
3-7 Temmuz 2005 tarihlerinde ‹stanbul’da gerçek-
leflen UIA Kongresi tüm dünyadan mimarlar›, mi-
marl›k ö¤rencilerinin yo¤un kat›l›m›yla gerçeklefl-
ti.Kay›tl› kat›l›mc›lar›n %30 u Türkiye’dendi. 264
sunufl, 202 poster sunumu, 21 sohbet odas›, 16
multimedya gösteri, 3 serbest kürsü içeren akade-
mik program› çok canl›yd›. Kongre boyunca UIA ül-
keleri ve UIA çal›flma programlar› taraf›ndan mi-
marl›k ve kentle ilgili 55 serginin yan› s›ra hem
Kongre vadisi’nde hem de kentin çeflitli galerile-
rinde halka aç›k 105 sergi düzenlendi.Kongrenin
ilgi çekici özelliklerinden biri de dünyan›n farkl› ül-
kelerinden gelen ve günümüz mimarl›k dünyas›n-
da ön plana ç›kan 26 usta mimar›n yapt›¤› ana ko-
nuflmalar oldu. Bu konuflmalar›n yap›ld›¤› salonlar
binlerce kifli taraf›ndan dolduruldu.

‹zmir mimarl›¤›n› dünyadaki en önemli mimarl›k
platformu olan bu Kongre’ye aktarabilmek için "‹z-
mir Mimarl›¤› Sergisi", "Ege Mimarl›k Özel Say›s›",

"‹zmir Kent Merkezi Mimarl›k Haritas› ve Cd-rom",
"Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesini Tan›tan Türkçe-‹n-
gilizce Broflür" haz›rlad›k ve kat›l›mc›lara sunduk.

UIA 2005 ‹stanbul Kongresi Gerçekleflti
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 2

XXII. Dünya Mimarl›k Kongresi için Dünyan›n dört bir
köflesinden gelerek Do¤u ve Bat› uygarl›klar›n›n ve
varl›kl› kuzeyle yoksul güneyin ara kesitinde, dünya
miras› ‹stanbul’da buluflan mimarlar, gelece¤e dönük
umut ve önerilerini bu deklarasyonla dünya kamuoyu-
na sunarlar. 

UIA, ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra y›k›lan kentlerin
yeniden inflas› için mimarlar›n dayan›flmas›yla olufl-
mufltur. 57. kurulufl y›l›ndaki ‹stanbul Kongresi de
dünya mimarisinin do¤du¤u bölgelerden Mezopotam-
ya’n›n ça¤dafl kentlerini y›kan bir savaflla ayn› dönem-
de yap›lm›flt›r. Bu nedenle Kongre’nin birincil dile¤i,
kentleri ve mimariyi yok eden savafllar›n sona erdi¤i
bir dünyan›n yarat›lmas›d›r.

Dünyan›n ideolojik olarak en sorunlu bölgesindeki la-
ik ve ça¤dafl kimlikli ülkesinde, kuruluflundan bu ya-
na Atatürk’ün "Yurtta Bar›fl Dünyada Bar›fl" ilkesinin
yönlendirdi¤i bir düflünce ortam›nda toplanan XXII.
Kongre, insanlar›n mutlulu¤unu amaç edinen bir mi-
marl›k ve kent ortam›n›n, küresel güvenli¤in temel
tafllar›ndan biri oldu¤una inanmaktad›r.

Kentleri mimari içeri¤inden ve yarat›c›l›¤›ndan uzak-
laflt›rarak, mekanik üretim ve tüketim merkezleri, hat-
ta para basma makineleri olarak gören küresel politi-
kalar kent ve mimarinin organik bütünlü¤ünü tehdit
etmektedir. Ancak bu sadece mimarl›¤›n de¤il, insan-
lar›n temel sorunudur. Çünkü toplumlar›n kendi de-
¤erlerine ve insan de¤erlerine yabanc›laflmas› nedeni-

dir. Temelde kent, tarih boyunca bar›fl, insan haklar›,
demokrasi ve kültürel kimlik gibi uygarl›k bilefleni er-
demlerin do¤du¤u yerdir. Ve bu erdemler mimari ile
birlikte oluflmaktad›r. UIA 2005’in temas› olan "Kent-
ler ve Mimarl›k" ba¤lam›nda Kongre, kent ve mimar-
l›k olgular› aras›ndaki kavramsal çözülmenin ve ayr›fl-
man›n,  siyasal, ekonomik ve teknolojik nedenlerini
sorgulama gereklili¤inin birincil önemini vurgulamak-
tad›r.

Küreselleflme bu erdemleri yok eden bir süreç olma-
mal›d›r. Bu sürecin bu günkü geliflme stratejisinin
dünya için büyük bir tehlike oldu¤una inanan XXII.
Kongre, Kentler ve Mimarl›¤›n yeniden buluflmas›n›n
öncelikli koflullar›n›;

- Yaflam› ve çevreyi tahrip eden tüketim ekonomisinin
yerine yoksullu¤u önleyecek bir üretim ekonomisi;

U I A  2 0 0 5  -  ‹ S T A N B U L
DÜNYA M‹MARLIK KONGRES‹

‹stanbul Deklarasyonu
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- Toplumlar›n kültürel kimli¤ini yok etmeyen bir mimar-
l›k ve çevre ö¤retisi;

- Bar›fl›n bütün politikalardan önce gelen mutlak varl›¤›;

- Uluslar› kölelefltiren bir uluslararas› egemenlik meka-
nizmas› yerine, öz kaynaklar›n›n talan›na izin vermeyen
bir uluslararas› iflbirli¤i;

- Ve bilginin evrenselli¤i,

olarak belirlemekte; bu ilkelere dayal› insanc›l, kültürel
ve uygarl›klar› gözeten bir küreselleflme için ulusal ve
uluslararas› tüm ortamlarda tüm kesimler aras›nda ifl-
birli¤i ve ortakl›k önermektedir.

XXII. Dünya Mimarl›k Kongresi, ‹stanbul’da bu sapta-
malar› yaparken;

- Bar›nman›n bir temel insan hakk› oldu¤u gerçe¤iyle

birlikte kentlere göç edenlerin ve fakirlerin yerleflme
sorunlar›n›, sa¤l›k ve e¤itim kadar kutlu bir hak olarak
kabul eden;  bu ba¤lamda  kent topraklar›n›n rant ara-
c› olmaktan kurtulmas›n› sa¤layacak politikalar ve bu
düflüncelerin geliflmesini sa¤layan kavramsal aç›l›m-
lar;

- Kent topraklar›na bir rant alan› olarak bakmaktan
uzaklaflm›fl, yaflanabilir ve mutlu olunan ortamlar yarat-
maya öncelik veren  belediyeler ve hükümetler;

- Tarihsel birikimlere dayal› kültürlerin evrensel de¤er-
lerle buluflmas›n› sa¤layan bir kent ve mimarl›k politi-
kas›, ve bu amaçla tarihsel kal›t›n insanl›¤›n ortak mi-
ras› olarak bugünle bütünleflmesinin sa¤lanmas›;

- Ça¤dafl mimarl›¤›n tarihsel mimari eme¤i ve yarat›c›l›-
¤› d›fllayan de¤il, bu birikimi kendi "bellek" zenginli¤i
olarak da de¤erlendirerek,  kimlikli  yar›nlar› hedefleyen
bir bugünü yans›tacak özde geliflmesi;

konular›nda dünya mimarlar›n›n ortak düflüncelerini
yans›tmaktan onur duymakta;

bu bildirgenin kentleflme, mimarl›k, çevre ve kültüre
ba¤›ml› kalk›nma politikalar›nda tüm kesimlerle birlikte
hükümetlerce de¤erlendirilmesi dile¤ini ilan etmekte-
dir. 

07 Temmuz 2005-‹stanbul

bulten_eyl�l’05  15/09/05 13:00  Page 3



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 4

Baflbakan Erdo¤an, dünya mimarlar›na konuflurken,
‹MAR AFFI yasalaflm›flt›…
03 Temmuz 2005’de kabul edilen Kanunla tar›m arazi-
lerinde "PARALI ‹MAR AFFI" ilan edildi…
Mimarlar Odas› onca uyar›lara ve piflmanl›klara ra¤men
hâlâ ‹MAR AFFI ç›kart›lmas›n› 
Ulusa flikayet etmektedir…
Dünya Mimarl›k Kongresine ev sahipli¤i yapmaya bafl-
lad›¤›m›z ilk günde, tar›m arazilerindeki kaçak ve uygun-
suz yap›lara "para karfl›l›¤›nda ‹MAR AFFI" ç›kart›ld›.
TBMM’de 03 Temmuz 2005 günü kabul edilen 5403
say›l› "Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m› Kanunu"na
eklenen Geçici 1. Madde ile; tar›m alanlar›nda tar›m d›-
fl› amaç tafl›yan kaçak yap›lara, bulunduklar› arazinin
m2 sine 5 YTL ödenme kofluluyla "af" getirildi…
Af Kanunu kabul edildikten sonra Dünya Mimarl›k
Kongresinin ‹stanbul’daki ayn› tarihte yap›lan aç›l›fl tö-
renine kat›lan Baflbakan, binlerce mimara yapt›¤› ko-
nuflmada "Bu Kongrenin mesajlar› ve kararlar› bize yol

TARIM ARAZ‹LER‹NDE
"‹MAR AFFI"!

Hükümet Dünya Mimarlar
Kongresinin bafllad›¤› gün
‹MAR AFFI ç›kartt›…

gösterecek…" demiflti. Kongrede ise özellikle imar af-
lar›n›n kesinlikle durdurulmas› bir çok konuflmada ve
kongre bildirgesinde dile getirilmiflti…

GELECE⁄‹M‹Z KARARTILIYOR
Kaçak yap›laflma özellikle tar›m alanlar›nda gerçeklefl-
ti¤inde çok daha yaflamsal sorunlar yarat›yor ve ulusun
gelece¤ini tehdit eden toprak kay›plar›na neden oluyor. 
Kentlerdeki kaçak yap›lardan çok daha büyük suç olufl-
turan ve bu nedenle geçmiflteki bir çok imar aff›nda da
"kapsam d›fl›" b›rak›lan tar›m arazilerindeki yasad›fl› ifl-
galin affedilmesi gelecek kuflaklar› da tar›msal beslen-
me kaynaklar›ndan yoksun b›rakmak anlam›na geliyor.
Bu aç›k gerçe¤e ra¤men Hükümetin para karfl›l›¤›nda
ve gelir bekleyerek tar›m alanlar›na imar aff› ç›kartmas›
"vahim"dir. Bu kabul edilemez aftan elde edilecek geli-
rin hesaplanamaz ölçüde daha fazlas› tahrip edilen ta-
r›m arazilerinin kurtar›lmas›na dahi yetmeyecektir.
Mimarlar Odas› onca uyar›lara ra¤men ve piflmanl›klara
ra¤men hâlâ imar aff› ç›kart›lmas›n› ulusa flikayet et-
mektedir…

M‹MARLAR ODASI
Söz konusu geçici madde aynen flöyledir: 

GEÇ‹C‹ MADDE 1. – 11.10.2004 tarihinden önce tar›m arazileri; ge-

rekli izinler al›nmadan tar›m d›fl› amaçl› kullan›ma aç›lm›fl ve tar›msal

bütünlü¤ü bozmuyor ise söz konusu arazinin istenilen amaçla kulla-

n›m› için, alt› ay içerisinde Bakanl›¤a müracaat edilmesi, haz›rlana-

cak toprak koruma projesine uyulmas› ve tar›m d›fl› kullan›lan tar›m

arazilerinin her metre karesi için befl Yeni Türk Liras› ödenmesi flar-

t›yla izin verilir.
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DEÜ ve ‹YTE Mimarl›k
Fakülteleri 2005 Y›l›
Mezunlar› Diplomalar›n›
Ald›

DEÜ ve ‹YTE Mimarl›k Fakülteleri mezuniyet töreninde
2005 y›l› mezunu genç meslektafllar›m›z diplomalar›n›
ald›lar. DEÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü’nü ilk
üç derecede bitiren ö¤rencilere fiubemiz ad›na plaketle-
ri Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›m›z Alev A¤r›, ‹YTE Mi-
marl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü’nü ilk üç derecede bi-
tiren ö¤rencilere Sayman Üyemiz Necdet Ulema plaket-
lerini verdi. Ayn› gün akflamüzeri yeni mezunlar ve ö¤re-
tim üyeleriyle birlikte Frans›z Kültür Merkezi’nin bahçe-
sinde gerçeklefltirdi¤imiz kokteylde biraraya geldik. Ge-
nel Merkez ad›na MYK üyesi Aysel Çetinsoy bölümlerin
ilk üçüne kitap seti arma¤an etti. Genç meslektafllar›m›-
z›n mezuniyetlerini kutluyor, baflar›l› bir meslek hayat› di-
liyoruz.

‹YTE Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü Mezunlar›

Uygar Boztepe
Ayça Tanr›kulu
Mehmet Tolga Kezer
Mustafa Y›lmaz Hançerli
Asl› Arpak
Can Cahit B›çakl›
Tolga Obuz
P›nar Bozo¤lan
Özge Karagöz
Yasemin Gürgan
Emre Alt›ntoprak
Turan Türkal
Hakan Baflgün
Öznur Berber
Fatih Tafl
Burak Alagöz
Nilay Aydo¤mufl
Deniz Batuhan Aral
Sevda A¤cakale
Ebru fieker
Bilal Tatar
Ünsal Demir
Yi¤it Ünlü
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 6

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹zmir ‹l Koordi-
nasyon Kurulumuz, her zaman oldu¤u gibi bugün de
mesleki ve toplumsal duyarl›l›k ve kamu yarar› temelin-
de, toprak, hava ve su gibi do¤al kaynaklar›m›z›n de¤er-
lendirilmesinde, sürdürülebilirlik anlay›fl›yla, bilimsel
bilgi ve teknolojinin uygulanmas›na yönelik görev ve so-
rumluluklar tafl›maktad›r. 
Bilindi¤i gibi, kentimizin bat› geliflme aks›nda bulunan
ve do¤al, kültürel ve ekonomik anlamda önemli de¤er-
ler içeren ‹nciralt›, kentimizin en önemli aç›k ve yeflil
alan olma özelli¤ine sahip bölgesi konumundad›r. Bu
özellikleri dolay›s›yla geçmiflte, bugün ve gelecekteki
planlama kararlar›n›n bu özellikleri ile iliflkisi ve sürekli-
li¤i önemlidir. Bu nedenle ‹nciralt›’nda bu özelliklerini
koruyan planlama kararlar› yaflama geçirilmelidir.
‹nciralt›, yanl›zca Balçova ve Narl›dere yerleflimleri için
de¤il, ayn› zamanda ‹zmir Metropoliten Alan› için de son
derece önemli bir tar›msal ve yeflil alan olma özelli¤ini
korumaktad›r. Bu bölge kentimizin ciddi boyutlarda ek-
sikli¤i olan aç›k ve yeflil alan ihtiyac›n›n karfl›lanmas›
anlam›nda da çok büyük bir öneme sahiptir.
‹nciralt›’nda imara aç›lmak istenen alan, Üçkuyular Va-
pur ‹skelesinden bafllayan ve Bahçeleraras› mahallesi-
ni de içine alan yaklafl›k 6000 dönümlük "yo¤un tar›m-
sal faaliyetin yap›ld›¤›" aland›r. Bu alandaki tar›msal fa-
aliyetler aras›nda; narenciye bahçeleri, örtüalt› (sera)
tar›m› ve çeflitli meyve bahçeleri yer almaktad›r. Toplam
narenciye bahçesi alan› 1400 dönüm olup bunun da
1000 dönüm üzerindeki bölümü "çok iyi durumda, ba-
k›ml› ve yüksek verimlidir". Geriye kalan 400 dönümü
ise rant amaçl› de¤erlendirilmesi umuduyla "bilinçli ola-

rak bak›m›n›n yap›lmad›¤› ve verimsizlefltirilmeye veya
verimsiz oldu¤u izlenimi yarat›lmaya" çal›fl›lan bölümü-
dür. Ancak unutulmamal›d›r ki, yeterli bak›m ifllemleri
yerine getirildi¤i takdirde bu alanlarda da yüksek verim-
li ürün elde etmek mümkündür. Yörede yaklafl›k 500
dönüm alanda da süs bitkileri ve sebze tar›m›, 200 dö-
nüm alanda ise  kar›fl›k meyve bahçesi tar›m› yap›lmak-
tad›r. Bölgede yetifltirilen tüm ürünler iç ve d›fl pazar de-
¤eri yüksek ürünlerdir. Bölgenin toprak yap›s› en az 50-
60 cm toprak profiline sahip verimli alüviyal özelliklidir
ve arazi e¤imi ise %1-3 aras›nda de¤iflen düz kabul edi-
len bir de¤erdedir. Alan ayn› zamanda ‹zmir sath› içeri-
sinde iklim bak›m›ndan kendine özgü, çevresinden fark-
l› özellikler tafl›yan "mikroklima" özelli¤i tafl›makta ve
yeralt› s›cak (jeotermal) sular›n›n do¤al olarak toprak s›-
cakl›¤›n› yükseltmesi sayesinde turfanda yetifltiricilik ve
erkencilik bak›m›ndan da bölgemizin en mükemmel yö-
resi niteli¤indedir. Tüm bu özellikleri nedeniyle de söz
konusu bölge "Tar›m Arazilerinin Korunmas› ve Kullan›l-
mas›na Dair Yönetmelik" hükümleri uyar›nca "mutlak
tar›m arazisi" olma özelli¤indedir. Mutlak tar›m arazile-
ri, "ülkenin tar›msal üretiminde ülkesel, bölgesel veya
yerel önemi nedeniyle tar›mda kalmas› gereken, haliha-
z›r tar›msal üretimde kullan›lan veya bu amaçla kullan›-
ma elveriflli arazileri" ifade etmektedir. Ayn› yönetmeli-
¤in 8.maddesinin (a) bendi uyar›nca "mutlak tar›m ara-
zileri, özel ürün arazileri ve ekonomik olarak verim al›-
nan veya halen ekonomik verim al›nmasa bile gerekli
bak›m yap›ld›¤›nda ekonomik verim al›nabilecek olan di-
kili tar›m arazileri ile sulu tar›m arazileri" tar›m d›fl›
amaçlarla kullan›lmaya tahsis edilemeyecek arazilerdir.

TMMOB, ‹nciralt›’nda Çevresel ve Tar›msal De¤erlerin
Korunmas›ndan Yanad›r

TMMOB TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU
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‹nciralt›’n› imara açmak amac› ile getirilen alternatifler,
yürütülen kampanyalar, bölgenin aç›k ve yeflil alan ola-
rak korunmas›n› ve gelifltirilmesini sa¤lamaktan uzak,
yanl›zca belirli mülkiyetlerin rant sorunlar›n› çözen, ka-
muoyunun, uzmanl›k çevrelerinin bilgisine ve de¤erlen-
dirmelerine sunulmam›fl, tek amaca yönelik farkl› alter-
natiflerdir.
‹nciralt›’nda kentimizin önemli bir aç›k ve yeflil alan› ola-
bilme olana¤›n› koruman›n yan›s›ra varolan tar›msal po-
tansiyeli de gelifltirecek projeler ile verimli k›l›nmal› ve
devam ettirilmelidir. Bu anlamda y›llarca bilinçli bir bi-
çimde ve denetimsizlikle yarat›lan imar kargaflas›n›n yü-
künü ‹zmir kentlisi çekmemelidir.
Ekonomik kayg›lar›n, ekolojik kayg›lara bask›n ç›kmas›
sonucu geri dönülemeyecek biçimde tüketilen ülkemi-
zin ve yerküremizin en zengin varl›¤› olan toprak kaynak-
lar›m›z, ülkemizin gelece¤i için ciddi bir tehdit alt›na gir-
mektedir. ‹nciralt› bölgemiz de bu tehdidin günümüzde
en yo¤un yafland›¤› bölge konumundad›r. 
Oysa ki yap›lmas› gerekenler aras›nda, kararl› bir tav›r-
la bölgenin tar›msal niteli¤inin korunmas›, sulama ve
drenaj çal›flmalar›n›n yap›lmas›, bölge üreticilerinin des-
teklenmesi ve teflviki ile ma¤duriyetlerinin ortadan kal-
d›r›lmas› ve bu sayede arazi spekülasyonlar›n›n önüne
geçilmesi gelmelidir. Bölge üreticisinin sadece s›n›rl› bir
k›sm›n›n ciddi bir biçimde sorunu haline gelen sulama
suyunda bor ve tuzluluk sorununa neden olan yer alt› su
kullan›m›n›n ortadan kald›r›lmas›na yönelik sulama pro-
jeleri üretilmeli, Balçova Baraj› bu amaca yönelik olarak
hiç zaman kaybetmeden devreye sokulmal› ve Ali Onba-
fl› Deresi’nin sulama amaçl› kullan›labilmesine yönelik
etüd ve fizibilite çal›flmalar› da bir an evvel gerçekleflti-
rilmelidir.
Bölgenin uzaktan alg›lama görüntüleri yard›m›yla kaçak
yap›laflma durumu tespit edilmeli ve sürekli olarak göz-
lenerek gelecekteki olas› yasa d›fl› uygulamalar›n önü-
ne geçilmelidir. 
Esasen sorun, arazinin tar›msal niteli¤i ile ilgili de¤ildir.

Sorunun özünde, ‹zmir’in nefes ald›¤› ve kent mikrokli-
mas›n›n sa¤land›¤› kent peyzaj›n› güçlendiren bu çok
önemli alanda, "yanl›fl ve haks›z yüksek yo¤unluklu ya-
p›laflma ile rant sa¤lama iste¤i" yatmaktad›r.
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i olarak, y›llard›r
‹nciralt›’n›n kentimize sa¤lad›¤› ve sa¤layaca¤› olanakla-
ra iliflkin sorunlar›n›n çözümüne yönelik olarak yanl›fl ve
haks›z yap›laflman›n yarataca¤› etkilere iliflkin yapm›fl
oldu¤umuz tüm bilimsel, toplumsal ve hukuksal çal›fl-
malarda, etkinliklerde ve hukuksal giriflimlerde do¤a ve
toplum yarar› temel al›nm›flt›r. Bu giriflimlerimizin do¤ru-
lu¤unun ve hakl›l›¤›n›n yeni bir örne¤i de Dan›fltay’›n Öz-
dilek ‹fl Merkezi’nin yap›m›na olanak tan›yan planlara
yönelik olarak vermifl oldu¤u 2005/1842 numaral› iptal
karar›d›r.
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i olarak, ‹zmir hal-
k›m›z›, baflta ‹zmir Valili¤imiz, Büyükflehir Belediye Bafl-
kan›m›z ve duyarl› Sivil Toplum Kurulufllar›m›z olmak
üzere konuya bir an önce sahip ç›kmaya ve özellikle böl-
gede görev yapan Belediye Baflkanlar›m›z› da seçim va-
adlerine uymaya davet ediyoruz.

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odas›
TMMOB Kimya Mühendisleri Odas› 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas›
TMMOB Maden Mühendisleri Odas› 
TMMOB Gemi Mühendisleri Odas›
TMMOB Makina Mühendisleri Odas› 
TMMOB G›da Mühendisleri Odas›
TMMOB Mimarlar Odas› 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
TMMOB Peyzaj Mimarlar› Odas› 
TMMOB ‹ç Mimarlar Odas›
TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› 
TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›
TMMOB Orman Müh. Od Ege Böl.fib.
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odas›
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odas› 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas›
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas›
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 8

Kordon'dan yol geçmeyecek! Çünkü, yok edilmekten
kurtard›¤›m›z ‹zmir'in Kordon boyunu, elde kalan flimdi-
ki flekliyle yani ‹zmirlilerin benimsedi¤i ve son dört y›ld›r
severek kulland›klar› haliyle korumaya kararl›y›z. Kordon
‹zmir ile özdeflleflmifl, ‹zmir'in simgesi olmakla kalma-
m›fl ayn› zamanda kamusal kullan›m›n en yo¤un oldu¤u;
hemen hemen her ‹zmirlinin aya¤›n›n bast›¤›, severek
kulland›¤› çok önemli bir kentsel unsurdur. ‹zmir'e bak›-
fl›m›z, belediyecilik anlay›fl›m›z ve kavray›fl›m›z içinde
Kordon'a yol yap›lmas›na göz yummak yoktur.
Kordon'dan geçecek yolun ‹zmir'in trafi¤ini rahatlatmak
gibi bir ifllevi de yoktur. Kordon yolunu kent içi ulafl›m›n
ana arteri olarak tan›mlama gayretkeflli¤i, zorlama bir
yak›flt›rmadan baflka bir fley de¤ildir.
Is›t›lmaya çal›fl›lan Kordon'dan alt› fleritli yol geçirme
düflüncesi, bir dizi hukuki yapt›r›mdan sonra en son
2002 y›l›nda verilen yarg› karar› ile ortadan kald›r›lm›fl-
t›r. Ba¤›ms›z yarg›n›n verdi¤i bu karar "kesin hüküm-
dür".
Di¤er taraftan ‹zmirliler ve sivil inisiyatif, Kordon'dan yol
geçirilmesi konusunu her f›rsatta dile getirenlerin karfl›-
s›nda oldu¤unu çeflitli kereler aç›kça ortaya koymufltur.
Bu çok net tavr› dikkate almama konusunda ›srarl› dav-
ranarak, "‹zmirlilerin hassas de¤il duyars›z" oldu¤unu
dile getirme cüretini gösterenlere karfl›, ‹zmirlilerin son
derece duyarl›, hassas ve yöneltilen haks›z ithamlar
karfl›s›nda medeni bir tutum sergilediklerini belirtmekle
yetinmek istiyorum. Ayr›ca, y›llard›r ‹zmir'e dayat›lan bu
düflünceye karfl› ‹zmirlilerin ba¤›ms›z yarg›n›n da onay›-
n› alm›fl olan hakl›l›¤›n› görmezden gelenlere, ‹zmir hal-
k›n›n hem hassas  hem de duyarl› oldu¤unu hat›rlatma-
y› zorunlu görüyorum.
Say›n Müsteflar›n ‹zmir'in en önemli kentsel kimlik öge-

“Kordon’dan Yol Geçmeyecek”
‹ Z M ‹ R  B Ü Y Ü K fi E H ‹ R  B E L E D ‹ Y E  B A fi K A N I  A Z ‹ Z  K O C A O ⁄ L U
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9Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

lerinden birini yok etme projesini meflrulaflt›rma gerek-
çesini ise tan›mlamakta zorlan›yorum. "‹zmir'in zaten
kimliksiz" oldu¤u ve bu nedenle Kordon'dan yol geçme-
sinin bu aç›dan bir eksiklik yaratmayaca¤› anlam›na ge-
len sözlerini sadece k›nayabilirim. Ancak,kendisine ‹z-
mir'in seçilmifl bir yönetimi oldu¤unu ve kent içinde uy-
gulanacak projelerin ‹zmirlilerle paylafl›larak haz›rland›-
¤›n› hat›rlatmak isterim. Temeli at›lm›fl ve yar›m kalm›fl
üst geçit inflaat›na yeniden tören yapmak, Kordon yolu-
nu tekrar gündeme getirmek için f›rsat yaratmakt›r. Sa-
y›n müsteflar›n söylediklerinden, Kordon yolu için çok
zarif bir proje fleklinde tan›mlad›¤› baflka bir çal›flma
yapt›klar›n› da ö¤reniyoruz. Bu sözler, flimdiye kadar
savunduklar›; dünyan›n en iyi kent içi geçifl projesi ola-
rak takdim ettikleri eski alt› fleritli projenin inkar› ve ‹z-
mirlilerin eski projeye itirazlar›n›n hakl›l›¤›n› teslim et-
mek anlam›na gelmektedir. Ancak, anlay›fllar›nda bir
de¤ifliklik olmad›¤› da bu sözlerle aç›¤a ç›kmaktad›r. 
Projenin zarif veya kaba olmas› hiçbir fleyi de¤ifltirmez;
Kordon'dan yol geçmeyece¤ini, düflüncelerinin uygula-
namaz oldu¤unu, ‹zmirlilerin buna karfl› ç›kt›¤›n›, huku-
kun izin vermedi¤ini Say›n Müsteflar da bilmektedir.
Bu nedenle kente sorun yükleyen ve tahrip eden çal›fl-
malar yerine  verimli projeleri desteklemesinin daha
do¤ru olaca¤›n› nezaketen hat›rlat›r›m.
Sonuç olarak flunu belirtmek isterim: ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi'nin Kordon'dan yol geçirilmesi konusundaki
yaklafl›m›nda hiçbir de¤ifliklik yoktur.
Bu konuda asla taviz verilmeyecektir. Hiç kimse böyle
bir tavr› gösterebilece¤imizi bir an bile akl›ndan geçir-
mesin.
Sayg›lar›mla,
Aziz Kocao¤lu 
‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›

3 Ekim 2005
Pazartesi

Yer: Ahmet Pirifltina Kent Arflivi 
ve Müzesi Avlusu

Saat:18.00

Dünya
Mimarl›k Günü
Resepsiyonu
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 10

"Kültür Miras› olan Allainoi ören yerinin  Yortanl› Baraj›
sular› alt›nda kalmas›n›n önlenmesi için projede de¤i-
fliklik yap›lmas› ya da aks yerinin de¤ifltirilmesi" istemi-
nin reddine iliflkin "T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
l›¤›- Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü- Etüd ve Plan Da-
iresi Baflkanl›¤›’n›n 12 May›s 2005 tarih ve B.15 1 DS‹
0 10 01 00/123-0409/3100 say›l›" karar›n›n;  yürüt-
mesinin durdurulmas› ve iptali için iki ayr› dava aç›ld›.
Yurttafllar›n açt›¤› davada, ‹zmir Barosu’na kay›tl› 33
avukat, kendileri davac› olduklar› gibi, di¤er davac›lar›n
avukat› oldular. ‹çlerinde Dikili Belediye Baflkan› Osman
Özgüven, Allianoi  Kaz›s› heyetinden 8 Arkeologun da
içinde yer ald›¤› toplam 73 kiflinin davac› oldu¤u dava 1
Temmuz 2005 tarihinde aç›ld›.
‹lgili kurumlar›n davac› olduklar› ikinci dava da 12 Tem-
muz 2005 tarihinde aç›ld›. Bu dava dosyas›nda da  Ar-
keoloji ve Arkeologlar Derne¤i, Türkiye Ekonomik ve
Toplumsal Tarih Vakf›, TMMOB Mimarlar Odas›  ile  ‹z-
mir Turist Rehberleri Odas› davac› oldu.
Bilindi¤i üzere; 
Allianoi antik kal›nt›lar› Bergama’n›n 18 km. kuzeydo¤u-
sunda, Pafla Il›cas› mevkii olarak bilinen yerde, inflaat›
süren Yortanl› Baraj› projesinin  gölet alan›n tam orta-
s›nda bulunmaktad›r. 
Antik yazarlardan P.Aelius Aristides’in Hieroi Logoi adl›
eserinde (III. 1-6) Allianoi an›lmaktad›r. 1800 y›ll›k tari-
hi olan Allianoi, Anadolu mozai¤inin en güzel parçalar›n-
dan birisi, ülkemizde sa¤lam kalm›fl halen kullan›labile-
cek s›cak suyu ile en büyük sa¤l›k merkezi, ayn› zaman-
da dünyan›n do¤a taraf›ndan en iyi korunmufl ve  en
sa¤lam kalabilmifl sa¤l›k yurtlar›ndan birisidir.

Bu özellikleriyle "‹nsanl›¤›n ortak kültür miras›" nitele-
mesini çoktan hak etmifl  olan Allianoi,  önüne geçe-
mezsek, 2005’in Kas›m ay›nda  "su tutulmas›" planla-
nan Yortanl› Baraj›n›n sular› alt›nda kalacakt›r.
Ayn› zamanda Allianoi Giriflim Grubu üyesi olan her iki
davac›n›n davac›lar› taraf›ndan geçti¤imiz Mart ay›nda
DS‹ Genel Müdürlü¤ü’nden "Allianoi ören yerinin Yor-
tanl› Baraj› sular› alt›nda kalmas›n›n önlenmesini, bu
kapsamda söz konusu baraj projesinde de¤ifliklik yap›l-
mas› ya da aks yerinin de¤ifltirilmesi yolunda ifllem te-
sis edilmesi" istenmiflti. 
Bu isteme karfl›, "Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü-
Etüt ve Plan Dairesi Baflkanl›¤›’n›n 12 May›s 2005 ta-
rih ve B.15 1 DS‹ 0 10 01 00/123-0409/3100 say›l›
yaz›" ile verilen yan›tta; "… baraj aks›n›n yukar›ya çeki-
lerek kaz› alan›n›n göl alan› d›fl›nda b›rak›lmas› alterna-
tifinin baraj göl hacmini ortadan kald›rarak, baraj› ifllev-
siz b›rakaca¤›ndan bu çözümün teknik olarak mümkün
olmad›¤›…" belirtildi, ayr›ca "Allianoi kal›nt›lar›n›n, arke-
olojik ve sa¤l›k yurdu yönlerinden, önemsiz kal›nt›lar ol-
du¤u" biçiminde de¤erlendirmeler yap›ld›. 
DS‹’nin bu karar›; uluslararas› sözleflmelere, Anayasa-
ya ve yasalara ayk›r›d›r; 
1972-Paris- Dünya Kültür ve Do¤al Miras›n›n Korunma-
s›na dair Sözleflme, 1985- Granada Avrupa Mimari Mi-
ras›n›n Korunmas› Sözleflmesi, 1992 Valetta/Malta Ar-
keolojik Miras›n Korunmas›na ‹liflkin Avrupa Sözleflme-
si ile  T.C.Anayasas›, "Tarih, Kültür ve Tabiat Varl›klar›-
n›n Korunmas›" bafll›¤› alt›ndaki 63/1.maddesine ve
2863 Say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanu-
nuna ayk›r›d›r.

ALLIANOI ‹Ç‹N, TAR‹H‹ DAVA AÇILDI

ALLIANOI
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11Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

DS‹’nin karar›; Allianoi için al›nan koruma karar›na ayk›-
r›d›r;
‹zmir 1 Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Kurulu taraf›ndan 29.03.2001 tarih ve 9226 say›l› ka-
rar al›nm›flt›r. Kararda; "…Allianoi ören yerinin, 1. dere-
ce Arkeolojik Sit olarak belirlendi¤i, antik yerleflimin göl
alan› d›fl›na ç›kar›lmas› ve ‹lya Çay›’n›n su bask›n›ndan
korunmas› için, DS‹ taraf›ndan gerekli bilimsel  ve tek-
nik çal›flmalar›n yap›lmas›na karar verildi¤i…"  belirtil-
miflti.
‹zmir  II. Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Bölge Kurulu, 20.04.2005 tarihli, 742 say›l› karar› ile
"Allianoi Antik Kenti ile ilgili ‹zmir I Nolu KTVKK’›nca al›-
nan 29.03.2001 gün ve 9229 say›l› karar›n geçerli ol-
du¤una"…  karar verdi. 
Koruma Bölge Kurulu’nun bu kararlar› karfl›s›nda, Alli-
anoi’un korunmas› zorunlu tafl›nmaz kültür varl›¤› oldu-
¤u tart›flmas›z hale gelmifltir.
DS‹’nin iflleminin  kamu yarar›na ayk›r› oldu¤u aç›kt›r.
Hukuka ayk›r›l›¤› aç›k olan bu ifllemin uygulanmas› ha-
linde, kültür miras› oldu¤u tart›flmas›z olan Allianoi, BU
YIL KASIM AYINDAN ‹T‹BAREN sulara gömülecektir, yok
olacakt›r. 
Kal›nt›lar›n üzerine mille kaplanmas› önersinin de hiçbir
gerçekçi yan› yoktur. korumac›l›k anlay›fl› ile ba¤daflma-
yan bir öneridir.  Bu aç›kça, "yüzy›llard›r do¤an›n yok
edemedi¤inin, insan eliyle yok edilmesi" dir.
Bilindi¤i gibi; 2863 Say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Yasas›’n›n 9. maddesine göre; "Koruma Yük-
sek Kurulunun ilke kararlar› çerçevesinde koruma bölge
kurullar›nca al›nan kararlara ayk›r› olarak, korunmas›
gerekli tafl›nmaz kültür ve tabiat varl›klar› ve koruma

alanlar› ile sit alanlar›nda inflaî ve fizikî müdahalede bu-
lunulamaz, bunlar yeniden kullan›ma aç›lamaz veya kul-
lan›mlar› de¤ifltirilemez. Esasl› onar›m, inflaat, tesisat,
sondaj, k›smen veya tamamen y›kma, yakma, kaz› veya
benzeri ifller inflaî ve fizikî müdahale say›l›r". Ayn› Yasa-
n›n 65/a. maddesine göre; "…Korunmas› gerekli tafl›n-
maz kültür ve tabiat varl›klar›n›n y›k›lmas›na, bozulma-
s›na, tahribine, yok olmas›na veya her ne suretle olur-
sa, olsun zarara u¤ramalar›na kasten sebebiyet veren-
ler iki y›ldan befl y›la kadar a¤›r hapis ve "beflmilyar li-
radan onmilyar liraya" kadar a¤›r para cezas›yla ceza-
land›r›l›rlar…" 
Baraj inflaat› h›zla sürdürülmektedir. Planland›¤› gibi in-
flaat›n tamamlanmas› halinde, Yortanl› Baraj› KASIM
ay›nda su tutmaya bafllayacak, Allianoi Yortanl› Baraj›-
n›n göl alan›n›n tam ortas›nda 17 metre SULARA GÖ-
MÜLECEK, ALLIANOI diye bir yer kalmayacak, yok ola-
cakt›r. 
2863 say›l› yasan›n 9. ve 65/a. maddelerinde yaz›l›
olan "yasaklanan" eylemler gerçekleflmifl olacakt›r. Ay-
n› zamanda "insanl›¤›n ortak kültür miras›n›" yok etme-
nin tarihsel sorumlulu¤u do¤acakt›r.
Zaman h›zla geçiyor; Allianoi’nun tarihi yaz›l›yor, bu ça¤-
da, bu co¤rafyada yaflayan bizlerin de... Bizler; yok
eden de¤il, yeniden yaflatan olarak yaz›lmak istiyoruz.
Allianoi’yu kurtarmak için aç›lan bu tarihi davada, yok
olman›n önüne geçilece¤ine inan›yoruz.
"Allianoi ve di¤er antik kentler sular alt›nda kalmas›n"

ALLIANOI G‹R‹fi‹M‹ GRUBU
DDöönneemm  SSöözzccüüssüü
AAvv..AArriiff  AAllii  CCaanngg››
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 12

Yap› Denetim Kurulufllar› ve Laboratuarlar› Derne¤i,
2003 y›l›nda haz›rl›k sürecinde yer ald›¤›m›z ‹zmir Bü-
yükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i’nin bilimsel, tek-
nik ve hukuksal yaklafl›m›n gere¤i olan ilkeleri benimse-
yerek mimarlara ve meslek odalar›na tan›d›¤› yetkileri
iptal ettirmek iste¤iyle baz› maddelerinin iptali istemiy-
le dava açm›flt›. Dava ‹zmir 1.‹dare Mahkemesi taraf›n-
dan reddedilmiflti.Dan›fltay Alt›nc› Dairesi yap›lan tem-
yiz baflvurusunu görüflerek reddetti.

Mimar›n mesleki formasyonu ve sorumlulu¤unun süre-
ce yans›mas› olan proje koordinatörlü¤ü görevinin ya-
p›m sürecindeki vazgeçilmezli¤i, meslek odalar›n›n ka-
nunlarla kendilerine verilen kamusal yetki ve sorumlu-
luklar çerçevesinde faaliyetini yürüttü¤ü, bu etkinli¤in
azalt›lamayaca¤›, proje müellifinin bilgisi ve oluru al›n-
madan proje ve uygulama aflamalar›nda tadilat yap›la-
mayaca¤› ve yap› kullanma izninin proje müellifinin ona-
y› olmadan verilemeyace¤i konular›nda yasal ve teknik
gerekçelerimizin hakl›l›¤› Dan›fltay taraf›ndan da kabul
edildi.

Özdilek ‹mar Planlar›na ‹ptal Karar› 
Dan›fltay 6.Dairesi, Odam›z taraf›ndan 1999 y›l›nda Öz-
dilek yap›laflmas›n›n temelini oluflturan imar plan› de¤i-
flikli¤inin iptali için aç›lan davada "1/5000 ölçekli na-
z›m imar plan›n›n 3194 say›l› yasan›n öngördü¤ü biçim-
de ilan edilmedi¤i"ni belirtilmifltir. Bu durumda Özdilek
otel ve al›flverifl merkezinin yasal olmayan bir planlama
süreciyle yap›ld›¤› kesinlik kazanm›flt›r. 

Port Alaçat› Projesine Yürütmenin Durdurulmas›
Alaçat›’da gerçeklefltirilmek istenen Port Alaçat› proje-
sinde Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›nca saptanan k›y›
kenar çizgisinin denizin ortas›ndan geçmesi nedeniyle,

k›y› kenar çizgisinin iptali için Mimarlar Odas› taraf›ndan
aç›lan davada mahkeme yürütmenin durdurulmas› kara-
r› verdi.

‹zmir 3.‹dare Mahkemesi, Yumru Koyu’na dökülen Kar-
fl›yaka Azma¤›’n›n uzunlu¤unun 1500 metre oldu¤unu
kaydederek "Uyuflmazl›k konusu k›y› kenar çizgisinin,
denizden geçirildi¤i kesimin geniflli¤i yaklafl›k 480 met-
redir. Buras›, koyun bir bölümüdür" görüflünü vurgulad›
ve yürütmenin durdurulmas› karar›n› verdi.

Mahkeme, sözedilen bilirkifli raporunda "k›y› kenar çiz-
gisinin belirlenmesi için, deniz k›y› kenar çizgisinin belir-
lenmesi gerekti¤i, dava konusu yerde deniz k›y› çizgisi,
ilgili kanun ve yönetmelikte belirtildi¤i ve yukar›da aç›k-
land›¤› flekilde belirlenmemifl oldu¤undan, buna ba¤l›
olarak da k›y› kenar çizgisi de, yanl›fl bir flekilde denizin
içinden geçirildi¤i, azmak a¤›z kesiminin do¤u ve bat›-
s›ndaki, Yumru Koyunun k›y› uzant›lar› birlefltirilerek, k›-
y› çizgisi teflkil edilse bile, yönetmeli¤e uyuldu¤u takdir-
de k›y› kenar çizgisi, bu k›y› çizgisinin kara kesiminden
geçece¤i halbuki, k›y› kenar çizgisi, kara taraf›n›n aksi-
ne deniz taraf›na do¤ru azmak a¤z›ndan yaklafl›k 300
metre mesafeden, denizden geçirildi¤i, bu da ilgili ka-
nun ve yönetmelikte belirtilen husus ve flartlara ayk›r›-
l›k oluflturdu¤u, 1964 ve 2000 y›llar›nda Harita Genel
Komutanl›¤›nca yap›lan 1/25000 ölçekli L 16-b3 in-
deksli haritalar birbirleriyle mukayese edildi¤inde görü-
lece¤i üzere Yumru Mahallesinin civar›nda bir k›s›m ara-
zide, denize dolgu yap›larak denizden yer kazan›ld›¤›ve
bu kesimdeki denizin eski tarihlerde  daha genifl bir du-
rumda oldu¤u anlafl›ld›¤›, dolay›s›yla yap›lan dolgu ile.
Karfl›yaka azma¤›n›n a¤›z kesimi daralt›lm›fl" saptama
ve de¤erlendirmelerin do¤ru ve yerinde bulundu¤u belir-
tilerek yürütmenin durdurulmas› karar›n› vermifltir.

Yap› Denetimi Kurulufllar› ve Laboratuarlar› Derne¤i Büyükflehir
Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i’ne Açt›¤› Davay› Kaybetti

HUKUK
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13Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

!5271 say›l› "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre ‹l Adli Yarg› Adalet Komisyonlar›nca Bilirkifli Listelerinin Düzenlen-
mesi Hakk›nda Yönetmelik"e göre ceza yarg›lamas›nda bilirkiflilik yapmak isteyenler flahsen baflvuruda bulunabi-
lecekleri gibi, kay›tl› olduklar› Odalar arac›l›¤›yla da baflvuru yap›labilmektedir.
Ceza yarg›lamalar›nda bilirkiflilik yapmak isteyenlerde ilgili yönetmeli¤in 6.maddesi uyar›nca afla¤›daki özellikler
aranmaktad›r:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmak
• Baflvuru tarihinde 25 yafl›ndan küçük olmamak
• Bilirkiflilik yapaca¤› alanda en az üç y›ll›k mesleki deneyime sahip olmak
• Affa u¤ram›fl ya da ertelenmifl olsalar bile Devlete karfl› ifllenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüfl-
vet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakç›l›k, resmi iha-
le ve al›m sat›mlara fesat kar›flt›rma, gerçe¤e ayk›r› bilirkiflilik yapma, yalan tan›kl›k suçlar›ndan biriyle hükümlü
bulunmamas›,
• Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten ç›kar›lmam›fl veya sanat icras›ndan geçici olarak yasaklanma-
m›fl olmas›,
• Komisyonun ba¤l› bulundu¤u il çevresinde oturmas› veya mesleki faaliyeti icra etmesi,
• Baflka bir komisyonun listesinde kay›tl› olmamas› gerekmektedir.
Ceza yarg›lamalar›nda bilirkiflilik yapmak isteyen, yukar›daki flartlar› sa¤layan üyelerimizin 12 Ekim 2005 tarihine
kadar fiubemize baflvurmalar› gerekmektedir. 

Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre ‹l Adli 
Yarg› Adalet Komisyonlar›nca Bilirkiflilik
Yapmak ‹steyen Üyelerimizin Dikkatine
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3386 ve 5226 say›l› Kanunlarla de¤iflik 2863 say›l› Kanun kapsam›-
na giren arkeolojik sit alanlar› ile birlikte korunmas› gerekli kentsel
dokular› içeren ve bu özellikleri ile bütünlük arz eden korumaya yöne-
lik özel planlama gerektiren alanlar kentsel arkeolojik sit alanlar›d›r.

a) Bu alanlarda, arkeolojik de¤erlerin bilimsel yöntemlerle aç›¤a
ç›kar›lmas›, onar›lmas› ve sergilenmesi  ifllemlerinin esas al›narak
sa¤l›kl› ve kapsaml› arkeolojik envanter temeline dayal› öz gerekli bü-
tün ölçeklerdeki planlama çal›flmalar›n›n ivedilikle yap›lmas›na, bu
planlar onanmadan, parsel ölçe¤inde uygulamaya geçilmemesine.

Planlama çal›flmalar› s›ras›nda:
•   Alana gelecek ifllevlerin uyumuna,
• Günümüz koflullar›n›n gerektirdi¤i altyap› hizmetlerinin proje

aflamas›nda kültür katman›na zarar vermeyecek ve toprak kullan›m›-
n› minimumda tutacak biçimde ele al›nmas›na,

•  Öneri yap› gabarileri ile yap› tekni¤i ve malzemesinin gelenek-
sel doku ile uyumuna,

• Mevcut ve olas› arkeolojik varl›klar›n korunmas›n› ve de¤erlen-
dirilmesini sa¤layacak çözümler getirilmesine,

b) Bu alanlarda mevcut y›k›nt› temeller üzerine, o temellerin ait
oldu¤u  eski yap›, korunmas› gerekli kültür varl›¤› niteli¤i tafl›yorsa, ay-
r›ca içinde bulundu¤u sitin tarihsel kimli¤inin yeniden canland›r›lma-
s›nda önemli bir boflluk yarat›yorsa, yap›ya ait eski bilgi, resim, gra-
vür, foto¤raf, an› belgeleri vb. dokümanlarla restitüe edilebilece¤i ilgi-
li Koruma Bölge Kurulunca kabul edildikten sonra restitüsyon projesi
düzenlenerek ve kurulca onaylanarak eski yap›n›n  yeniden ihya edile-
bilece¤ine,

c) Tek yap› ölçe¤indeki korunmas› gerekli kültür varl›¤› niteli¤i ta-
fl›yan yap› ve yap› kal›nt›lar›n›n rölöve ve restorasyon projelerinin Ko-
ruma Bölge Kurulunca onanmas› koflulu ile onar›l›p kullan›labilece¤i-
ne, kentsel doku ile bütünlük sa¤layan tescili bulunmayan mevcut ya-
p›lar›n da ayn› koflullarda  haz›rlanacak  projelere dayal› olarak  ona-
r›labilece¤ine.

Kurulumuzun 5.11.1999 gün ve 658 say›l› ilke karar›n›n 4. mad-
desinin iptaline karar verildi.

KENTSEL
ARKEOLOJ‹K
S‹T ALANLARI
KORUMA VE
KULLANMA
KOfiULLARI
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www.izmimod.org.tr den ulaflabilirsinizMevzuat
tar ih rgsay ad

0 2 / 0 6 / 0 5 25833 Mimarlar Odas  Serbest Mimarl k Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki

Denetim Y netmeli i

1 1 / 0 6 / 0 5 25842 Korunmas  Gerekli Ta nmaz K lt r Varl klar n n Yap  Esaslar  ve Denetimine

Dair Y netmelik

1 1 / 0 6 / 0 5 25842 Koruma, Uygulama ve Denetim B rolar , Proje B rolar  ile E itim Birimlerinin Kurulu ,

 zin, al ma Usul ve Esaslar na Dair Y netmelik

1 4 / 0 6 / 0 5 25845 Otopark Y netmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Y netmelik

1 8 / 0 6 / 0 5 25849 K lt r ve Tabiat Varl klar n  Koruma Kanunu Kapsam ndaki K lt r Varl klar n n R l ve,

Restorasyon, Restit syon Projeleri, Sokak Sa l kla t rma, evre D zenleme Projeleri ve

Bunlar n Uygulamalar  le De erlendirme, Muhafaza, Nakil leri ve Kaz  al malar na

li kin Mal ve Hizmet Al mlar na Dair Y netmelik

2 2 / 0 6 / 0 5 25853 Mal Al m  haleleri Uygulama Y netmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Y netmelik

2 2 / 0 6 / 0 5 25853 Dan manl k Hizmet Al m  haleleri Uygulama Y netmeli inde De i iklik Yap lmas na

Dair Y netmelik

2 2 / 0 6 / 0 5 25853 Hizmet Al m  haleleri Uygulama Y netmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Y netmelik

2 2 / 0 6 / 0 5 25853 Yap m leri haleleri Uygulama Y netmeli inde De i iklik Yap lmas na dair Y netmelik

0 5 / 0 7 / 0 5 25866 Y pranan Tarihi ve K lt rel Ta nmaz Varl klar n Yenilenerek Korunmas  ve Ya at larak

Kullan lmas  Hakk nda Kanun

0 5 / 0 7 / 0 5 25866 Belediye arsalar  zerinde Toplu Konut ve Kentsel evre retimi ve Kredilendirilmesine

 Dair Y netmelikte De i iklik Yap lmas na li kin Y netmelik

0 7 / 0 7 / 0 5 25868 z rl ler ve Baz  Kanun ve Kanun H km nde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas

Hakk nda Kanun

0 8 / 0 7 / 0 5 25869 T rk Ceza Kanununda De i iklik Yap lmas na Dair Kanun

0 8 / 0 7 / 0 5 25869 Plan Yap m na Ait Esaslara Dair Y netmelikte De i iklik Yap lmas  Hakk nda Y netmelik

1 3 / 0 7 / 0 5 25874 Rekabetin Korunmas  Hakk nda Kanunun Baz  Maddelerinin De i tirilmesine Dair Kanun

1 3 / 0 7 / 0 5 25874 B y k ehir Belediyesi Kanununda De i iklik Yap lmas na Dair Kanun

1 3 / 0 7 / 0 5 25874 l zel daresi Kanununda De i iklik Yap lmas na Dair Kanun

1 9 / 0 7 / 0 5 25880 Toprak Koruma ve Arazi Kullan m  Kanunu

1 3 / 0 7 / 0 5 25874 Belediye Kanunu

2 6 / 0 7 / 0 5 25887 Koruma Ama l  mar Planlar  ve evre D zenleme Projelerinin Haz rlanmas , G sterimi,

Uygulamas , Denetimi ve M elliflerine li kin Usul ve Esaslara Ait Y netmelik

2 6 / 0 7 / 0 5 25887 zel Ormanlarda ve H kmi ahsiyeti Haiz Amme M esseselerine Ait Ormanlarda

Yap lacak  ve lemler Hakk nda Y netmelikte De i iklik Yap lmas na Dair Y netmelik

1 0 / 0 8 / 0 5 25902 yeri A ma ve al ma Ruhsatlar na li kin y netmelik

1 0 / 0 8 / 0 5 25902 Gayri S hhi M esseseler Y netmeli inin Y r rl kten Kald r lmas na Dair Y netmelik
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I. KABLO BACASI (KABLO fiAFTI)
a) Kablo Bacas› Uygulamas› ve Yerinin Tespiti ile ilgili
Hususlar 
a.2- Kablo bacas› ve enerji odas›n›n yeri, boyutlar› ile
yap›da kaç adet kullan›laca¤›, yap›n›n mimari projesi
haz›rlan›rken mimar ve elektrik proje müellifleri taraf›n-
dan müflterek çal›flma ile belirlenecek ve mimari proje-
sinde gösterilecektir. 
a.3- Yap›da birden fazla kablo bacas› ve/veya enerji
odas› var ve kablo bacas› ile enerji odas› ayn› hizada
de¤ilse, bunlar aras›ndaki kablolar›n geçirilece¤i yerler
de mimari proje aflamas›nda belirlenecek ve projesinde
gösterilecektir. Bu kablolar, yap›n›n statik ve estetik ya-
p›s›n› bozmayacak uygun yerlerden c.8 maddesinde be-
lirtildi¤i flekilde döflenecektir.
a.7- Derinli¤i en az 70 cm olan kablo bacalar›nda kab-
lo bacas› boyunca katlarda tabliye yap›lmas› zorunlu-
dur. Daha az derinli¤i olan kablo bacalar›nda tabliye ya-
p›labilece¤i gibi boflluk da b›rak›labilir.
Katlarda tabliye yap›l›rken kablolar›n ve/veya kablo
merdiveninin tabliye betonundan geçirilece¤i yerlere ka-
l›p konularak boflluk b›rak›lacakt›r. 
Yang›n durumunda, kablo bacas› boyunca kat tabliyele-
rindeki boflluklardan dolay› kablo bacas› "baca" görevi-
ni görece¤inden, yang›n ve/veya duman›n di¤er katlara
geçiflini önlemek için tabliye yerlerinde yang›n durduru-

cu harç, yast›k, panel ve benzeri malzemelerle yang›n
ve/veya duman›n geçiflini engelleyecek flekilde kablo
bacas› boyunca tüm aç›kl›klar kapat›lacakt›r. 
Mimari projede, kablo bacas› boyunca katlarda yap›la-
cak tabliye ve boflluklar gösterilecektir.
a.11- Kablo bacas› ve/veya enerji odas› oluflturulan ya-
p›lar›n elektrik projelerinin onay› aflamas›nda onayl› mi-
mari projesi de getirilecektir.
d) Kablo merdiveni ve kablo bacas›n›n ölçüleri
d1.ii) Ancak mimari projede bu uzunlukta kablo bacas›
eni oluflturulam›yorsa veya istenilirse, kablo merdiveni
kablo bacas›n›n arka ve yan duvarlar›na parçalar halin-
de de monte edilebilir. Kablo merdiveninin monte edil-
di¤i duvar, kablo merdiveni en uzunlu¤undan en az 10
cm daha fazla olacakt›r. Bu durumda;
- Kablo merdiveni yan duvara monte edildi¤inde, enerji-
siz ortamda kablo bacas›na girmeden kablo merdivenin
tamam›na rahat ve emniyetli bir flekilde el ile müdaha-
le edilebiliyorsa (kablo merdiveni en uzunlu¤u en fazla
70 cm ise) kablo bacas› eni en az 50 cm olacak, derin-
li¤i ise kablo merdiveni en uzunlu¤undan en az 10 cm
daha fazla olacakt›r.
- Enerjisiz ortamda kablo merdivenine müdahale edebil-
mek için kablo bacas›na girmek gerekiyorsa (kablo mer-
diveni en uzunlu¤u 70 cm’den fazla ise) kablo bacas›
eni en az 100 cm olacak, derinli¤i ise kablo merdiveni

Tedafl Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan 30 Eylül 2005 tarihinden itibaren uygulanmaya 
bafllanacak olan esaslar›n mimari projeleri ilgilendiren bölümleri afla¤›da yer almaktad›r. 

Kablo Bacas› ve Enerji Odas›n›n  Ölçü ve 
Detaylar› ‹le Uygulama Alanlar›na ‹liflkin Esaslar
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17Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

en uzunlu¤undan en az 10 cm daha fazla olacakt›r. 
d.7- Elektrik projesinde kablolar›n basamaklara döflen-
me flekli, kablo merdiveninin kablo bacas›na yerlefltiril-
mesi, kablo bacas›, kablo merdiveni ve enerji odas›n›n
ölçü ve hesaplar› ile projedeki yerleri belirtilecektir.
Kablo bacas› boyunca kablo bacas›n›n yeri ve ölçü de-
¤erleri elektrik ve mimari proje ile uyum içinde olacak-
t›r. Elektrik projeleri onaylan›rken beraberinde kontrol
için istenilen onayl› mimari proje üzerinde, elektrik pro-
jesinde belirtilen kablo bacas› ve enerji odas›n›n yerle-
ri ve ölçüleri karfl›laflt›r›lacakt›r.

III. ENERJ‹ ODASI (SAYAÇ PANO ODASI)
a) Enerji Odas› Uygulamas› ve Yerinin Tespiti ile ilgili
Hususlar

a.3- Enerji odas›n›n yeri, boyutlar› ve yap›da kaç adet
kullan›laca¤›, yap›n›n mimari projesi haz›rlan›rken mi-
mar ve elektrik proje müellifleri taraf›ndan müflterek
çal›flma ile belirlenecek ve mimari projesinde gösterile-
cektir. 
a.4- Yap›da birden fazla enerji odas› ve/veya kablo ba-
cas› var ve enerji odas› ile kablo bacas› ayn› hizada de-
¤ilse, bunlar aras›ndaki kablolar›n geçirilece¤i yerler de
mimari proje aflamas›nda belirlenecek ve projesinde
gösterilecektir.
c) Enerji odas›n›n ölçüleri
c.4- Pano, enerji odas›na yukar›da izah edildi¤i flekilde
veya projeyi onaylayacak kuruluflun uygun görmesi du-
rumunda emniyet mesafeleri de dikkate al›narak proje
müellifince baflka bir flekilde de yerlefltirilebilir.
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Enerji odas›n›n ölçüleri yap›n›n mimari projesi haz›rla-
n›rken mimar ve elektrik proje müellifleri taraf›ndan
müflterek çal›flma ile belirlenecektir. Proje müellifi fie-
kil 2’de görülen örnek dolap tipi sayaç panosuna göre
Çizelge 1’de verilen enerji odas› ölçülerini kullanabilir. 
Örnek: Üç fazl›, toplam 28 sayaçl› pano ve enerji oda-
s› ölçülerini Çizelge 1’e göre bulal›m: 
Çizelge 1’den "Üç Fazl› Sayaç Panosu" bölümünde
"Panonun Sayaç Kat›na Göre Toplam Sayaç Adeti"
bafll›¤›ndaki enerji odas› yüksekli¤i (heo) sütununa ba-
k›l›r. Bu sütundan, enerji odas› yüksekli¤i en az 250
cm ise sayaç pano yüksekli¤inin 200 cm ve sayaçlar›n
panoya 3 katl› dizilebildi¤i, enerji odas› yüksekli¤i en az
200 cm ise sayaç pano yüksekli¤inin 150 cm ve sayaç-
lar›n panoya 2 katl› dizilebildi¤i görülür. Örne¤imizde
enerji odas›n›n yüksekli¤i en az 250 cm ise bu sütun-
dan afla¤›ya inilerek 28 sayaca en yak›n üst de¤er 30
adet sayaç hizas›ndan bak›ld›¤›nda pano eninin 280
cm oldu¤u görülür. "Panolar›n Yerlefltirilmesine Göre
Enerji Odas› En/Derinlik Ölçüsü" sütunundan; 
- Panonun tamam› fiekil A’da görülece¤i gibi enerji oda-
s› kap›s› hizas›nda tek s›ra halinde yerlefltirilmesi duru-
munda, enerji odas›n›n derinli¤i: enerji odas› ile kablo
bacas› ayn› hizada ise 50 cm, de¤ilse 140 cm (sabit),
eni: 300 cm olaca¤› görülür.
- Ancak Panolar› fiekil A’ya göre yerlefltirmek için yap›-
da bu ölçülerde enerji odas› yeri oluflturulam›yorsa ve-
ya istenilirse panolar enerji odas›na fiekil B’de görüle-
ce¤i gibi iki parça halinde karfl›l›kl› olarak yerlefltirilme-
si durumda, enerji odas›n›n eni: 200 cm (sabit), derin-
li¤i:165 cm olaca¤› görülür.
c.5- Elektrik projesinde, pano flekli ve panolar›n enerji
odas›na yerlefltirilme plan› çizilecek, pano, kablo baca-
s› ve enerji odas›n›n ölçü ve projedeki yerleri belirtile-
cektir. Elektrik projeleri onaylan›rken beraberinde kont-
rol için istenilen onayl› mimari proje üzerinde, elektrik
projesinde belirtilen enerji odas› ve kablo bacas› yerle-
ri ve ölçüleri karfl›laflt›r›lacakt›r.

‹zmir’in MÖ 4.yüzy›ldan günümüze kadar
kentsel tarihini, bu tarih dönemlerine tan›k-
l›k etmifl yap›lar yoluyla aktarmay› hedefle-
yen rehber, kentin sahip oldu¤u 5000 y›ll›k
mimari ve kültürel miras› yans›tan ve günü-
müze ulaflabilmifl yap› ve yerleflmelere ait
fotograf, çizim ve bilgiler içeriyor. 

‹ZM‹R
M‹MARLIK
REHBER‹
2005

Editör: 
Deniz Güner
YYaazzaarrllaarr::  
Hümeyra Akkurt, 
Özen Eyüce, 
Deniz Güner, 
Emel Kay›n, 
Deniz Özkut, 
Eser Öztaflç› Gültekin, 
Yasemin Sayar

222 sayfa

20.000.000 TL.  / 20 YTL.

bulten_eyl�l’05  15/09/05 13:00  Page 18



19Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

‘Patates tarlas›nda otomobil üretmeye’ bafllad›klar›n-
da, tar›m alanlar›n› korumak isteyenler ‘Vatana iha-
net’ etmifllerdi.
Marmara’n›n en yeflil adas›ndaki kavaklar› kesip oto-
mobil fabrikas› kurduklar›nda da... Sanki bofl alan
yokmufl gibi ‹stanbul’un ormanlar›n› aç›p üniversiteler
kurduklar›nda ise çevrecilerin suçu ayn›yd›:
Vatan hainli¤i...

Üç-befl Bat›l› zengin gelip golf oynas›n diye Sorgun Or-
man›’n›n kesilmesine, siyanürle alt›n aranmas›na,
nükler santrallara, k›y›lar›n bozulmas›na, koylardaki
yap›laflmaya, k›sacas› do¤an›n ve çevrenin katledilme-
sine karfl› ç›kan herkes vatan haini, terörist, o kafa ve
memleket düflman› say›ld›.
Ya¤mac› patronlar ile devletin adamlar› el ele verip bu
hainlere karfl› gerekeni yapt›lar.
Çevreciler, terörist muamelesi gördüler.
Dövüldüler...
Tartakland›lar...

Ne zaman çevrecilerin bir tepkisini görsem, bileklerin-
de kelepçeler var. Ya yerlerde sürükleniyorlar, ya ka-
rakoldalar.
Çünkü ‘Vatan haini’ say›ld›lar.
fiimdi bu noktaday›z.

Ba
s›

nd
an

Bekir ÇOfiKUN
4 Eylül 2005 - Hürriyet Gazetesi

‹hanet... 

Hiçbir getirisi ya da ç›kar› olmad›¤› halde, patates tarla-
s›ndan, çam a¤açlar›ndan, denizden, nehirden, gölden,
tafltan, topraktan, havadan yana olanlar ‘vatan ha-
ini’dir.

Ama orman› aç›p para kazanan, a¤ac› kesip servet ya-
pan, koylar›-k›y›lar› ranta çeviren, derenin kumunu sa-
tan, do¤an›n yeflilini-mavisini çalan, yaflama-insanl›¤a-
çocuklara ihanet edenler de¤il...

Neyse ki do¤a, yüceli¤ini burada da kan›tlar.
Bu kez t›pk› bir yarg›ç gibi kimin insanl›¤a ihanet etti¤i-
ni bize gösterir.
Bak›n göreceksiniz.
Diyelim ki bir santral›n küllerini rüzgár›yla getirip bafl›m›-
za ya¤d›ran do¤a, asl›nda bir ihaneti aç›klar. 
Ölü bal›klar, nehirdeki ihaneti söyler.

Tah›l› ithal edecek kadar verimsizleflen tarlalar, bal›k
çiftliklerinden dolay› pis koku saçan koylar, orman› aç›-
l›p a¤açlar› kesildi¤i için ç›ld›ran ›rmak... 
Pisli¤i plaja tafl›yan deniz...

Do¤a bir yarg›ç gibi as›l ihaneti gösterir bize.

ÇEVREC‹LER‹ genelde ‘Vatan haini’ sayd›lar.
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‹stanbul’un Mimari Sanat› Cornelius Gurlitt
Antalya Kültür Envanteri (Kafl) Antalya ‹l Özel ‹daresi Kültür
yay›nlar›
Antalya Kültür Envanteri (Kale) Antalya ‹l Özel ‹daresi Kültür
yay›nlar›
Antalya Kültür Envanteri (Manavgat-Serik)    Antalya ‹l Özel
‹daresi Kültür yay›nlar›
‹zmir Mimarl›k Rehberi 2005 Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
‹zmir Architectural Guide 2005 Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Modern Turkish Architecture Mimarlar Odas› Genel Merkezi
A Concise History: Architecture in Turkey during the 20th
century
Architecture in Turkey Arround 2000 : issues in discourse
and practice 
2005 y›l›nda ‹nflaat sektörü‹            ‹MSAD ‹nflaat
Malzemesi Sanayicileri Derne¤i
XVI. yüzy›lda Eskiflehir ve Sultanönü Sanca¤› Odunpazar›
Belediyesi Kültür yay›nlar›
40 y›ld›r Sa¤olas›n ‹zocam ‹zocam
‹zmir’de Su-Kanalizasyon-çevre 2004-2009 ana program›
için hedefler-uygulamalar        ‹zmir Büyükflehir Belediyesi

‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde 1996-2004 Dönemi ‹TÜ
2001 At›l›m 2005 Yeni Ufuklar ‹TÜ
Architects and disasters UIA summer school 2004

Emine M. Komut

fiube Kütüphanemize 
Yeni Gelen Yay›nlar

Bruno Taut sadece en önemli ça¤dafl mimarlardan
biri olmakla kalmay›p, 1907 y›l›nda kurulan Deutsc-
her Werkbund’un da ilk üyelerinden de biridir.
1880 y›l›nda Königsberg’de do¤an Bruno Taut ha-
yat›n›n büyük bölümünü Berlin’de geçirmifltir. 1930
y›l›nda Berlin-Charlottenburg’daki Teknik Üniversi-
te’nin Yerleflim ve Konut Bölümü’nde profesör ola-
rak çal›flm›flt›r. 1933 y›l›nda ‹sviçre’ye, sonra Ja-
ponya’ya ve en son olarak 1936 y›l›nda Türkiye’ye
iltica etmifltir. ‹stanbul’da Güzel Sanatlar Akademi-
si’nde Mimarl›k Bölümünün yöneticisi, Ankara’da
Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda ‹nflaat Bölümü’nün flefi
olmufltur. 1938 y›l›nda ‹stanbul’da hayata veda et-
mifltir. 
Bruno Taut, Berlin’de geriye bu sergide sistematik
olarak envanteri ç›kart›lm›fl olarak görece¤imiz çok
say›da mimari eser b›rakm›flt›r.  Planlar, fotograf-
lar, renk örnekleri, maketler v.s. yard›m›yla Bruno
Taut’un eserlerinin orjinal durumlar›, ara dönemleri
(de¤ifliklikler, yenilemeler, koruma alt›na al›nma gi-
bi) ve flu andaki durumlar› sunulmaktad›r. 

125. Do¤um Y›ldönümü nedeniyle haz›rlanan

8-30 Kas›m 2005
Kültürpark ‹zmir Sanat

sergisi
Bruno Taut 

sergi
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Prof. NEZ‹H ELDEM'i
Kaybettik.

‹stanbul Teknik Ünivesitesi
emekli ö¤retim üyelerin-
den, Nezih Eldem'i kaybet-
tik.

1944 y›l›nda Güzel Sanat-
lar Akademisi Mimarl›k Bölümü'nü bitiren Eldem,
ayn› y›l Yüksek Mühendis Mektebi Mimarl›k Bölü-
mü'nde rölöve ve serbest resim dersleri ö¤retme-
ni oldu, kurumun Teknik Üniversite'ye dönüfltürül-
mesinden sonra Bina Bilgisi Kürsüsü'nde Paul
Bonatz '›n asistanl›¤›n› yapt›.

1952'de ‹talya'ya giderek Ponti'nin Milano Poli-
tekni¤i'ndeki derslerinin yan›s›ra bürosundaki ba-
z› mimari ve endüstri ürünü tasar›mlar›na kat›ld›.

‹talya'da kald›¤› iki y›l boyunca An›tkabir'in bu ül-
kede üretilen mozaik bezemelerinin ve tunç par-
makl›klar›n›n tasar›m ve denetleme sorumlulu¤u-
nu üstlendi.

1954'te doçent, 1962'de profesör olan Eldem,
üniversitedeki görevini 1988'de emekli oluncaya
kadar sürdürdü.

Y ‹ T ‹ R D ‹ K L E R ‹ M ‹ Z

Mehmet Nural'›
kaybettik.

[1943 y›l›nda Güzel Sanatlar
Fakültesi’nden mezun olan Ahmet Nural
435 sicil numarals› ile odam›za kay›tl› idi.]
Üyemizin, ailesine, dostlar›na ve
meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Osmanl› tarihçisi 
Stefanos Yerasimos’u
Yitirdik
‹stanbul'da 1942 y›l›nda do¤an Yerasimos,
1966 y›l›nda Devlet Güzel Sanatlar Akademi-
si'nin Yüksek Mimarl›k Bölümü'nden mezun ol-
du. "Paris Institut d'Urbanisme de l'Universi-
te"den flehircilik diplomas› alan Yerasimos, 1973 y›l›nda Sorbon-
ne Üniversitesi'nde "Azgeliflmifllik Sürecinde Türkiye" konulu dok-
tora tezi verdi. Yerasimos, 1986 y›l›nda ise "Osmanl› ‹mparator-
lu¤u'nda Gezginler" konulu ikinci bir doktora tezi verdi. Paris Üni-
versitesi'nin fiehircilik Bölümü'ne 1972 y›l›nda ö¤retim görevlisi
olarak giren Yerasimos, 1989 y›l›nda ayn› üniversiteden profesör
unvan› ald›. Yerasimos, 1994-1999 y›llar› aras›nda ‹stanbul'daki
Frans›z Anadolu Araflt›rmalar› Enstitüsü'nün müdürlü¤ünü yapt›.

Çok say›da Frans›zca ve Türkçe araflt›rma ve makaleleri bulunan
Yerasimos'un Türkiye'de yay›mlanan bafll›ca eserleri flunlar:"Az-
geliflmifllik Sürecinde Türkiye", "Türk-Sovyet ‹liflkileri, 1917-
1923", "Türk Metinlerinde Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri",
"Milliyetler ve S›n›rlar", "‹stanbul: ‹mparatorluklar

Baflkenti", "Süleymaniye" ve "Sultan Sofralar›"
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Bursa Kapl›kaya Rekreasyon Vadisi Kentsel
Tasar›m ve Mimari Proje Yar›flmas› Sonuçland›

Bursa Y›ld›r›m Belediyesi’nin açt›¤› Kapl›kaya Rekreasyon Vadisi Kentsel Tasar›m ve Mimari Proje Yar›flmas›
19 A¤ustos 2005 tarihinde sonuçland›. 

1.
 Ö

D
Ü
L

2.
 Ö

D
Ü
L

Mansiyonlar

Hakan DALOKAY (Ekip bafl› / Y.Mimar)

Sedvan TEBER (fiehir Planc›s›)

Belemir GÜZER 
Celal Abdi GÜZER (Y.Mimar)

Yard›mc›lar: Ayd›n IfiIK (Y.Mimar), 

Mert VEL‹PAfiAO⁄LU (Ö¤renci), 

Metin ERÇEL (Ö¤renci), 

Simtaç YÜCEL (Y.Peyzaj Mimar›),

Ümit Tar›k YAfiAR (Ö¤renci), 

Onur KÖPRÜLÜ (Peyzaj Mimar›). 

Maket: Eflref MARANLI

Kemal ÖZGÜR (Ekip bafl› / Peyzaj Mimar›)

Mustafa fiAH‹N (Mimar)

Bayaz›t O¤uz AYO⁄LU (Peyzaj Mimar›)

Tu¤ba AKYOL (Peyzaj Mimar›)

Yard›mc›lar: Fuat Özgen ERGÜN (Ö¤renci),

Mustafa TERZ‹O⁄LU (Ö¤renci),

Keykubat ARAS (Peyzaj Mimar›),

Meltem fiENTÜRK (Peyzaj Mimar›),

Hande ULU⁄ (Peyzaj Mimar›),

Figen D‹LEK (Peyzaj Mimar›), 

Alper ÖZGÜR (Ö¤renci),

Özhan ÖZTÜRK (Ö¤renci),

Irmak AYO⁄LU (Ö¤renci).

Devrim Ç‹MEN (Ekip bafl›/Mimar/Kentsel Tasar›m Uzman›)

Sertaç EREN (fiehir Planc›s› / Kentsel Tasar›m Uzman›)

Dan›flmanlar: Tansu D‹NÇER (Y.‹nfl. Müh.),

Sinan BURAT (Peyzaj Mimar›)3.
 Ö

D
Ü
L 1. MANS‹YON

Haydar YEfi‹L (Ekip bafl› / Mimar), 

Sevinç GÜNDO⁄DU (Peyzaj Mimari)

Dan›flman:
Nalan ÖZKAD‹F (fiehir Planc›s› Kentsel Tasar›m Uzman›)

Yard›mc›lar: Gonca TAfiDEM‹R (Mimar),

Nurcan YILDIZ (Mimar) ,
Arzu BORA (Mimarl›k Ö¤rencisi), 

Linda GÜZEL
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2. MANS‹YON
Özgür B‹NGÖL (Ekip bafl› / Y.Mimar), 

‹lke BARKA (Mimar),

Emre SAVGA (Mimar)

Dan›flman: Nevzat AKÇAO⁄LU (‹nfl. Müh.)

Yard›mc›: Özgür ÖZER (Mimarl›k Ö¤rencisi)

3. MANS‹YON
Nimet AYDIN (Ekip bafl› / Y.Mimar), 
Gizem TURGUT (Mimar)

Kezban ÜNAL

Yard›mc›lar: Burcu POYRAZO⁄LU (Mimar),

Ali DÜZDA⁄ (Mimar), 

Mehmet ALTIKULAÇ (Mimar),

Evrim SUNAL (Mimar), 

Asl› APAYDIN (Mimar),

Seda AYDIN (Mimar),

Mevlüde GERVAN (Mimar) 

Maket: Celal fiEKERC‹, Halit ZENG‹N.

4. MANS‹YON
Arzu ‹rem MOLLAAHMETO⁄LU FALAY (Ekip bafl›/Mimar)

K. Ferhan YÜREKL‹ (Mimar)

Yard›mc›lar: Zeynep AYTEM‹R, Hakan SAKARYA, 
‹pek BAYCAN.

5. MANS‹YON
Murat ER‹Ç (Ekip bafl› / Y.Mimar)

Arbil ÖTKÜNÇ (Y.Mimar) 

Cüneyt D‹R‹ (Y.Mimar)

Halit YAfiA ERSOY (Y.Mimar) 

Savafl EK‹NC‹ (Y.Mimar)

Ümit ARPACIO⁄LU (Y.Mimar)

Yard›mc›lar: Bar›fl Küçük (Mimarl›k Ö¤rencisi),

Engin ALAN (Mimarl›k Ö¤rencisi),

Özlem ALTINKAYA (Mimarl›k Ö¤rencisi),

Tu¤ba UZUN (Mimarl›k Ö¤rencisi)

SATINALMA 1
M. Murat ULU⁄ (Ekip bafl› / Y.Mimar)

Eylem Pala ULU⁄ (Mimar)

Dan›flman: Dilek ALBAYRAK

SATINALMA 2
Dilek TOPUZ DERMAN (Ekip bafl› / Mimar)

Deniz Çiler ERKAN (Mimar)

Yard›mc›lar: Cihan Sinan BOSTANCI (Mimar), Mehmet
Zafer ÜNAL (Mimar), Didem YAVUZ (Mimar), Senem AVCI
(Mimar), Onur CANVAROL (Mimar)

SATINALMA 3
Sunay ERDEM (Ekip bafl›/Peyzaj Mimar›), Günay ERDEM
(Mimar), P›nar ÖZYILMAZ (Peyzaj Mimar›), Mehmet Naz›m
ÖZER (fiehir Planc›s›)

Dan›flmanlar: Dr.Gül SAYAN ATANUR (Peyzaj Mimar›),

Volkan fiAfiMAZ (Mimar)

Yard›mc›lar: Volkan MÜFTÜO⁄LU (Peyzaj Mimar›), P›nar
DURSUN (Ö¤renci), Hande Eren (Peyzaj Mim. Ö¤rencisi),
Semiha Demirbafl (Peyzaj Mim. Ö¤rencisi), Aydagül ‹pek
(Peyzaj Mim. Ö¤rencisi), Gözde Töreyen (Peyzaj Mim. Ö¤rencisi)

SATINALMA 4
Ayhan ABANOZCU (Ekip bafl›/Mimar), Kemal ÖZKAN
(Mimar), Kaz›m TÜRKSÖZ (Mimar),

Yard›mc›lar: Murat CELLAT (Mimar), Gönül ÖZKAN (Ziraat

Müh.), ‹dil TÜRKSÖZ (‹ç mimar).

SATINALMA 5
Duygu DO⁄AN (Ekip bafl›/Mimar)

Asl› ÇALIKO⁄LU (Y.Mimar)

Dan›flmanlar: Deniz ASLAN (Y.Mimar / Peyzaj Mimar›), Erim
GÜRDAL (Y.‹nfl. Müh.)

Yard›mc›lar: Esra DO⁄AN (Mimar), Ceren KERP‹Ç
(Mimar), Evren ÖZTÜRK (Mimar), Ali PAfiAO⁄LU (Mimar).

Sat›nalmalar
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1. MANS‹YON 
Mimar: Burçin Cem ARABACIO⁄LU (MSÜ)

2. MANS‹YON 
Mimarlar: D. Ümit YÜCEL (Gazi Ü.)

Ci¤dem YÜCEL (Gazi Ü.)

Yard›mc›lar:
Banu BAYRAK
A. Tolga TURUNÇ
Seyhun ÖNER
Zekeriye AKTAfi
Ersin F‹DANGÜL
fiule MURAT

3. MANS‹YON 
Mimarlar: Semra UYGUR (ODTÜ)

Özcan UYGUR (ODTÜ)

Ömer Emre fiAVURAL ((ODTÜ)

Fatih YAVUZ (ODTÜ)

Hasan Okan ÇET‹N ((ODTÜ)

Yard›mc›lar
Necati SEREN
Betül KOÇ
Mustafa Can CANSOY
Mehmet Ekin UYGUR
Deniz UYGUR
‹rem ERD‹NÇ
Selahattin YAZICA Maket), 
Mehmet SAVAfi (Maket)

ASIL JÜR‹ ÜYELER‹
Selamettin fiER‹FO⁄LU
Fehmi KIZIL
Cengiz EREN
Hüseyin KAHVEC‹O⁄LU
Necip GÜVEN

‹stanbul Pendik Belediyesi Hizmet Binas› Ulusal
Mimari Yar›flmas› Sonuçlar›
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1.
 Ö

D
Ü
L

1. ÖDÜL

3.
 Ö

D
Ü
L

2.
 Ö

D
Ü
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Mimarlar 
Deniz DOKGÖZ (D.E.Ü.)

Ferhat HACIAL‹BEYO⁄LU (D.E.Ü.)

Orhan ERSAN (S.D.Ü.)

Mimarlar 
R›fat Gökhan KOÇY‹⁄‹T (MSÜ)

Bilge Bulut AKSAZ (MSÜ)

Mimarlar 
Cem AÇIKKOL (ODTÜ)

Kaan ÖZER (Gazi Ü.)

Dan›flmanlar
Hatice U. ÖZER
Bolkar AÇIKKOL
Yard›mc›lar
Y›lmaz TEK
Demet KÜÇÜK
Ayd›n AL‹ KAYAHAN
Nazmiye ÖZTÜRK
Y›ld›r›m HABERAL
Nuh TÜCCAR (Maket)

Mansiyonlar

bulten_eyl�l’05  15/09/05 13:00  Page 24



25Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

4. MANS‹YON 
Mimarlar M. Murat ULU⁄ (ADMMA - ‹TÜ)

Eylem PALA ULU⁄ (OGÜ)
Yard›mc›lar Bar›fl DEM‹R, ‹smail KARATAY

5. MANS‹YON 
Mimarlar M. Orkun ÖZÜER (‹.T.Ü.)

Bülent ÇET‹N (Y.T.Ü.)

Dan›flmanlar Fuat TAfiKIRANO⁄LU
Füsun Ece FERAH

SATINALMA
Mimarlar: Gülay KELEfi USTA (K.T.Ü.), Ayhan USTA (K.T.Ü.)

Yard›mc›lar: fiükrü HENDEN, Necmettin SEL‹MO⁄LU Tunahan
KOÇ, H. Emre ENG‹N

SATINALMA
Mimarlar: Seçkin KUTUCU (D.E.U.), Murat Burak ALTINIfiIK
(D.E.Ü.), Tomurcuk Yonca KUTUCU (D.E.Ü.)

SATINALMA
Mimarlar: Yavuz Selim SEP‹N (‹DMMA - STUTGART T.Ü.)

Yard›mc›lar: Martin SHAMET‹, Aycan ‹fiCAN, F. Hamza Ç‹MEN

SATINALMA
Mimarlar: Dr. Özgür ED‹Z (MSÜ), Dr. Levent ARIDA⁄ (YTÜ)

Yard›mc›lar: Nusret ARSLAN, Ezgi KARAKOL, Ayfle Vildan
EKfi‹, Nezih T‹RYAK‹, Ünal GÜNER

SATINALMA
Mimarlar: Dr. Erdal YILDIZ (KTÜ), Prof. Dr. Hülya TURGUT
YILDIZ (‹TÜ)

Yard›mc›lar: Demet Mutman, Mustafa Y›lmaz, Gökçe
Ketizmen, Ulvi Altan

1 1 . U L U S L A R A R A S I

‹ Z M ‹ R
F U A R I

10-13 KASIM

Z‹YARET SAATLER‹: 11:00 - 19:00

KÜLTÜRPARK FUAR ALANI

Yap› Endüstri Merkezi

YAPI
2005Sat›nalmalar
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Diyarbak›r Yeniflehir Belediyesi Hizmet
Binas› Proje Yar›flmas›

Y
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r

Diyarbak›r- Yeniflehir Belediyesi Hizmet Binas›
Mimari Proje Yar›flmas› 11.06.2005 günü sonuç-
land›. Asli jüri üyeleri Prof. Dr. Neslihan Dosto¤lu
(Baflkan), Prof. Dr. Bülent Tar›m, Y. Doç. Dr.
Kamuran Sami, Prof. Dr. Kaya Özgen ve Cem ‹lhan’-
dan oluflan yar›flman›n sonuçlar› flöyle:

Özcan Uygur, Semra Uygur
Yard›mc›lar: Necati Seren, 

Evren Baflbu¤, 
Özcan Kayg›s›z,  
Özlem Taflk›n, 
Hasan ‹flben Önen

Özgür Bingöl, ‹lke Barka, Emre Savga
Yard›mc›  
Özgür Özer

Zeki fierifo¤lu
Dan›flman: ‹lhan Altan

Yard›mc›lar: Ka¤an K›l›ç,
Rahmi Gümrükçü, 
Belma fierifo¤lu

1.
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3.
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1. ÖDÜL

1. ÖDÜL

bulten_eyl�l’05  15/09/05 13:00  Page 26



27Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

MANS‹YON 
Bahriye Gönül Tavman, Esin Boyac›o¤lu, 
Keriman Dilek Berbero¤lu
YYaarrdd››mmcc››llaarr:: fieyda Akkan, Göktan ‹mamo¤lu, 
U¤ur Bayram

MANS‹YON
‹lker Otman, Melih Yüksel, Mesut K›ng›r
Yard›mc›:  Baran Y›lmaz

MANS‹YON 
Recep Üstün, Berna Üstün, Osman Tutal, ‹lker Kökçü
YYaarrdd››mmcc››llaarr::  Özün Karadeniz, Derya fiahbaz, 
Eflref Dönertafl, Evrim Elevli, Eser Kahveci, Cem fiahin

SATINALMA
Nevzat O¤uz Özer, Yasemen Say Özer, 
Tan Kamil Gürer, Nihan Güzererler
YYaarrdd››mmcc››:: Cenk Sa¤man

SATINALMA  
‹lker Fatih Özorhon
DDaann››flflmmaann :: Güliz Küçüközdemir
YYaarrdd››mmcc›› :: Hasan Apayd›n

SATINALMA
M. Orkun Özüer, Kerim Ç›nar
DDaann››flflmmaann  :: Füsun Ece Ferah
YYaarrdd››mmcc›› :: O¤uz Filik

SATINALMA 
Ozan Öztepe, Derya Ekim, Ali Çal›flkan, Emre Apak
DDaann››flflmmaannllaarr  :: Sinan Akarsu, Cem Kartal

SATINALMA 
Murat Arif Suyabatmaz
YYaarrdd››mmcc››llaarr:: Esra Do¤an, Duygu Do¤an

SATINALMA  
M. Murat Ulu¤, Eylem Pala Ulu¤

‹zmir Enternasyonal
Fuar›’na "‹zmir
Mimarl›¤› Sergisi" ile
Kat›l›yoruz
Mimarl›¤›n ve mimarlar›n kamuoyunun gündeminde sü-
rekli yer almas›n› ve mimarl›k kültürünün yayg›nlaflma-
s›n› sa¤lamak amac›yla 8-18 Eylül 2005 aras›nda ger-
çekleflecek olan ‹zmir Uluslararas› Fuar›’na "‹zmir Mi-
marl›¤› Sergisi" ile kat›l›yoruz. 
‹zmir mimarl›k envanterini oluflturmak, kentimizin mi-
marl›k birikimini belgelemek amac›yla gerçeklefltirdi¤i-
miz ‹zmir Mimarl›k Rehberi’nden seçme yap›lardan
oluflturulan sergi 18 panodan olufluyor. 

Mansiyonlar
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‹stanbul Deniz Müzesi Mimari Proje 
Yar›flmas› Sonuçland›

Proje Müellifleri
Mehmet V.KÜTÜKÇÜO⁄LU(Ekip Bafl›) Y.Mimar

H.Ertu¤ UÇAR Y.Mimar

Hande KÖKSAL Mimar

Yard›mc›lar
Mehmet A.K‹REM‹TÇ‹ Stajyer

Mert ÜÇER Stajyer

Y›ld›z ASLANDO⁄AN Stajyer

Esatcan ÇOfiKUN Stajyer

1.
 Ö

D
Ü
L

2.
 Ö

D
Ü
L Proje Müellifleri Cem ‹LHAN (Ekip Bafl›) Mimar

Tülin HAD‹ Mimar

Yard›mc›lar Arcan AKSAKALO⁄LU Mimar

fiefika GÜNER Mimar
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Proje Müellifleri: Dilek Topuz Derman (Ekip Bafl›), Mimar

F›rat GÜLMEZ (Mimar)

Cihan Sinan BOSTANCI (Mimar)

Yard›mc›lar› : Onur CANVAROL (Mimar)

3. ÖDÜL

1. MANS‹YON 
Proje Müellifleri
Deniz ASLAN (Ekip Bafl›)  Dr. Y.Mimar

Elif ÇEL‹K (Mimar)

Bar›fl YÜKSEL (Mimar)

Ceren HANCIO⁄LU (Mimar)

Yard›mc›lar 
Murat ÇET‹N, Caner ÖLÇÜfiANLAR,
Ekin H., Zeynep ERGUN

2. MANS‹YON 
Proje Müellifleri
Cüneyt AKBULUT (Mimar)

3. MANS‹YON 

Proje Müellifleri
Zeki fiER‹FO⁄LU, Y.Mimar

Dan›flman:‹lhan ALTAN, Prof.Dr.Y.Mimar

Yard›mc›lar Ka¤an KILIÇ (Mimar),

Rahmi GÜMRÜKÇÜ (Mimar), 

Cengiz AYYILDIZ (Mimar), 

Birsen BOZKURT (Ö¤renci), 
Belma fiER‹FO⁄LU 
4. MANS‹YON 

Proje Müellifleri
Recep ÜSTÜN (Ekip Bafl›) Mimar,

Berna ÜSTÜN Mimar

Yard›mc›lar ‹lker KÖKÇÜ (Ö¤renci),

Serhat ATEfiO⁄LU (Ö¤renci), 

Abdülrezzak IRMAK (Ö¤renci), Z.Özün 

KARADEN‹Z (Ö¤renci), Evrim ALEVL‹
(Ö¤renci), Zolbo BATERZEVZEG
(Ö¤renci), Cengiz ÇALIK (Ö¤renci), Derya
fiAHBAZ (Ö¤renci),

5. MANS‹YON 
Proje Müellifleri
Semra AYDINLI (Ekip Bafl›) (Y.Mimar)

Özlem BERBER (Y.Mimar)

Esra KAHVEC‹ (Y.Mimar)

Müge BELEK (Y.Mimar)

Nil AYNALI (Mimar)

Yard›mc›lar
Öznur BERBER (Mimar),

F.YAZICIO⁄LU (Mimar), 

Mansiyonlar
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Mimar Emine Didem Durakbafla, Y.Mimar

Yard›mc› Ömer Selçuk Baz, Mimar

Dan›flmanlar Walter Stelzhammer, Mimar

Ayflenur Kurtulufl Ünal, Mimar

1.
 Ö

D
Ü
L Mimar ‹lhami Kurt, Mimar

Yard›mc› Hasan Yirmibeflo¤lu, Mimar

2.
 Ö

D
Ü
L

3.
 Ö

D
Ü
L Mimar Yavuz Selim Sepin, Mimar

Yard›mc›lar Aycan ‹flcan, Mimar

F.Hamza Çimen, Mimar

Yasemin Y›lmaz, Mimar

Serkan Gudu, Mimar

3. MANS‹YON
Mimarlar ‹lker Fatih Özorhon,  Y.Mimar 

Güliz Küçüközdemir,  Y.Mimar

Yard›mc› Özgür Özkan, Mimar

4. MANS‹YON
Mimarlar Mahir Ünal Mimar , 

Erguvan Ö.Toplu Mimar ,

5. MANS‹YON
Mimarlar Gülay Kelefl Usta, Mimar 

Ayhan Usta, Mimar 

Ali Kemal fieremet, Mimar

Yard›mc›lar: Tunahan Koç, Mimar 

ükrü Henden, Mimar 

Necmettin Selimo¤lu, Mimar

1. MANS‹YON
Mimar Mustafa Mürflit Günday, Mimar

Yard›mc›lar: ‹pek Öztürk, Mimar

hsan Y›ld›r›m, Mimar

Nur Durmaz, Mimar

Mustafa Türkeri, Mimar

‹nflaat Mühendisi   Orhan Sar›kaya 

2. MANS‹YON
Mimarlar D. Ümit Yücel, Y.Mimar 

Çi¤dem Yücel, Y.Mimar

Yard›mc›lar Zekeriya Aktafl, Mimar

Ersin Fidano¤lu, Mimar

Çi¤dem Erdo¤an, Mimar

Serhan Güler, Mimar

Onur Karaca, Mimar

S›rr› Arkan, Mimar

Mansiyonlar

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas› Bursa
fiubesi Hizmet ve Lojman Binas› Mimari Proje
Yar›flmas› Sonuçlar›

Y
a
r›
flm

a
la

r
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Konut tasar›m› ve inflas›nda yenilikleri özendirmek için
çelik üretiminde çal›flan flirketler ve üst kurulufllar›nca
oluflturulan 5 y›ll›k bir uluslararas› program olan Living
Steel taraf›ndan, küresel konut ihtiyac›n› karfl›layacak
yenilikçi fikirlerin ortaya ç›kar›lmas› amac›yla, biri Hin-
distan’da di¤eri ise Polonya’da bulunan iki arazi için
sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve çevresel ilkeler üze-
rine kurulu konut tasar›m› elde etmeyi hedefleyen bir
yar›flma aç›ld›. Konut tasar›mlar›nda, çeli¤in bu alanda
getirdi¤i de¤er ve performans›n da sergilenmesi bekle-
niyor. 
Uluslararas›, ça¤r›l›, tek aflamal› ve ön seçimli yar›flma
tüm dünyadan mimarlara ve mimar ekiplere aç›k. Ön
seçime girmek isteyen kat›l›mc›lar›n, niyet mektuplar›-
n› yar›flma sekretaryas›na göndermeleri gerekiyor. Her
iki arazi için eflit olmak üzere, toplam 20 kat›l›mc›n›n
organizatörler taraf›ndan belirlenmesinin ard›ndan ya-
r›flma süreci devam edecek. Hindistan ve Polonya ara-
zileri için baflar›l› bulunacak birer proje ise çeflitli yerel
giriflimcilerden destek al›narak infla süreci için geliflti-
rilecek. 
Niyet mektubu göndermek isteyen kat›l›mc›lar›n,
www.livingsteel.org adresinden yar›flma anketi ve ya-
r›flma k›lavuzunu indirmeleri ve burada belirtilen belge-
leri sekretaryaya göndermeleri gerekiyor. 

Living Steel Uluslararas› Sürdürülebilir Konut
Yar›flmas› 

‹letiflim
Adres: Living Steel Competition Secretariat 825 Elliot
Drive Middletown – Ohio 45044 USA 
E-posta: cathy.johnson@livingsteel...
WWeebb  SSiitteessii::  wwwwww..lliivviinnggsstteeeell..oorrgg

Ödüller: 
Ön seçimi geçecek her ekip için 1100..000000  EEuurroo  
Her iki arazi için, baflar›l› bulunan 
birer proje için 5500..000000  EEuurroo  

Takvim: 
NNiiyyeett  mmeekkttuuppllaarr››nn››nn  ggöönnddeerriimmii  iiççiinn  ssoonn  ttaarriihh::  

1 Aral›k 2005 

SSeeççiilleenn  eekkiipplleerriinn  bbiillddiirriillmmeessii::  

6 Ocak 2006

YYaarr››flflmmaa  bbeellggeelleerriinniinn  yyaarr››flflmmaacc››llaarraa  ggöönnddeerriimmii::  

13 Ocak 2006 

PPrroojjeelleerriinn  tteesslliimmii  iiççiinn  ssoonn  ttaarriihh::  

14 Nisan 2006 

JJüürrii  ttooppllaanntt››ss››::

May›s 2006 

SSoonnuuççllaarr››nn  aaçç››kkllaannmmaass›› ::  

Haziran 2006 

Yar›flma jürisinde, 
Jaime Lerner (UIA Eski Baflkan›), 
Glenn Murcutt (Avustralya), 
Charles Correa (Hindistan), 
Andrew Orgorzalek (Polonya) ve UIA’dan seçilecek
olan bir yetkili bulunacak. 

Son Baflvuru Tarihi : 1 Aral›k 2005
Teslim Tarihi : 13 Ocak 2006
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