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Gündem:

1.Yönetim Kurulu ad›na aç›l›fl ve bir Baflkan, iki Bafl-
kan Yard›mc›s›, dört Yazman’dan oluflan Baflkanl›k Di-
van›  seçimi, (Sayg› Duruflu),
2. Yönetim Kurulu Çal›flma Raporu’nun ‹ncelenmesi ve
hakk›nda karar verilmesi, 
3. Yeni dönem çal›flmalar› için ilkelerin saptanmas›,
4. Yeni dönem 1. y›l bütçesinin görüflülerek Oda Yöne-
tim Kurulu’na önerilecek fleklinin saptanmas›,
5. Yönetim Kurulu’na Yard›mc› Organ Komite ve Ko-
misyonlar›n saptanmas› ve çal›flma esaslar›n›n belir-
lenmesi,
6. Adaylar›n belirlenmesi,
7.Adaylar›n tutanaklara kaydedilerek ilan› ve kapan›fl
8. Seçimler
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19-20 kas›m 2005 tarihlerinde Antalya’da gerçekleflen
Dan›flma Kurulu’nda "Yeni Yat›r›m Kararlar› ve Kentsel
Dönüflüm Projeleri" konusunda bir çal›flma yönünde ya-
p›lan öneri kabul edilerek Niyazi Duranay, Sabri Orcan,
Bülent Özkaya, Ali Ulusoy ve Eyüp Muhcu’nun olufltur-
du¤u bir komisyon kuruldu. Komisyon, afla¤›da yer alan
aç›klamay› kamuoyuna sunulmak üzere haz›rlad›:

50 y›l› aflk›n bir süredir ça¤dafl kentleflme ve kalk›nma
politikalar› olmayan ülkemizde sürdürülen plans›z kent-
leflme politikalar›, ulafl›m› karayolu tafl›mac›l›¤›na indir-
geyen ulafl›m tercihleri ve yanl›fl yat›r›m kararlar› sonu-
cu kentlerimiz kaçak ve sa¤l›ks›z bir büyüme göstermifl-
lerdir. Bunun sonucu olarak bugünkü kentlerimizde ula-
fl›m, altyap›, yeflil alan ve ortak donat› alanlar› son de-
rece yetersiz kalm›flt›r. Nitelikli ve depreme karfl› güven-
li yap›laflma, yaflan›l›r yaflam çevrelerinden yoksundur
kentlerimiz ve kentlilerimiz. Her bak›mdan kaos ortam›
yaflanmaktad›r soka¤›m›zda, mahallemizde ve kentleri-
mizde…

Küresel sermayenin dünya görüflüne denk düflen "dün-
ya kenti" ve "markalaflma" söylemleriyle, kentlerimizin
as›l "markas›" olan tarihsel kimlikleri yok edilmek isten-
mektedir. 

Bu anlay›fl çerçevesinde gündeme gelen kentsel dönü-
flüm projeleri, ne yaz›k ki kentlerimizin sorunlar›n› çöze-
bilecek bir niteli¤e sahip de¤ildirler. Tam tersine var

olan sorunlar› daha da artt›rmakta ve yeni sorunlar› da
beraberinde getirmektedirler. "Siyasal ve kentin rant›na
el koyma" amaçlar›yla projelerin gerçeklefltirilmek is-
tendi¤i aç›kt›r. Küresel flirketlerin ve yerli ortaklar›n›n
yat›r›m kararlar›n›n önünü açmak için kentlerimizin ve
ülkemizin yöneticileri yasalar›, hukuku, kentleflme ilke-
lerini, bilimi, kamu ve toplum yarar›n›, tarihsel ve çevre-
sel de¤erleri hiçe saymaktad›rlar.

Yeni yat›r›m kararlar› ve kentsel dönüflüm projeleri, ül-
kemizin bütün kentlerini ve yaflam kaynaklar›n› tahrip
edebilecek niteliktedir. Bu nedenle son y›llarda gün-
demde olan kimi yat›r›m kararlar›n›n ve kentsel dönü-
flüm projelerinin sa¤l›kl› kentleflme ve toplumumuzun
gereksinimleri do¤rultusunda de¤ifltirilmesi gerekmek-
tedir. fiöyle ki: 

• Demiryolu ve denizyolu öncelikli toplu tafl›ma tercih
edilmeli; ulafl›m sorununu çözmeyen, otomobil lobileri-
ne ve arsa spekülatörlerine rant sa¤layan otoyol ve köp-
rülü Bo¤az geçifli gibi projeler gündemden kald›r›lmal›-
d›r.

• Turizm yatak kapasitelerini artt›rmak amac›yla kamu-
sal ve k›y› alanlar›n›n h›zla talan edilmesi kamu ve top-
lum yarar›na ayk›r› oldu¤u gibi çevresel de¤erleri de tah-
rip etmektedir.Turizm alanlar›n›n planlama ilkeleri do¤-
rultusunda ele al›nmas› halinde "turizmi gelifltirme"nin
mümkün olaca¤› bilinmelidir.

• Kentlerimizin ve özellikle Cumhuriyetin simgeleri olan
AKM’ler, Ulus Tarihi Kent Merkezi, Güven An›t› ve Par-
k›, radyoevleri, okullar gibi pek çok yap›lar y›k›larak yer-
lerine "rant tesisleri" yap›lmak istenmektedir. Oysa söz
konusu yap›lar toplumsal belleklerimizde ça¤dafllaflma-
n›n kültürel mekanlar› olarak yerlerini alm›fllard›r. Bu ya-
p›lar› y›kmak; zorunlu bir gereksinimden de¤il, ça¤dafl-
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laflmaya ve uygarlaflmaya kapal› bir dünya görüflünden
kaynaklanmal›d›r.

• ‹stanbul’da Tophane-Karaköy-Sal›pazar› ve Haydarpa-
fla K›y› ve Liman alan›, Samsun, Kufladas›, Mersin, ‹s-
kenderun gibi ülkemizin kentlerinin k›y› ve liman alanla-
r› küresel sermayenin üssü ve iflgal alan› haline gel-
mektedir. Do¤a, tarih ve kentsel de¤erlerini tahrip
eden, kentli haklar›n›n gasb› niteli¤indeki "port"lar
kentlerimizin ve ülkemizin pek çok aç›dan gelece¤ini ka-
rartmaktad›r.

• Kentlerimizin elde az miktarda kalan kamusal alanla-
r›na Dubai Towers gibi kuleler dikilmek istenmektedir.
Kentlerimizin tüm de¤erlerini tüketen ve kaynaklar›n›
sömüren, ulafl›m sorunlar›n› daha da artt›ran, yetersiz
olan altyap›, kent ortak donat› alanlar› ve yeflil alanlar›
daha da yetersiz hale getiren projeleri hiçbir kural tan›-
madan gerçeklefltirmeye çal›flmak bu topraklara, kültü-
rümüze, toplumumuzun ortak de¤erlerine ve tarihimize
ihanet anlam›na gelmektedir. 

• Kentsel dönüflüm planlar›n›n sosyal niteli¤i yoktur.
Ortak yaflama kültürünün yok edildi¤i, ayr›cal›klar›n ör-
gütlendi¤i bir yaflam› dayatmaktad›rlar. Mortage finans-
man sistemiyle finansman kurulufllar›n›n ve yat›r›mc›la-
r›n ç›karlar› do¤rultusunda; konut gereksiniminden ziya-
de pazarlama anlay›fl›na dayanan, estetikten yoksun,
kent dokusuyla ba¤daflmayan, toplumsal dayan›flma ve
ulusal kaynaklara dayanmayan bir yap›laflma öngörül-
mektedir. Bu yap›laflma modeli; tüketici haklar›n› koru-
mayan, ekonomik krizi de tetikleyebilecek ve d›fl borçla-
r› artt›ran nitelikleriyle sürdürülebilir bir kentleflme mo-
deli olamaz.

• Orman Yasas›’n›n 2.b. Maddesi’nde yap›lmak iste-
nen de¤ifliklikle orman alanlar›n›n var olan iflgallerinin
yasalaflmas› ve yeni iflgalleri de meflrulaflt›rmas›n› he-

defleyen giriflimler anayasal engellere ra¤men yeniden
gündeme getirilmektedir. ‹MF’ye borç ödemek ad›na ül-
kemizin elde kalan son orman alanlar›n›n yok edilerek
çölleflmesine neden olaca¤› aç›k olan düzenlemeler ka-
bul edilemez.

• Milli parklar, günübirlik alanlar ve yeflil alanlar "turizm
veya ticari tesis alan›" olarak yat›r›mc›lara pazarlan-
maktad›rlar. Ülkemizin tüm do¤al de¤erleri yok olma du-
rumuyla karfl› karfl›ya kalmaktad›r. 

• Ülkemizin kentleri "yerelleflme" söylemlerine ra¤men
bugün geçmiflten daha fazla merkezi hükümet taraf›n-
dan yönetilmektedir. Merkezi müdahaleler kentlerimizin
"rantiye alan›" haline gelmesinde belirleyici bir etken-
dir. Kent halk›n›n iradesini yok sayan bu müdahaleler;
planl› kentleflmenin ve demokratikleflmenin önünde en-
gel oluflturmaktad›r. 

Nispi demokratik kazan›mlar›, hak ve özgürlükleri yok
edecek; sa¤l›ks›z kentleflmenin yan›nda sosyal bir dep-
reme de neden olabilecek bu anlay›fltan kaynaklanan
giriflimlerin terk edilmesi yaflamsal öneme sahiptir.

Tüm bu sorunlardan uzak bir flekilde, kentsel dönüflüm
bir "ça¤dafllaflma ve uygarlaflma projesi" olarak plan-
lanmal› ve yaflama geçirilmelidir. Bu temel yaklafl›n çer-
çevesinde, "yeni yat›r›m kararlar› ve kentsel dönüflüm
projeleri"nin yarataca¤› tahribat› engellemek, gereksini-
mimiz olan bir mimarl›¤› ve yaflan›l›r kentleri var etmek
için; tüm mimarlar›, parçalanan mimarl›k toplulu¤unu ve
kente duyarl› çevreleri küreselleflen dünya üzerinde ulu-
sal ç›karlara, kültüre, meslek eti¤ine dayal› evrensel ko-
flullar› ve gerçek anlamda bir demokrasiyi gerçeklefltir-
mek için kentlerimize sahip ç›kmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.

Mimarlar Odas› 39. Dönem II. Dan›flma Kurulu

Mimarlar Odas› Dan›flma Kurulu Bildirisi
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AB Mevzuat›

AB Parlamentosu ve Komisyonu’nun Mesleki Yeterlikle-
rin Tan›nmas›na ‹liflkin Direktifi 7 Eylül 2005 tarihli AB
Resmi Gazetesi’nde yay›mland›. Yeterlikler Direktifi’nin
yürürlü¤e girmesiyle, aralar›nda 1985 y›l›nda kabul edi-
len Mimarlar Direktifi’nin de bulundu¤u 15 sektörel di-
rektif yürürlükten kalkt›. Böylece art›k 402 meslek ala-
n› ortak bir direktifle düzenleniyor; aralar›nda mimarl›¤›n
da bulundu¤u 7 meslek alan› ise bu direktifte kendileri-
ne ait alt bafll›klarla yer al›yor. AB üyesi ülkeler, iki y›l
içinde kendi sistemlerini direktifin iflleyifline uyacak
yönde dönüfltürecekler.

Mimarlar Direktifi’nin getirdi¤i hükümler, hem Avru-
pa’da mimarl›k mesle¤indeki yeterliklerin karfl›l›kl› ta-
n›nmas› hem de mimarlar›n s›n›rlar aras› dolafl›m› konu-
sunda oldukça etkili bir metin olmufltu. Bu yüzden, mi-
marl›k meslek kurulufllar› tüm sektörler için geçerli ola-
cak yeni direktifin, Mimarlar Direktifi’nde yer alan mi-
marl›k mesle¤ine özgü noktalar› da mümkün oldu¤unca
sürdürmesi gerekti¤i konusunda görüfl bildirmifller ve
özellikle iki konuya vurgu yapm›fllard›: Bunlardan ilki,
mimarlar›n e¤itiminde en yüksek niteli¤in sa¤lanmas›
için gerekli 11 yetene¤in, direktifin ekinde de¤il ana
metinde yer bulmas›, ikincisi ise direktif hükümlerinin

uygulanmas›nda mesle¤i etkileyecek herhangi bir konu-
da meslek örgütlerine resmi bir flekilde ve tam olarak
dan›fl›lmas› hükmünün konulmas›yd›. Bu iki konu Avru-
pa Komisyonu’nun çal›flmalar›nda dikkate al›nd› ve ka-
bul edilen metinde de ayn› flekilde yer ald›.

Yeterlikler Direktifi’ni 1985 tarihli Mimarlar Direktifi ile
birarada de¤erlendirdi¤imizde, içerik aç›s›ndan önemli
bir de¤ifliklik olmad›¤›n› görüyoruz. Önceki direktifteki
hükümlerin, küçük de¤iflikliklerle ve daha basitlefltirile-
rek yeni direktife aktar›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Direktifin
genelinde prosedürler tan›mlan›rken eskisine oranla
daha basit ve özet ifadeler kullan›l›yor. Bu aç›dan pro-
sedürler ve bunlarla ilgili oluflturulacak kurumlar konu-
sundaki düzenlemelerin birtak›m ek metinlerle gerçek-
lefltirilece¤ini söyleyebiliriz. 

Direktife esas oluflturan mesleki yeterliklerin tan›nmas›
sistemi, eski direktife benzer flekilde, minimum e¤itim
süresi üzerine kurulu bir yaklafl›m içeriyor. Bu minimum
e¤itim süresini, tarif edilen içerik ve kapsam çerçeve-
sinde, AB üyesi bir ülkede tamamlayan bir kiflinin ald›-
¤› yeterlik, baflka bir üye ülkede otomatik olarak tan›n›-
yor. 

Minimum e¤itim süresi ve otomatik tan›nma aç›s›ndan
mimarl›k alan›nda yine eski direktifin getirdi¤i koflullar›n
sürdü¤ünü görüyoruz: "Mimarl›k e¤itimi, bir üniversite
veya eflde¤er bir e¤itim kurumunda, toplamda en az
dört y›l tam gün e¤itimden veya en az üç y›l› tam gün
esas›na dayal› alt› y›l e¤itimden oluflur. Bu e¤itim üni-
versite düzeyinde bir s›nav›n baflar›yla geçilmesi sonun-
da tamamlan›r." Bu koflulun yer ald›¤› ve özel olarak mi-
marl›kla ilgili olan Sekizinci Ay›r›m, 1985 y›l›ndan bu ya-
na geçen zamanda çeflitli ülkeler taraf›ndan kabul edi-
len yasal düzenlemelere yap›lan göndermeler hariç, he-

Mesleki Yeterliklerin 
Tan›nmas›na ‹liflkin 
Direktif Yay›mland›

7 Eylül 2005
Çeviri ve Derleme: Tu¤çe Selin Ta¤mat
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men hemen eski direktife paralel bir metin içeriyor.  

Buna göre her Üye Ülke, direktifte listelenen yüksek
e¤itim kurumlar›nda, belirtilen akademik y›ldan itiba-
ren, yukar›da bahsi geçen minimum e¤itim süresi flart›-
n› yerine getiren kiflilerin mesleki yeterliklerini tan›ya-
cak. Buna göre bu kifli, mesle¤i gerçeklefltirme konu-
sunda ev sahibi Ülke’nin vatandafllar›yla eflit haklara
sahip olacak. 

Mesleki niteliklerin ön plana ç›kt›¤› eski sektörel direk-
tiflerle karfl›laflt›rd›¤›m›zda farkl›l›k gördü¤ümüz konular-
dan biri, tüm meslekleri biraraya getiren yeni direktifte
AB iç pazar›nda hizmetler ve ifl kurma süreçlerinin ol-
dukça ön planda olmas›. Bunda da, Avrupa Komisyo-
nu’nun bir süre önce belirlemifl oldu¤u ‹ç Pazarda Hiz-
metler Stratejisi ve ayr›ca üzerinde çal›flmakta bulundu-
¤u ‹ç Pazarda Hizmetler (SIM) Direktifi’nin etkisi büyük. 

Direktif’in temel gerekçelerini afla¤›daki flekilde özetle-
mek mümkün:

• Bu direktifle, Üye Ülkeler aras›nda kiflilerin ve hizmet-
lerin serbest dolafl›m›n›n önündeki engelleri kald›rma
hedefi do¤rultusunda, bir Üye Devlet’te mesleki yeterli-
¤ini alm›fl bir kiflinin baflka ülkede, serbest veya çal›-
flan olarak mesle¤ini gerçeklefltirmesinin sa¤lanmas›
amaçlanmaktad›r.

• Komisyon’un üzerinde çal›flmakta oldu¤u "‹ç Pazarda
Hizmetler Stratejisi" kapsam›nda, AB içinde hizmet
sa¤lanmas›n›n tek bir Üye Devlet içinde hizmet sa¤lan-
mas› kadar kolay koflullarda olmas›n›n sa¤lanmas›
amaçlanmaktad›r. Bu nedenle daha düzenli, fleffaf ve
esnek bir mesleki tan›nma rejiminin kurulmas› gerek-
mektedir. 

• Bir Üye Devlet’te mesleki yeterli¤ini alm›fl bir kifli, bu

mesle¤i kurma ve gerçeklefltirme konusunda baflka bir
Üye Devlet’te o devletin vatandafllar›yla eflit haklara sa-
hip olmal›d›r. 

• Hizmet sa¤lay›c›, ev sahibi ülkedeki mesleki davran›fl
kurallar›na uymal›d›r.

• Hizmetlerin serbest dolafl›m›, kamusal sa¤l›k ve gü-
venli¤in ve tüketici haklar›n›n korunmas› ilkesine s›k› s›-
k›ya ba¤l›d›r; düzenlemeler de bu flekilde organize edil-
melidir. 

• Bu Direktif Üye Devletlerin AB d›fl›ndaki üçüncü ülke-
lerde edinilen mesleki yeterlikleri tan›mas› konusunda
bir engel teflkil etmez ama yine de burada belirli mes-
lekler için belirtilen minimum e¤itim koflullar› dikkate
al›nmal›d›r.

• Düzenlenmifl bir meslek grubunu temsil eden Ulusal
veya Avrupa düzeyinde bir meslek kuruluflunun mini-
mum e¤itim koflullar›n›n koordinasyonu baz›nda mesle-
ki yeterliklerin tan›nmas› konusunda yapaca¤› hakl› bir
talep sonucunda Komisyon bu Direktifte de¤ifliklik ya-
p›lmas›n› gündemine alabilir.

• Mesleki yeterliklerin tan›nmas› konusunda etkin bir
sistemin oluflturulabilmesi için, hem bu sistemin uygu-
lanmas›na hem de mesle¤in icras›na iliflkin herkes için
geçerli eflit bir formaliteler ve prosedürler bütünü gelifl-
tirilmelidir. 

• Mesleki yeterliklerin tan›nmas›na iliflkin genel siste-
mi tan›mlamak için ulusal e¤itim ve yetifltirme mekaniz-
malar›n› çeflitli seviyelerde kategorize etmek gerekir. 

• Avrupa düzeyinde, meslek kurulufllar› taraf›ndan olufl-
turulacak meslek kartlar› menfle ülke ile ev sahibi ülke
aras›nda bilgi al›flveriflini kolaylaflt›racakt›r. Böylece çe-
flitli Üye Ülkelerde ifl kuran meslek adamlar›n›n kariyer-

Mesleki Yeterliklerin Tan›nmas›na ‹liflkin Direktif Yay›mland›
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lerini izlemek mümkün olacakt›r. Bu kartlarda, bilgilerin
gizlili¤i ilkesi dahilinde, meslek adam›n›n mesleki yeter-
likleri (bitirilen üniversite/okul, kazan›lan yeterlikler,
mesleki deneyim), kurdu¤u iflin hukuki durumu, mesle-
¤e iliflkin ald›¤› cezalar ve ilgili yetkili merciye iliflkin ay-
r›nt›lar bulunacakt›r.

• Üye Ülke vatandafllar›n›n bilgi almalar›n› ve ifllerini
daha kolay yapmalar›n› sa¤lamak üzere kurulacak irti-
bat noktalar› a¤› tan›nma sürecinin fleffafl›¤›n› sa¤laya-
cakt›r. Ülkeler yine kendi içlerinde baflka irtibat nokta-
lar›na ve kendi a¤ sistemlerine sahip olabilirler ama
bunlar› her Ülke için temsil edecek tek bir nokta bulu-
nacakt›r.

• Farkl› sektörel direktiflerle karmafl›klaflan süreç bu
direktiflerin tek bir direktif alt›nda toplanmas›yla daha
sistematik hale gelecektir. Bu amaçla, mesleki yeterlik-
lerin tan›nmas› konusunda, her mesle¤in kuruluflundan
temsilcilerin kat›l›mda bulunaca¤› tek bir komite kurula-
cakt›r.

• Her Üye Ülke, Direktif’in uygulanmas›yla ilgili düzenli
olarak rapor haz›rlayacakt›r. Herhangi bir Üye Ülke’de
Direktif’in uygulanmas›nda sorun yaflan›rsa geçici ön-
lemler al›nabilmesine sa¤layan prosedürler oluflturul-
mal›d›r.

• Bu Direktif her Üye Ülke’nin kendine ait bir sosyal gü-
venlik sistemi oluflturmas›n›n önünde engel de¤ildir.

• Meslek adamlar›n›n teknoloji ve bilimdeki geliflmele-
re ayak uydurmas› için her Üye Ülke yaflamboyu ö¤re-
nim (sürekli mesleki geliflim) konusunda kapsaml› dü-
zenlemeler yapmal›d›r.

Gerekçeler aras›nda iki tane mimarl›¤a özel madde bu-
lunuyor. Bu iki maddenin tam metni flöyledir:

• Mimari tasar›m, yap›lar›n kalitesi, çevreleriyle uyumlu
flekilde bütünleflme yollar›, do¤al ve kentsel çevreye

sayg› ile ortak ve bireysel kültürel miras gibi konular
toplumu ilgilendiren konulard›r. Dolay›s›yla, yeterliklerin
karfl›l›kl› tan›nmas› yeterlik belgelerine sahip olanlar›n
bireyler, sosyal gruplar ve toplumlar›n mekânsal planla-
ma, tasar›m, binalar›n düzenlenmesi ve inflas›, mimari
miras›n korunmas› ve art›r›lmas› ve do¤al dengenin ko-
runmas› konular›ndaki gereksinimlerini anlay›p pratik
çözümler üretebilecek kapasite oldu¤unu kan›tlayan ni-
tel ve nicel ölçütlere dayanmal›d›r. 

• Mimarl›k alan›ndaki ve mimar›n mesleki etkinliklere
girifli ve bu etkinlikleri yürütmesine iliflkin ulusal yasal
düzenlemeler kapsam aç›s›ndan oldukça çeflitlilik gös-
termektedir. Bir çok Üye Ülkede mimarl›k alan›ndaki fa-
aliyetler kanunen ve uygulamada mimar unvan›n› tek
bafl›na veya di¤er unvanlarla birlikte tafl›yan kifliler ta-
raf›ndan yerine getirilmekte, fakat yine de, aksine ka-
nunlar olmad›kça bu kifliler mesleki faaliyetlerin gerçek-
lefltirilmesinde tekel oluflturmamaktad›rlar. Yukar›da
bahsi geçen faaliyetler veya bir k›sm› di¤er meslek
mensuplar› taraf›ndan, özellikle inflaat mühendisli¤i ve-
ya yap› konular›nda özel e¤itim alm›fl mühendislerce
gerçeklefltirilebilmektedir. Bu Direktifi basitlefltirebil-
mek amac›yla, mimarl›k alan›ndaki yeterliklerin otoma-
tik tan›nmas›na iliflkin koflullar› tan›mlayabilmek aç›s›n-
dan, bu etkinlikleri düzenleyen ulusal yasal düzenleme-
lerin kendilerine özgü özelliklerini etki alt›nda b›rakmak-
s›z›n, "mimar" kavram›na gönderme yap›lmaktad›r.

Direktifte, eski sektörel direktifle karfl›laflt›rd›¤›m›zda
farkl› olan bir di¤er konu da, tüm mesleklerdeki yeter-
liklerin tan›nmas› konusundaki geliflmeleri de¤erlendir-
mek ve sorunlar› çözmek üzere ortak tek bir komite
oluflturulmas›. Bu bafl›ndan beri, mesleklere özgü özel-
liklerin yeterince de¤erlendirilemeyece¤i görüflünden
hareketle, mimarl›k meslek kurulufllar›n›n kayg› duydu-
¤u bir konu olmufltu. Bunun ne flekilde iflleyece¤ini de

Mesleki Yeterliklerin Tan›nmas›na ‹liflkin Direktif  Yay›mland›
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ancak uygulama s›ras›nda görebilece¤iz.

Yeterlikler Direktifi’ne iliflkin bu k›sa de¤erlendirmenin
ard›ndan, "Mimarlar" bafll›¤› alt›nda mimarl›k özelinde-
ki hükümleri içeren 8. Ay›r›m’›n tam metnine yer veriyo-
ruz.

1985 tarihli Mimarlar Direktifi’ne Türkçe olarak ulaflmak için:

http://www.mo.org.tr/UIKDocs/mimarlardirektifi.pdf

Mimarlar Direktifi’ne ‹ngilizce olarak ulaflmak için:

http://www.mo.org.tr/UIKDocs/architectsdirective.pdf

Yeterlikler Direktifi’nin ‹ngilizce orijinaline ulaflmak için:

http://mimarlarodasi.org.tr/UIKDocs/qualificationsdirective.pdf

Mesleki Yeterliklerin Tan›nmas›na ‹liflkin
Direktif

8. Ay›r›m
Mimarlar

Madde 46
Mimarl›k E¤itimi

1. Mimarl›k e¤itimi, bir üniversite veya eflde¤er bir e¤i-
tim kurumunda, toplamda en az dört y›l tam gün e¤itim-
den veya en az üç y›l› tam gün esas›na dayal› alt› y›l e¤i-
timden oluflur. Bu e¤itim üniversite düzeyinde bir s›na-
v›n baflar›yla geçilmesi sonunda tamamlan›r. 

Üniversite düzeyinde olmas› gereken ve ana konusu mi-
marl›k olan bu e¤itim, mimarl›k e¤itiminin teorik ve pra-
tik yönlerini dengeleyecek flekilde oluflturulacak ve afla-
¤›daki hususlar›n kazan›m›n› temin edecektir:

a) Hem estetik ve hem de teknik gereksinimlere cevap
veren mimari tasar›mlar› üretebilecek bir yetenek,

b) Mimarl›k tarihi ve teorileri ile bunlarla ilgili sanatlar,
teknolojiler ve befleri bilimler konular›nda yeterli bilgi
sahibi olmak,

c) Mimari tasar›m›n kalitesini etkileyecek güzel sanat-
lar konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Kentsel tasar›m, planlama ve bu kapsamdaki planla-
ma süreci için gerekli beceriler konular›nda yeterli bilgi
sahibi olmak,

e) ‹nsanlar ve yap›lar aras›ndaki iliflkiyi, yap›lar ile çev-
releri aras›ndaki iliflkiyi ve yap›lar aras›nda kalan me-
kânlar›n insan ihtiyaçlar› ve ölçe¤iyle iliflkilendirilmesini
kavramak,

f) Özellikle toplumsal etkileri dikkate alan tekliflerin ha-
z›rlanmas›nda, mimarl›k mesle¤inin ve mimar›n toplum-
daki rolünü kavramak,

g) Proje tasar›m›nda kullan›lan araflt›rma yöntemlerini
ve teklif haz›rlanma süreçlerini kavramak,

h) Bina tasar›m›yla ilgili olarak strüktürel tasar›m, infla-
at ve mühendislik projelerini anlamak,

›) ‹ç mekânda konforun ve iklime karfl› korunman›n sa¤-
lanabilmesi için fiziki problemler ve teknolojiler ile bina-
lar›n ifllevleri konular›n› yeterli düzeyde anlamak,

j) Maliyet ve imar mevzuat›n›n getirdi¤i k›s›tlamalar çer-
çevesinde kalarak, ayn› zamanda bina kullan›c›lar›n›n
taleplerini karfl›layacak gerekli tasar›m becerisine sa-
hip olmak,

k) Tasar›m fikirlerini yap›lara dönüfltürebilmek ve plan-
lar› genel planlama kararlar›yla

bütünlefltirebilmek için gerekli endüstriler, örgütlenme-
ler, yasal düzenlemeler ve süreçler

konular›nda yeterli bilgi sahibi olmak.

2. Birinci paragrafta listelenen bilgi ve beceriler, bilim-
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sel ve teknik geliflmelere uyum sa¤lamak üzere, Mad-
de 58(2)’de gönderme yap›lan prosedüre uygun bir fle-
kilde de¤ifltirilebilir. (Referans verilen Madde 58 bafll›-
¤›: Mesleki Yeterliklerin Tan›nmas›na ‹liflkin Komite
–ç.n.)

Bu güncellemeler, herhangi bir Üye Devlet’in, gerçek ki-
flilerin e¤itimi ve mesle¤e giriflini etkileyen mesleki ya-
p›s›na iliflkin mevcut yasal ilkelerinde de¤ifliklik yapma-
s›n› gerektirmemelidir.

Madde 47

Mimarl›k E¤itimi ‹çin Gerekli Koflullardan 
Derogasyonlar

1. Afla¤›da tan›mlanan duruma sahip olanlar, Madde
46’da tan›mlanan koflullardan derogasyona sahip ola-
rak Madde 21’i sa¤lam›fl say›l›rlar: 5 A¤ustos 1985’ten
beri mevcut olan Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki
"Fachhochschule"lerde verilen üç y›l süreli e¤itim, Mad-
de 46’da belirtilen koflullar› sa¤lamakta ve bu ülkede
"mimar" mesleki unvan› alt›nda Madde 48’de belirtilen
etkinliklerde bulunma olana¤› vermektedir. Ancak böyle
bir e¤itim Federal Almanya Cumhuriyeti’nde dört y›ll›k
bir mesleki tecrübe ile desteklenerek meslek odas›nca
verilecek bir sertifikayla tasdik edilecek ve bu Direk-
tif’in getirdi¤i haklardan faydalanmak isteyen mimarla-
r›n ad› Oda’n›n ruhsat listesinde tescil edilecektir. (Re-
ferans verilen Madde 21 bafll›¤›: Otomatik Tan›ma ‹lke-
si – ç.n.)

Oda daha önce mimar›n mimarl›k alan›nda gerçeklefltir-
di¤i çal›flmalar›n, Madde 46(1)’de bahsedilen tüm bilgi
ve becerilerin pratik uygulamas›n›n kesin ispat› oldu¤u-
nu belirlemelidir. Sertifika verilirken, ruhsat listesinde
mimarlar›n tescilinde kullan›lan yöntemin ayn›s› kullan›-
lacakt›r.

2. Afla¤›da tan›mlanan duruma sahip olanlar da, Mad-
de 46’da tan›mlanan koflullardan derogasyona sahip
olarak Madde 21’i sa¤lam›fl say›l›rlar: Madde 46’da be-
lirtilen koflullar› yerine getiren, sosyal geliflme yöntemi-
nin parças› olarak veya yar›zamanl› bir üniversite kursu
fleklinde verilen e¤itim ve yetifltirme programlar›. Bu tip
programlar en az yedi y›l mimarl›k alan›nda bir mimar
veya mimarl›k firmas› gözetiminde çal›flt›r›lm›fl olan ki-
flilerin baflar›yla verecekleri bir mimarl›k s›nav›yla so-
nuçlanacakt›r. Bu s›nav üniversite düzeyinde ve Madde
46(1)’in ilk alt paragraf›nda bahsi geçen final s›nav›na
efl de¤erde olacakt›r.

Madde 48
Mimarlar›n Mesleki Etkinliklerini Gerçeklefltirmeleri

1. Bu Direktif kapsam›nda, bir mimar taraf›ndan gerçek-
lefltirilen mesleki faaliyetler, "mimar" mesleki unvan›
alt›nda düzenli olarak yürütülen etkinlikler olarak tan›m-
lanm›flt›r.

2. Üye Devletlerde bulunan yetkili mercilere, mimarl›k
alan›ndaki çal›flmalar›n›n kalitesi nedeniyle üstünlük
göstermifl Üye Devlet vatandafllar›na bu unvan› verme
gücünü veren yasal çerçevede bu unvan› kullanma yet-
kisi alm›fl olanlar, "mimar" mesleki unvan› alt›nda mi-
marlar›n mesleki etkinliklerini gerçeklefltirmek için ge-
rekli koflullar› yerine getirmifl say›l›rlar. Bahsi geçen ki-
flilerin mimarl›k etkinliklerinin niteli¤i, kendi Üye Devlet-
leri taraf›ndan bir sertifikayla belgelenmelidir.

Madde 49
Mimarlara Özgü Kazan›lm›fl Haklar

1. Her Üye Devlet, di¤er Üye Devletler taraf›ndan, Ek 6,
Madde 6’da belirtilen ve mimarlara verilen resmi yeter-
lik belgelerini, bu Ek’te belirtilen akademik y›ldan daha

Mesleki Yeterliklerin Tan›nmas›na ‹liflkin Direktif  Yay›mland›
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sonra bafllamayan bir e¤itim süresini belgelemesi ko-
fluluyla, Madde 46’daki minimum koflullar› sa¤lamasa-
lar bile, bir mimar›n mesleki etkinli¤e bafllamas› ve bu
etkinli¤i gerçeklefltirilmesi için, Üye Devlet’in yasal s›-
n›rlar›nda bu devlet taraf›ndan verilen yeterlik belgele-
riyle ayn› geçerlili¤e sahip olmak üzere tan›yacakt›r.

Federal Almanya Cumhuriyeti’nin yetkili mercileri tara-
f›ndan verilmifl olan ve 8 May›s 1945 tarihi ve sonra-
s›nda Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin yetkili merci-
lerince, Ek’te bahsi geçen resmi niteliklere eflde¤er ol-
du¤u belirlenmifl resmi nitelikleri de kapsayan sertifi-
kalar, ayn› flekilde, bu çerçevede tan›nacakt›r.

2. ‹lk paragraf› etkilemeksizin, Her Üye Devlet, di¤er
Üye Devletler taraf›ndan afla¤›da belirtilen ve mimarla-
ra verilen resmi yeterlik belgelerini, bir mimar›n mesle-
ki etkinli¤e bafllamas› ve bu etkinli¤i gerçeklefltirilmesi
için, Üye Devlet’in yasal s›n›rlar›nda bu devlet taraf›n-
dan verilen yeterlik belgeleriyle ayn› geçerlili¤e sahip
olmak üzere tan›yacakt›r: Afla¤›da belirtilen tarihlerde,
mimar›n mesleki etkinli¤e bafllamas› ve bu etkinli¤i
gerçeklefltirilmesini düzenleyen kurallar› yürürlü¤e so-
kan Üye Devletler taraf›ndan Üye Devlet vatandafllar›na
verilen sertifikalar:

a) Avusturya, Finlandiya ve ‹sveç için 1 Ocak 1995;

b) Çek Cumhuriyeti, Estonya, K›br›s, Letonya, Litvanya,
Macaristan, Malta, Polonya, Slovenya ve Slovakya için
1 May›s 2004;

c) Di¤er Üye Devletler için 5 A¤ustos 1987.

‹lk paragrafta belirtilen sertifikalar, sertifika sahibinin,
yukar›da belirtilen tarihten daha geç olmamak üzere,
mimar mesleki unvan›n› kullanmaya yetkili k›l›nd›¤›n›
ve sözkonusu etkinlikleri, sertifikan›n verilmesinden
önceki befl y›l içinde en az ard› ard›na üç y›l boyunca
bahsi geçen kurallar kapsam›nda gerçeklefltirdi¤ini
göstermelidir. Yer: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

2 0 0 5

Saat:18:00

Yeni Y›l
Kokteyli

28 Aral›k
Çarflamba

2 0 0 6
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Kamunun dikkatini 20. yüzy›lda öne ç›kan Modernizm'e
çekmek ve "modern mimarl›k, tasar›m ve flehir planc›l›-
¤› ürünlerini belgelemek ve korumak" amac›yla 1990 y›-
l›nda oluflturulan uluslararas› bir kurulufl olan DOCO-
MOMO (DOcumentation and COnservation of Buildings,
Sites and Neighborhoods of the MOdern MOve-
ment)'nun Türkiye Çal›flma Grubu 2002 y›l›nda kurul-
mufl ve böylece Türkiye'deki modern mimarl›k örnekle-
rinin belgelenmesi ve korunmas› ad›na bir giriflim bafl-
lat›lm›flt›r. Üniversitelerin, Mimarlar Odas›'n›n ve çeflitli
mimarl›k yay›n organlar›n›n da benzer giriflimlerinin son
y›llarda h›z kazand›¤› gözlenmektedir. Varolan literatü-
rün s›n›rlar›n› aflmay› hedefleyen genifl kapsaml› bir bel-
geleme çal›flmas›, dönem mimarl›¤›n›n daha iyi anlafl›l-
mas› ve korunmas› yönünde etkin rol oynayacakt›r. 

DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çal›flma Grubu, ilk kez 10-
12 Kas›m 2004 tarihlerinde ODTÜ Mimarl›k Fakültesi
taraf›ndan gerçeklefltirilen ve her sene tekrarlanmas›
hedeflenen "Türkiye Mimarl›¤›nda Modernizmin Yerel
Aç›l›mlar›" bafll›kl› Poster Sunufllar› ile bu tür genifl ka-
t›l›ml› bir çal›flmay› bafllatmay› hedeflemifltir. Bu etkinli-
¤in ikincisi, 11-12 Kas›m 2005 tarihlerinde Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan, Ahmet Pirifltina Kent Ar-
flivi ve Müzesi'nde gerçeklefltirildi. 

Erken 20. yüzy›ldan yaklafl›k 1970'lerin bafl›na kadar
devam eden süreçte üretilmifl olan modern mimarl›k ör-
neklerini görsel ve yaz›l› belgelerle tan›tan poster su-
nufllar› ayr›ca  etkinlik boyunca sergilendi. 20. yüzy›l
Türkiye mimarl›¤›n›n bugüne kadar belgelenememifl
olan örneklerine, özellikle de Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir
gibi büyük kentler d›fl›ndaki üretime dikkat çekmesi ve
oluflacak yeni bak›fl aç›lar›yla dönem mimarl›¤›n›n yeni-
den yorumlanaca¤› bir tart›flma ortam› yaratmas› bak›-
m›ndan önemli bir toplant›yd›.

DOCOMOMO_TÜRK‹YE ULUSAL ÇALIfiMA GRUBU POSTER SUNUfiLARI 

do.co.mo.mo_tr

‹zmir’de Gerçekleflti
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Mimarlar Odas›’n›n her iki y›lda bir düzenledi¤i Mimarl›k ve
E¤itim Kurultay›’n›n üçüncüsü "Mimarl›k ve E¤itimi Yeniden
Yap›lan›rken" temas› alt›nda 7-9 Aral›k 2005 tarihlerinde ‹TÜ
Taflk›flla’da genifl bir kat›l›mla gerçekleflti. Kurultay’a mes-
lek prati¤i içinde yeralan mimarlar, mimarl›k e¤itimcileri,
araflt›rmac›lar ve konuyla ilgili farkl› çevrelerden çok say›da
kifli kat›ld›. III. Kurultay’›n bildirisi 26 Aral›k 2005 tarihinde
bas›na ve kamuoyuna duyurulacak. Tart›fl›lan önemli bafll›k-
larla ilgili Kurultay tart›flmalar› ve Kurultay sonras› de¤erlen-
dirmeler, önümüzdeki günlerde Oda’n›n ve di¤er bas›n yay›n
organlar›nda genifl çapl› olarak yay›mlanacak.

2001 ve 2003 y›llar›nda ilk ikisi gerçekleflen kurultay›n
üçüncüsü, gündemdeki çok önemli konular, üretilecek me-
tinlerin ve görüfllerin çok h›zl› biçimde prati¤e geçirilmek du-
rumunda oluflu ile ilk kurultaylardan farkl›lafl›yordu. Mimarl›k
e¤itiminin içerik ve süre anlam›nda yeniden düzenlenmesi;
flu an 4 y›l olan e¤itim süresinin staj›nda içinde bulunaca¤›
yeni bir formülasyonla yeniden düzenlenmesi; Avrupa Birli¤i
içinde mimarl›k hizmetinin tan›m›n›n yeniden yap›lmas›yla,
Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde kendi meslek prati¤ini na-
s›l uyarlayaca¤› ve mimarl›k alan›n› nas›l koruma alt›na ala-
ca¤›; Türkiye Mimarl›k Politikas›’n›n ve Mimarl›k Yasas›’n›n
haz›rlan›yor olmas›, bu önemli konular›n ana bafll›klar›n›
oluflturuyordu.

III. Kurultay’›n temel çal›flma konular› flöyle
s›ralan›yordu:
• Mimarl›k Lisans ve Lisansüstü E¤itimi
• Akreditasyon
• Staj ve Meslek Prati¤i
• Sürekli Mesleki Geliflim
• AB ve GATS Sürecinde Meslek Uygulamas›
Ayr›ca Kurultay kapsam›nda flu konular da ele
al›nd›:
• Mimarl›kta Uzmanlaflman›n Meslek Uygula-
mas› ve E¤itim Aç›s›ndan  De¤erlendirilmesi
• Ulusal Mimarl›k Politikas›
• Meslek Hukuku
Süreçte üretilen belgelere ve üç kurultay›n bel-
gelerine web sayfas›ndan ulaflabiliyor: 
www.mimarlarodasi.org.tr/mek 

III. Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›
Genifl Bir Kat›l›mla Gerçeklefltirildi
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Son olarak 10 Nisan 2003 tarihinde 5,6 büyüklü¤ünde
ve merkez üssü Seferihisar ilçesi yak›nlar›nda olan bir
deprem ve buna ba¤l› magnitüdü 2,9 ile 4,2 aras›nda
de¤iflen artç› sars›nt›lar olmufltu. 17.10.2005 tarihin-
de ise yine ayn› tektonik sistem içinde, ilki sabah
08.45 sular›nda Kandilli Rasathanesi verilerine göre
Seferihisar aç›klar›nda geliflen 5,7 magnitüdlü deprem
olmufltur. Bu depremi takiben saat 12:37’ye kadar bi-
ri Kufladas› körfezinde olmak üzere ve magnitüdü 2,7
ile 4,5 aras›nda de¤iflen artç› sars›nt›lar olmufltur. Bu
artç› sars›nt›larla sönümlenmesi beklenen sismik akti-
vite, saat 12:46’da merkezüstü Urla-Uzunkuyu ve 5,9
magnitüdlü bir depremle yeniden ivme kazanm›fl ve bu
depremi takiben ‹zmir’in bat›s›nda özellikle Seferihisar
aç›klar›nda en büyü¤ü 5,6 (saat 12:55) en küçü¤ü (sa-
at 13:35 itibariyle) 2,6 olan bir seri artç› deprem daha
geliflmifltir. Özellikle bu son artç› depremlerin bir k›sm›-
n›n Çeflme ilçesi ve ‹zmir körfezinde oluflmas›, ‹zmir’in
bat›s›nda yer alan, genelde tektonik olarak KD-GB (ku-
zeydo¤u-güneybat›) gidiflli jeolojik aktif zonlar›n hare-
ketlendi¤ini göstermektedir. 21.10.2005 saat 00:40
ta 5,9 büyüklü¤ünde olan ve devam›ndaki depremler
de ayn› özellikleri tafl›maktad›r.

Özellikle son on y›lda yaflanan ve y›k›mlarla sonuçla-
nan Erzincan, Dinar, Körfez, Düzce, Adana, Sultanda¤›
(Çay) ve Bingöl depremlerinin ard›ndan bu hareketlilik
do¤al olarak halk›m›zda büyük bir tedirginli¤e yol aç-
m›flt›r.

Ege Bölgesi Depremlerinin oluflum mekanizmas›ndaki
temel etkiler flu flekilde özetlenebilir; Anadolu levhas›-
n›n bat›ya hareketinin Ege Levhas› taraf›ndan durdurul-
mas› ve bat›ya kaçamayan Anadolu levhas›nda kuzey –
güney yönlü geniflleme meydana gelmesi sonucunda
Bat› Anadolu’da irili ufakl› onlarca çöküntü havzas›

oluflmas›d›r. Bat› Anadolu levhas›ndaki geniflleme, böl-
gedeki aktif faylar ile kontrol edilmekte ve sürekli sis-
mik aktivite oluflturmaktad›r. Son derece karmafl›k
olan bu mekanizma hakk›ndaki bilgilerimiz maalesef
bölgemizdeki sismik gözlem istasyonlar›n›n yetersizli¤i
nedeniyle yak›ndan takip edilememekte ve yetersiz kal-
maktad›r. Bölge depremleri hakk›nda bilgi edinmemizi
sa¤layacak sismik gözlem istasyon a¤›n›n mevcut ol-
mamas›, her depremden sonra birbiri ile çeliflen bilgi-
lerin bas›nda yer almas›na neden olmakta ve yap›lan
aç›klamalar› bilimsel dayanaktan mahrum b›rakmakta-
d›r. Yerkürenin fiziksel parametrelerinin ölçülüp yorum-
lanmas›na dayal› bir bilim dal› olan Jeofizik Mühendis-
li¤i, aletsel ölçümler sonucu elde edilen somut veriler
ile çal›flmakta ve deprem mekanizmas›na bu flekilde
›fl›k tutmaktad›r.

Do¤al olaylar›n afet olmas›nda insan›n varl›¤› önemli
yer tutmaktad›r. Kentlerde yaflayan nüfusta görülen ar-
t›fl, geri dönülemez bir hale gelmifltir. Kentlerde nüfus
büyüdükçe, riskler de artmakta, kentler afetlere karfl›
daha aç›k ve duyarl› hale gelmektedir. Deprem tehlike-
sine maruz büyük flehirlerimizde depremlerin y›k›c› et-
kileri; afl›r› nüfus art›fl›, yanl›fl arazi kullan›m›, yap›lafl-
ma hatalar›, yetersiz altyap›, çevre düzensizlikleri, h›zl›
kentleflme sorunlar› nedeniyle artmaktad›r. Ayn› büyük-
lükte bir deprem bir çölde hiçbir zarara yol açmazken,
nüfus yo¤unlu¤u fazla bir yerleflimde büyük kay›plara
neden olabilmektedir. Bundan dolay›, kentlerde afet-
lerle mücadelede eylem planlar› yapmak gereklidir. Ön-
lem al›nmad›¤› taktirde bir deprem sonras› oluflan za-
rarlar›n, k›s›tl› mali kaynak ve yat›r›m potansiyeline sa-
hip ülkemizin ekonomisinde ciddi s›k›nt›lara yol açaca-
¤› aç›kt›r. 

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu olarak biz:

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹zmir ‹li Koordinasyon Kurulu

Depremlerin Ard›ndan
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• Deprem ile imar iliflkisinin anlafl›lmas›n›n, imar ve
afet mevzuatlar›n›n haz›rlanmas›n›n,
• Kentlerde altyap›s› oluflturulmufl kentsel arsa üretimi-
nin gerçeklefltirilmesinin,
• K›rdan kente göçün neden oldu¤u sa¤l›ks›z kentlefl-
me ve kaçak yap›laflman›n önlenmesinin,
• Emredici plandan, tan›mlay›c› plana geçilmesinin,
• Co¤rafi bilgi sisteminin oluflturulmas› ve uydu tekno-
lojilerinin kullan›lmas›n›n,
• Kurumsal yap›laflman›n tamamlanarak ilgili yasa, yö-
netmeliklerin bir an önce haz›rlan›p, uygulamaya geçiril-
mesinin, bu kapsamda 4708 say›l› mevcut Yap› Dene-
tim Yasas› yerine ihtiyac› karfl›layacak yeni bir yasan›n
haz›rlanmas›n›n ve Yetkin Mühendislik Yasas›n›n ç›kar-
t›lmas›n›n, 
• Do¤al Afet Sigortas› (DASK) n›n ifllevsel bir hale geti-
rilmesinin,
• Genel bütçeden önemli bir pay›n önlemler için ayr›l-
mas›n›n 
• 2004 Deprem fiuras› kararlar›n›n bir an önce uygulan-
mas›n›n, 
gereklili¤ini bu vesile ile bir kez daha vurguluyoruz..
Bütün bu de¤iflikliklerin ve düzeltmelerin yap›lmas› için
irade kullan›lmas› bir zorunluluktur. E¤er bu irade kulla-
n›lmaz, kentleflmeye ve yap›laflmaya dair yasal düzen-
leme ve denetim sistemi uygulamaya al›nmazsa, ilerde
yaflayaca¤›m›z y›k›m›n, flimdiye kadar  yaflananlar› ara-
taca¤› bilinmelidir.

Kentimizde Neler Yap›lmal›?
Gerek siyasi iktidarlar›n ç›kard›¤› imar aflar›, gerekse
su-kanalizasyon-elektrik ba¤lama ve yol yapma kararla-
r›yla fiili olarak af say›labilecek kararlar sonucu, ne ya-

z›k ki kentimizde de güvenilirli¤i olmayan önemli bir ya-
p› sto¤u oluflmufltur.

Olas› bir depremde, can ve mal güvenli¤imiz için önce-
likle yap›lar›m›z›n ayakta kalmas›n› sa¤lamam›z gerek-
mektedir. Bunun için baflta yerel yönetimler olmak üze-
re tüm kamu kurum ve kurulufllar› ile sivil toplum örgüt-
leri vatandaflla elbirli¤i ile  üzerine düfleni yapmal›d›r.

• Halk›n e¤itilmesi için afifl, broflür, televizyon program-
lar› vb. organizasyonlar yap›lmal›d›r.

• Baflta depremden sonra hizmet verecek kurulufllar,
sa¤l›k tesisleri, güvenlik ve ilk yard›m tesisleri, yak›t do-
lum binalar›, haberleflme tesisleri, enerji üretim ve da-
¤›t›m tesisleri, havaalanlar›-otobüs terminalleri, otoyol
köprü ve viyadükler, altyap› tesisleri, barajlar olmak
üzere özelli¤i olan di¤er kamu binalar› incelenmeli, ge-
rekiyorsa güçlendirme çal›flmalar›  yap›lmal›d›r. Risk al-
t›ndaki okullar›n güçlendirme çal›flmalar›na h›zla devam
edilmelidir.

•Yap›lar›n deprem davran›fllar›n› kötü yönde etkileyebi-
lecek mimari ve betonarme sistemlerden kaç›n›lmal›d›r.

• ‹zinsiz tadilat yap›lan (Bodrum ve zemin katlar› iflyeri
haline getirilen, kolon ve kiriflleri kesilen)  yap›lar›n tes-
piti için gerekli çal›flmalar yap›lmal›d›r.

•Urla havzas›, Bornova havzas›, Menderes,Kemalpafla-
Torbal› havzas›, Manisa ve Akhisar havzalar›nda acilen
bölgenin depremselli¤ine hizmet edebilecek 1/25.000-
1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli jeolojik ve jeofizik (sismik
risk, sismotektonik ve gömülü fay) haritalar› haz›rlan-
mal›, bu bölgelerdeki diri faylar›n yeri, geometrileri, etki
alan›, türü ve mekanizmalar›n› çözmeye yönelik jeolojik
çal›flmalar› bir an önce yap›lmal›d›r.

• Deprem yaratan zonlar üzerinde yer alan yerleflimlere
ait imar planlar›, son veriler ›fl›¤›nda yeniden gözden ge-
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çirilerek sismik mikrobölgeleme çal›flmalar›yla yenilen-
melidir.

• Bina yap›lacak alanlarda jeolojik, jeofizik ve jeoteknik
etütler ilgili birimlerce muhakkak istenmeli ve titizlikle
takip edilmelidir.

• Yap› denetimi flirketlerinin ve laboratuarlar›n deneti-
minde TMMOB’ye ba¤l› Odalar›n yetkili k›l›nmas› için ge-
rekli hukuki çal›flmalar bafllat›lmal›d›r.

• Haz›r beton kullan›m› için ‹zmir Valili¤inin ilgili genel-
gesinin uygulanmas› takip edilmelidir.

• ‹zmir Valili¤i’nin genelgesi do¤rultusunda, yap›larda
‹nflaat Mühendisleri Odas› ve Bay›nd›rl›k Müdürlü-
¤ü’nden "ustal›k sertifikas›" alm›fl ustalar›n çal›flt›r›lma-
s› sa¤lanmal›d›r.     

• Mevcut aç›k alanlar ve olas› bir afette evsiz kalacak
insanlar›n yerlefltirilece¤i alanlar belirlenmeli ve buralar
kesinlikle korunmal›d›r. Acil durum yollar› aç›k tutulma-
l›d›r. ‹zmir halk› herhangi bir acil durumda yap›lmas› ge-
rekenlerle ilgili olarak bilgilendirilmelidir.

• Kadifekale-Vezira¤a-Yeflildere-Ball›kuyu-Narl›dere gibi
heyelan riski olan bölgelerin boflalt›lmas› ve gerekiyor-
sa kamulaflt›rma ifllemleri ivedilikle tamamlanmal›d›r.

• Yo¤un nüfus bar›nd›ran ve herhangi bir mühendislik
hizmeti almam›fl olan yap›lardan oluflan bölgelerde kent
yenileme projelerinin hayata geçirilmesi için çal›flmalar
bafllat›lmal›, bunun için merkezi düzeyde kaynak bulun-
mal›d›r.

• ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤ine tüm
yap›larda flantiye flefinin zorunlu k›l›nmas› maddesi ek-
lenmelidir

• Dere yataklar›ndaki yap›laflmaya engel olunmal›d›r.
Kent, özellikle imar konusunda deneyimli teknik ele-
manlarca sürekli denetlenmeli, kaçak yap›laflmaya kar-
fl› ayr› bir birim oluflturulmal›d›r.

• Muhtarlarla iflbirli¤i yap›larak, mahalle bilgileri sürek-
li olarak afet merkezine ulaflt›r›lmal›d›r.

Depremin gününün, saatinin, büyüklü¤ünün, yönünün
bilinmesini sa¤layan bir yöntem henüz gelifltirilmemifl-
tir. Ancak potansiyel deprem tehlikeleri bilinebilmekte-
dir. Bu nedenle yapmam›z gereken tek fley bu konuda
haz›rl›kl› olmak, riskleri ö¤renerek bunlara karfl› önlem-
ler almak, böylece depremle yaflamay› ö¤renmektir.

Dünya haritas› incelendi¤inde, deprem riski tafl›yan bir-
çok bölgenin ayn› zamanda dünyan›n en yaflan›las› yer-
leri oldu¤u görülmektedir. ‹flte Ege k›y›lar›, iflte ‹stanbul,
iflte Kaliforniya, iflte Japonya... Kimse bu yerleri deprem
nedeniyle terkedip gitmek istemiyor. Öyleyse burada ka-
l›p, depremin verece¤i hasar›n nas›l üstesinden geline-
bilece¤ini ö¤renmek ve depreme dayan›kl› yap› üretmek
zorunda oldu¤umuzu kabul etmek zorunday›z.

26.01.2005

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹zmir ‹li Koordinasyon KuruluBas›n Aç›klamas›

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odas›
TMMOB Maden Mühendisleri Odas›
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas›
TMMOB Makina Mühendisleri Odas›
TMMOB Gemi Mühendisleri Odas›
TMMOB Mimarlar Odas›
TMMOB G›da Mühendisleri Odas›
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odas›
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
TMMOB Orman Müh. Od Ege Böl.fib.
TMMOB ‹ç Mimarlar Odas›
TMMOB Peyzaj Mimarlar› Odas›
TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›
TMMOB fiehir Planc›lar› Odas›
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odas›
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odas›
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas›
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas›
TMMOB Kimya Mühendisleri Odas› 
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Koruma Kurulu Bergama’da gerçeklefltirdi¤i

13.10.2005 tarihli toplant›s›nda "‹zmir ‹li, Bergama ‹l-

çesi, Pafla Il›cas› Mevkiinde bulunan Allianoi Antik Ter-

mal kal›nt›lar›n›n kültürel de¤er tafl›d›¤›, Dünya miras› li-

taratürüne girebilecek nitelikte korunmas› gerekli Kül-

tür Varl›¤› oldu¤u, buna karfl›n Yortanl› Baraj› Baraj Göv-

desinin tamamlanma aflamas›nda oldu¤u, su tutma

aflamas›na çok yak›nda gelece¤i ve de Baraj›n tamam-

lanmas› ile yörenin sosyo-ekonomik yap›s›n›n etkilene-

ce¤i dikkate al›narak bu konuda baraj gölet alan› içinde

kalacak termal yerleflmenin korunmas›na yönelik nite-

lik ve niceliklerin ve de teknik uygulamalar›n Kurulumu-

zun ihtisas alan› d›fl›nda oldu¤u ortaya ç›kt›¤›ndan, Ku-

rulumuzun 01.06.2005 gün ve 968 say›l› karar› ile Ge-

nel Müdürlükten temini istenen teknik raporun koruma-

ya iliflkin gerekli ve yeterli öneri ve çözümleri içermedi-

¤i de dikkate al›narak konunun ve korumaya yönelik ön-

lemlerin Bakanl›¤›m›zca çözümlenmesine, çözüm üreti-

lene kadar barajda su tutulmamas›na" karar verdi.

Allianoi’yi Rahatlatan 
Karar

‹ZM‹R II NUMARALI KÜLTÜR VE
TAB‹AT VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU’ndan

Kültür ve Tabiat 
Varl›klar›n› Koruma
Kanunu Kapsam›ndaki
‹fllemlerde KDV 
istisnas›
Katma De¤er vergisi Kanununun 17 nci maddesinin

2 nci f›kras›na 5226 say›l› Kanunun 19 uncu madde-

siyle eklenen (d) bendinde 2863 say›l› Kültür ve Tabi-

at Varl›klar›n› Koruma Kanunu kapsam›ndaki tescilli

tal›nmaz kültür varl›klar›n›n rölöve, restorasyon ve res-

titüsyon projelerine münhas›r olmak üzere, bu proje-

lendirmelerden yararlananlara verilen mimarl›k hizmet-

leri ile projelerin uygulanmas› kapsam›nda yap›lacak

teslimlerin katma de¤er vergisinden istisna olaca¤›

hükme ba¤lanm›fl, istisna kapsam›na girecek mal ve

hizmetler ile bunlar›n asgari standartlar› ve bu bendin

uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar› tespit etmeye

Maliye Bakanl›¤› yetkili k›l›nm›flt›r.

K D V  ‹ S T ‹ N A S I
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Mimar, mesleki hizmetlerini yerine getirirken kullan›-
c›/iflveren istekleri, maddi kazanç, yasalara uygunluk,
mesleki etik kurallar, ekonomi-teknoloji gerekleri ile
toplum yarar› aras›ndaki dengeyi sa¤lar. Mimara olum-
suz müdahaleler sonucu, dengenin gözard› edilerek al›-
nan kararlar›n, mimari tasar›ma/yap›ya dönüfltü¤ü ör-
nekler giderek yayg›nlaflmaktad›r. Bu tür uygulamalar›n
önüne geçebilecek bir mimarl›k politikas›n›n oluflturul-
mas› zorunludur. Mimarl›¤›n toplumsal sorumlulu¤u da
bu politikalar›n oluflturulmas›nda di¤er aktörler ile bir-
likte etkin bir rol üstlenmektir. 

Nitelikli bir ça¤dafl mimarl›k prati¤inin oluflturulamay›fl›
ve kültürel miras›n gere¤ince korunamay›fl›, ülkenin kül-
türel yönden yoksullaflmas›n› artt›rmaktad›r. Mimar›n
mesleki konularda al›nan kararlarda etkinli¤inin giderek
azalmas› ve mesle¤ini di¤er meslek disiplinleri ile pay-
laflmak için mücadele etmeye zorlanmas› ile geliflen
koflullar, mimar›n mesle¤inin gereklerini ve toplumsal
sorumluluklar›n› yerine getirmesini güçlefltirmektedir.
Bu olumsuz ortam›n oluflmas›nda, toplumun mima-
r›/mimarl›¤› anlamakta geri kal›fl› nedeniyle, kendine
düflen sorumlulu¤u yerine getirememesinin de rolü bü-
yüktür.

Bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda Kongre’nin ana bafll›¤›;
"Mimarl›¤a Bak›fl" olarak belirlenmifl, bu bafll›k alt›nda
Kongre’de; mimarl›k ortam›n› ilgilendiren aktörler ve
mesle¤in özelliklerini yans›tan de¤erler ile toplumda
öne ç›kan normlar ve toplumu oluflturan etmenlerin bu-
luflturularak afla¤›da belirlenen sorulara cevap araya-
cak tart›flmalar yap›lmas›, ortak amaçlar›n belirlenmesi
ve beklentilerin aç›klanmas› hedeflenmektedir.

Kongrenin ‹çeri¤i ve Amac›
18. Uluslararas› Yap› ve Yaflam Kongresi, Mimarlar
Odas› Bursa fiubesi taraf›ndan 23-25 Mart 2006 ta-
rihleri aras›nda fuar organizasyonu ile birlikte Bur-
sa'da gerçeklefltirilecektir.
Bu kongrenin ana konusu, mimarl›k ve toplum ara-
s›ndaki etkileflimi irdelemek, olumsuzluklar› sorgula-
yarak kaynaklar›n› anlamak, anlatmak ve iletiflimsiz-
li¤i gidermek amac› ile "toplum ile mimarl›¤› bulufl-
turmak" olarak benimsenmifltir.
Yap›l› çevrede nitelik sorunu oldu¤u, kentlerin inflas›
ve bak›m›nda yetersiz kal›nd›¤›, Türkiye’nin yap› kül-
türünde ça¤dafll›¤› yakalayamad›¤›, modern mimarl›k
ve kentleflme deneyiminin giderek zenginleflmek ye-
rine geriledi¤i bir gerçektir. Malzeme ve yat›r›m zen-
ginli¤ine, üretim ve malzeme standartlar›ndaki art›fla
ra¤men bu gerilemenin ana nedeni; yap›l› çevreyi
üreten ve tüketen aktörlerin nitelikli tasar›m talebi
bulunmamas›d›r. Bugün birçok kentte karfl›lafl›lan
sorunlar›n mimari boyutlar› olmas›na karfl›n, bu so-
runlar›n do¤rudan mimarlar›n eliyle gerçekleflmedi¤i
ve sadece mimarlar taraf›ndan çözülebilmesinin
mümkün olmad›¤› da kaç›n›lmaz bir gerçektir.
Ço¤u kez toplumu ilgilendiren birçok sorunun mimar-
l›k gündemini oluflturmas›, hatta mimarl›k mesle¤ini
ilgilendiren di¤er konular›n bile önüne geçebilmesine
ra¤men toplumun mimarl›¤› alg›lamas›nda ve bunun
tersine olarak mimarlar›n toplumu alg›lamas›nda da
çeliflkiler ortaya ç›km›flt›r. Mimar/mimarl›k ile top-
lum aras›ndaki iliflki, mimarl›¤› iyi yans›tmayan poli-
tikalar›n yönlendirmeleri ile olumsuz bir ortama sü-
rüklenmifltir. 

“Mimarl›¤a Bak›fl”
18. Uluslararas› Yap› ve Yaflam Kongresi
23-25 MART 2006
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• Mimarl›k d›fl›ndaki kültür-sanat çevrelerinin mimarl›-
¤a bak›fl›… 

• ‹flveren, yat›r›mc› ve kullan›c›n›n mimarla iletiflim ve
iflbirli¤indeki sorunlar… 

• Yap›l› çevrenin oluflumunda di¤er meslek disiplinleri-
nin etkisi/katk›s›… 

•  Medyan›n mimarl›¤a bak›fl›… 

•  Mimarl›k okullar›n›n mimarl›k ortam›na bak›fl›… 

•  Merkezi ve yerel yönetimlerin mimarl›¤a bak›fl›/bek-
lentisi… 

•  Sivil toplum kurulufllar› ve meslek örgütlerinin mi-
marl›¤a bak›fl›… 

Yöntem
Kongre’de, alt bafll›k aç›l›mlar› olarak belirlenen soru-
lara cevap arayacak tart›flmalar›n ve irdelemelerin ya-
p›lmas› amaçlanmaktad›r. Oturumlarda görsel sunuflla-
ra a¤›rl›k verilmesi beklenmektedir. Bildirilerin görsel
sunufllar›yla birlikte yay›nlanarak, de¤erli bir belgelik
oluflmas› sa¤lanacakt›r. 

Kongreye baflvurular Bilimsel Kurul taraf›ndan de¤er-
lendirilerek sonuçland›r›lacak, seçilecek bildiri ve afifl-
lerin yan› s›ra ça¤r›l› sunufllara da yer verilecektir.

Kat›l›m Biçimleri ve Format 
Bildiriler için 300-400 kelimelik bir özet gereklidir. Özet
metinler Türkçe ve ‹ngilizce olarak haz›rlanacakt›r. Pos-
ter sunufllar için  100-200 kelimelik bir taslak isten-
mektedir. Taslaklara jpg format›nda iki flekil eklenebi-
lir. Taslaklar Türkçe ve ‹ngilizce olarak haz›rlanacakt›r.

Ana dili Türkçe olmayan kat›l›mc›lar yaln›zca ‹ngilizce
özet / taslak göndereceklerdir. Gönderilen özet veya
taslaklarda bildiri veya poster sunufluyla ilgili seçim
mutlaka bildirilecektir. 

Özet veya taslaklar› kabul edilen kat›l›mc›lara, tam me-
tinlerin veya posterlerin final sunufl standartlar›, kabul
için yap›lacak ikinci duyuruda daha sonra bildirilecek-
tir. 

Yaz›l› malzemeler Ms Word dosya olarak haz›rlan›p e-
posta ile veya bir kopya disket/CD ve bilgisayar ç›kt›s›
olarak afla¤›daki adrese teslim edilecektir. Görsel mal-
zemeler jpg format›nda en az 300 dpi çözünürlükte ha-
z›rlanmal›d›r. Türkçe ve ‹ngilizce bildiri özeti veya pos-
ter taslaklar›n›n bafl›nda; birinci sat›rda bildiri/poster
bafll›¤›, ikinci sat›rda bildiri/poster sahiplerinin unvan›,
ad› ve soyad› üçüncü sat›rda kurumu ve iletiflim bilgi-
leri yer almal›d›r.

Panel
Kongre sonunda düzenlenecek panelde, kongrede su-
nulan bildirilerle ele al›nan konular, sonuç bildirgesi
oluflturulacak flekilde tart›flmaya aç›lacakt›r.

Ba¤lant›l›  Etkinlikler
Kongre’nin yap›laca¤› fuar alan›nda, 23 – 26 Mart
2006 tarihleri aras›nda Mimarlar Odas› Bursa fiubesi
& Tüyap Bursa Fuarc›l›k taraf›ndan "Bursa Yap› ve Ya-
flam Fuar›" düzenlenecek; ayr›ca Mimarlar Odas› Bur-
sa fiubesi’nce gerçeklefltirilen "Yap› ve Yaflam" konu-
lu Ulusal Foto¤raf Yar›flmas› 2005 Sergisi yer alacak-
t›r.  
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Kongre Kat›l›m Ücreti
Bildirileri veya posterleri kabul edilen kat›l›mc›la-
r›n B‹LD‹R‹ VEYA POSTER BAfiINA ödeyecekleri
KATILIM BEDEL‹ 100 YTL.’dir.

Bilimsel Kurul

Aydan Balamir,Mimar, Dr. / Architect Ph.D., ODTÜ (1974)

Neslihan Dosto¤lu, Mimar, Dr. / Architect Ph.D., ODTÜ (1978)

Alper Ünlü, Mimar, Dr. / Architect Ph.D., ‹TÜ (1979)

Asl› Özbay, Mimar / Architect, MSÜ (1988)        

Murat Tafl, Mimar, Dr. / Architect, Ph.D., YTÜ (1993)

Bilimsel Dan›flma Kurulu

Bora Akçay, Mimar / Architect, DGSA (1973)

Güngör Kaftanc›, Mimar / Architect, ‹TÜ (1953)

Haydar Karabey, Mimar, Dr. / Architect, Ph.D. DGSA (1973)

Mete Tapan, Mimar, Dr. / Architect Ph.D., Münih T.Ü. (1966)

Hülya Turgut, Mimar, Dr. / Architect Ph.D., ‹TÜ (1982)

Handan Türko¤lu, Mimar, Dr. / Architect Ph.D., ‹TÜ (1979)

Mimerlar Odas› Bursa fiubesi Yönetim Kurulu

Ahmet Aybar, Mimar / Architect,YTÜ (1974)

Melih Türa, Mimar / Architect, ‹DMMA (1979)

Figen Akflen, Mimar / Architect, Gazi Ü. (1989)

M. Mete Özgen, Mimar / Architect, Anadolu Ü. (1994)

Asuman Bilsel, Mimar / Architect, DGSA (1982)

Ahmet Arabac›o¤lu, Mimar / Architect, Gazi Ü. (1983)

fienol fiimflek, Mimar / Architect, MSÜ (1998)

‹lk Duyuru 
14 Kas›m 2005 Pazartesi

Bildiri Özetlerinin Teslimi 
13 Ocak 2006 Cuma

Bildiri Özetlerinin De¤erlendirilmesi 
ve ‹kinci Duyuru  
23 Ocak 2006 Pazartesi

Bildiri Tam Metinlerinin Teslimi 
24 fiubat 2006 Cuma

Tam Metinlerin De¤erlendirilmesi 
3 Mart 2006 Cuma

Kongre 
23-25 Mart 2006 
Perflembe-Cuma-Cumartesi

Kat›l›m bedellerinin, en geç 27 fiubat 2006 tarihine
kadar Denizbank Bursa fiubesi 536083 no’lu Mimar-
lar Odas› Bursa fiubesi hesab›na yat›r›larak, banka de-
kontunun  0 224 273 1020 numaral› faksa gönderil-
mesi gerekmektedir. Kongre kat›l›m bedeline kat›l›m
belgesi, kongre kitab›, bir adet çanta, eflzamanl› çevi-
ri, yaka kart›, kahve servisi, ö¤le ve akflam yemekleri
dahildir. ‹lave çanta bedeli 50 YTL.’dir.

T
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V
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2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu'nun 2880 say›l›
Kanun'la de¤iflik 43/b maddesi uyar›nca, ayn› mes-
lek bilim dallar›nda, e¤itim-ö¤retim yapan, üniversi-
telerde e¤itim-ö¤retim, metot, kapsam, ö¤retim sü-
resi ve y›l içindeki de¤erlendirme esaslar› bak›m›n-
dan eflde¤er olmas› ve ö¤renimden sonra kazan›lan
ünvanlar›n ayn› ve elde edilen haklar›n eflde¤er sa-
y›lmas› hususu Üniversiteleraras› Kurulun önerisi
üzerine YÖK’e ait bulunmakta.

Üniversiteleraras› Kurul'un 19.02.2002 tarihli top-
lant›s›nda al›nan "... diplomalara ünvan yazarak ça-
l›flma alanlar›n› s›n›rland›rmak yerine mezun olduk-
lar› bölüm ve/veya ana sanat (anabilim) dal›nda ön
lisans/lisans/yüksek lisans derecesi verilmesine
iliflkin karar 27.04.2003 tarihli Üniversiteleraras›
Kurul toplant›s›nda yinelenerek YÖK’e gönderildi.

Söz konusu karar 2547 say›l› Kanun'un 2880 say›l›
Kanun'la de¤iflik 43/b maddesi uyar›nca Yüksekö¤-
retim Genel Kurulu'nun 03.06.2005 tarihli toplant›-
s›nda görüflülmüfl ve 2005-2006 e¤itim-ö¤retim y›-
l›ndan itibaren uygulanmak üzere diplomalara ünvan
yaz›lmamas› ö¤renim görülen program ad›n›n ve de-
recesinin belirtilmesinin uygun oldu¤una karar veril-
di.

YÖK, 2005-2006
e¤itim-ö¤retim y›l›ndan
itibaren diplomalara
ünvan yaz›lmamas›
karar› verdi

TC ‹zmir Valili¤i, ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›-
¤›, ‹zmir ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü, ‹zmir Esnaf ve Sa-
natkârlar Odalar› Birli¤i iflbirli¤inde, 5–7 Ocak 2006
tarihleri aras›nda ‹zmir E¤itim, Rehberlik ve Kariyer
Fuar›'' düzenlenecektir. 
Öncelikle ö¤renci ve velilerin e¤itim ve meslek seçi-
mi konusunda bilinçlendirilmesi, mesleki ve üst ö¤-
renim kurumlar›n› tan›yarak kendine en uygun mesle-
¤e karar vermesi, nitelikli, kaliteli, iyi e¤itimli kifliler
yetifltirilmesi amac›n› tafl›maktad›r. 
Dershaneler, üniversiteler, profesyonel e¤itim mer-
kezleri, e¤itim ve dan›flmanl›k hizmeti veren kurum-
lar ve ilgili sivil toplum kurulufllar›n›n bir araya gele-
ce¤i ‹zmir E¤itim, Rehberlik ve Kariyer Fuar›’nda, ö¤-
rencilerimizin bir üst ö¤renime ya da hayata haz›rla-
nabilmesine katk› sa¤lamay› amaçlan›yor. Fuara
kat›larak mesle¤imizi tan›taca¤›z.

‹zmir E¤itim,
Rehberlik ve
Kariyer Fuar›

5 - 7 Ocak 2006
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Arkas Yönetim
Binas›n› Gezdik
Mimarlar›yla yap›la-
r›n› gezmeye "Arkas
Yönetim Binas›" ile
devam ettik. Meh-
met Ya¤c›o¤lu ile
birlikte tasar›m, ya-
p›m ve kullan›m sü-
recindeki geliflmele-
rin aktar›ld›¤› gezi
çok yararl› oldu.

Bruno Taut’un
125. Do¤um
Y›ldönümü ve
D e u t s c h e r
Werkbund Ber-
lin e.V.’nin ifl-
birli¤iyle  8-30
Kas›m tarihleri
aras›nda ‹zmir
Sanat’da ger-
çekleflen Sergi
fiubemiz ve Alman Kültür Merkezi birlikteli¤inde gerçek-
lefltirildi.  Bruno Taut sadece en önemli ça¤dafl mimar-
lardan biri olmakla kalmay›p, 1907 y›l›nda kurulan De-
utscher Werkbund’un da ilk üyelerinden de biridir.
1880 y›l›nda Königsberg’de do¤an Bruno Taut hayat›-
n›n büyük bölümünü Berlin’de geçirmifltir. 1930 y›l›nda
Berlin-Charlottenburg’daki Teknik Üniversite’nin Yerle-
flim ve Konut Bölümü’nde profesör olarak çal›flm›flt›r.
1933 y›l›nda ‹sviçre’ye, sonra Japonya’ya ve en son
olarak 1936 y›l›nda Türkiye’ye iltica etmifltir. ‹stan-
bul’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde Mimarl›k Bölümü-
nün yöneticisi, Ankara’da Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda ‹n-
flaat Bölümü’nün flefi olmufltur. 1938 y›l›nda ‹stan-
bul’da hayata veda etmifltir. 
Bruno Taut, Berlin’de geriye bu sergide sistematik ola-
rak envanteri ç›kart›lm›fl olarak yer alan çok say›da mi-
mari eser b›rakm›flt›r.  Sergide planlar, fotograflar, renk
örnekleri, maketler v.s. yard›m›yla Bruno Taut’un eser-
lerinin orjinal durumlar›, ara dönemleri (de¤ifliklikler, ye-
nilemeler, koruma alt›na al›nma gibi) ve flu andaki du-
rumlar› sunuldu. 

"Renkli Yap›lar›n Ustas› - Bruno Taut Berlin’de"
Sergisi ‹zmir’deydi

Etkinlikler

3 Ekim 2005 Dünya Mimarl›k Günü
Kokteyli Gerçekleflti
Meslekte 30 ve 50 y›l›n› tamamlayan fiube üyesi mi-
marlara an› plaketlerinin sunuldu¤u etkinli¤e ‹zmir Bü-
yükflehir Belediye Baflkan› Aziz Kocao¤lu, Konak Bele-
diye Baflkan› Muzaffer Tunça¤, ‹zmir Milletvekili Türkan
Miçoo¤ullar›, Alaçat› Belediye Baflkan› Muhittin Dalg›ç
kat›ld›. Ahmet Pirifltina Kent Arflivi ve Müzesi bahçesin-
de gerçekleflen kokteyle meslektafllar›m›z yo¤un ilgi
gösterdi.
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Mimar› ve
Mimarl›¤›
Tan›tan
Broflür
Haz›rlad›k
"Neden Mimar – Nas›l
Mimarl›k" broflürümüzü 3
Ekim 2005 Dünya Mimar-
l›k Gününde K›br›s fiehit-
leri Caddesi, Karfl›yaka
Çarfl›s›, Kemeralt› giriflin-
de kentliye da¤›tt›k. Mi-
mar› ve mimarl›¤› tan›t-
may› amaçlad›¤›m›z "Ne-
den Bir Mimar ‹le Çal›fl-
mal›s›n›z, Mimarl›k Hiz-
metleri, Mimar›n›za fiun-
lar› Sorabilirsiniz" alt
bafll›klar›yla haz›rlanan
broflürde mimar›n yapt›¤›
hizmetler anlat›l›yor.
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Etkinlikler Sergiler- Söylefliler

"Kaotik Bir Dünyan›n
Güncel Mimarl›k  
E¤ilimleri 1990-2005" 
Mimarl›k Tarihçisi U¤ur Tanye-
li, Mimarl›k haftas› etkinlikleri
kapsam›nda “Kaotik Bir Dün-
yan›n Güncel Mimarl›k E¤ilim-
leri 1990-2005” adl› bir söyle-
fli gerçeklefltirdi. 

11.Uluslararas› Yap› 2005 ‹z-
mir Fuar›’na kentin mimarl›k
belle¤ini oluflturan yap›lar›n›
tan›tan “‹zmir Mimarl›¤› Sergi-
si” ile kat›ld›k. Kültürel Yap›lar,
Al›flverifl Merkezleri, Konutlar,
Apartmanlar, Kurumsal Yap›-
lar, Kamu Yap›lar›, Çevre Dü-
zenlemeleri ve E¤itim Yap›lar›n-
dan oluflan sergi fuar süresin-
ce ziyaretçiler taraf›ndan büyük
ilgi gördü. 

3 Ekim 2005 Dünya Mimarl›k
Günü etkinlikleri çerçevesinde
Yönetmenli¤ini Nathaniel
Kahn’›n yapt›¤› “Mimar Babam”
adl› film gösterimi flubemizde
gerçeklefltirildi. Mimar Louis
Kahn’›n hayat›n› anlatan belge-
sel film, mimar›n o¤lu taraf›n-
dan çekilmifltir.

Mimarl›¤› kamuoyuna tan›tmak amac›yla yaya dolafl›-
m›n›n yo¤un oldu¤u alanlarda açt›¤›m›z sergiler büyük
ilgi gördü. "‹zmir Mimarl›¤› Sergisi" Kordon’da, "Ulu-
sal Mimarl›k Sergisi Retrospektifi" Agora Al›flverifl
Merkezi’nde izlendi.  

"Ulusal Mimarl›k Sergisi Retrospektifi" ve
"‹zmir Mimarl›¤› Sergisi"

“Mimar Babam” Filmi
fiubemizde ‹zlendi

Yap› Fuar›nda “‹zmir
Mimarl›¤› Sergisi” Açt›k
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Merkez Yönetim Kurulunun 17
Aral›k 2005 tarihli ve 39/33-6
say›l› karar› ile; 

1 Ocak 2006 – 31 Aral›k 2006
tarihleri aras›nda geçerli ola-
cak ödenti ve belge harçlar›
afla¤›daki gibi belirlenmifltir.

2005 Y›l› ve geçmifl y›llara ait
aidat borçlar›n›n 2005 y›l› ai-
dat› olan 84,-YTL üzerinden
ödenmesi için son tarih 31
Aral›k 2005 olarak belirlen-
mifltir. 1 Ocak 2006 günün-
den itibaren geçmifl y›llara ait
aidat borçlar› 2006 y›l› aidat›
olarak belirlenen 96,-YTL üze-
rinden hesap edilerek tahsil
edilecektir.

Geçmifl y›llara ait aidat borçla-
r› 1993 y›l›ndan itibaren
(1993 y›l› dahil) tahakkuk etti-
rilerek tahsil edilecektir.

‹lk kay›t ödentisi 30,-YTL

Y›ll›k üyelik ödentisi (8,-YTL x 12) 96,-YTL

Yabanc› uyruklu geçici üye ilk kay›t ödentisi 350,-YTL

Yabanc› uyruklu geçici üye y›ll›k ödentisi 300,-YTL

SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) ilk baflvuru ücreti 100,-YTL

SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) y›ll›k yenileme ücreti 35,-YTL

Kimlik Kart› yenileme ücreti 15,-YTL

Ticari amaçl› üye tan›tma belgesi ücreti 15,-YTL

Di¤er üye tan›tma belgeleri ücretsiz

SM/SMB Mühürü ücreti 50,-YTL

2006 Y›l› Ödentileri ve Belge Harçlar›
Belirlendi

M ‹ M A R L A R  O D A S I  Ü Y E L E R ‹ N E  D U Y U R U

D
u
y
u
ru

SMH Büro Tescil Belgesi yenileme ücreti ve yenilendi¤i y›la ait üye y›ll›k
ödentisi Yönetmeli¤ine uygun olarak Ocak 2006 ay› içerisinde tahsil edile-
cektir. 1 fiubat 2006 tarihinden sonra yap›lacak yenileme baflvurular›nda
SMH Büro Tescil Belgesi ilk baflvuru ücreti tahsil edilecektir.

TMMOB M‹MARLAR ODASI MERKEZ YÖNET‹M KURULU
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Bursa Santral Garaj Kent Meydan› Mimari
ve Kentsel Tasar›m Yar›flmas› Sonuçland›
Bursa Büyükflehir Belediyesi’nin en önemli kentsel dönüflüm projelerinden olan Santral Garaj Kent Meydan› için
düzenlenen proje yar›flmas›nda dereceye girenler belli oldu. Santral Garaj Meydan›’n›n iyilefltirilmesi,
sa¤l›klaflt›r›lmas› ve 24 saat yaflanabilir bir kent meydan› haline gelmesi için aç›lan yar›flmaya kat›lan 39 proje
Prof. Dr. Cengiz Giritlio¤lu baflkanl›¤›ndaki jüri taraf›ndan de¤erlendirildi.

1. Ödül:  Seçkin KUTUCU, (Y.Mimar Dr., 9 Eylül Üniversitesi)

Ebru YILMAZ, (Dr., 9 Eylül Üniversitesi)

Tomurcuk Yonca KUTUCU, (Mimar, 9 Eylül Üniversitesi)

U¤ur BOZKURT, (Kentsel Tasar›m Uzman› fiehir Planc›s›,  9 Eylül Üniversitesi)

2. Ödül: 

3. Ödül:

1. Mansiyon: Elif ÇEL‹K, (Mimar, ‹TÜ)

Asl› ÇALIKO⁄LU, (Yüksek Mimar, ‹TÜ)

‹pek YÜREKL‹, (Yüksek Mimar, Dr., ‹TÜ)

Arda ‹NCEO⁄LU, (Yüksek Mimar, Dr., ‹TÜ)

Deniz ARSLAN, (Yüksek Mimar, Dr., ‹TÜ)

2. Mansiyon: Selami DEM‹RALP, (Peyzaj Mimar›, AÜZF)

Burak ÖZDÖVER, (Mimar, ODTÜ)

3. Mansiyon: P›nar HANSOY, (Mimar, FOÜHOSCHULE Üniversitesi)

Mansiyonlar

Sat›nalma: Sunay ERDEM, (Peyzaj Mimar›, AÜZF)
Günay ERDEM, (Mimar,GÜ)

Sat›nalma: Güven fiENER, (Dr.Mimar, YTÜ)
Bahar KAYA, (Dan›flman Yük.Mimar)

Sat›nalma: Kerim YAMAN, (Mimar, OÜ)

Sat›nalma: Hasan fiENER, (Prof. Dr.Yük.Müh.Mimar, ‹TÜ)
Cafer BOZKURT, (Yük.Müh.Mimar, ‹TÜ)
‹lhami KURT, (Mimar, ‹TÜ)
Adnan T‹T‹Z, (Mimar, ‹TÜ)
Hasan Y‹RM‹BEfiO⁄LU, (Mimar fiehir Planc.,MSÜ-‹TÜ)

Sat›nalma: Cem AÇIKKOL, (Yük.Mimar, ODTÜ)
Kaan ÖZER, (Mimar, GÜ)
Hatice Üsküdar ÖZER, (Yük.Mimar, GÜ)

Sat›n Almalar

Baran ‹D‹L, (fiehir Planc›s› Yüksek Mimar, ‹TÜ)

Hasan ÖZBAY, (Yüksek Mimar,ODTÜ)

Tamer BAfiBU⁄, (Mimar, ADMMA),

Asl› ÖZBAY, (Yüksek Mimar, ODTÜ)

Osman ‹LHAN, (Dan›flman Mimar)

Özgür ED‹Z, (Ö¤retim Görevlisi Mimar, Dr., 

Uluda¤ Üniversitesi) 

Yavuz TANEL‹, (Araflt›rma Görevlisi Yüksek Mimar, 

Uluda¤ Üniversitesi)
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Burdur fiehirleraras› Otobüs Terminal Kompleksi
Kentsel Tasar›m ve Mimari Proje Yar›flmas›

Burdur Kenti, Yeni Mahalle, Sanayi Kavfla-
¤›ndaki fiehirleraras› Otobüs Terminal Komp-
leksi Alan›, kentin 50 y›ll›k gelece¤ine cevap
verecek, sadece Burdur halk›na de¤il, termi-
nali u¤rak yeri olarak kullanacak ülkemiz in-
san›na yeterli hizmetin sunuldu¤u, kent ima-
j›n› olumlu etkileyecek, 21. yüzy›l›n ça¤dafl
çizgilerini yans›tacak, kompleks içinde yer
alan kullan›mlar› bütünsel biçimde ele ala-
cak, çevre düzenleme ve ulafl›m sistemleri
çözülmüfl bir "kent oda¤›" yarat›lmas› için
Burdur Belediyesi’nce Kamu ‹hale Kanunu,
Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mühendislik,
Kentsel Tasar›m Projeleri, fiehir ve Bölge
Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar›flmala-
r› Yönetmeli¤i uyar›nca serbest "Ulusal ve
Tek Kademeli Olarak" Burdur fiehirleraras›
Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasar›m
ve Mimari Proje Yar›flmas› aç›ld›.

Dan›flman Jüri Üyeleri
Sebahattin AKKAYA, Burdur Belediye Baflkan›

Abdurrahman ERMERGEN, Mimarlar Odas› Temsilcisi

Süleyman CEYHAN, fiehir Planc›lar› Odas› Temsilcisi

Yusuf KEY‹K, Burdur Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan›

‹brahim BAKIR, Yrd. Dç. Dr., Selçuk Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi

Hasan DUYGULU, fiehir Planc›s›, Belediye Baflkan Yard›mc›s›

Asli Jüri Üyeleri
Çetin TÜRKÇÜ, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fak. Dekan›

Gül ASATEK‹N, Doç. Dr., ODTÜ Mimarl›k Fakültesi

Erhan ÖNCÜ, ODTÜ Mimar-Yüksek fiehir Planc›s› - Ulafl›m Uzman›

Gökhan MENTEfi, ODTÜ fiehir Planc›s› - Ulafl›m Uzman›

Mehmet fiENOL, Yüksek ‹nflaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri
Recep ESENG‹L, Mimar ADMMA

Lütfi R›fat TÜRKKAN, ODTÜ - fiehir Planc›s›

Dr. Müh. Ahmet fiAH‹N, Antalya Büyükflehir Belediyesi Genel Sek. Yrd.

Raportörler
Nilgün YILMAZ, Mimar - Selçuk Üniversitesi

Gülden SOYAK, Mimar - YTÜ

Kat›lma Koflullar›:
Yar›flmac›lar›n flartname olarak adres ve var-
sa e-posta adresi b›rakm›fl olmalar›, yar›flma-
ya ekip bafl› mimar olmak üzere TMMOB Mi-
marlar› Odas›’na ve fiehir Planc›lar› Odas›na
kay›tl› üyeler kat›labilir.

Yer görme belgesi alm›fl olmalar› zorunludur.

Bilgi için: Burdur Belediyesi ‹mar ‹flleri Müdürlü¤ü
Burdur Belediyesi Burç Mah. Atatürk Caddesi, No: 1 BURDUR
Tel: 0 248 233 53 90  Faks: 0 248 233 53 94    www.Burdur-bld.gov.tr 

1. Ödül: 20.000. YTL.
2. Ödül: 15.000. YTL.
3. Ödül: 10.000. YTL.
5 Mansiyonun her birine 5.000 YTL.

‹lan Tarihi : 8 Kas›m 2005 

Teslim Tarihi : 8 fiubat 2006

Yar›flma 
Takvimi

Ödüller
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Manisa Belediyesi Hizmet Binas›-Ticaret Merkezi ve
Kentsel Mekan Düzenlemesi Mimari Proje Yar›flmas›

Soru sormak için son gün: 19 Ocak 2006 

Yer Görme Belgesi alman›n son tarihi: 19 Ocak 2006

Proje son teslim tarihi: 3 Mart 2006

Yar›flma Takvimi

Yar›flmaya kat›lmak isteyen yar›flmac›lar›n flartname
bedeli olan 50,-YTL (elli Yeni Türk Liras›)n› afla¤›da be-
lirtilen banka hesab›na, isim belirterek yat›rmalar› ge-
rekmektedir. Banka dekontunun ve teslim adresinin
yar›flma raportörlü¤üne fakslanmas›yla flartname ve
ekleri yar›flmac›lar›n adreslerine postalanacakt›r.
Ziraat Bankas› Merkez fiubesi
Hesap No. 304020 – 39476940 – 5001

YARIfiMA RAPORTÖRLÜ⁄Ü
Manisa Belediyesi Hizmet Binas› – Ticaret Merkezi ve
Kentsel Mekan Düzenlemesi Ulusal Mimari Proje Yar›fl-
mas› Raportörlü¤ü,
Manisa Belediyesi ‹mar ‹flleri Müdürlü¤ü
Anafartalar Mahallesi, Ergen Cad. No. 2 MAN‹SA

Tel : 0.236. 231 45 80 / 243
Faks : 0.236. 239 30 91 – 237 98 27
e-posta : yarisma@manisa.bel.tr
web : www.manisa.bel.tr//yarisma

Yar›flmaya kat›labilmek için TMMOB Mimarlar Odas› üyesi olmak, flartname alarak adres b›rakm›fl olmak zorunludur.

Manisa kentinin Laleli mevkiinde yap›lmas› düflünülen Belediye Hizmet Binas›, Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekan
Düzenlemesi projeleri Manisa Belediye Baflkanl›¤› taraf›ndan "Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mühendislik, Kentsel Ta-
sar›m Projeleri, fiehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar›flmalar› Yönetmeli¤i" kurallar› içinde serbest,
ulusal ve tek aflamal› olarak yar›flmaya ç›kar›lm›flt›r.

Dan›flman Jüri Üyeleri
Bülent KAR, Avukat, Manisa Belediye Baflkan›

Zafer ÜNAL, Mimar, 1989-94 Dönemi Manisa Belediye Baflkan›

Kemal SEV‹NÇ, ‹nflaat Mühendisi, Manisa Bld.Bflk.Yrd.ve Tek.Koor.

Tülay YESUGEY, Mimar, Manisa Bld.Toplu Konut Koordinatörü

Can MERCÜL, Mimar, Manisa Belediyesi Meclis Üyesi 

Necati UYAR, fiehir Planc›s›

Hakan BULGUN, Makina Mühendisi

Asli Jüri Üyeleri
Cengiz BEKTAfi, Mimar

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ, Mimar

Bünyamin DERMAN, Mimar

Doç.Dr. H.Murat GÜNAYDIN, Mimar

Tu¤rul ERDEM, Mimar

Ahmet Nuri KÖSE, Mimar

Nurettin BALATLI, ‹nflaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri
Yrd. Doç.Dr. Fehmi DO⁄AN, Mimar

Yrd.Doç.Dr. Dürrin Süer KILIÇ, Mimar

Mahmut KILINÇ, ‹nflaat Mühendisi

Abdullah YET‹fiEN, Mimar

Raportörler
Saniye ÖRENL‹ ALTAY, Mimar

Müge TÜRKEL‹ KU⁄U, Mimar

1. Mansiyon: 7 000,- YTL (Net)
2. Mansiyon: 7 000,- YTL (Net)
3. Mansiyon: 7 000,- YTL (Net)
4. Mansiyon: 7 000,- YTL (Net)
5. Mansiyon: 7 000,- YTL (Net)

1. Ödül : 30 000,- YTL (Net)
2. Ödül : 25 000,- YTL (Net)
3. Ödül : 20 000,- YTL (Net)

Ödüller

Mansiyonlar
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Bafllama Tarihi: 21 Kas›m 2005

Teslim Tarihi: 13 fiubat 2006
Dan›flman Jüri Üyeleri 
Kadir TOPBAfi, Dr. ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›

Vehbi ORAKÇI, Beylikdüzü Belediye Baflkan›

Hüseyin KAPTAN, Prof. ‹.B.B. Metropoliten Plan. ve Kentsel Tas. Mer.Bflk.

Semih AY, ‹.B.B. Projeler Daire Baflkan›

Aykut KARAMAN, Prof. Dr. MSGSÜ. fiehir ve Bölge Planlama Böl. Baflk

Asli Jüri Üyeleri  
Emre AYSU (Prof. Dr. Y. Mimar, fiehir Planc›s›, YTÜ)

Deniz ‹NCEDAYI (Doç. Dr. Y.Mimar, MSGSÜ)

Deniz ASLAN (Ö¤r. Gör. Dr. Y.Mimar, Peyzaj Mimar›, ‹TÜ)

Can Ç‹N‹C‹ (Y. Mimar, ODTÜ)

Adnan KAZMAO⁄LU, Y.Mimar, MSGSÜ

Yedek Jüri Üyeleri 
Bülend CEYLAN, Yük. Müh. Mimar, ‹TÜ

Süleyman HAT‹PO⁄LU, Harita Müh. YTÜ

Pelin ÇAMKERTEN, Yrd. Doç.Dr.  Y.Mimar, MSGSÜ

Raportör
Murat VEFK‹O⁄LU, Y.Mimar, Kentsel Tasar›mc›, MSGSÜ

Gülseren BAYMAN, Mimar, MSGSÜ

Raportör Yard›mc›s›
F. Neslihan ALKAN, Y. fiehir Planc›s›, DEÜ

Yar›flma Takvimi:
Projelerin Teslim Tarihi : Projeler en geç 13.02.2006
tarihinde saat 18.00’a kadar "Beylikdüzü Cumhuri-
yet Caddesi Ve Yak›n Çevresi Kentsel Tasar›m Proje
Yar›flmas› Raportörlü¤ü, Tepebafl› Evliya Çelebi
Mah. Meflrutiyet Cad. Eski Tüyap Fuar Binas› Beyo¤-
lu-‹stanbul" adresine elden makbuz karfl›l›¤› teslim

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› Projeler Daire Baflkanl›¤›-Projeler Müdürlü¤ü, "Beylikdüzü Cumhuriyet
Caddesi ve Yak›n Çevresi Kentsel Tasar›m" projesini serbest, ulusal ve tek aflamal› olarak yar›flmaya ç›karm›fl-
t›r. Yar›flmaya iliflkin jüri, ödül ve takvim bilgileri afla¤›da belirtilmifltir.

edilecektir. Belirtilen zamanda Yar›flma Raportörlü¤üne
ulaflmam›fl projeler yar›flma d›fl› kalacakt›r.
Yar›flma Sonuçlar›n›n ‹lan› : Yar›flman›n sonucu, Jüri
de¤erlendirme çal›flmalar›n›n bitiminde, ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi taraf›ndan 06.03.2006 günü ülke
genelinde yay›nlanan günlük iki gazetede ilan edilecek
ve ayr›ca jüri raporu ço¤alt›larak bütün yar›flmac›lara
posta ile gönderilecektir. 

‹stanbul Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Yak›n
Çevresi Kentsel Tasar›m Proje Yar›flmas›

Ödüller:
1.Ödül   : 50 000 YTL.
2.Ödül   : 40 000 YTL.
3.Ödül   : 30 000 YTL.

Mansiyonlar:
1. Mansiyon   : 10 000 YTL
2. Mansiyon   : 10 000 YTL
3. Mansiyon   : 10 000 YTL
4. Mansiyon   : 10 000 YTL
5. Mansiyon   : 10 000 YTL

Yar›flmaya Kat›l›m Koflullar› : 
Yar›flmaya TMMOB Mimarlar Odas›, fiehir Planc›lar›
Odas› ve Peyzaj Mimarlar› Odas› Üyeleri ekip halinde
kat›lacaklard›r. "Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Ya-
k›n Çevresi Kentsel Tasar›m Proje Yar›flmas› Raportör-
lü¤ü" Gençtürk Cad. A¤a Yokuflu Sokak. No:27 Laleli-
‹stanbul’a adres b›rakarak 100 YTL bedel karfl›l›¤› flart-
name alacaklard›r. 
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‹zmimod.org.tr
uzant›l› e-mail kullanan
üyelerimizin dikkatine;

Sizlere daha iyi hizmet verebil-
mek için internet sunucular›m›z-
da degifliklik yapt›k. Bu de¤iflik-
likten dolay› e-posta hesaplar›-
n›zda kullan›lan bilgilerinizde
de¤iflikler yap›lmas› gerekmek-
tedir. Bu de¤iflikli¤i gerçekleflti-
remeyen üyelerimiz; 

0312 417 37 27
telefon numaras›ndan 

ilker DUGAN ile görüflebilirler.

y›l› aidat›n›z›
2005

Üyelik Aidatlar›

30 Aral›k 2005 tarihine kadar
ödemeyi unutmay›n›z!

[84.YTL]

uyurular I Duyurular I Duyurular I Duyurular I Duyurular I Duyurular I Duyurular
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlü¤ü Yap› ‹flleri ve Teknik Daire Baflkanl›¤›nca
yap›lacak olan proje ihalelerine esas olmak üzere, ön tan›t›m dosyas›nda iste-
necek belgeler:

1. Meslek Odas› Belgesi
2. Ticaret Odas› Belgesi
3. ‹kametgah Adresi
4. Müellif ve Ekipman›na ait,
a) Diploma Suretleri
b) ‹mza Sirküleri
5. Müellif ve ekipman›na ait teknik eleman bildirgesi (Bu bildirgede; büroda ça-
l›flan daimi teknik eleman kadrosu ile birlikte, bu büro ile çal›flacak d›fl bürola-
r›n isimleri, "Statik, Makine ve Elektrik" bildirilecektir".) ve teknik donan›m bilgi-
leri 
6. Büro ve ekipman› ile birlikte çal›flacak d›fl bürolar›n bitirmifl olduklar› ve ha-
len devam ettikleri projelere ait ifl bitirme, ifl durumu veya ifl deneyim belgesi ör-
ne¤i (Biten ifller için ilgili kurulufltan al›nm›fl belgelerin örnekleri eklenecektir.Da-
ha önce kamu kurulufllar›nda çal›flm›fl olanlar için hizmet belgesi verilecektir.)

Bu bildirge için, yukar›daki belgeler 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu mevzuat›na
uygun olacakt›r. 
Yukar›da belirtilen belgeleri kapsayan dosya, bir dilekçe  ekinde Dokuz Eylül Üni-
versitesi Rektörlü¤ü Yap› ‹flleri ve Teknik Daire Baflkanl›¤›na teslim edilecektir.

NOT : 
1- Proje bürolar› Mimarl›k, Mühendislik (Statik Makine, Elektrik ve di¤erleri) hiz-
metlerinin tümünü yapabilecek ekipman› ile müracaat edilecektir.
2- Yukar›da belirtilen belgeleri eksiksiz olarak vermek suretiyle müracaat eden
bürolar›n, proje ihalelerine kat›lmaya istekli olduklar› varsay›larak, idarece yap›-
lacak de¤erlendirme sonucuna göre proje ihalelerine davet edilebilecektir.Baflka
bir deyiflle, müracaatlar› kabul edilmifl olanlar›n  mutlaka ihalelere davet edile-
ce¤i konusunda idare peflinen bir taahhüde girmemektedir.

‹hale
DOKUZ EYLÜL ÜN‹VERS‹TES‹ REKTÖRLÜ⁄Ü

Etüd-Proje
Hizmet
Al›m›

Cumhuriyet Bulvar› No: 144
Alsancak 35210 ‹ZM‹R
Tel: +90 (232) 464 81 37
Faks: +90 (232) 463 26 73
e posta: yapi@deu.edu.tr
elektronik a¤: deu.edu.tr

DOKUZ EYLÜL ÜN‹VERS‹TES‹ REKTÖRLÜ⁄ÜNDEN
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Mimarl›k ve Yaflam Kalitesi: Avrupa Mimarlar Konseyi
Politika Kitab› 2004 

TMMOB Mimarlar Odas› Yay›nlar›

12 Derste Avrupa Pascal Fontaine

Bina Kimlikleri          Mimarlar Odas› Ankara fiubesi

Ulusal Mimarl›k Politikalar›     TMMOB Mimarlar Odas›

Kapl›kaya Rekreasyon Vadisi Kentsel Tasar›m ve
Mimari Proje Yar›flmas› 2005                                     

Bursa Y›ld›r›m Belediyesi

Dünya Mimarlar›yla Pekin’den ‹stanbul’a (1999-2005)
Yaz›lar-An›lar Oktay Ekinci

Selçuk Batur için Mimarl›k Yaz›lar›
TMMOB Mimarlar Odas›

Bruno Taut : Meister des farbigen Bauens in Berlin
Winfried Brenne 

20. Y›l›nda Türkiye’de Özellefltirme Gerçe¤i 
sempozyumu Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i

TMMOB Örgütlülü¤ü Tart›flmalar›
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i

Estetik
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Mimarl›kta Dil ve Anlam
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Türkiye Mimarl›¤›nda Modernizmin Yerel Aç›l›mlar›        
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

fiube Kütüphanemize Yeni Gelen Yay›nlar
Geleneksel Yap›lar ve Mekanlar Ahmet Eyüce

Otel ve Tatil Köyleri Planlama Rehberi                    
fiemsettin Tugay

TMMOB ve Bilirkiflilik TMMOB

Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i ve CE iflareti 
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

2. Ulusal Yap› malzemeleri Kongresi. Panel 
Güçlendirmede Malzeme E¤ilimleri 

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

De¤iflen Çanakkale Kenti ve Mimarl›k
Mimarlar Odas› Genel Merkezi

Arada Kentler Mimarlar Odas› Genel Merkezi

Bilirkiflilik E¤itimi Derleyen: Ayflen Y›lmazö¤üt,   
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

gymnasium Spor ve Sa¤l›kl› Yaflam Merkezi, 
düzenledi¤i kampanyada Mimarlar Odas› ‹zmir fiube-
si üyelerine özel fiyat indirimleri uygulamaktad›r. S›-
n›rs›z veya Gündüz üyeli¤i tercih edebilece¤iniz  kam-
panya hakk›nda genifl bilgiyi, Halkla ‹liflkiler Sorumlu-
su Sevda Gün’den alabilirsiniz.
Tel:  0543 277 32 31 
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Y ‹ T ‹ R D ‹ K L E R ‹ M ‹ Z

Ceyhun ÖVEZ'i kaybettik.

Kemal Ahmet ARU'yu kaybettik.

[1978 y›l›nda E.Ü Güzel Sanatlar
Fakültesi Mimarl›k Bölümü mezun
olan Ceyhun ÖVEZ 10001 sicil
numaras› ile odam›za kay›tl› idi.]

20.12.2005 günü kaybetti¤imiz
de¤erli meslektafl›m›z, Mimarlar
Odas› Kurucular›ndan Kemal
Ahmet ARU, 2 sicil numaral›
üyemiz idi.

[1976 y›l›nda Buca Mimarl›k
Mühendislik Yüksek Okulu mezun
olan Müjdat BULUM 7086 sicil
numaras› ile odam›za kay›tl› idi.]

Üyelerimizin ailelerine, dostlar›na ve
meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Yazar/Editör: 
Yap›-Endüstri Merkezi
Yay›nevi: Yap› Yay›n
Yay›n Tarihi: 1.11.2005
Dili: Türkçe

Raporda, Türkiye ekono-
misine genel bak›fl su-
nuluyor ve inflaat sektö-
rünün ekonomi içindeki
yeri ve geliflimi, kamu
yat›r›mlar› ve özel yat›r›mlar, istihdam, sektördeki ya-
sal oluflumlar ve sektör sorunlar› ile birlikte anlat›l›yor.
Ayr›ca, konut gereksinimi, nüfus, deprem, yap› tekno-
lojileri, krediler, gayrimenkul alan›ndaki geliflmeler,
konut d›fl› üstyap› ve altyap› yat›r›mlar›, yurtiçi ve yurt-
d›fl› müteahhitlik faaliyetleri, müflavirlik hizmetleri,
dünya müteahhitlik pazar›ndan al›nan pay ve sorunlar
aktar›l›yor; yabanc› sermaye girifline de¤iniliyor. 

‹nflaat malzemeleri sanayisinin genel durumunun yer
ald›¤› bölümde ise; çimento, haz›r beton, prefabrikas-
yon, seramik karo sanayi, seramik sa¤l›k gereçleri,
tu¤la-kiremit, gazbeton, cam, demir-çelik, alüminyum,
ahflap, plastik, boya, yap› kimyasallar›, mermer, gra-
nit, traverten ve di¤er do¤al tafllar, ifl makineleri, yal›-
t›m, çat› kaplama malzemeleri, boru, ›s›tma so¤utma
havaland›rma, asansör, ayd›nlatma, mutfak-banyo ve
mobilya sanayilerine dair dünyada ve Türkiye'de üre-
tim, kapasite, tüketim, ihracat ve ithalat verileri ile sa-
nayinin gücü ve sorunlar› aktar›l›yor.

Türk Yap› Sektörü
Raporu 2005 

Yeni Yay›nlar

Müjdat BULUM’U kaybettik.




