lamda dile
uygun olarak seçilmesinin önemini vurgulad›.
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Kongre

‹talyan Mimarlar, Planlamac›lar, Peyzajc›lar ve Koruma-
c›lar (CNAPPC) taraf›ndan 29 Haziran – 3 Temmuz
2008 tarihleri aras›nda düzenlenecek olan UIA 2008
Torino Dünya Mimarl›k Kongresi kapsam›nda haz›rlanan
Günayd›n Mimarl›k (Good Morning Architecture) GMA
Mimarl›k Radyosu test yay›n›na bafllad›. Güncel mimar-
l›k haberleri, röportajlar, mimarl›k okullar› ile diyaloglar
ve ünlü mimarlarla tart›flmalar›n yer ald›¤› radyo progra-
m› internet üzerinden ya da podcast olarak dinlenebili-
yor. Radyo yay›n›na ulaflmak için: www.gma-radio.com
adresi kullan›l›yor. 

‹letiflim Adresi: UIA Torino Kongresi 2008

www.uia2008torino.org 

"Günayd›n 
Mimarl›k"

UIA Torino GMA RADYO
Program› Yay›na Bafllad›

29 Haziran – 3 Temmuz tarihleri aras›nda ‹talya’n›n To-
rino kentinde "Mimarl›¤› Aktarmak" (Transmitting Archi-
tecture) temas› alt›nda gerçeklefltirilecek olan 23. UIA
Dünya Mimarl›k Kongresi’ne kay›tlar devam ediyor. 

Kay›t ücreti kat›l›mc›lar için 100EU, ö¤renciler için ise
50EU olarak aç›kland›. Kay›tlar sadece Euro üzerinden
kredi kart› ve banka transferi ile gerçeklefltirilebiliyor. 

Kay›t için:
www.uia2008torino.org/U8T/Engine/RAServePG.php/P/26761U8T1009

Bilgi ‹çin:
info@uia2008torino.org http://www.uia2008torino.org 

Türkçe için:
www.mo.org.tr/index.cfm?sayfa=etkinlik&Sub=detail&RecID=429

Torino 2008: 23. UIA Dünya
Mimarl›k Kongresi’ne
Kay›tlar Devam Ediyor

bulte  3/20/08  11:33 AM  Page 26



27Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Ödül

Karadeniz Teknik
Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi ve Avrupa
Sanat Enstitüleri Bir-
li¤i (ELIA) ortakl›¤›n-
da düzenlenen De-
signtrain Konferans›
5–7 Haziran tarihle-
rinde Hollanda’n›n
Amsterdam kentinde
gerçeklefltirilecek.
Tasar›m E¤itimini Ta-
sarlamak temas› al-
t›nda düzenlenecek
olan konferans, mi-
marl›k e¤itiminin bi-
rinci senesinde ö¤-
rencilerin tasar›m fik-
ri ile karfl›laflmalar›

ve birinci s›n›f e¤itiminin farkl›l›klar› üzerine tekrardan
düflünmeyi ve farkl› deneyimlerin paylafl›lmas› hedefli-
yor. Kongre kültürel ve bölgesel koflullar alt›nda farkl›l›k
gösteren de¤iflik e¤itim metotlar›n›n tart›fl›lmas›n›n ya-
n› s›ra yeni düflünceler ve deneylerin sunulmas›na bir
ortam yaratmay› hedefliyor. 

‹letiflim Adresi: www.designtrain-ldv.com 

02. DESIGNTRAIN Tasar›m
E¤itimini Tasarlamak

5-7 Haziran 2008 / Amsterdam, Hollanda

Konferans› Mimarl›k E¤itimi Derne¤i [M‹MED] taraf›ndan her sene
periyodik olarak aç›lan M‹MED 2007 Mimarl›k Ö¤renci-
leri Proje Ödülleri’nin bu sene alt›nc›s› düzenlenmekte-
dir. Yar›flma mimarl›k lisans programlar›ndaki mimari
proje stüdyolar›n›n "2006–2007 bahar" ve "2007–2008
güz" yar›y›llar›n› kapsamaktad›r. Ayr›ca yar›flma, mimarl›k
alan›nda aç›k ve tek aflamal› olarak düzenlenmifl, ulusal
bir mimarl›k ö¤rencileri proje yar›flmas›d›r.

Jüri Üyeleri

Emre Arolat, Y. Mimar

Nur Ça¤lar, Prof. Dr

Bo¤açhan Dündaralp, Mimar

Nurbin Paker Kahvecio¤lu, Yrd .Doç.Dr.

Ahsen Özsoy, Prof. Dr.

Güven Arif Sarg›n, Doç. Dr.

Bülent Tar›m, Prof. Dr.

Leyla Tokman, Doç. Dr.

Murat Ulu¤, Yrd .Doç. Dr.

Sercan Y›ld›r›m, Prof. Dr.

Raportörler

Esra Gürbüz, Arafl. Gör.

Senem Kaymaz Koca, Arafl. Gör.

Emine Köseo¤lu, Arafl. Gör.

Mehmet Emin fialgamc›o¤lu, Arafl. Gör.

Ödüller
Mimed her yar›flma dönemi için ödül ve mansiyon say›-
s›n› ve bedellerini bütçe olanaklar› içerisinde belirler.
Mimed2008 için seçilen her bir baflar› ödülüne
1500YTL teflvik ödüllerine ise 750YTL para ödülü ve
plaketler verilecektir. 

M‹MED 2008 Mimarl›k
Ö¤rencileri Proje Ödülleri 
Teslim Tarihi:30.04.2008
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Yar›flma

Dan›fltay Baflkanl›¤› Hizmet Binas› Mimari Proje Yar›flmas› 

Teslim Tarihi: 17.06.2008

Dan›fltay Baflkanl›¤› Hizmet Binas› mimari projelerinin
elde edilmesi ifli, Kamu ‹hale Kurumu taraf›ndan 24
Aral›k 2002 tarih ve 24973 say›l› Resmi Gazete'de ya-
y›mlanan "Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mühendislik,
Kentsel Tasar›m Projeleri, fiehir ve Bölge Planlama ve
Güzel Sanat Eserleri Yar›flmalar› Yönetmeli¤i" kurallar›
içinde, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yar›flma-
ya ç›kar›lm›flt›r. Bu yar›flmaya Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤i üyesi mimarlar kat›labilir.

Jüri

Dan›flman jüri üyeleri:

Sumru Çörto¤lu, Dan›fltay Baflkan›

Taci Bayhan, Dan›fltay Üyesi Genel Sekreter

Sabri Özkan Erbakan, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Müsteflar› 

Emrullah Kardefl, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›   

Gürsel Alkan, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü

Tesisat Dairesi Baflkanl›¤› Makine fiube Müdürü, Mak. Müh.

Asli jüri üyeleri: 

F. Onur Bezirci, Mimar A.D.M.M.A. 

Ercan Çoban, Mimar A.D.M.M.A.   

Hasan Özbay, Y. Mimar A.D.M.M.A. - O.D.T.Ü. 

Ziya Tanal›, Mimar O.D.T.Ü. 

A. Tuna Acar, ‹nfl. Müh. G.Ü.M.M.F.

Yedek jüri üyeleri:

N. Cüneyt Akbulut, Mimar A.D.M.M.A.   

Nurperi ‹lhan, Mimar G.Ü.M.M.F.   

Mustafa C›sd›k, Y.‹nfl. Müh. G.Ü.M.M.F. 

Raportörler

Canay Çamur, Mimar O.D.T.Ü. 

Esra Turan Tombak, Mimar O.D.T.Ü. 

Onur Y›ld›z, Mimar O.D.T.Ü.

Not: Asli ve yedek jüri üyeleri ile raportörler soyad› harf
s›ras›na göre s›ralanm›flt›r.

Ödüller:

1. Ödül: 70.000 YTL

2. Ödül: 60.000 YTL

3. Ödül: 50.000 YTL

1. Mansiyon: 20.000 YTL

2. Mansiyon: 20.000 YTL

3. Mansiyon: 20.000 YTL

4. Mansiyon: 20.000 YTL

5. Mansiyon: 20.000 YTL

Sat›nalma: 30.000 YTL

Yar›flma flartnamesi ve eklerini almak için elden veya
posta ile Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Merkez Sayman-
l›k Müdürlü¤üne 50.-YTL yat›r›ld›¤›n› gösteren ve yar›fl-
mac›n›n ad›n› ihtiva eden makbuz ile Bay›nd›rl›k ve ‹s-
kan Bakanl›¤›, Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Dan›fltay
Baflkanl›¤› Hizmet Binas› Mimari Proje Yar›flmas› Rapor-
törlü¤üne (Vekaletler Caddesi No:1 Bakanl›klar / AN-
KARA) müracaat edilecektir.

Yar›flmaya kat›lan bütün projeler, sonucun ilan›ndan
sonra Ankara'da 1 hafta süre ile sergilenecektir.
Projelerin sergilendi¤i salonda 04 Temmuz 2008 Cuma
günü, saat 16.30'da kolokyum yap›lacakt›r.

bulte  3/20/08  11:33 AM  Page 28



29Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Yar›flma

Yozgat Belediye Baflkanl›¤› Ticaret, Kültür ve Sanat Merkezi
Ulusal Mimari Proje Yar›flmas› Teslim Tarihi: 03.06.2008

Çevre illerden farkl›, korunmas› gerekli, önemli (mimari
miras olarak nitelenebilecek) konutlara ve eserlere sa-
hip kent. Restore edilerek müzeye dönüfltürülen Niza-
mo¤lu Kona¤›, Belediye’ce yeni onar›lan Hayri ‹nan Ko-
na¤›, Saat Kulesi, Çapano¤lu Camii ve di¤erleri ile 19.
yüzy›l sonu ve 20. yüzy›l bafl›nda yap›lm›fl e¤itim yap›la-
r›, kentin korunmakta olan de¤erleridir.

Arsa üzerinde Belediye’ye ait olup, dershane olarak kul-
lan›lmakta olan yap›lar e¤itim dönemi sonunda y›k›larak
tüm arsan›n birlikte kullan›m›na olanak sa¤lanacakt›r.
Ancak projelendirmede arsan›n otopark olarak kullan›-
lan k›sm›nda inflaata öncelikle bafllanaca¤› düflünül-
mektedir. Projelendirmede bu konuda özen gösterilme-
si beklenilmektedir.

Yer Görme Belgesi 23 May›s 2008 tarihine kadar yar›fl-
ma raportörlü¤ünden al›nmal›d›r.

Yar›flma Takvimi:

Yar›flma Süresi: ‹lk ilan tarihi ile bafllay›p, 03 Haziran
2008 tarihinde saat 17:00’da sona erecektir.
Sorular ‹çin Son Tarih: 10 Nisan 2008 günü saat 17.00
Tasar›mlar›n Teslim Tarih ve Saati: 03 Haziran 2008
saat: 17,00

Ödüller

Birinci Ödül    : 50.000 YTL
‹kinci Ödül      : 40.000 YTL
Üçüncü Ödül  : 30.000 YTL
1.Mansiyon:15.000 YTL
2.Mansiyon:15.000 YTL
3.Mansiyon:15.000 YTL

Sat›nalma: 7.500 YTL
Sat›nalma: 7.500 YTL
Sat›nalma: 7.500 YTL
Sat›nalma: 7.500 YTL
Jüri Üyeleri:

Dan›flman Jüri Üyeleri:

Yusuf Bafler, Yozgat Belediye Baflkan› 

Murat fiahiner, ‹nflaat Mühendisi (Meclis Üyesi)

As›l Jüri Üyeleri:

Yaflar Bahri Ergen, Yrd.Doç.Dr  Bozok Üniversitesi Müh.Mim.Fakültesi

Yurdanur Sepkin, Y.Mimar  DGSA Çankaya Üniversitesi

Öner Olcay, Y.Mimar  DGSA Bozok Üniversitesi

Yakup Hazan, Y.Mimar.Rest.Uzman›  ADMMA/ODTÜ 

Ramazan Lekesiz, ‹nflaat Mühendisi GÜ. 

Yedek Jüri Üyeleri

Ünsal All›o¤lu, Mimar   Mimarlar Odas› YozgatTemsilcisi

fiükrü Ünal, Mimar   ADMMA

Abdullah fiorabat›r, ‹nflaat Mühendisi  GÜ.

Raportörler 

Eyyüp Tan›fl, Mimar   EÜ

Seyfettin Sam›k›ran, ‹nflaat Teknikeri AÜ

‹lhan Uzun, ‹nflaat Mühendisi  SÜ

Raportör Yard›mc›lar›

Haflmet Mete, Mimar   YTÜ

H.Mehmet Etli, ‹nflaat Mühendisi  AÜ

‹letiflim Adresi: www.yozgat-bld.gov.tr 
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Yar›flma

"‹stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir
Tiyatrolar› Beyo¤lu Sahnesi Mimari
Proje Yar›flmas›" Ulusal ve tek kade-
meli olarak yar›flmaya ç›kar›lm›flt›r.
‹BB – Etüd ve Projeler Daire Baflkanl›-
¤› Projeler Müdürlü¤ü taraf›ndan dü-
zenlenen yar›flma 6.761m2’ye yay›lan
alanda tasarlanacak tiyatro kompleksi
ve yak›n çevresinin düzenlenmesini
kapsamaktad›r. Yeni Tiyatro Binas›
Projesinin yap›laca¤› alanda bulunan
tescilli Beyo¤lu Vergi Dairesi binas› ile
entegrasyonunun sa¤lanmas› hedeflen-
mektedir. 

Yar›flmac›lar›n yer görme belgesi ala-
rak yar›flma alan›n› gördüklerini belge-
lemeleri gerekmektedir. "Yer Görme
Belgesi" Beyo¤lu Belediyesi ‹mar Mü-
dürlü¤ü’nden onaylat›larak kimlik zarf›
içine konulacakt›r. 

‹BB fiehir Tiyatrolar› Beyo¤lu Sahnesi Mimari Proje Yar›flmas›

Jüri Üyeleri

Dan›flman Jüri Üyeleri:
Dr. Kadir TOPBAfi, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› 

Ahmet Misbah DEM‹RCAN, Beyo¤lu Belediye Baflkan› 

Mehmet ACARCA, ‹BB fiehir Tiyatrolar› Müdürü 

Orhan ALKAYA, ‹BB fiehir Tiyatrolar› Genel Sanat Yönetmeni

Y›ld›z KENTER, Tiyatro Sanatç›s›

Kenan IfiIK, Sanat Dan›flman›

Ali TAYGUN, Tiyatro Sanatç›s›

Nurullah TUNCER, Tiyatro Sanatç›s›

Asli Jüri Üyeleri:

Prof.Dr.Sümer GÜREL, Y.Müh. Mimar Mim. Odas› Temsilcisi

Prof. Dr. Cengiz ERUZUN, Y.Mimar 

Prof. Dr. Özer ERENMAN, Y.Mimar 

Oktay EK‹NC‹, Y.Mimar

Turgut ALTON, Y.Mimar

Fikret BERKER, ‹nflaat Mühendisi ‹nfl. Müh. Odas› Temsilcisi

Hülya D‹NÇ ATILGAN, Peyzaj Y.Mimar› Peyzaj Mimarlar› Odas› Temsilcisi

Teslim Tarihi: 07.07.2008
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Leonardini’den Ahflap
Oyuncak Tasar›m Yar›flmas›

31Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Teslim Tarihi: 16 Nisan 2008

Oyunun önemini ön plana ç›karmak ve daha yarat›c› ne-
siller yetiflmesine katk›da bulunmak amac›yla
2005’den beri faaliyette bulunan Leonardini, gelenek-
sel oyuncaklar› yeniden yorumlayarak üretimini sa¤la-
mak ve yurtd›fl›na ihraç etmek amac›yla genç tasar›mc›-
lara aç›k ahflap oyuncak tasar›m› yar›flmas› düzenliyor. 

Mimar – flair Cengiz Bektafl, ressam – foto¤raf sanatç›-
s› ‹rfan Ertel, araflt›rmac›- koleksiyoner Sabiha Tansu¤,
yazar-flair Sunay Ak›n’›n yan› s›ra Aziz Uygur (7 yafl), De-
niz Tankurt (9 yafl) ve Irmak Tankurt’tan  (6 yafl) oluflan
seçici kurul ilk üçe giren ekipleri ve mansiyon kazanan-
lar› 23 Nisan 2008’de aç›klayacak. Birincilik Ödülü  5
bin, ‹kincilik Ödülü 3 bin, Üçüncülük Ödülü 2 bin YTL
olarak belirlendi. Mansiyon 1 ve Mansiyon 2 kazanan-
lara ise biner YTL ödenecek.

Tüm eserler 16 Nisan 2008 tarihine kadar, her gün
11:00-19:00 saatleri aras›nda Leonardini ma¤azalar›na
teslim edilecek. Detayl› bilgi edinmek ve yar›flmaya
kat›lmak için www.leonardini.com.tr’ye baflvurabilirsiniz.

Yedek Jüri Üyeleri:
Hasan KAHRAMAN, ‹nflaat Mühendisi  ‹nfl.Müh.Odas› Temsilcisi

Oya ÖKMEN, Y.Mimar

Yrd.Doç.Dr.Zafer AKDEM‹R, Y. Mimar Mim.Odas› Temsilcisi

Yrd.Doç.Dr.‹pek Müge ÖZGÜÇ ERDÖNMEZ, Peyzaj Y. Mimar›

Peyzaj Mimarlar› Odas›  Temsilcisi

Yar›flma Takvimi:
Yar›flman›n Bafllang›ç Tarihi: 07.03.2008

Yer Görme ve fiartname Al›m› için Son Tarih: 07.04.2008

Sorular ‹çin Son Tarihi: 14.04.2008

Sorular›n Yan›tlanmas› ‹çin Son Tarih: 21.04.2008 

Teslim Tarihi: 07.07.2008

Jürinin De¤erlendirmesi: 14.07.2008 – 19.07.2008

Sonuçlar›n ‹lan› : 28.07.2008 Pazartesi 

Ödüller:
1. Ödül     60.000  YTL  
2. Ödül     50.000  YTL 
3. Ödül     45.000  YTL  
1. Mansiyon  15.000 YTL 
2. Mansiyon  15.000 YTL 
3. Mansiyon  15.000 YTL 
4. Mansiyon  15.000 YTL 
5. Mansiyon  15.000 YTL 

Raportörler:

Bala AB‹RAL, Y.Mimar

Arzu (ÇET‹N) DURSUN, Y.fiehir Planc›s›    

Raportör Yard›mc›s›:

Esra KELEfi, Mimar

Çi¤dem ÇAKAR, fiehir Planc›s›    

Nigar GÜRSOY, Yazman

‹letiflim Adresi: arzu.dursun@ibb.gov.tr
Tel: (0212) 512 03 02  Faks: (0212) 514 10 16
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1. MANS‹YON
Ayhan Usta, Doç Dr. 

Gülay Usta, Prof. Dr.

Ali Kemal fieremet, Mimar

Mesut Yefliltepe, fiehir Planc›s› 

Buket Özdemir, Peyzaj Mimar›

2. MANS‹YON
Kenan Güvenç, Mimar 

Recep Üstün, Mimar 

Nazmiye Öztürk, Y. Mimar 

Coflkun Üreyen, Mimar  

3. MANS‹YON
M. Mürflit Günday, Mimar 

Hayri Anamurluo¤lu, Mimar

Turgay Atefl, Dr. (Dan›flman) 

Yar›flma

1. ÖDÜL 
Ervin Garip, Y. Mimar

S. Banu Bafleskici Garip, Y. Mimar 

2. ÖDÜL
Erhan Vural, Mimar 

3. ÖDÜL
Korhan Torcu, Y. Mimar

Ali Akarsu, Y. Mimar

Asl›han Özaslan, Peyzaj Mimar› (Dan›flman) 

Sergi 29 MART 2008 Tarihine ka-
dar Adana Valili¤i Kültür Sanat
Merkezi-Türkoca¤› Mah. Ulus
Cd.(Tarihi K›z Lisesi Binas›) Sey-
han/Adana adresinde sergilene-
cek olup, 29 Mart 2008 Cumarte-
si günü ödül töreni ve kolokyum
gerçeklefltirilecektir.

Adana Büyükflehir Belediyesi Ziyapafla Mahallesi-Mimar
Sinan Park› Kesimi Kentsel Tasar›m Ulusal Proje
Yar›flmas› Sonuçland›

ÖDÜLLER

MANS‹YONLAR
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4. MANS‹YON
Mehmet Z. Hattapo¤lu, Peyzaj Mimar› (ekipbafl›)

‹. Esgin Zorlu, fiehir Planc›s›

Demet Karao¤lu, Peyzaj Mimar› 

Eda Birge Eraslan, Peyzaj Mimar› 

Jülide Alp, fiehir Planc›s› 

‹brahim Alp, fiehir Planc›s› 

Oknur Çal›flkan, Mimar 

5. MANS‹YON 
Oktan Nalbanto¤lu, Peyzaj Mimar› (ekip bafl›)

Ufuk Ertem, Mimar 

Okan Can, fiehir Planc›s› 

Tu¤ba Akyol, Peyzaj Mimar› 

Tar›k Yaflar, Peyzaj Mimar› 

SATINALMA
Özgür Bingöl, Y. Mimar (ekip bas›)

‹lke Barka, Y. Mimar

Emre Savga, Mimar 

Tuba Türkmen, Mimar 

Berna Göl, Mimar 

SATINALMA
Bülent Tar›m, Mimar (Ekip Bafl›)

Zafer Akdemir, Mimar 

SATINALMA
Mucip Ürger, Y. Mimar 
Ali Özer, Mimar 
SATINALMA
Günay Erdem, Y. Mimar (ekip bafl›)

Sunay Erdem, Peyzaj Mimar›

SATINALMA 
Tuba Çak›ro¤lu, Mimar (ekip bafl›) 

Erdem Y›ld›r›m, Mimar

Yar›flma

SATINALMALAR

Sinan’dan bugüne Ka-
mu Mimarl›¤› "Devlet ve
Uygarl›k"…  Afifl Yar›fl-
mas› sonuçland›. Mi-
marlar Odas› Kayseri
fiubesi taraf›ndan Mi-
mar Sinan Günleri kap-
sam›nda düzenlenen ya-
r›flmaya 119 kat›l›m ol-
mufl ve 10 Mart tarihin-
de toplanan jüri üyeleri-
nin yapt›klar› de¤erlen-
dirme sonucunda afla¤›-
daki ödüller verilmifltir.

Ödüller:

1. ÖDÜL: Altu¤ KASALI
2. ÖDÜL: Soner KOÇ
3. ÖDÜL: Üçüncülük ödülü almaya de¤er afifl bulunama-
m›flt›r.

Mansiyonlar:

MANS‹YON: ‹smail fiENER
MANS‹YON: Zeynep YILMAZ
MANS‹YON: Mehmet BABAYA⁄MUR
MANS‹YON: Feyza fiAH‹N

Sinan’dan Bugüne 
Kamu Mimarl›¤› 
"Devlet ve Uygarl›k"…
Afifl Yar›flmas› Sonuçland›
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Yar›flma

T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› 1.Ulusal Esere ve Eme¤e
Sayg› Resim, Afifl, Logo ve Karikatür Yar›flmas› 

1.Ulusal Esere ve Eme¤e
Sayg› Resim, Afifl, Logo
ve Karikatür Yar›flmas›
herkese aç›kt›r. Her kat›-
l›mc› belirtilen alanlara en
fazla 3 özgün eseriyle ka-
t›labilir. Sergilemeye de-
¤er bulunan, ödül ve man-
siyon alan eserler bir ka-
talogla belgelenecektir.    

Düflünce en yüksek fre-
kansl› enerjidir. Geliflen
dünyada temel hak ve öz-
gürlükler yan›nda uygar
dünyan›n öne ç›kard›¤› en

temel hak alanlar›ndan biri de eme¤in korunmas› ve dü-
flünce alan›n›n gelifltirilmesidir. 

Yüksek enerji alan› diye adland›r›lan bu alan›n korunma-
s› ve üretime dönüfltürülmesi için öncelikle e¤itim alan›-
n›n ve toplumun bilinçlendirilmesi flartt›r. 

Esere, Eme¤e Sayg› Resim, Afifl, Logo ve Karikatür Ya-
r›flmas› üretkenli¤i gelifltirme, farkl›l›klar› koruma, ente-
lektüel kültür ve uygarl›k alanlar›n› ça¤ aflamalar›n›n ge-
tirdi¤i yeniliklere ve ça¤dafl dünya toplumuna kazand›r-
ma hedefinde önemli bir bilinçlendirme projesidir. Bu
projenin hedefi ve amac› AB Birli¤ine girifl sürecinde Fik-
ri ve S›naî Haklar alan›nda yaflan›lan sorunlar›n afl›lma-
s› ve toplumun bütün alanlar›yla bilinçlendirilmesidir.  

Bu do¤rultuda üniversite ve görsel sanat e¤itimi veren
kurumlar, bilgi ve düflünce üreten alanla, tüketen alan›n
eflteflli¤i göz önünde bulundurulmufltur.  

Son Kat›l›m Tarihi: 18.04.2008
Ödüller 

Karikatür:   
Birincilik :  7.000.-YTL. + Baflar› Belgesi
‹kincilik :  5.000.-YTL. + Baflar› Belgesi
Üçüncülük :  3.000.-YTL. + Baflar› Belgesi 
Üç adet Mansiyon (her biri için) 750.-YTL. + Baflar› Belgesi
GESAM Özel Ödülü + Baflar› Belgesi

Afifl:    
Birincilik :  7.000.-YTL.+ Baflar› Belgesi
‹kincilik :  5.000.-YTL. + Baflar› Belgesi
Üçüncülük :  3.000.-YTL. + Baflar› Belgesi 
Üç adet Mansiyon (her biri için) 750.-YTL. + Baflar› Belgesi
GESAM Özel Ödülü + Baflar› Belgesi

Logo:
Birincilik :  4.000.-YTL. + Baflar› Belgesi 
‹kincilik :  3.000.-YTL. + Baflar› Belgesi 
Üçüncülük :  1.500.-YTL. + Baflar› Belgesi
GESAM Özel Ödülü + Baflar› Belgesi 

Resim:
Birincilik :  4.000.-YTL. + Baflar› Belgesi 
‹kincilik :  3.000.-YTL. + Baflar› Belgesi 
Üçüncülük :  1.500.-YTL. + Baflar› Belgesi
Üç adet Mansiyon (her biri için) 750.-YTL. + Baflar› Belgesi 
GESAM Özel Ödülü + Baflar› Belgesi

Yar›flmada ödül ve mansiyon alan eserler ve kullan›m
haklar› T.C.Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Telif Haklar› ve Si-
nema Genel Müdürlü¤ü’ne aittir. 

‹letiflim Adresi: www.gesam.org.tr
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Yar›flma

Çelik ve Yaflam" Foto¤raf
Yar›flmas›

Türk Yap›sal Çelik Derne¤i’nin ö¤-
renci kolu olan Çelik Yap›lar Ö¤-
renci Kulubü; Çelik yap›lar›n
önem ve özelli¤ine dikkat çek-
mek, Türkiye’de ulusal ve ulusla-
raras› standartlara uygun çelik
yap› kullan›m›n›n geliflmesinde
ve yayg›nlaflmas›na katk›da bu-
lunmak, meslek hayat›nda çelikle
iç içe olacak ö¤rencilere çeli¤i
sevdirmek amac›yla "Çelik ve Ya-
flam" temas›yla bir foto¤raf yar›fl-
mas› düzenliyor. 

Son Baflvuru Tarihi: 21.04.2008

Ödüller:
1.Ödül :2000 YTL 
2.Ödül :1500 YTL
3.Ödül :1000 YTL
Yar›flma takvimi 
Son Kat›l›m Tarihi: 21 Nisan 2008
Seçici Kurul De¤erlendirmesi: 25 Nisan 2008 
Sonuçlar›n Aç›klanmas›: 28 Nisan 2008
Ödül Töreni ve Sergi: May›s 2008
Jüri: 
Emin HAKARAR Foto¤raf Sanatç›s›

Murat GERMEN Foto¤raf Sanatç›s›, Ö¤retim Görevlisi

Cemal EMDEN Mimar, Foto¤raf Sanatç›s›

Nadir EDE Foto¤raf Dergisi Yay›n Yönetmeni

Sedat M‹RKELAM Foto¤raf Sanatç›s›

Selçuk ÖZD‹L TUCSA Yönetim Kurulu Üyesi

Raportör: Pelin Putak

Yard›mc› sponsor: TAV ‹nflaat A.fi

Bas›n sponsoru: Photoworld Dergisi

‹letiflim Adresi: fotograf@tucsa.org www.tucsa.org 

1. EFOD Ulusal Foto¤raf
Yar›flmas› Su ‹çin(de) 3 Ç›¤l›k
Son kat›l›m tarihi: 12.05.2008

Edirne Foto¤raf Sanat› Derne¤i
(EFOD), ANKAmall Al›flverifl
Merkezi ifl birli¤iyle Zeugma, Al-
lianoi ve Hasankeyf'i konu alan
'Su için(de) 3 Ç›¤l›k' adl› ulusal
foto¤raf yar›flmas› düzenleyecek. 
EFOD'dan yap›lan yaz›l› aç›kla-
mada, Türkiye'nin kültürel zen-
ginlik aç›s›ndan dünyan›n en
önemli yerlerinden biri oldu¤u
belirtildi. 
Ancak bu de¤erlerin günümüz-
de 'umars›zca yok edildi¤i' ifa-

de edilen aç›klamada, 'Son zamanlarda umars›zl›k sonucu
sular alt›nda kalan Zeugma'dan sonra Allianoi ve Hasan-
keyf de sular alt›nda kalma tehlikesini yafl›yor. Bunlar gibi
baflka trajedilerin yaflanmamas› ve h›zla yok etti¤imiz kül-
türel miraslar›m›z›n sahiplenilmesi için EFOD, ANKAmall'un
ifl birli¤iyle foto¤raf yar›flmas› düzenlenecek.'denildi. 
Aç›klamada, amatör ve profesyonel foto¤rafç›lara aç›k
olan yar›flman›n jüri üyeliklerini, Coflkun Aral, Okan Bayül-
gen, Nadir Ede, Ara Güler, Behiç Günalan, Serdal ‹yiiz ve
Ahmet Yarafl'›n yapaca¤› bildirildi. 
Son kat›l›m tarihi 12 May›s olan yar›flman›n tan›t›m toplan-
t›s› 16 fiubat Cumartesi günü ‹stanbul'da yap›lacak. 

Ödüller
Allianoi Ödülü :2.000 YTL
Hasankeyf Ödülü :2.000 YTL
Zeugma Ödülü :2.000 YTL
Özel Ödül (Trakya Üniversitesi) :1.000 YTL
Özel Ödül (EFOD Edirne Foto¤raf Sanat› Derne¤i) :1.000 YTL
Özel Ödül (ANKAmall Al›flverifl Merkezi) :1.000 YTL
‹letiflim Adresi: leventosun@hotmail.com  
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Haber

AKP, 2003 y›l›nda gelir elde etmek için kamuoyunda k›-
saca 2B orman arazilerinin sat›fl›n› gündeme getirmifl,
bu giriflim birçok çevre örgütü, kamuoyunun tepkisi ve
10. Cumhurbaflkan› Sezer'in veto karar› ile engellen-
miflti. Sezer, veto gerekçelerinden birinde, düzenleme
ile devlet ormanlar›n›n gerçek ya da tüzel kiflilerce iflle-
tilmesine olanak sa¤land›¤›n› ve bunun orman iflgalcile-
rini özendirece¤ini ve ormanlar›n varl›klar›n› tedit edece-
¤ini vurgulam›fl, devletin görevinin ülkenin orman gibi
zenginliklerini satmak de¤il korumak oldu¤unu belirtmiflti.

Ancak, AKP seçim sonras› 2B orman arazilerinin sat›fl›-
n›, kapsam›n› daha da geniflleterek yeniden gündeme
getirdi. Türkiye'nin orman do¤al varl›¤›n›n tehlikede ol-
du¤unu belirten çevreciler, "2B Arazileri Sat›lmas›n" im-
za kampanyas› bafllatt›. "Soruna dönüflen konunun çö-
zülmesi zorunludur, ancak 'sat›fl' do¤ru yöntem de¤il-
dir" denilen çevrecilerin bildirgesinde, flunlar kaydedildi:

"Siyasal iktidarlar dört y›l vadelidir, iktidara gelmek için
yak›lmas›na, talan edilmesine göz yumulan do¤al or-
manlar›m›z›n yerine gelmesi ise mümkün de¤ildir." 
Kaynak: Birgün

2B Arazileri Sat›lamaz...
Europa Nostra, Allianoi’nin
Kurtuluflunu EXPO 2015’te Buldu

Tarihi miras›n korunmas› ilgili 250 Avrupa kuruluflunu
temsil eden Europa Nostra, uluslararas› fuarlar bürosu
sekreteri Vicente González Loscertales ve ‹zmir valisi
Cahit K›raç’a, tarihi kent Allianoi’nin korunmas›n› sa¤la-
mak üzere müdahale etmeleri konusunda baflvuruda
bulundu.

Allianoi, bilinen en büyük ve en iyi korunmufl, halen fli-
fal› termal sulara sahip tarihi tedavi merkezlerinden biri
olarak görülüyor. Allianoi'nin arkeolojik emsalsiz de¤eri
2001 y›l›nda Kültür Bakanl›¤› Do¤al ve Kültürel Miras›n
Korunmas› konusunda görevli ‹zmir Bölge Komitesi tara-
f›ndan da kabul edilmifl ve Allianoi A s›n›f› korunmas›
gerekli arkeolojik alan ilan edilmiflti. 

EXPO 2015 için belirlenen ‘Herkes için Sa¤l›k’ temas›-
n›n, tarihteki en önemli tedavi merkezlerinden birini yok
etmekle uyumsuzlu¤una de¤inilen aç›klamada; EXPO
2015’in, Allianoi’yi kurtarmak için önemli bir f›rsat oldu-
¤una da yer verildi.

Europa Nostra’n›n baflvurusu öncesinde, bu konuda
pek çok Türk uzman ve derne¤inin, Avrupa Birli¤i kuru-
lufllar›n›n ve içlerinde Europa Nostra, EAA ve ICO-
MOS’un da bulundu¤u uluslararas› koruma kurullar›n›n
yapm›fl olduklar› uyar› ve baflvurular yer almaktayd›.
Foto¤raflar için kaynak: http://www.allianoi.org/main/tr/default.asp
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Haber

UNESCO'nun Dünya Miras Liste-
si'ne ald›¤› beyaz cennet Pa-
mukkale'de, bir tarih ve çevre
ay›b› yaflan›yor. Pamukkale'deki
antik havuzun etraf›ndaki tesis-
lerin y›k›m› s›ras›nda, bir kepçe
dikkatsizlik sonucu termal iletim

kanal›n› aç›nca, çamurlu sular antik havuza doldu.
Kleopatra'n›n yüzdü¤ü havuz olarak da bilinen Denizli
Pamukkale'deki antik havuzun etraf›ndaki yap›lar, Ayd›n
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu'nun verdi¤i
karar uyar›nca ‹l Özel ‹daresi'nce y›kt›r›lmaya baflland›.
Kaynak: Hürriyet

Devlet Planlama Teflkilat› (DPT) 'Ekonomik Geliflmeler
Ocak 2008' raporunu aç›klad›. Raporun içerisinde yer
alan inflaat sektörüne iliflkin veriler, düflüfle iflaret eder-
ken; inflaat sektörünün di¤er sektörlere olan yans›ma-
lar› da düflündürücü boyutlara ulaflt›.

2003 y›l›ndan 2006 y›l›na kadar yüksek oranlarda artan
inflaat ruhsat say›s›, 2006 ve 2007 y›llar›nda büyük
oranda azalmaya bafllad›. Belediyelerin verdi¤i inflaat
ruhsat say›s› 2006'n›n ikinci 6 ay›nda önceki y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 7,7 düfltü. Rakam, 2007'nin 9
ayl›k döneminde 2006'ya oranla yüzde 0,2 geriledi. ‹n-
flaat katma de¤eri hesaplama yöntemlerine göre bu ge-
liflme, gelecek dönemde inflaat sektöründe büyüme h›-
z›n›n afla¤›ya inmesine yol açacak.

‹nflaat Ruhsat Say›s› Düfltü

Pamukkale’de Y›k›m

Seymenler Restaurant 
Bornova Çiçekli - Yakaköy % 10
‹letiflim Adresi:
ayberk.savasan@gmail.com  sibel.cambay@gmail.com
Tel: 0 532 267 83 08  - 0 232 377 55 65

‹zmir Modern E¤itim Dersaneleri
‹zmir Modern E¤itim Dersaneleri Odam›z üyeleri 1. derece
yak›nlar›na % 20 indirim imkan› sunmaktad›r.
‹letiflim Adresi:
Gaziosmanpafla Bulvar› No: 2 Hilton Center Kat. 3 Çankaya / ‹zmir
Tel: 441 46 79

MTN Digital Bask› Merkezi
MTN Digital Bask› Merkezi Odam›z üyelerine kopyalama
hizmetlerinde %10 indirim, di¤er ürünlerde de özel fiyat ta-
rifesi 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 üye-
si mimarlar›m›z›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yönelik iflbirli¤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
Ege Sa¤l›k Hastanesi 

Ege Sa¤l›k Hastanesi Odam›z üyeleri 1. derece yak›nlar›na
indirim imkan› sunmaktad›r.
‹letiflim Adresi:
1399 Sok. No:25 Alsancak / ‹ZM‹R Tel.: 0.232.463 77
00 (pbx) - 
Fax:  0.232. 463 03 71 • www.egesag@ttnet.tr

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ile
Anlaflmal› Kurulufllar
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Louvre Müzesi ‹slam Sanatlar› Bölümü’nden seçilmifl yak-
lafl›k 250 eser Türk Telekom’un katk›lar›yla sergilenmek
üzere ‹stanbul Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müze-
si’nde. 

Dünyan›n en ünlü müzelerinden biri olan Louvre ile Sak›p
Sabanc› Müzesi aras›nda imzalanan befl y›ll›k kültürel ve
bilimsel iflbirli¤i anlaflmas›n›n ilk faaliyeti olarak aç›lan
sergi, ‘Louvre Koleksiyonlar›ndan Baflyap›tlarla ‹slam Sa-
nat›n›n Üç Baflkenti: ‹stanbul, Isfahan, Delhi’ ad›n› tafl›yor. 

Sak›p Sabanc› Müzesi ile Louvre aras›nda 2000 y›l›nda
Paris’te 'hat sanat›' koleksiyonu sergisiyle bafllayan ya-
k›nlaflman›n yeni büyük çapl› meyvesi olacak etkinlik, Os-
manl›, Safavi ve Baburi medeniyetlerinin zengin ve görkem-
li ça¤lar›n› gözler önüne seriyor. Böylelikle ayn› dönemde
ayn› co¤rafyada hüküm süren üç imparatorlu¤un genifl ile-
tiflim a¤› ve etkileflim yelpazesini gözler önüne seriyor.

‹letiflim Adresi: http://muze.sabanciuniv.edu/

Louvre ‹slam Sanatlar›
Koleksiyonu Sak›p Sabanc›
Müzesi'nde

Viyana Chicago Sergisi 

Sergi

19 fiubat - 1 Haziran 2008 ‹stanbul Bilgi Üniversi-
tesi’nin Mimari Tasa-
r›m Yüksek Lisans
Program› B‹LG‹-M‹MAR-
LIK ve VitrA’n›n iflbirli-
¤iyle gerçeklefltirilen
"VitrA ile Mimari Keflif:
Viyana Chicago - Metro-
pol ve Mimarl›k" bafll›k-
l› sergi, 12 Mart’ta ka-
p›lar›n› ziyaretçilere
açacak. Santralistan-
bul’da düzenlenecek
serginin aç›l›fl günü,

"Metropol ve Mimarl›k" konulu bir panel de düzenlene-
cek. Panele; Prof. Dr. Günkut Ak›n, Prof. Dr. ‹hsan Bil-
gin, Doç. Dr. Sibel Bozdo¤an, Prof. Dr. Murat Güvenç ve
Doç. Dr. Tansel Korkmaz kat›lacak. 
Sergide yer alan eserler, B‹LG‹-M‹MARLIK’›n VitrA’n›n
deste¤iyle Viyana ve Chicago’ya yapt›¤› inceleme amaç-
l› mimarl›k gezileri s›ras›nda, Cemal Emden taraf›ndan
çekilen foto¤raflardan ve foto¤raflara efllik eden metin-
lerden olufluyor. Sergi, Viyana ve Chicago metropolleri-
ni "Kentler", "Mimarlar" ve "Kamusal Alanlar" olmak
üzere üç ana bafll›k alt›nda ele al›yor. 
VitrA’n›n, gelece¤in mimarlar›n›n e¤itimine katk›da bu-
lunmak, ça¤dafl bilgilerle donat›lmalar›na zemin haz›rla-
mak amac›yla destek verdi¤i geziler, B‹LG‹-M‹MARLIK li-
sans program›n›n zorunlu derslerinden olan "Dünya
Kentleri" kapsam›nda gerçeklefltirildi. Sergi, 27 Nisan
2008’e kadar izlenebilecek.
‹letiflim Adresi: http://www.santralistanbul.com 

12 Mart - 27 Nisan 2008 
Santralistanbul
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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 : 2008/1 Bask› Tarihi: 15/01/2008
Bask›: DORUK GRAF‹K (0.212) 629 01 26

TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ ADINA
SAH‹B‹ : Hasan TOPAL 
SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU

BÜLTEN‹

09.02.2008 tarihinde kay-
betti¤imiz de¤erli meslekta-
fl›m›z Cahit Akan (Güzel Sa-
natlar Akademisi, 1952),
704 sicil numaras› ile Oda-
m›za kay›tl› idi.
Üyemizin ailesine, dostlar›na
ve tüm meslektafllar›m›za
baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Cahit Akan, Coca Cola Binas›

YEM Yay›n, Do¤an Kuban’›n
"Osmanl› Mimarisi" Adl›
Yap›t›yla "Memet Fuat
Yay›nc›l›k Ödülü"nü Ald›

De¤erli Hocam›z Prof. Dr. Atilla
Cimcoz’u 18.03.2008 günü
kaybettik. Atilla Cimcoz, mimar-
l›k ö¤renimini Paris’te Ecole
Nationale Superieure des Be-
aux-Arts’›n Mimarl›k Bölü-
mü’nde tamamlam›flt›. DEÜ Mi-
marl›k Fakültesi Mimarl›k Bölü-
mü’nde uzun y›llar Ö¤retim
Üyesi olarak yer alan Cimcoz,
ayn› üniversitede Bölüm Bafl-
kanl›¤› görevini de üstlenmiflti. 

Hocam›z›n ailesine, dostlar›na, ö¤rencilerine ve tüm
meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Osmanl› Mimarisi
720 sayfa, 23,5 x 31 cm, sert ka-
pak, flömizli
1000’e yak›n renkli foto¤raf, çizim
ve gravür
Foto¤raflar: Mimar-foto¤raf sanat-
ç›s› Cemal Emden
Editör: Gülçin ‹pek

Cahit Akan

Atilla Cimcoz

Yay›nc› Memet Fuat’›n an›s›na düzenlenen "Memet Fu-
at Elefltiri/‹nceleme, Deneme, Yay›nc›l›k Ödülleri" kap-
sam›ndaki yay›nc›l›k ödülü, aranan iyi kitap seçimi, do¤-
ru çeviri ve özenli bas›m gibi özelliklerin yan› s›ra, de-
vaml›l›¤›n; belli ilkeler do¤rultusunda özenle ve ›srarla
çal›flman›n da ödüllendirilmesi gerekti¤i düflüncesiyle
belirlendi. Bu ödüle Osmanl› Mimarisi adl› yap›tla aday
gösterilen YEM Yay›n, tüm bu de¤erlerin haricinde "bir
uzmanl›k alan›nda gösterdi¤i titiz ve ödünsüz yay›nc›l›k
ilkelerinden ötürü" ödülün sahibi oldu. 

Yitirdiklerimiz
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