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fiube’den

‹zmir fiube Meclisi 
6.Toplant›s›n› Gerçeklefltirdi

‹zmir fiube Meclisi 6. toplant›s›n› 11 Kas›m 2006 Cu-
martesi günü Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi ve Mi-
marl›k Hakk›nda Kanun Tasla¤› gündemi ile gerçeklefl-
tirdi. ‹lk olarak fiube çal›flmalar›yla ilgili bilgi verilen top-
lant›da; Mimarl›k haftas› etkinlikleri, Naz›m Plan, ‹nci-
ralt› toplant›lar› genel olarak de¤erlendirildi.
5. fiube Meclisi toplant›s›nda yap›lan Sürekli Mesleki
Geliflim Merkezi çal›flmalar›yla ilgili atölye çal›flmas›n›n
sonuçlar› de¤erlendirildi. Öncelikli olarak bilgi edinil-
mek istenen konular; Genel Hukuk  ve Temel Mevzuat
Bilgisi, ‹fl ve Yang›n Güvenli¤i, Yap›m Sistemleri ve Pro-
je Yönetimi Temel E¤itimi oldu.
Gündem konusu olan Mimarl›k Hakk›nda Kanun Tasla-
¤›’n›n maddeleri hakk›nda elefltiri ve katk›lar al›nd›.

Saat: 11.00 - 14.00

16 Aral›k 2006
Cumartesi 

Gündem; 
• Dan›flma Kurulu Toplant› Sonuçlar›
• Türkiye Mimarl›k Politikas› 
• Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤› 
• fiubeye Yer Al›m›

Merkez Yönetim Kurulunun 10 Kas›m 2006 tarihli ve
40/13-3 say›l› karar› ile 1 Ocak 2007 – 31 Aral›k 2007
tarihleri aras›nda geçerli olacak ödenti ve belge harçlar›
afla¤›daki gibi belirlenmifltir.

‹lk kay›t ödentisi 30,-YTL
Y›ll›k üyelik ödentisi (9.50,-YTL x 12) 114,-YTL
Yabanc› uyruklu geçici üye ilk kay›t ödentisi 400,-YTL
Yabanc› uyruklu geçici üye y›ll›k ödentisi 360,-YTL
SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) ilk baflvuru ücreti 100,-YTL
SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) y›ll›k yenileme ücreti 50,-YTL
Kimlik Kart› yenileme ücreti 15,-YTL
Ticari amaçl› üye tan›tma belgesi ücreti 15,-YTL
Di¤er üye tan›tma belgeleri 5,-YTL
SM/SMB Mühürü ücreti 50,-YTL

2006 Y›l› ve geçmifl y›llara ait aidat borçlar›n›n 2006 y›l›
aidat› olan 96,-YTL üzerinden ödenmesi için son tarih
31 Aral›k 2006 olarak belirlenmifltir. 1 Ocak 2007
gününden itibaren geçmifl y›llara ait aidat borçlar› 2007
y›l› aidat› olarak belirlenen 114,-YTL üzerinden hesap
edilerek tahsil edilecektir.

Geçmifl y›llara ait aidat borçlar› 1993 y›l›ndan itibaren
(1993 y›l› dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

SMH Büro Tescil Belgesi yenileme ücreti ve yenilendi¤i
y›la ait üye y›ll›k ödentisi Yönetmeli¤ine uygun olarak
Ocak 2007 ay› içerisinde tahsil edilecektir. 1 fiubat
2007 tarihinden sonra yap›lacak yenileme baflvuru-
lar›nda SMH Büro Tescil Belgesi ilk baflvuru ücreti tah-
sil edilecektir.

TMMOB M‹MARLAR ODASI MERKEZ YÖNET‹M KURULU

MECL‹S TOPLANTISI

2007 Y›l› Ödentileri ve
Belge Harçlar› Belirlendi



Ülkemizde Yaflanan Do¤a
Olaylar›n›n Afete Dönüflmesi
"Do¤al" De¤ildir, 

Yetkili Kifli Konumunda
Olanlar›n Böyle Bir Afet
Karfl›s›nda 
"Abart›yorsunuz" Demesi,
Hiç Do¤al De¤ildir!
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Bas›n Aç›klamas›  9 Kas›m 2006

Son günlerde ülkemizi esir alan seller bir kez daha ül-
kemizde yaflanan ranta dayanan bilim d›fl› imar politika-
lar›n› gözler önüne sermifltir. Ça¤dafl kentlerde sadece
yollar› y›kayabilen ya¤›fllar, ülkemizde büyükflehirler-
den, en küçük yerleflim alanlar›na kadar tüm yaflam
alanlar›m›z› afet bölgesine dönüfltürmüfl, onlarca can
ve ciddi ölçüde mal kayb›na neden olmufltur. 

Ülkemizde depremlerden sonra ikinci büyük do¤al afet
tehdidini oluflturan sellerde, DS‹ verilerine göre 1955-
2002 y›llar› aras›nda 1308 sel meydana gelmifl ve bu
sellerde 1235 yurttafl›m›z yaflam›n› yitirmifltir. 

‹stanbul’dan, Hakkâri’ye kadar tüm yurdumuzu vuran
seller karfl›s›nda yetki ve sorumluluk tafl›yanlar›n bildik
aç›klamalar› art arda gelmekte, heyetler halinde afet
yerleri ziyaret edilmekte, "devletimiz yan›n›zdad›r" deni-
lerek, bir sonraki do¤a olay›n›n afete dönüflmesine ka-
dar hiçbir çal›flma yapmadan ayn› hatal› uygulamalara
devam edilmektedir. Ancak bu defa ortadaki felaketin
can ve mal kay›plar› henüz netlefltirilmemiflken, en yet-

kili a¤z›n "baz›lar› da abart›yorlar" demesi, yetki ve so-
rumluluk sahiplerinin do¤a olaylar›n›n afete dönüflmesi-
nin tanr›dan gelen bir takdiri ilahi oldu¤u kabulünün
ürünü olsa gerek diye de düflündürmektedir. 

Yurdumuzda meydana gelen ya¤›fllar› sele dönüfltüren
ne takdiri ilahidir, ne de ya¤an ya¤murlar›n ola¤an d›fl›-
l›¤›d›r. Ya¤›fllar› sele dönüfltüren, arsa ve arazi rant›na
öncelik veren imar politikalar›n›n ürünü kentleflme an-
lay›fl›n›n sonucudur. Son ya¤an ya¤murlar dikkatlerimi-
zi bir kez daha imara aç›lan su havzalar›m›za, dere ya-
taklar›na yap›lan imarl›, iskânl› yap›lar›m›za, do¤al yata-
¤›n› bulamay›p caddelerden nehir gibi akan ya¤mur su-
lar›m›za çekmifltir. 

Kentlerimizi k›skac› alt›na alan planlamay› hiçe sayan
imar politikalar› sonucu beton y›¤›n›na dönen flehirleri-
mizde dere yataklar›n›n yap›laflmaya aç›lmas› ve alt ya-
p› yetersizli¤i her ya¤murun sele dönüflme riskini de be-
raberinde getirmektedir. Yaflad›klar›m›z› asla "do¤al"
olarak nitelendiremeyiz. Bu do¤a olay›n›n afete dönüfl-



mesine asla "do¤al afet" diyemeyiz. ‹nsanlar›m›z sele
de¤il, bu olumsuz imar yönetimi anlay›fl›na kurban git-
mifltir. Her kar›fl topra¤› rant arac› gören anlay›fl›n ürü-
nü imar politikalar› karfl›s›nda do¤a kendisinden gasp
edileni kendi yöntemi ile geri almaktad›r. 
Sonuç olarak diyoruz ki: 
Bu do¤a olaylar›n›n bir felakete dönüflmesinin bafll›ca
sebepleri; 
• Su toplama havzalar›n›n doldurularak imara aç›lmas›,
• K›rsal kesimlerde nehir yataklar›n›n de¤ifltirilerek ve-
ya daralt›larak kanal haline getirilip, üretilen arsalar
üzerine s›n›r tan›mayan yap›laflma h›rs›, 
• K›y› kenar çizgisi içerisinde yap›laflma yasa¤›na uyul-
madan yap›lan yerleflim alanlar›, 
• Kent içerisinden geçen dere ve nehir yataklar›n›n sa¤-
l›kl› bir flekilde ›slah edilmemesi, 
• Yerel yönetimlerimizce popülist politikalarla yaklafl›-
lan yetersiz alt yap› çal›flmalar›, 
• Ve as›l bu felaketin gerçek sorumlular›, arsa, arazi
ya¤mas›na dayal› imar planlar›n› haz›rlayan, yeterli de-
netim hizmeti veremeyen, politik beklentiler sebebi ile
imar rant›na çanak tutan yerel yönetimlerle, kentsel
rantlara engel olacak yasal düzenlemeleri yapmak yeri-
ne sürekli aç›ktan veya yasalar›n içerisinde gizleyerek
ç›kart›lan imar aflar›yla bu olumsuz süreci teflvik eden
ve bunlara göz yuman merkezî hükümetlerdir. 

Beklentimiz; yaflad›¤›m›z bu afetin son olmas› için art›k
yetkililerin bir an önce ça¤dafl planlama ilkelerine uy-
gun yap›laflma düzeninin oluflmas› için gereken mevzu-
at düzenlemelerini bir an önce ele al›p yasalaflt›rmala-
r›d›r. Güvenli çevrelerde yaflamam›z, ancak böyle bir
yaklafl›mla olanakl›d›r.

9 Kas›m 2006
TMMOB Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu 
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25 - 26 Kas›m 2006 tarihlerinde, Denizli - Pamukka-
le‘de toplanan, Türk Mimar ve Mühendis Odalar› Birli¤i,
Mimarlar Odas› 40. Dönem, 1. Merkez Dan›flma Kuru-
lu, Pamukkale / Hierapolis’e iliflkin gözlemlerde bulun-
mufl, Mimarlar Odas› Denizli fiubesi taraf›ndan verilen
bilgileri de¤erlendirmifl ve afla¤›daki hususlar›n kamu-
oyuna duyurulmas›na karar vermifltir:

Pamukkale / Hierapolis 1980 y›l›nda "Birinci Derece Ar-
keolojik ve Do¤al Sit Alan›" olarak ilan edilmifltir. 1987
y›l›nda UNESCO’nun Dünya Kültür Miras listesine giren
alan, uluslararas› toplumun dikkatini daha da çok çek-
meye bafllam›flt›r.

1950’li y›llarda y›ll›k ziyaretçi say›s› yaklafl›k olarak 10
bin kifli olan Pamukkale’de bu say› 1990’l› y›llarda bü-
yük oranda artmaya bafllam›fl ve 2000’li y›llarda 1,5
milyon kifliye ulaflm›flt›r. Gerek bu art›fl›n yaratt›¤› olum-
lu ve olumsuz etkileri bir plan bütünlü¤ü içinde yorum-
lamak ve de¤erlendirmek, gerekse alan›n bir bütün ola-
rak korunmas›, gelifltirilmesi ve sunulmas›n› sa¤lamak
amac›yla Denizli Valili¤i taraf›ndan devlet deste¤i sa¤la-
narak 1991 y›l›nda "Pamukkale Koruma Amaçl› ‹mar
Plan›" haz›rlat›lm›fl ve plan ayn› y›l onaylanarak yürürlü-
¤e girmifltir.

Koruma Amaçl› ‹mar Plan›n›n hedefleri aras›nda koruma
ve kullanma aras›nda bir denge kurulmas›, arkeolojik
araflt›rmalar›n di¤er düzenlemelerle eflgüdüm içinde yü-
rütülmesi, travertenlerin görsel ve yap›sal güçlendiril-
mesi, kültür varl›klar›n›n onar›m› için önceliklerin sap-
tanmas›, mevcut konaklama tesislerinin kald›r›lmas›,
yönetim plan›n›n haz›rlanmas›, termal su da¤›t›m siste-
minin sa¤l›klaflt›r›lmas›, ziyaretçilerin travertenlere gir-
mesinin engellenmesi ancak onlar›n "su" ile buluflma-
s›n› sa¤lamak amac›yla rezerv kullan›m alanlar› olufltu-
rulmas› gibi hususlar bulunmaktad›r.

Koruma Amaçl› ‹mar Plan›n›n onaylanmas›ndan on y›l
sonra Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankas›n›n ortak

etkinli¤i olan "Türkiye’nin Kültür Miras› Projesi" kapsa-
m›nda 2002 y›l›nda "Pamukkale / Hierapolis Sit Alan›
Yönetim Plan›" haz›rlat›lm›flt›r. Plan›n hedefleri, sit ala-
n› için bir yönetim sistemi oluflturmak, koruma, gelifltir-
me ve sunum hedeflerinin operasyonel, yönetsel ve pa-
rasal alt yap›lar›n› oluflturarak süreklili¤ini sa¤lamak,
etkili bir sit alan› sunumu ve anlat›m› için yeni bir bak›fl
aç›s› yaratmak ve yerel toplumun bu olguya kat›l›m›n›
sa¤lamak olarak belirlenmifltir. Ancak yönetim plan›,
merkezi ve yerel yönetim birimleri aras›ndaki yetki kar-
maflas› baflta olmak üzere de¤iflik nedenlere ba¤l› ola-
rak uygulamaya aktar›lamam›flt›r. Bu olumsuzluk yap›-
lan uygulamalar›n hizmete aç›lmas›nda sorunlar yarat-
m›flt›r ve yaratmaya devam etmektedir.

Bu iki önemli belgenin haz›rlanmas›ndan sonra, alanda
de¤iflik parasal kaynaklar kullan›larak uygulamalar bafl-
lat›lm›flt›r ve halen sürdürülmektedir. Ancak bu uygula-
malar›n, Pamukkale / Hierapolis’in gerektirdi¤i nitelik,
duyarl›l›k, ölçek ve h›za henüz ulaflamad›¤› da anlafl›l-
maktad›r. Uygulama projelerinin hayata geçirilmesinde
ise, malzeme seçimi, iflçilik ve projeye uygunluk gibi ko-
nularda eksiklikler oldu¤u gözlenmifltir.

Bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda Mimarlar Odas› afla¤›da
s›ralanan ve bir bölümü daha önce de¤iflik ortamlarda
dile getirilen hususlar›n, dünya miras› Pamukkale / Hi-
erapolis’in korunmas› ve gelifltirilmesi süreçlerine
önemli katk›lar sa¤layaca¤›n› düflünmektedir:

1. Pamukkale / Hierapolis, Dünya Miras Listesinde yer
ald›¤›ndan dolay› özel bir öneme sahiptir. Dolay›s›yla
tüm planlama ve projelendirme hizmetleri Pamukkale /
Hierapolis’in özel önemi göz önüne al›narak haz›rlanma-
l› ve uygulamalar da bu anlay›flla ve uluslararas› üstün
de¤erlere sahip bir alan›n gerektirdi¤i özen ve duyarl›k-
la yürütülmelidir,

2. Do¤al ve kültürel miras›n kamu yarar›na kullan›lma-
s›, genifl topluluklar›n bu mirasla buluflmas› evrensel ve

Bir Dünya Miras›: Pamukkale / Hierapolis

Bas›n Aç›klamas›  27 Kas›m 2006
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ulusal platformlarda kabul edilmifl temel bir ilkedir. Bu
nedenle Pamukkale / Hierapolis’in kamu yarar› gözeten
ve alan›n de¤erleriyle uyumlu kullan›mlara aç›lmas› ilke
olarak benimsenmektedir. Ancak, bu noktada ön koflul
koruma/kullanma dengesinin gözetilmesi olmal›d›r. Oy-
sa, alanda son y›llara de¤in izlenen olumsuz geliflmeler
bu dengenin plans›z ve kaynak tüketici kullan›mlar lehi-
ne bozulmas›ndan kaynaklanm›flt›r.

3. Koruma amaçl› imar plan›nda öngörülen hususlar bir
takvime ba¤lanarak kesintisiz olarak sürdürülmelidir.
Özellikle arkeolojik nitelikli yap›lar›n sa¤lamlaflt›r›lmas›
ve kapsaml› onar›m› hizmetlerinin geciktirilmeden yap›l-
mas›nda, bu eserlerin geri dönülemez kay›plara u¤ra-
mamalar› aç›s›ndan yarar görülmektedir.

4. Pamukkale / Hierapolis’te, sadece onar›m ve çevre
düzenlenmesi gibi fiziki önlemlerin al›nmas›n›n yan› s›-
ra, alan›n do¤al bütünlü¤ü içerisinde etkin bir flekilde
korunmas›, yaflat›lmas›, de¤erlendirilmesi, belli bir gö-
rüfl ve tema etraf›nda gelifltirilmesi, toplumun kültürel
ve e¤itsel ihtiyaçlar›yla buluflturulmas› amac›yla de¤i-
flen koflullarla uyumlu yeni bir yönetim plan› haz›rlanma-
s› giderek önem tafl›maktad›r. Bu nedenle bugüne de-
¤in yap›lm›fl çal›flmalar da göz önüne al›narak bu süre-
cin ivedilikle sonland›r›lmas›nda yarar görülmektedir.

5. Son y›llarda kültürel ve do¤al de¤erlerin korunmas›-
na iliflkin olarak haz›rlanan yeni yasal düzenlemeler, bu
hizmetlerin giderek yerelleflmesini öngörmektedir. Pa-
mukkale / Hierapolis bir dünya miras› olmakla beraber,
korunmas› ve gelifltirilmesi süreçlerinde yerel yönetim-
lere önemli görevler düflmektedir. Bu nedenle baflta De-
nizli Valili¤i olmak üzere, tüm yerel kurulufllar›n ilgi alan-
lar› do¤rultusunda Pamukkale/Hierapolis‘in korunmas›,
de¤erlendirilmesi ve sunumuna iliflkin etkinliklere daha
da artan bir biçimde kat›lmas›n› sa¤layacak mekaniz-
malar oluflturulmal› ve sürdürülmelidir. Ancak, bu kat›-
l›mc› politikan›n, eflgüdüm ve iflbirli¤i içinde olmas› ko-
fluluyla verimli olabilece¤i de unutulmamal›d›r.

6. Koruma alan›nda yerel yönetimler, davran›fllar›yla
topluma örnek olmak durumundad›rlar. Bu nedenle De-

nizli Valili¤i, 1. Derece Arkeolojik Sit alan›nda halen ya-
flam›n› sürdürmekte olan ve mülkiyeti ‹l Özel ‹daresine
ait olan tesisleri ivedilikle y›kt›rarak bu görevini yerine
getirmelidir.

7. Uygulaman›n yap›lmas› kadar, uygulama sonuçlar›n›n
irdelenmesi, izlenmesi ve gereken hallerde de¤ifliklikle-
rin yap›lmas› da önemlidir. Pamukkale / Hierapolis,
Dünya Kültürel ve Do¤al Miras Listesinde yer almas›n›
sa¤layan üstün de¤erleri ve zenginli¤i, karmafl›k sorun-
lar›, tüm arkeolojik alanlarda oldu¤u gibi giderek geliflen
ve yeni de¤erler üreten yap›s› ile sürekli olarak izlenme-
si gereken bir niteli¤e sahiptir. Belli zaman aral›klar› ile
yap›lacak bu izlemeler, daha sonra verilecek hizmetlerin
planlanmas›na ›fl›k tutacakt›r. Bu konuda gerekli kurum-
sal yap›n›n ivedilikle oluflturulmas›, de¤iflik kurum ve
kurulufllar›n bu mekanizma içindeki rollerinin belirlen-
mesi, gerçeklefltirilen hizmetlerden gerekli derslerin al›-
narak bu derslerin yeni hizmetleri biçimlendirmekte kul-
lan›lmas› hayati önem tafl›maktad›r. 

8. Sit alan› içinde bulunan kamu ve özel kurumlara ait
konaklama ve hizmet yap›lar›n›n y›k›m›ndan sonra orta-
ya ç›kan yerel halk ile Pamukkale / Hierapolis aras›nda-
ki kopukluk giderilmeli, Denizli ile Pamukkale / Hierapo-
lis bar›flt›r›lmal›d›r. 

Mimarlar Odas›, 
bir miras›n korunmas› ve yaflam›n›n sürdürülmesinin ,
öncelikle onunla birlikte yaflayan, onu kimli¤inin bir par-
ças› olarak gören yerel unsurlar›n bu miras› sahiplen-
mesi ve benimsemesi ile gerçekleflebilece¤ine inan-
makta toplum ile mimari miras aras›ndaki bar›fl›kl›¤›n
oluflturulmas› için gerekli önlemlerin ivedilikle hayata
geçirilmesini içtenlikle dilemektedir

Mimarlar Odas›,
Oda politikalar›n›n do¤al bir sonucu olarak Pamukkale /
Hierapolis’in korunmas›, de¤erlendirilmesi, yönetimi ve
sunumuna iliflkin süreçlere gerekli katk›y› sa¤lamay›
baflta Denizli fiubesi olmak üzere bafl›ndan bu yana bir
görev olarak görmektedir.
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Forum

‹nciralt›’n›n gelece¤i konusunda farkl› görüflleri ortak
platformda buluflturmak ve her kesimin fikrini almak
için ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan gerçekleflti-
rilen ‹nciralt› Forumu, 9 – 12 Kas›m tarihleri aras›nda
Ahmet Pirifltina Kent Arflivi ve Müzesi’nde gerçekleflti.
Dört gün süren foruma, sivil toplum örgütleri, üniversi-
teler, ilgili ilçe belediyeleri, Tar›m ve Köyiflleri, Çevre ve
Orman, Kültür ve Turizm ile Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› temsil-
cileri, ‹nciralt› mahalle muhtarlar› ve arazi sahipleri ka-
t›ld›. 

Arazi sahipleri, topra¤›n verimsizli¤i ve sudaki bor ve tuz
oran›n›n yüksekli¤i nedeniyle tar›m yapamad›klar›n› dile
getirerek, ‹nciralt›’n›n konut ve turizm amaçl› imara aç›l-
mas›n› savundu. ‹nciralt›’ndaki Özdilek Al›flverifl Merke-
zi ve Crowne Plaza örne¤ini emsal göstererek, kendile-
rine de ayn› oranda imar hakk› verilmesini talep ettiler.
Hak sahipleri, Maviflehir, Dubai ve Manhattan örnekle-
ri üzerinden, istedikleri ‹nciralt› siluetini görsellefltirme-
ye çal›flt›lar. Kimi konuflmac›lar ise; alan için uluslara-
ras› proje yar›flmas› aç›lmas›n› çözüm olarak önerdiler. 

Bunun yan› s›ra, sivil toplum örgütleri taraf›ndan, bölge-
nin sulama ve yetifltirme yöntemlerinde revizyon ile

mutlak tar›m alan› olarak hizmetini sürdürmesinin
mümkün oldu¤u ve bu de¤erlerin kullan›lmas›n›n öne-
minden bahsedildi. Ekonomik kayg›lar›n, ekolojik kayg›-
lar›n üstüne ç›kt›¤› bir sistemati¤in egemen oldu¤unun
konufluldu¤u forumda, gerçek ma¤durlar›n saptanmas›
ve al›nacak önlemlerin bu çerçevede de¤erlendirilmesi
gerekti¤inin üzerinde duruldu. Do¤al ve ekolojik de¤er-
leri bulunan bölgenin bu yönüyle di¤er bölgelerden ayr›l-
mas› ve bu ba¤lamda yap›lacak planlar›n koruma amaç-
l› olmas› önerildi. 
Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Baflkan› Tamer Baflbu¤ da,
‹nciralt› için planlama yap›lmas› gerekti¤ini, planlamada
geç kal›nd›¤› için bu sorunlar›n yafland›¤›n› belirtti. Bu
tür tart›flmalar›n kentin tüm süreçlerinde yap›lmas› ge-
rekti¤ini dile getirdi.

Bölgenin, Expo 2015 için planlanmas›n› önerenler de
vard›. Expo için tasarlanacak alan›n, daha sonra turizm
a¤›rl›kl› de¤erlendirilebilece¤i önerilirken, turizmin do¤al
de¤erlere zarar verebilece¤ine de de¤inildi.

Forumun yap›lmas› her kesim taraf›ndan olumlu görül-
dü ve çözüme ulaflma yolunda iyi bir ad›m olarak de¤er-
lendirildi. 

‹nciralt›’n›n Gelece¤i Planlan›yor
‹nciralt› Forumu 9-12 Kas›m 2006
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Kongre

Mimarlar Odas›’n›n bu dönem "Türkiye Mimarl›k Politi-
kas›’na Do¤ru, Mimarl›k ve Kent Buluflmalar›" bafll›¤› al-
t›nda, 6 ilde (Kayseri, Samsun, Mersin, Mu¤la, Gazian-
tep, Eskiflehir) gerçeklefltirmeyi planlad›¤› kongrelerden
ikincisi 11 - 12 Kas›m 2006 tarihlerinde Samsun’da
gerçeklefltirildi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleflti-
rilen toplant›da kat›l›mc›lar "Ulafl›m, Çevre Politikalar›
ve Mimarl›k" temas› çerçevesinden sunufllar gerçeklefl-
tirirken, akflamüstü yap›lan panel ve forum kat›l›mc›la-
ra genel bir tart›flma ve de¤erlendirme ortam› sundu. 

Kongre, Samsun fiube Baflkan› Sacit Acar’›n yapt›¤› aç›-
l›fl konuflmas› ile bafllad›. Acar’dan sonra sözü alan Mi-
marlar Odas› Genel Baflkan› Bülend Tuna, ulafl›m ve
çevre politikalar›n›n Karadeniz Bölgesi ve k›y› kentleri
için önemine dikkat çekerken, konunun uluslararas› ve
ulusal ortamda tart›fl›lmas›n›n gereklili¤inin alt›n› çizdi.
Ayr›ca Türkiye Mimarl›k Politikas› do¤rultusunda bugün-
lerde yürütülen çal›flmalara de¤inen Tuna, Türkiye’de
yap›l› çevre üretimi alan›nda sürdürülmekte olan TOK‹
Projeleri’nin eksiklerine ve deprem riski tafl›yan bölge-
lerde yap›lan çal›flmalara de¤indi. 

Aç›l›fl konuflmalar›n›n devam›nda Ondokuz May›s Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay üniversite yer-
leflkesinin kurulumu ve Samsun kentinin gelifliminde
oynad›¤› role dikkat çekerken, Samsun Valisi ad›na ka-
t›lan Kenan Çapa bu buluflman›n Samsun kenti için
önemini vurgulad›. Aç›l›fl konuflmalar› ard›ndan Prof. Dr.
Haluk Gerçek, "Ulafl›m, Çevre Politikalar› ve Mimarl›k"
bafll›kl› tematik sunuflunu gerçeklefltirdi. Tematik sunu-
flun ard›ndan yürütücülü¤ünü Barbaros Odabafl’›n yap-
t›¤› bölgesel sunufllar gerçeklefltirildi. 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reflat Sümerkan ve Münip Ali
Eronat kat›ld›¤› bölgesel sunufllarda, Samsun kentinin
ulafl›m problemlerine, k›y› fleridinin düzenlenmesi çal›fl-
malar›na ve yaflanan problemlere de¤inildi. Akflamüstü
düzenlenen panele Prof. Dr. Ruflen Kelefl’in yöneticili-
¤inde Dr. Fuat Gökçe, Haluk Gürkan, Prof. Dr. Can Ha-
mamc› ve Erhan Öncü kat›ld›. Toplant› Prof. Dr. fiengül
Öymen Gür taraf›ndan yönetilen forum ile sonland›.
Kongrenin ikinci günü ise Amasya kentine bir teknik ge-
zi düzenlendi.

Mimarl›k Politikas›na Do¤ru Mimarl›k ve Kent Buluflma-
lar›n›n 3. toplant›s› 13 - 14 Ocak 2007 tarihinde Mer-
sin’de "Göç, Bar›nma ve Mimarl›k" temas› alt›nda ger-
çeklefltirilecek. 

"Türkiye Mimarl›k Politikas›"na Do¤ru Mimarl›k ve Kent
Buluflmalar›n›n ‹kincisi Samsun’da Gerçeklefltirildi 



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 8

Forum

Avrupa Mimarl›k Politikalar› Forumu (European Forum
for Architectural Policies - EFAP), Avrupa Birli¤i’ne üye
ülkeler aras›nda mimarl›kla ilgili konularda iflbirli¤i kur-
may› amaçlayan hükümetler aras› bir örgüt olarak,
Temmuz 2000’de Paris’te kuruldu. 2001 y›l›nda Avru-
pa Komisyonu’nda Avrupa’da Mimari Kaliteye ‹liflkin
Karar’›n kabul edildi¤i Forum, bu önemli karar metni-
nin ard›ndan önemli belgeler üretmeye devam ederek,
gün geçtikçe etkinlik kazanmay› amaçl›yor.

Yap›s›n› yenilemekte olan Forum, bu yeniden yap›lan-
ma için en önem kazanan toplant›s›n› 19 - 21 Ekim
2006 tarihlerinde, Finlandiya’n›n AB Dönem Baflkanl›-
¤›’n›n evsahipli¤inde Finlandiya - Helsinki’de gerçek-
lefltirdi. Program içinde, Forum’un geniflletilmifl olan
Yürütme Kurulu toplant›s› "Stratejik Eylem Plan›" gün-
demiyle toplan›rken, Forum’u desteklemek amac›yla
kurulan yeni örgütlenme de ilk Genel Kurul toplant›s›n›
gerçeklefltirdi. 19 - 20 Ekim günleri sabah›nda Fo-
rum’un iflleyifli ile ilgili bu toplant›lar gerçeklefltirilir-
ken, her iki toplant›n›n sonras›nda bir dizi sunufl, tar-
t›flma ve de¤erlendirmeyi içeren "Günlük Yaflam› Kut-
lamak – Mimarl›k Politikalar›n›n Farkl› Yönleri" temal›
iki günlük bir konferans gerçeklefltirildi. ‹lk günkü top-

Helsinki’de Avrupa Mimarl›k
Politikalar› Forumu Etkinlikleri

lant› ve oturumlar Alvar Aalto’nun Finlandiya Hall yap›-
s›nda, ikinci gün ise modern bir yap› olan Helsinki Tek-
noloji Merkezi’nde yap›ld›.

Forum, daha iyi bir yap›l› çevreye ulaflmak amac›yla, ya-
p›l› çevrenin oluflturulmas›nda do¤rudan veya dolayl›
söz sahibi olmas› gereken üç temel ilgi grubunun kat›l›-
m› üzerine kuruluyor: "idari kurulufllar" (ilgili bakan-
l›k/lar), "meslek temsilcileri" (mimarl›k kurulufllar› vs.)
ve mimarl›k alan›yla ilgili kurulufllar (mimarl›k müzeleri,
araflt›rma kurumlar› vs.)

Helsinki’de yap›lan toplant› s›ras›nda Türkiye Mimarl›k
Politikas› oluflturmaya yönelik çal›flmalar›n› kat›l›mc›la-
ra aktaran ve baflvuruda bulunan Mimarlar Odas› da Fo-
rum’un hem Yürütme Kurulu’na üye oldu, hem de Ge-
nel Kurul’da oy verme hakk›na sahip oldu. Forum top-
lant›lar› ve konferans program›n›n tümünde göze çar-
pan en önemli özellik hiç flüphesiz hem kat›l›mc›lar
hem de konuflmac›lar aras›nda mimarl›k d›fl›nda çok
farkl› alanlardan gelen kifliler bulunmas›yd›.

Forum’un bir sonraki etkinli¤i Almanya’n›n AB Dönem
Baflkanl›¤› s›ras›nda Nisan 2007’de Hamburg’da ger-
çeklefltirilecek.



9Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Platform

Avrupa Yap› Teknolojisi Platformu (European Construc-
tion Technology Platform - ECTP), Avrupa’n›n ekonomik
ve toplumsal hedeflerine ulaflabilmesi için yap›l› çevre-
nin içerdi¤i tüm süreçlerin, yeni teknolojilerin gelifltiril-
mesi yoluyla daha etkin, verimli ve sürdürülebilir hale
getirilmesi gerekti¤i düflüncesinden hareketle, Avrupa
çap›nda inflaat sektörü ve yap›l› çevreye iliflkin tüm
alanlarda ihtiyaç duyulan araflt›rma konular›n› ve önce-
liklerini belirlemek amac›yla 2004 y›l›nda kuruldu. Yap›
teknolojisi platformunun genel ilgi alanlar› "yeralt› ula-
fl›m sistemleri", "kentler ve yap›lar", "yaflam kalitesi",
"malzemeler", "a¤lar", "kültürel miras" ve "biliflim ve
iletiflim teknolojileri" olarak tan›mlan›yor. Platformun bi-
raraya getirdi¤i farkl› ilgi gruplar› aras›nda, tasar›mc›lar,
mimarlar, mühendisler, müteahhitler, malzeme ve ekip-
man üreticileri, iflverenler ve proje yöneticileri, kullan›c›-
lar, tüketiciler, hizmet sunucular›, ifl ve meslek kurulufl-
lar›, araflt›rma merkezleri ve üniversiteler, kent ve böl-
ge yönetimleri bulunuyor. 
Avrupa Yap› Teknolojisi Platformu taraf›ndan yürütül-
mekte olan AB destekli ENABLE projesi, yap› teknoloji-
si konusunda Avrupa ölçe¤inde ve ulusal düzeydeki ön-
celikleri belirlemeyi, Avrupa Yap› Teknolojisi’ni gelifltir-
meyi ve üye devletlerde Ulusal Yap› Teknolojisi Plat-
formlar› kurulmas›na yard›mc› olmay› hedefliyor. fiu an-
da Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Polonya,
Slovenya ve ‹spanya’da bu konuda ulusal platformlar
bulunuyor. Di¤er ülkelerde de kurulmas› için bafllat›lan
giriflim kapsam›nda, ‹rlanda, ‹talya ve Türkiye’de konuy-
la ilgili toplant›lar düzenleyerek, ulusal yap› teknolojisi
platformu kurulma olana¤›n›n araflt›r›lmas› konusunu,
yukar›da bahsetti¤imiz AB projesi ad›na ACE üstlenmifl
bulunuyor. Bir süredir Türkiye’de bu tür bir platform ku-
rulmas› için olanaklar›n araflt›r›lmas› konusunda ACE’ye

destek veren Mimarlar Odas›, konuyla ilgili çevrelerin
biraraya getirilmesi ve de¤erlendirme yap›labilmesi
amac›yla Ekim ay›nda Ankara’da bir toplant› düzenledi. 
Toplant›da platformun yap›s› ve AB düzeyindeki etkinlik-
lerinin anlat›lmas›; Avrupa Komisyonu taraf›ndan arafl-
t›rmaya yönelik olarak haz›rlanmakta olan 7. Çerçeve
Program› ve sunaca¤› mali olanaklar hakk›nda bilgi ve-
rilmesi; di¤er ülkelerde kurulmufl olan ulusal platform-
lar›n yap›s› ve güncel durumlar›n›n anlat›lmas› ve Türki-
ye’de de bir ulusal teknoloji platformu kurulmas› için
olanaklar› araflt›rarak, bu türden bir inisiyatifin Türki-
ye’deki inflaat sektörüne faydal› olabilmesi için ne gibi
öncelikler tafl›mas› gerekti¤inin tart›fl›lmas› amaçlan›-
yordu. 
Toplant›ya Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› ve TÜB‹TAK gi-
bi devlet kurumlar›ndan, ODTÜ, ‹TÜ, YTÜ ve Bahçehir gi-
bi üniversitelerden, Yap› Endüstri Merkezi gibi yap› sek-
törüyle ilgili kurulufllardan, Türk Müflavir Mühendisler
ve Mimarlar Birli¤i, ‹nflaat Mühendisleri Odas› gibi mes-
lek kurulufllar›ndan ve ‹ZODER, B‹TÜDER, ‹MSAD gibi
malzeme üretici birliklerinden, inflaat sanayicilerinin
temsilcisi ‹NTES’ten ve ayr›ca Mimarlar Odas›’n›n tüm
ilgili kurul ve komitelerinden kifliler kat›ld›. 

‹letiflim Adresi: http://www.ectp.org

Avrupa Yap› Teknolojisi Platformu ve Türkiye Yap›
Sektöründe Araflt›rma
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6. Türkiye fiehircilik Kongresi’nde 
“Kent ve Mimarl›k-‹zmir” Sergisi Açt›k

Küratörlü¤ünü Emel Kay›n’›n üstlendi¤i
Kent ve Mimarl›k – ‹zmir Sergisi, TMMOB
fiehir Planc›lar› Odas› (fiPO) ve Dokuz Eylül
Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi fiehir ve
Bölge Planlama Bölümü iflbirli¤i ile gerçek-
leflen 'Planlama, Siyaset ve Siyasalar' bafl-
l›kl› 6. Türkiye fiehircilik Kongresi kapsa-
m›nda ö¤renciler ve kat›l›mc›larla bulufltu. 

Ülkemizdeki mimarl›k faaliyetinin tan›t›lmas›, özendirilmesi,
ödüllendirilmesi amac›yla verilen "10. Ulusal Mimarl›k Sergi-
si 2006 Ödülleri" sergisi ile 12. Uluslararas› Yap› 2006 ‹zmir
Fuar›’na kat›ld›k. Mimarlar Odas›’n›n, 1988 y›l›ndan itibaren
Mimar Sinan an›s›na, her iki y›lda bir düzenledi¤i sergiye ka-
t›lan eserler aras›nda; Yap›, Çevre, Koruma - Yaflatma ve Fi-
kir Sunumu dallar›nda ödüllerin yan› s›ra, Anma Ödülü, Sinan
Ödülü ve Mimarl›¤a Katk› Dal› Baflar› Ödülleri de yer ald›.

12. Uluslararas› Yap› Fuar›’na
“Ulusal Mimarl›k Sergisi ve
Ödülleri” ile Kat›ld›k
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“Yap› Denetim Uygulamas›nda   
Yaflanan Sorunlar” Paneli  
Gerçekleflti
‹zmir Ticaret Odas›’ndan Yük. Müh. Ak›n Kazanço¤-
lu’nun yürütücülü¤ünü üstlendi¤i Yap› Denetim Uygula-
mas›nda Yaflanan Sorunlar Paneli 23 Kas›m Perflembe
günü ‹TO Meclis Salonunda gerçekleflti. 

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’ndan 4 temsilcinin kat›ld›-
¤› panelde, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’ni Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mimar Boygar Özlen temsil etti. Öncelikli
amac›n; olas› bir depremde kay›plar›n en aza indirilme-
si olarak tan›mland›¤› panelde, yeni imar aff› ç›kar›lma-
mas› ve sa¤l›ks›z kentleflmeyle kaçak yap›laflman›n ön-
lenmesi gerekti¤ine de de¤inildi. 

Yap› Denetim Yasas›’n›n aksayan yönleri, kat›lan kurum
temsilcilerince dile getirildi. Bayand›rl›k Bakanl›¤› yetki-
lileri, Yap› Denetim Yasas› ve Yönetmeli¤i’nde de¤iflik-
lik çal›flmalar›n›n sürdü¤ünü belirtiler

Bilirkiflilik mekanizmas›n›n kurumsallaflmas› ve etkinli-
¤inin art›r›lmas› çal›flmalar›m›z sürüyor. Bilirkiflilik hiz-
metinin standardize edilmesi ve mesleki kurumsal oto-
kontrolün sa¤lanmas› amac›yla oda program›na al›nan
seminer, 18 Kas›m 2006 tarihinde gerçekleflti. 2007
y›l›nda görev yapacak bilirkiflilerin belirlenmesi öncesin-
de flubemizin gerçeklefltirdi¤i, bir gün süreli seminere
üyelerimiz kat›ld›. 

Odam›z üyelerinden Yüksek Mimar Ali EK‹NC‹, Avukat
Cenal SAYGI ve Yarg›ç Nevzat ÖZSOY’un konuflmac›
olarak kat›ld›¤› toplant›da; uygulama örnekleri eflli¤inde
tespit çal›flmalar›, kamulaflt›rma davalar›nda de¤er
saptanmas› ve rapor haz›rlanmas›, yasal k›s›tl›l›klar, bi-
lirkiflilik görev ve yükümlülükleri ba¤lam›nda meslek eti-
¤i vb. konular kat›l›mc›lara aktar›ld›.

Seminere kat›lan üyelerimize "Mimarlar için Bilirkiflilik
Baflvuru Kitab›" verildi. Ayr›ca seminere kat›lan üyeleri-
mize sertifika verilecek.

Kamu ve toplum yarar›na hizmet veren bir kurum olan
bilirkiflilik ile ilgili olarak, ‹zmir Mimarlar Odas›; bu hiz-
metin yetkin bir düzeyde ve etik de¤erler çerçevesinde
yap›lmas› için çal›flmalar›na devam etmektedir.  

Bilirkiflilik Semineri
Gerçekleflti
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‹çinde yaflad›¤›m›z dünya sorunlar yuma¤›d›r. En küçük
aile biriminden bafllayarak toplumun tüm katmanlar›,
kurumlar›, örgütleri bu yuma¤›n içinde sorunlarla adeta
bo¤uflmaktad›r. Geliflen ekonomi, teknoloji, sanayi, so-
runlar› daha da ço¤altm›fl ve sorunlar›n ço¤almas› gelifl-
miflli¤in sanki göstergesi olmufltur.
Büyüyen ve geliflen kentlerde imar sorunlar› artm›fl, dev
yap› bloklar›nda sosyal sorunlar ço¤alm›fl, ekonomideki
büyüme kiflileri birbirleriyle daha da sorunlu hale getir-
mifltir.
Nüfus artt›kça, yerleflim birimleri mega kentlere dönüfl-
tükçe, globalleflme a¤›rl›¤›n› hissettirdikçe özellikle de
rant büyüdükçe, sorunlarda kaç›n›lmaz olarak büyüye-
cektir. Sorunsuz toplum düflünülemeyece¤i için sorun-
lar›n ço¤almas›ndan ve büyümesinden de korkmamak
gerekir.
Önemli olan sorunlar›n h›zl›, adil çözülmesidir. Ça¤dafl
hukuk devletinde bu çözüm ancak ve ancak mahkeme-
ler arac›l›¤›yla olur. Ama mahkeme dedi¤imizde sadece
savc› ve hakimler akl›m›za gelmemelidir. Mahkemeler-
de hakimlerin ve savc›lar›n bilmedi¤i bir çok konu dava
konusu olabilmektedir. Hakimlerin karar vermesi içinde
bilmedi¤i konuyu ö¤renmesi, yard›m almas› kaç›n›lmaz-
d›r. ‹flte hakimin bilgisinin eksik kald›¤› hukuk konular›
d›fl›nda ‘teknik, sa¤l›k, bankac›l›k, sigorta, ekonomi vs.’
gibi konularda bilgisine baflvurdu¤u yada yard›m ald›¤›
kiflilere B‹L‹RK‹fi‹ denir. Bilirkifli tek kifli oldu¤u gibi
üçer, befler kiflilik heyetler de olabilir. Bazen de devle-
tin bir kurumu olabilir. Adli t›p kurumu, narkotik labora-
tuar› vd. gibi. 
Ama kesin olan bir fley vard›r; Bilirkifli bilen kifli olma-
l›d›r; neyi bilen, mahkemelerin ö¤renmek istedikleri
konular› bilen kifliler olmal›d›r.

Sadece bilmeleri yetmez, alan›nda uzman olmalar›, bil-
diklerini verilerle belgelendirebilen ve bildiklerini do¤-
ru aktarabilen kifliler olmal›d›rlar.
Sunduklar› raporlar aç›k, anlafl›labilir, net bilgileri içer-
melidir.
Dünyam›zdaki ekonomik ve teknolojik geliflmeler mes-
lek dallar›nda da uzmanl›klar› ço¤altm›fl her mesle¤in
neredeyse birden çok uzmanl›k alan› oluflmufltur. Mes-
lek uzmanl›¤›ndaki bu ço¤alma neyi kimin daha iyi bildi-
¤ini de karmafl›k hale getirmifltir.
Öylesine bir durum oluflmufltur ki her mimar, mimarl›¤›n
her sorununu çözemeyecek durumdad›r. Ya da baraj
alan›nda uzman olan bir inflaat mühendisi ak›ll› yap›lar-
da söz söyleyemeyecek durumdad›r. So¤utma alan›nda
uzmanlaflan makine mühendisi yine sanayideki gelifl-
melerde yetersiz konumdad›r.
Peki bu çaprafl›k durumdaki konumda hakimler do¤ru
bilgi vereni nas›l bulacakt›r?
Davalar›n h›zl› ve adil çözülmesi için hakimin bilen kifli-
ye baflvurmas› zorunludur. Ama bilen kifliyi hakimin bil-
mesi nas›l olacakt›r?
Günümüz adliyesine göz att›¤›m›zda görüyoruz ki adliye
koridorlar›nda kendilerine bilirkifli diyen bir çok mimar
ve mühendis beklemekte, kalemden ya da hakimlerden
ça¤r›lmak için medet ummaktad›rlar. Bilgileri ve beceri-
leri meçhul olan bu kifliler maalesef mahkemelerin bilir-
kiflilerinin önemli bir kesimini oluflturmaktad›r. Sadece
meslek ünvan›na dayanarak kalemi ve hakimleri yan›l-
tan bu bilgisiz ve uzman olmayan bilirkifliler adaletin h›-
z›n›n da kesilmesine neden olmaktad›rlar. Zira do¤ru
bilgileri yans›tmayan raporlar konuyu çözmeyince ikinci
bilirkifli, üçüncü bilirkifli hatta dördüncü ve beflinci bilir-

Bilirkifli Kimdir, Nas›l Seçilmelidir?

“Bilirkiflilik Uygulamalar› ve Sorunlar›”
Yük.Müh.Mimar

Ali EK‹NC‹ 
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Etkinlikler

kifliler devreye sokulmakta, hem yarg›n›n gecikmesi
hem de yarg›n›n pahal› olmas› sonucuna sebep olmak-
tad›r.

Peki bu karmafl›k yap›da do¤ru çözüm nas›l olacakt›r?

Sorunun çözümü tektir. Uzman kiflileri ancak kay›tl› ol-
duklar› meslek örgütleri bilir. Uzman kiflilerin uzmanl›k-
lar› ve kendilerini gelifltirme çabalar› ancak ve ancak
meslek örgütleri taraf›ndan bilinir. 

Uzman kiflilerin sadece bilgili olmalar›n› de¤il, ayn› za-
manda dürüst ve tarafs›z olmalar›n›, mesleki ceza al›p
almad›klar›n› k›saca bilirkiflilik yapabilecek kiflilerin nite-
liklerini en iyi kay›tl› olduklar› odalar› bilir.

Amaç adil yarg›lamaksa, 

Amaç h›zl› ve tarafs›z yarg›lamaksa,

Amaç gerçekten iflinin uzman› B‹LEN kiflilerden bilgi al-
maksa,

Amaç bilirkiflili¤in bir kamu hizmeti oldu¤unu an›msat-
maksa; dürüst, tarafs›z, bilgili, ekip çal›flmas›n› kavra-
yan, verilere dayal› bilimsel rapor yazabilen kiflilere ulafl-
maksa 

ÇÖZÜM TEKT‹R

Mahkemeler bilirkiflileri mutlaka odalar›n L‹STELER‹N-
DEN seçmeli, odalarda bilirkiflilerini sürekli e¤itmeli ve
izlemelidir.

Mimar ve Mühendislerin do¤ru yönlendirilmesi hem ad-
liyeyi hem davan›n taraflar›n› rahatlatacak hem de mes-
lektafllar aras› güveni sa¤layacakt›r.

Bilen kiflilerin bilirkifli olmalar›n› sa¤lamak için tüm ku-
rumlar üzerlerine düfleni yapmal›, çaba harcamal›d›rlar.

Biz mimarlar odam›z›n önderli¤inde bu sorumlulu¤u pay-
laflmaya haz›r›z.

“Bilirkiflilik Uygulamalar› ve
Sorunlar›” Paneli Gerçekleflti

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi’nden Altay ‹nal
ve fiubemiz’den Ali Ekinci’nin yürütücülü¤ünü üstlendi¤i
"Bilirkiflilik Uygulamalar› ve Sorunlar›" paneli, 4 Kas›m
Perflembe günü Kültürpark Fuar Alan› Gençlik Tiyatro-
su’nda gerçekleflti. 
‹zmir Valili¤i, ‹zmir Adalet Komisyonu Baflkanl›¤›, ‹zmir
Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›, ‹zmir Ticaret Odas›, ‹z-
mir Defterdarl›¤› Milli Emlak Daire Baflkanl›¤›, ‹zmir Ba-
rosu ve Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Hakan
Tartan’›n kat›ld›¤› panelde, meslek dallar›ndaki uzman-
laflmayla da birlikte bilirkiflilik kavram›n›n karmafl›k bir
hale gelmesinden söz edildi. 
Bu uzmanlaflmayla birlikte en iyi bilen kifliyi tahlil edebi-
lecek organ›n, ilgili meslek odalar› olabilece¤ine de¤ini-
len panelde, bu flekilde uygulamada yaflanan problem-
lerin büyük ölçüde çözülece¤ine de¤inildi. 
Meslek odalar›nda yap›lan bilirkiflilik e¤itimlerinin yan›n-
da, bilirkifli olmak isteyenlerin sürekli izlenmesi ve
e¤itimlerinin sürekli¤inin sa¤lanmas› üzerinde durulan
konular aras›ndayd›.
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli¤in amac›, 4/11/1983 ta-
rihli ve 2942 say›l› Kamulaflt›rma Kanununun  15 inci
maddesi uyar›nca görev yapacak bilirkiflilerin niteliklerini
ve çal›flma esaslar›n› düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2942 say›l› Kamulaflt›rma
Kanununun  15 inci maddesi çerçevesinde mühendis,
mimar ve flehir plânc›lar›ndan oluflan bilirkifliler ile ilgili
odalar ve idarelerin ifllemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2942 say›l› Kamulaflt›rma
Kanununun 15 inci maddesine dayan›larak haz›rlanm›fl-
t›r.
Tan›mlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Bilirkifli: Kamulaflt›rmaya konu gayrimenkul veya hak-
k›n de¤erinin belirlenmesi hususunda uzmanl›¤a ve tek-
nik bilgiye sahip gerçek kifli mühendis, mimar ve flehir
plânc›lar›n›,
b) Bilirkifli kurulu: Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli-
¤ine ba¤l› odalar ile il ve ilçe idare kurullar›nca, her y›l
Ocak ay›nda haz›rlanan listelerden kamulaflt›rmaya konu
gayrimenkulün cins ve niteli¤ine göre, üçü odalar listesin-
den, ikisi de idare kurulu listesinden, mahkemelerce se-
çilen, befl kifliden oluflan kurulu, 

Yönetmelik

R.G.Tarihi : 24.11.2006 Cuma
R. G. Say›s› : 26356

Maliye Bakanl›¤›ndan 

Kamulaflt›rma Davalar›nda Bilirkifli Olarak Görev
Yapacaklar›n Nitelikleri ve Çal›flma Esaslar›na
‹liflkin Yönetmelik

c) Bilirkifli yetki belgesi: ‹lgili meslek odas›nca düzenle-
nen bilirkifli meslek içi e¤itim kursuna kat›larak al›nan ve-
ya Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤ince denkli¤i ka-
bul edilen belgeyi,
ç) Birlik: Türkiye Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤ini,
d) ‹dare: Kamulaflt›rma Kanununun 5 inci maddesi ile ya-
rar›na kamulaflt›rma hak ve yetkisi tan›nan idareleri, 
e) ‹htisas  Odas›: Birli¤e ba¤l› ilgili meslek odas›n›
ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM 
Bilirkiflilere ‹liflkin Hükümler

Bilirkiflilerde aranacak nitelikler
MADDE 5 – (1) Bilirkiflilerin;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmas›,
b) Medenî haklar›n› kullanma ehliyetine sahip olmas›,
c) Bilirkiflilik yapaca¤› alanda en az üç y›ld›r fiilen mesle-
kî faaliyetini icra ediyor olmas›,
ç) Kamu haklar›ndan mahrum bulunmamas› ve meslek-
ten geçici veya sürekli olarak men cezas› almam›fl olma-
s›,
d) 26/9/2004 tarihli 5237 say›l› Türk Ceza Kanununun
53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmifl olsa bile;
kasten ifllenen bir suçtan dolay› bir y›l veya daha fazla sü-
reyle hapis cezas›na veya affa u¤ram›fl olsa bile Devletin
güvenli¤ine karfl› suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
iflleyifline karfl› suçlar, millî savunmaya karfl› suçlar, Dev-
let s›rlar›na karfl› suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüfl-
vet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik, güveni kötüye kul-
lanma, hileli iflâs, ihaleye fesat kar›flt›rma, edimin ifas›-
na fesat kar›flt›rma, suçtan kaynaklanan mal varl›¤› de-
¤erlerini aklama veya kaçakç›l›k suçlar›ndan mahkûm
olunmamas›, 
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e) Türk Ceza Kanununun 276 nc› maddesinin birinci f›k-
ras› kapsam›ndaki suçtan dolay› hükümlü veya bu suçtan
dolay› hakk›nda takibat yap›l›yor olmamas›,
f) 10/7/2002 tarihli ve 24811 say›l› Resmî Gazetede ya-
y›mlanan Türkiye Mühendis ve Mimar Odalar›  Birli¤i Di-
siplin Yönetmeli¤i gere¤ince ba¤l› oldu¤u ihtisas odas›n-
dan disiplin cezas› almam›fl olmas›,
g) ‹lgili ihtisas odas›nca düzenlenen bilirkifli meslek içi
e¤itim kursunu baflar› ile tamamlayarak bilirkifli yetki bel-
gesi alm›fl olmas› veya denkli¤i kabul edilen belgeye sa-
hip olmas› gerekir.
(2) Bilirkifliler, bu özellikleri tafl›yan mühendis, mimar ve
flehir plânc›lar› aras›ndan seçilir.
(3) ‹dare kurullar› listelerinde yer alacak bilirkifliler d›fl›n-
dakilerin Birli¤e ba¤l› ilgili ihtisas odalar›na üye olmalar›
zorunludur.
Meslekî deneyim süresinin de¤erlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Bilirkiflilerin meslekî deneyim sürelerinin
de¤erlendirilmesinde odalara kay›tl› olanlarda Birlik ve il-
gili ihtisas odalar›, kay›tl› olmayanlarda ise idare kurulla-
r› yetkilidir.
Bilirkifli listelerinin oluflturulmas›
MADDE 7 – (1) Birli¤e ba¤l› ihtisas odalar› taraf›ndan üye-
lerinin oturduklar› yer göz önüne al›narak her il için seçile-
cek on befl ilâ yirmi befl kifliden oluflacak liste her y›l Ocak
ay›n›n ilk haftas› içerisinde haz›rlanarak Valiliklere sunulur.
Valilikçe onanmas›n› müteakip liste il merkezi ve ilçelerde-
ki asliye hukuk mahkemelerine gönderilir.
(2) ‹l merkezleri için il idare kurullar›, ilçe merkezleri için il-
çe idare kurullar›nca bu bölgede oturan ve bu bölgede gay-
rimenkul sahibi olan mühendis ve mimarlar aras›ndan se-
çilerek oluflturulacak on befl kiflilik liste Ocak ay›n›n ilk haf-
tas› içerisinde valiliklere sunulur. Listeler onanmas›n› mü-
teakip seçildikleri yerin asliye hukuk mahkemesine gönde-
rilir.
(3) Bilirkifli listeleri, bilirkiflilerin unvanlar›, ö¤renimleri,
meslekî faaliyette bulunduklar› alan ve meslekî tecrübeleri
gibi hususlar› ihtiva edecek flekilde haz›rlan›r.
(4) Listelerin onanmamas› hâlinde onanmama gerekçesine
uygun olarak ilgili ihtisas odalar› ve il/ilçe idare kurullar›n-

ca en k›sa sürede yeni listeler haz›rlanarak onaya sunulur.
(5) Bilirkifli listesinde yer alanlar, müteakip y›llarda yeni-
den seçilebilir.
Bilirkifli kurullar›n›n oluflturulmas›
MADDE 8 – (1) Bilirkifli Kurulu, mahkeme taraf›ndan ka-
mulaflt›rmaya  konu olan yer veya hakk›n cins ve niteli¤i-
ne göre; ihtisas odalar› taraf›ndan bildirilen listede yer
alanlardan üç kifli il/ilçe idare kurulunca bildirilen listede
yer alan o bölgede gayrimenkul sahibi olan mühendis, mi-
mar ve flehir plânc›lar›ndan seçilecek iki kifli olmak üze-
re toplam befl kifliden oluflturulur.
(2) Kamulaflt›r›lacak   gayrimenkul mal ve kayna¤›n nite-
li¤ine göre uzmanl›k alanlar›n›n belirlenmesinde mahke-
mece tereddüde düflülen konularda Birli¤in görüflüne
baflvurulur.
(3) Kamulaflt›r›lacak gayrimenkul mal›n üstün niteli¤i göz
önüne al›narak, bilirkiflilerin üçü ayn› uzmanl›k kolundan
seçilebilir.
(4) ‹htisas odalar›n›n liste veremedi¤i veya verilen liste-
den fiilî ve hukukî sebeplerle bilirkifli seçiminin imkâns›z
oldu¤u il ve ilçelerde, kamulaflt›r›lan gayrimenkul mal›n
cins ve özelli¤ine göre, Bay›nd›rl›k ve ‹skân, Tar›m ve Kö-
yiflleri ile Çevre ve Orman Bakanl›klar›n›n  taflra teflkilât›
ile di¤er kamu kurum ve kurulufllar›ndan al›nacak fen
adamlar› ile bilirkifli kurulu tamamlan›r. Bunlar›n da bu-
lunmad›¤› veya fiilî veya hukukî sebeplerle bilirkifli seçimi-
ne imkân olmad›¤› takdirde, komflu illerin oda listelerin-
den, yoksa yukar›da belirtilen resmî daire ve kurumlardan
al›nacak fen adamlar› ile kurul tamamlan›r.
Bilirkiflilik yapamayacak olanlar
MADDE 9 – (1) Dava konusu yer veya kaynak için, kamu-
laflt›rmay› yapan idarede görevli olanlar, kamulaflt›r›lan
mal›n sahipleri ile bunlar›n usul ve füru’u, efli, üçüncü de-
rece dahil kan ve s›hrî h›s›mlar› ve mal sahipleri ile men-
faat ortakl›¤› olanlar, kendisinin veya usul ve füru’unun,
eflinin, üçüncü derece dahil kan ve s›hrî h›s›mlar›n›n ayn›
kamulaflt›rma plân› içerisinde gayrimenkulü bulunanlar,
gayrimenkulün sahibi gerçek veya tüzel kifli ile herhangi
bir ücret iliflkisi ve her türlü dan›flmanl›k, müflavirlik, tek-
nik sorumluluk, kontrollük ve benzeri iliflkiler içinde bulu-
nanlar bilirkiflilik yapamazlar.
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(2) Bu maddeye ve 5 inci maddeye göre bilirkiflilik yapa-
mayacak durumda olanlar, herhangi bir flekilde bilirkifli
kuruluna seçildiklerini veya bu durumlar›n› ö¤rendikleri ta-
rihten itibaren en geç bir hafta içinde durumu seçimi ya-
pan mahkemeye bildirmek ve bilirkiflilikten çekilmek zo-
rundad›r.
Bilirkifli listelerinden ç›kar›lma sebepleri
MADDE 10 – (1) Bilirkifliler,
a) 2942  say›l›  Kamulaflt›rma Kanunu ve bu  Yönetmelik
gere¤ince bilirkiflilerde aranan niteliklerin bulunmad›¤›n›n
veya sonradan kaybedildi¤inin tespiti hâlinde,
b) Yönetmelik hükümlerine ayk›r› davran›fllarda bulunul-
du¤unun tespiti hâlinde,
c) Kendilerinin listeden ç›kar›lmalar›n› talep etmeleri hâ-
linde
ilgili ihtisas odas› veya ilgili il veya ilçe idare kurulunca lis-
teden ç›kar›l›rlar.
(2) Birinci f›kran›n (c) bendi d›fl›nda kalan sebeplerle bilir-
kifli listesinden ç›kar›lanlar›n yetki belgeleri iptal edilir ve
durum mahkemeye bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilirkifli Meslek ‹çi E¤itim Kurslar› ve 

Bilirkifli Yetki Belgesi ‹le ‹lgili Hükümler

Konu ile ilgili usul ve esaslar›n belirlenmesi
MADDE 11 – (1) Bilirkifli meslek içi e¤itim kurslar›, bilir-
kifli yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptali ile si-
cillerin tutulmas›na iliflkin usul ve esaslar, bu Yönetmeli-
¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren en geç iki ay içinde
Birlik taraf›ndan belirlenir ve ilgili ihtisas odalar›na bildiri-
lir.
Meslek içi e¤itim kurslar› ve yetki belgelerinin verilme-
si
MADDE 12 – (1) Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i-
ne ba¤l› ihtisas odalar› ile il ve ilçe idare kurullar›nca ha-
z›rlanacak listelerde yer almak isteyen mühendis, mimar
ve flehir plânc›lar›, bilirkifli yetki belgesi almak için Birli-
¤in gözetiminde ihtisas odalar›nca düzenlenen bilirkifli
meslek içi e¤itim kurslar›na kat›lmak zorundad›r.

(2) ‹htisas odalar›, flubelerinde, bölge birimlerinde veya
uygun gördükleri yerde y›lda en az bir kez olmak üzere bi-
lirkifli meslek içi e¤itim kurslar› düzenler.
(3) Bilirkifli meslek içi e¤itim  kurslar›, Birli¤in gözetimi  ve
denetiminde üniversitelerin bu konuda e¤itim veren bö-
lümleri ile iflbirli¤i sa¤lanarak yap›l›r.
(4) Bilirkifli meslek içi e¤itim kurslar›na baflvurularda,
meslekî deneyimin belgelendirilmesi zorunlu olup, 5 inci
maddede belirtilen durumlar ile ilgili belgelerin istenilme-
si d›fl›nda ilgilinin beyan› esast›r.
(5) Kamu kurum ve kurulufllar›nda çal›flan mühendis, mi-
mar ve flehir plânc›lar›na talep etmeleri halinde idarele-
rince görevlerini aksatmamak flart›yla bilirkifli meslek içi
e¤itim kursuna kat›lmalar› için gerekli izin verilebilir.
(6) Meslek içi e¤itim kurslar› için bu kurslar ile ilgili gider-
lerin karfl›lanmas› amac›yla kat›l›mc›lardan ücret al›nabi-
lir. Al›nacak  ücret her  y›l ilgili ihtisas odas›n›n talebi üze-
rine Birlikçe belirlenir.
Yetki belgelerinin iptali ve yenilenmesi
MADDE 13 – (1) Yetki belgelerinin her befl y›lda bir yeni-
lenmesi zorunludur Ancak, bu süre içinde bu Yönetmelik-
te belirtilen hükümler çerçevesinde yetki belgesinin iptal
edilip edilmemesi bilirkifliye belgeyi veren meslek odas›-
n›n sorumlulu¤undad›r.
(2) Yetki belgesi iptal edilenler, odas›nca valili¤e, valilik-
çe de ilgili asliye hukuk mahkemesine bildirilir; bu kifliler,
bilirkifli kurullar›nda görev alamazlar.
Sicil kay›tlar›n›n tutulmas›
MADDE 14 – (1) Yetki belgesi alm›fl  bilirkiflilerin sicil ka-
y›tlar›,  ilgili meslek odalar›nca tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Raporlar›n Haz›rlanmas› ve Kamulaflt›rma 
Bedelinin Belirlenmesine ‹liflkin Hükümler

Bilirkiflilerin çal›flma ilkeleri ve sorumluluklar›
MADDE 15 – (1) Bilirkifliler yemin ederek görev al›r.
(2) Bilirkifliler, toplumsal sorumluluk bilinci ile görev yap-
mak, do¤ruyu beyan etmek, tarafs›z davranmak ve görevi-
ni  özenle yerine getirmek, herkesin üzerinde birleflebilece-



17Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

¤i, kabuledilebilir,  objektif ve bilimsel  görüfl bildirmek,
sübjektif de¤erlendirmelerden kaç›nmak zorundad›r.
(3) Bilirkifliler, görev üstlendiklerinde, üyesi bulunduklar›
odaya bilgi vermekle yükümlüdürler. Bilirkifliler mahkeme-
ye sunduklar› raporlar›n bir kopyas›n› istenilmesi halinde
ba¤l› olduklar› odaya verirler.
(4) Bilirkifliler, geçerli bir mazereti olmad›¤› sürece, mah-
keme celbine uyarak keflfe kat›lmak zorundad›r. Mazere-
ti d›fl›nda keflfe kat›lmayan bilirkiflilerin adlar› ilgili mahke-
mece odas›na bildirilir.
Bilirkifli raporlar›n›n sunulmas›
MADDE 16 – (1) Bilirkifli kurulu, kamulaflt›r›lacak gayri-
menkul mal ve kaynak ile emsal gayrimenkullerin bulun-
du¤u yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, haz›r bulu-
nan ilgilileri de dinledikten sonra, gayrimenkul mal veya
kayna¤›n de¤erini belirleyen gerekçeli raporunu on befl
gün içinde mahkemeye verir. Bilirkiflilerce yap›lan de¤er
tespitinde, idarece belgelerin mahkemeye verildi¤i gün
esas tutulur.
Raporlarda bulunmas› gereken asgarî bilgiler
MADDE 17 – (1) Bilirkifli raporlar›nda;
a) Kamulaflt›r›lacak gayrimenkul mal veya kayna¤›n; cins
ve nevinin, yüzölçümünün, k›ymetini etkileyebilecek bü-
tün nitelik ve unsurlar›n›n ve her unsurun ayr› ayr› de¤eri-
nin, varsa vergi beyan›n›n, kamulaflt›rma tarihindeki res-
mî makamlarca yap›lm›fl k›ymet takdirinin, arazi olmas›
hâlinde kamulaflt›rma tarihindeki mevkii ve flartlar›na gö-
re ve oldu¤u gibi kullan›lmas› hâlinde getirece¤i net geli-
rinin, arsa olmas› halinde kamulaflt›rma gününden önce-
ki özel amac›   olmayan  emsal   sat›fllara  göre  sat›fl  de-
¤erinin,  yap›  olmas›  halinde resmî birim fiyatlar›n›n, ya-
p› maliyet hesaplar›n›n ve y›pranma pay›n›n,
b) Bedele etki eden tüm kanunî verilerin, imar verilerinin,
gayrimenkulün özgün nitelik ve kullan›m fleklinin, de¤eri
etkileyen hak ve yükümlülüklerin, gayrimenkul üzerindeki
aynî ve flahsî irtifak haklar›n›n ve gayrimenkul mükellefi-
yetlerinin, kadastro ve aplikasyon bilgilerinin, millî bir gay-
rimenkul bilgi sistemi için gereken verileri içeren özet bil-
gi formunun,
c) Bedelin tespitinde etkili olacak di¤er objektif ölçülerin 
ayr› ayr› irdelenmesi ve belirtilmesi flartt›r.

(2) Raporlarda, bütün bu unsurlar›n cevaplar› ayr› ayr› be-
lirtilmek suretiyle ve ilgililerin beyanlar›   da  dikkate  al›-
narak,  herkesçe  anlafl›labilir  nitelikte  gerekçeli  de¤er-
lendirme neticesinde haz›rlanarak kamulaflt›r›lacak gayri-
menkul mal veya kayna¤›n de¤eri aç›k ve net olarak belir-
tilir.
(3) Bu  asgarî  bilgileri   içermeyen  bilirkifli   raporlar›n›n
mahkemeye  sunulmas› halinde, taraflar›n itiraz› üzerine
veya mahkemelerce resen ek rapor istenilebilir.

BEfi‹NC‹ BÖLÜM
Çeflitli ve Son Hükümler

‹lgili kurum ve kurulufllar ile iliflkiler
MADDE 18 – (1) Bilirkifliler görevlerini yerine getirirken ka-
mu kurum ve kurulufllar› ile özel ve tüzel kiflilerden bilgi
ve belge isteyebilir. Kurum, kurulufl ve kifliler, söz konu-
su isteklere mevzuatlar› çerçevesinde cevap vermek ve
bilirkifli kuruluna gereken kolayl›¤› göstermekle yükümlü-
dürler.
Bilirkifli ücretleri
MADDE 19 – (1) Bilirkifli ücretleri, mahkemelerce takdir
olunur.
Yetki belgesine denkli¤i kabul edilen belge
GEÇ‹C‹ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli¤in yürürlü¤e girdi¤i
tarihten itibaren alt› ay içerisinde, Yönetmelikle amaçla-
nan bilirkifli yetki belgesi denkli¤inde belgeye sahip ol-
duklar›n› iddia ederek, Birli¤e baflvuruda bulunanlar›n, bu
belgelerinin Birlik taraf›ndan da denkli¤inin kabul edilme-
si halinde denkli¤i kabul edilen belge, bu Yönetmelik uya-
r›nca verilmifl belge gibi ifllem görür.
Yetki belgesi zorunlulu¤u
GEÇ‹C‹ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikle getirilen bilirkifli
yetki belgesi zorunlulu¤u 1/1/2007 tarihine kadar uygu-
lanmaz.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik, yay›m› tarihinde yürürlü-
¤e girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik  hükümlerini Maliye Ba-
kan› ile Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakan› birlikte yürütür.
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fiubemiz Yönetim Kurulu’nun Yap› Denetim flir-
ketleriyle yap›lan toplant› sonucu haz›rlad›¤›, ya-
p› denetim uygulamalar›nda karfl›lafl›lan sorunlar›
içeren ve Bay›nd›rl›k ve ‹skan ‹zmir ‹l Müdürlü-
¤ü’ne gönderilen rapor afla¤›da verilmifltir.

1- Yap› denetimi de dahil, yap› üretim sürecinde uygula-
nacak politikalar ve getirilecek düzenlemeler, ilgili taraf-
lar›n (Bakanl›k, belediyeler, meslek odalar›, üniversite-
ler, ticaret ve sanayi odalar›, sigorta sektörü...) temsil-
cilerinin kat›l›m›yla oluflturulacak güvenilir bir diyalog or-
tam›nda görüflülmeli, gelifltirilmelidir. ‹ncelenen kanun
ilgili taraflar›n görüflleri dikkate al›narak yeniden elden
geçirilmeli; bundan sonra izlenmesi düflünülen yol ve
yöntemler konusunda ilgili taraflar bilgilendirilmeli ve
görüflleri al›narak haz›rlanmal›d›r.

2- Ülkemizde "kay›t d›fl›" yap›laflma, mevcut yap› sto¤u-
nun % 67’sini oluflturacak bir büyüklüktedir. "‹mar afla-
r›" ile de desteklenen bu reel durum dikkate al›nmadan
yap›lacak düzenlemeler yap› denetimi aç›s›ndan yeter-
siz kalacakt›r. Bu durum sadece "Yap› Denetimi Kanu-
nu" ç›kar›larak çözümlenemez. Ülkenin hiçbir yerinde
yap›, mimar ve mühendisin tasar›m ve denetimi olma-
dan yap›lamamal›d›r. Yap› ile ilgili tüm mevzuat gözden
geçirilmeli, kaçak yap›ya her ne flekilde olursa olsun
izin verilmemeli ve bunun sa¤lanmas› için gerekli bütün
önlemler al›nmal›d›r. Kaçak yap›lar›n affedilmesi yönün-
deki uygulamalar terk edilmeli, yasal düzlemde engel-
lenmeli, bütün yap› faaliyetleri kay›t alt›nda olmal›d›r. 

‹mar Yasas›’na ayk›r› her türlü yap›ya; yol, elektrik, su,
do¤algaz, telefon gibi altyap› hizmetlerinin verilmesi ka-
nunen yasaklanmal›, bu durumdaki yap›lar›n mülk edi-
nilmesi, al›n›p sat›lmas› durdurulmal›d›r. Bu engelleme
ve yapt›r›mlar›n somut olarak ortaya konabilmesi için
3194 say›l› ‹mar Kanununun ayn› ilkelerle yeniden dü-
zenlenmesi gerekmektedir.

3- Yak›n geçmiflimizde yaflanan deneyimler, kamu eliyle
yap›lan binalar›n denetim mekanizmalar›n›n sa¤l›kl› so-
nuç vermedi¤ini aç›k olarak ortaya koymufltur. 3194 sa-
y›l› ‹mar Kanunu’nun 26. maddesinde tan›mlanan bina-
lar›n "Yap› Denetim Kanunu" kapsam› d›fl›nda b›rak›l-
mas›, ancak istenirse ilgili idarenin bu hizmeti alabile-
ce¤inin öngörülmesi, bugünkü yetersiz kontrol mekaniz-
mas›n›n sürmesi anlam›na gelmektedir. Kamu kurulufl-
lar›n›n inflaatlar› da ülkenin genel yap› denetim meka-
nizmas› içinde kontrol edilmeli, iste¤e ba¤l› b›rak›lma-
dan kanunlarla  zorunlu hale getirilmelidir.

4- Yap› denetimi fiziki planlamadan imar koflullar›na, ta-
sar›mdan uygulamaya, malzeme üreticisinden sat›c›s›-
na, mal sahibinden müteahhide kadar pek çok farkl› un-
suru içeren kapsaml› bir süreçtir. Bu nedenle sürecin
tamam› ele al›narak yap›land›r›lmal›d›r. 

5- Yap› Denetim sisteminde yer alan mimar ve mühen-
dislerin formasyon ve nitelikleri belirlenmeli, Meslek
Odalar›’nca düzenlenecek meslek içi e¤itim programla-
r›na kat›l›mlar› sa¤lanmal›, mesleki yeterlilikleri belge-
lenmeli ve bu uygulamalar›n yasal dayanaklar› oluflturul-
mal›d›r. 

Yap› denetim kurulufllar›n›n oluflumunda mimarl›k mes-
le¤i ve mimar d›fllanm›flt›r. Bu uygulama, bilime ve yap›
sanat›na ayk›r› yanl›fl bir tercih, ekonomik kay›plar yara-
tacak bir sürecin bafllang›c›d›r. Denetimle hedeflenen
kalite, konfor, ça¤dafl yap›, estetik düzey ve bütünü al-
g›lama eksik kalmaktad›r.

Yap› denetim sürecinde ve genel olarak yap› üretiminde
Meslek Odalar›’n›n etkin bir konuma getirilmesi sa¤lan-
mal›d›r. "Mesleki Yeterlilik" konusundaki yasal dayanak
Mimarl›k ve Mühendislik Hakk›nda Kanun ve TMMOB
Kanunu’nda yer almal›d›r.

6- Mesleki yeterlilikleri yasa ile tan›mlanm›fl, çal›flma ve
ücret koflullar› yasa ile belirlenerek güvence alt›na al›n-

Yap› Denetim Uygulamalar›nda Karfl›lafl›lan Sorunlar

Rapor
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m›fl, TMMOB’nin ilgili Meslek Odas›’na kay›tl› ve bu
odalar taraf›ndan sicili tutulan; üst denetimi ilgili Mes-
lek Odalar› ve kamu idaresi birimlerinin oluflturdu¤u or-
gan ve/veya kurul ile yap›lan; kamusal bir hizmet olan
yap› denetiminin kiflisel sorumluk üstlenilerek yap›lma-
s› esast›r. 

7- Denetim modelinin sadece depreme dayan›kl› bina
yap›m›n› hedefleyen ve ilgi alan›n› "betonarme karkas
tafl›y›c›" ile s›n›rlayan anlay›fl, yap› denetimini olmas›
gereken amac›ndan uzaklaflt›ran bir yaklafl›md›r. Oysa
sa¤l›kl›, güvenli ve yaflanabilir yap›lar› üretebilmek için,
yap›n›n mimari tasar›m›ndan gelen, yap› malzeme ve bi-
leflenlerinin niteli¤i ve kullan›fl›, yang›n güvenli¤i, ›s›
kayb›, gürültü denetimi vb. faktörleri dikkate alan bir
yaklafl›m gereklidir. Yap› denetiminde bu kavramlara ifl-
lerlik kazand›r›lmas›, mimarl›k mesle¤inin sorumluluk
kapsam› ve çal›flma alan› içindedir.

8- Yap› üretim sürecinin sa¤l›kl› ifllemesi için en büyük
etkenlerden biri de, proje müelliflerinin 5846 say›l› Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan gelen müelliflik haklar›-
n›n yap› denetim modeli içinde somut flekilde vurgulan-
mas›d›r. Sözkonusu taslakta bu haklar›n ve mesleki so-
rumluluklar›n, mesleki kontrollük mekanizmas›  ile bir-
likte tan›mlanmas› ça¤dafl yap›lar›n oluflabilmesi için
gereklidir. 

9- Yap› üretim ve denetleme sürecinin önemli bir halka-
s› sigortad›r. Bu sigorta, yap› üretimindeki bütün mal ve
hizmetleri kapsamal›d›r. Sigorta sisteminin sigorta tem-
silcileri ve ilgili mali kurumlarla birlikte yeniden düzen-
lenmesi gerekmektedir.

10- Sadece yasal düzenlemeler ile yap› sürecinin bütün
sorunlar›n›n çözülebilmesi olas› de¤ildir. Uygulamadaki
aksakl›klar› da dikkate alarak sürekli izleyecek, de¤ifltir-
mek için öneriler gelifltirebilecek bir yap›lanma sa¤lan-
mal›d›r. 

Bu yap›lanma içinde ilgili Kamu Kurumlar›, Meslek Oda-
lar› ve Üniversiteler yer almal›d›r. Bakanl›k yap› deneti-
minde uyulacak yöntem, standart ve normlar›, böyle bir

yap›lanmadan da yararlanarak yürürlü¤e koymal›d›r.

11- Yap› Denetim Üst  Komisyonu ve ‹l Yap› Denetimi
Komisyonlar›’nda TMMOB’ye ba¤l› Mimar, ‹nflaat, Elekt-
rik ve Makine Mühendisleri Odalar›’ndan birer temsilci-
nin yer almas› sa¤lanmal›d›r. Yap› Denetimi Üst Komis-
yonu’nun oluru ile, gerekli hallerde  ‹lçe Yap› Denetimi
Komisyonlar›’n›n kurulabilmesi sa¤lanmal›, bu komis-
yonlar›n etkin ve sürekli çal›flmas› için gerekli düzenle-
meler yap›lmal›d›r.

12- Mal sahibi, proje müellifi, müteahhit ve denetim gö-
revlilerinin ç›kar farkl›l›¤›ndan kaynaklanan, birbirlerini
denetleyici farkl› konumlar› dikkate al›nmal›; getirilecek
düzenlemelerde bu farkl›l›klar› koruyacak hükümler güç-
lendirilmelidir. Süreçte, taraflar aras›ndaki yetki ve so-
rumluluk iliflkileri aç›kl›k ve ifllerlik kazanmal›d›r.

13- Yap› denetimi ve di¤er ilgili düzenlemelerin gerçek
ihtiyaçlara yan›t verememesinin önemli bir nedeni, yap›
üretimindeki ölçek farkl›l›klar›n›n dikkate al›nmamas›-
d›r. Her ölçekte ve her nitelikte yap›n›n ayn› nitelik ve ni-
celikte kurulufllarca denetlenmesi do¤ru bir yaklafl›m
de¤ildir. Yeni düzenlemelerde bu farkl›l›klar› dikkate
alan gerçekçi bir sistem kurulmal›d›r.

14- Yap› üretim sürecinin en önemli unsurlar›ndan yük-
lenicilik/müteahhitlik sistemi ayr›nt›l› olarak tan›mlan-
mal› ve bu tan›mlar ile ilgili yasal düzenlemeler yap›lma-
l›d›r.

15- Yap› üretiminde çal›flan mimar ve mühendis d›fl›n-
daki teknisyen, formen, usta vb. elemanlar›n belirli for-
masyonlarda olmas› sa¤lanmal›, bu formasyonlar sü-
rekli güncellefltirilerek belgelenmeli ve bu konu yap› de-
netiminde dikkate al›nmal›d›r.

16- Kamuda denetim yapan tüm mimar ve mühendisler
de Oda’ya zorunlu üye olmal›, denetçiler gibi e¤itime ka-
t›lmal› ve mesleki yeterlilikleri belgelenmelidir. Kamuda
eksik mimar ve mühendis kadrolar›na ivedilikle gerekli
atamalar yap›lmal›d›r.



TBMM gündemindeki "kentsel dönüflüm" tasar›s›n›n
(KD), kaçak yap›laflma alanlar›nda "yenileme talan›"
bafllataca¤›n› bilmeyen kalmad›... Bunun için "kentsel
döneklik"ten "rantsal dönüflüm"e kadar söylenecek ne
varsa söyledi¤imizi de san›yorduk... 

Me¤er yan›lm›fl›z... 

Kimi "en bilgili" uzmanlar bile; "Yasa eksik, ama umut
verici" diyebiliyorken ayn› umudun "her yerde inflaat"
planlamas› oldu¤unu da çok daha "gerçekçi" gözlem-
lerle yazanlar var... 

Tasar›y› "elefltirir görünerek" ellerini ovuflturanlar›, uy-
gulamadaki "ifl"leriyle zaten görece¤iz. Yasalaflmas›
için neden "sab›rs›z"land›klar›n› ise en güzel anlatanlar-
dan biri Jean-François Perouse... 

‹stanbul gözlemcisi 

Toulouse ve Galatasaray Üniversitesi'nde hocal›k ya-
pan Perouse, "‹stanbul Kenti Gözlem Merkezi"ndeki iz-
lenimleriyle diyor ki: "KD'nin beklenen yasas› bir türlü
ç›kmazken sab›rs›z ilçe belediye baflkanlar› ve f›rsatç›
inflaat flirketleri ortakl›¤›yla gayri resmi bir biçimde ve
parçac›l yasalarla fiilen yürütülmeye baflland›..." 

Tarih Vakf›'n›n "‹stanbul" dergisindeki yaz›s›na; "Kent-
sel Dönüflüm Halleri Hakk›nda Birkaç Saptama; Aman,
‹stanbul Miami olmas›n" bafll›¤›n› koyan Perouse, "si-
hirli bir ifade gibi siyasi kelamlar piyasas›nda ortaya
ç›kt›¤›n›" söyledi¤i KD'nin flu tür aç›klamalarla savunul-

du¤unu an›msat›yor; "K.Çekmece Miami olacak"; "Kâ-
¤›thane ‹stanbul'un Hollywood'u ve Paris'teki La Défen-
se'› olacak"; "Tarlabafl› Champs-Elysées olacak"; "Kar-
tal, bölgenin yeni Manhattan'› olacak..." 

Asl›nda bu tür "Bat›'ya öykünmeli dönüflüm"ün ilk he-
veslenmesi, Menderes döneminin "Küçük Amerika ola-
ca¤›z" sözüydü. Uygulamas› ise iri k›y›m Amerikan ara-
balar›na yol açmak için tarihi dokunun y›k›lmas›yla ger-
çekleflti... 

‹kinci büyük dönüfltürme hamlesi, Dalan dönemindeki
"‹stanbul Beyrut'un yerini alacak" karar›yd›. 12 Eylül ya-
salar›yla "altyap›s›z gökdelenler" bafllat›ld›; Tarlaba-
fl›'n› plans›z bulvarla yard›lar; Bo¤aziçi'ni k›y› yollar›yla
"kaz›k"lad›lar... Bütün bunlar› elefltiren Mimarlar Odas›
ise "sak›ncal›"lar listesinden yakas›n› kurtaramad›... 

fiimdi de Perouse flöyle uyar›yor: "KD, uluslararas› fle-
hir piyasas›nda satmak için ‹stanbul'u daha görünebilir
k›lmakt›r; kentin sözde 'kaç›n›lmaz' markalaflmas›n›n
öte yüzüdür..." 

‹flte bu saptamalarla en anlafl›l›r "KD dersi"ne dönüflen
yaz›dan baz› vurgulamalar: 

Küçük atölyelerin Tarihi Yar›mada'dan ç›kart›lmas›n› is-
teyenler Sultanahmet otelcileri, ‹kitelli sanayi sitesi in-
flaatlar›n›n "kooperatif a¤alar›" ve Eminönü'ndeki teks-
til, ayakkab› üreticileri... 

Ya, öteden beri "himaye" edilen kaçak yap›lara birden-
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bire en sert "KD y›k›mlar›"n›n bafllat›lmas›na ne deme-
li? Örne¤in Sar›yer'deki do¤al S‹T'i iflgal eden Uyum Vil-
lar›'na dokunulmay›p sadece yoksul bar›naklar›na göz
dikilmesini Perouse flöyle aç›kl›yor: "Üst umumi ç›karlar
ad›na oradaki rant› daha da yükseltme beklentileri..." 

Nitekim ayn› tutum, KD'den "yepyeni f›rsatlar" bafll›¤›y-
la bas›na da bak›n nas›l yans›yor? "Dönüflüm hangi
semtlerin y›ld›z›n› parlatacak?" (Vatan/23 Haziran
2006) 

Yazar›m›z, üretim ekonomisi yerine art›k sadece "em-
lak rant›"n›n ye¤lendi¤ini anlatmak için de flu örne¤i ve-
riyor: "Fabrikalar› kapat›n, Kartal'a gökdelen dikelim...
" 

‹flte bu süreçte "yerel yöntemler"le "ihaleci" lerin KD

ile "kentsel tasar›m"› ayn› gördüklerine de dikkat çeken
Perouse, bunun kentsel güvenlik kayg›s›n›n doru¤a ç›k-
t›¤› bir döneme rastlamas›n› da flöyle yorumluyor: "Özel
güvenlik sektörünün görkemli geliflimi, kent yönetimin-
deki de¤iflimin manal› bir ifadesidir..." 

Nitekim KD ile kaçak kentleflme alanlar›nda "arsa yara-
t›lan" kimi yeni lüks sitelerin adeta "özel güvenlik müf-
rezeleri"yle donat›lmas› da bu gözlemi do¤rulam›yor
mu? 

Bütün bu de¤erlendirmelerin ard›ndan Perouse diyor ki:
"Sonuç olarak KD, psikanalitik terimlerle, gerçe¤in in-
kâr edilmesidir..." 

Biz de sadece flunu ekliyoruz: "fiehircilikte planlama-
n›n, mimarl›kta da gelece¤e sayg›n›n inkâr›..." 
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Mevzuat

Su kaynaklar›na sahip ülkemizde, baraj projeleri eko-
nomik kalk›nma aç›s›ndan önemli bir potansiyel olufl-
turmaktad›r. Ülke topraklar›n›n çok say›da ve çeflitli
kültür miras›n› bar›nd›rd›¤› göz önüne al›nd›¤›nda, yap›l-
mas› planlanan baraj alanlar›nda kalacak olan tafl›n-
maz kültür varl›klar›n›n korunmas›n› sa¤lamak amac›y-
la, bu alanlar›n koruma ve kullanma dengesi kapsa-
m›nda de¤erlendirilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizdeki su kaynaklar›n›n do¤ru ve yerinde kullan›l-
mas› için yap›m› zorunlu görülen baraj alanlar› içinde
kalan tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n ve arkeolojik sit
alanlar›n›n koruma ve kullanma koflullar› ile ilgili ola-
rak; 

1- Baraj yap›lmas› planlanan alanlarda, Üniversiteler-
den ve Bakanl›k uzmanlar›ndan oluflacak bir heyet ta-
raf›ndan mevcut ve olas› tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n
ça¤dafl ve güncel bilimsel yöntemler arac›l›¤›yla envan-
ter ve belgeleme çal›flmalar›n›n yap›lmas›na, söz konu-
su alanda tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n ve arkeolojik sit
alanlar›n›n bulunmas› halinde Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤› (D.S.‹.) taraf›ndan planlanan alan›n d›fl›nda
baraj alan› olarak baflka yerlerin planlamas›n›n yap›l-
mas›na,

Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu’nun
Baraj Alanlar›ndan Etkilenen Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›n›n
Korunmas› ile ‹lgili ‹lke Karar›

R.G.Tarihi : 27.10.2006 Cuma
R. G. Say›s› : 26329

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan: 
Toplant› No. ve Tarihi : 72    4/10/2006
Karar No. ve Tarihi : 717  4/10/2006
Toplant› Yeri : Ankara

2- Planlanan alan›n d›fl›nda baflka bir yerde yap›lmas›-
n›n mümkün olmad›¤›n›n Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanl›¤›nca (D.S.‹.) teknik, idari ve bilimsel aç›dan tes-
pit edilmesi sonucunda barajlar›n, tafl›nmaz kültür var-
l›klar›n›n ve arkeolojik sit alanlar›n›n bulundu¤u alanlar-
da yap›m›n›n zorunlu olmas› durumunda;

a) Barajdan etkilenecek veya baraj sular› alt›nda kala-
cak tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n korunmas›na yönelik
uygulamay› belirlemek üzere alan›n büyüklü¤ü ve özel-
li¤ine göre Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ile Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤› (D.S.‹.) taraf›ndan, üniversitelerin
konuyla ilgili ö¤retim üyelerinin (arkeolog, sanat tarihçi,
flehir planc›s›, mimar, jeolog ve restorasyon ve konser-
vasyon uzman› vb.) yer ald›¤› Bilim Komisyonu olufltu-
rulmas›na ve bu komisyonun baraj inflaat› sona erene
kadar çal›flmalar›n› sürdürmesinin sa¤lanmas›na, 

b) Baraj alan›nda tespit edilen tafl›nmaz kültür varl›kla-
r›n›n niteli¤i ve yo¤unlu¤u ile barajla ilgili di¤er husus-
lar göz önüne al›narak Bilim Komisyonunca Acil Eylem
Plan›n›n haz›rlanmas›na,

c) Acil Eylem Plan›n›n uygulanmas› ve bütçesi ile ilgili
hususlar›n Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ile Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤› (D.S.‹.) aras›nda yap›lacak bir pro-
tokol ile belirlenmesine,

d) Acil Eylem Plan› kapsam›nda Bilim Komisyonu karar-
lar› do¤rultusunda alandaki tafl›nmaz kültür varl›klar›-
n›n tespit edilmesi amac›yla, öncelikli olarak ça¤dafl ve
güncel bilimsel yöntemler arac›l›¤›yla belgeleme ve ka-
z› çal›flmalar›n›n yap›lmas›na, tafl›nmaz kültür varl›klar›-
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n›n rölövelerinin ç›kar›lmas›na, tafl›nmaz kültür varl›kla-
r›n›n bulundu¤u alanlar›n jeolojik etütlerinin yap›lmas›na,

e) Bilim Komisyonunca yap›lan çal›flmalar›n de¤erlen-
dirilmesi sonucunda elde edilen bilgi ve belgelere da-
yal› olarak alandaki tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n yerin-
de korunmas›na, baflka bir yere tafl›nmas›na veya bel-
gelenerek su alt›nda b›rak›lmas›na iliflkin önerilerin ko-
ruma bölge kuruluna sunulmas›na, 

f) Bilim Komisyonunun sundu¤u öneri veya önerilerle il-
gili koruma bölge kurulunca karar al›nmas›na, 

Bu kapsamda tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n;

1) Yerinde korunmalar›n›n uygun görülmesi halinde,
buna iliflkin projelerin koruma bölge kuruluna sunulma-
s›na,

2) Baflka bir yere tafl›nmalar›n›n uygun görülmesi halin-
de, mevcut yerleflim plan› ve tafl›naca¤› yere iliflkin
1/200 ölçe¤inde haz›rlanan öneri yerleflim plan› ile uy-
gulama projelerinin koruma bölge kuruluna sunulmas›-
na, 

3) Su alt›nda b›rak›lmalar›n›n zorunlu oldu¤u hallerde,
haz›rlanacak program çerçevesinde önem derecesine
göre kaz›, belgeleme, mimari dokümantasyonlar yan›n-
da yerleflimin ve tüm yap›lar›n mekanlar›n› da kapsaya-
cak flekilde dijital veri ve görsel kay›tlar›n›n al›nmas›-
na, yerleflim plan›n›n ç›kar›lmas›na, su alt›nda kalacak
tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n su sirkülasyonundan zarar
görmemesi için al›nacak tedbirlere iliflkin projelerin ko-
ruma bölge kuruluna sunulmas›na,

g) Baraj alanlar›nda sürdürülecek kaz› çal›flmas› ve ko-
rumaya yönelik yap›lacak her türlü harcama ile kamu-
laflt›rma çal›flmalar›n›n Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
l›¤› (D.S.‹.) taraf›ndan sa¤lanmas›na,

h) Tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n korunmas›na iliflkin pro-
jeler kapsam›nda yap›lacak uygulamalar›n baraj infla-
at›na paralel olarak efl zamanl› yürütülmesine, bu pro-
jelerin uygulanmas› tamamlanana kadar barajlar›n fa-
aliyete geçmemesine,

i) Su alt›nda kalacak tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n, baraj
faaliyete geçtikten sonra belirli sürelerle su alt› arke-
ologlar› taraf›ndan incelenerek durumlar›n›n tespit edil-
mesine,

j) Baraj alan›ndaki tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n korun-
mas›na iliflkin çal›flmalar sonucunda elde edilen bilgi
ve belgelerin yay›mlanmas›na, 

3- Bu ilke karar›m›z›n al›nd›¤› tarihte yap›m›na bafllan-
m›fl veya yap›m› tamamlanm›fl, alan›nda tafl›nmaz kül-
tür varl›klar› ile arkeolojik sit alanlar› bulunan baraj in-
flaatlar›nda; tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n ve arkeolojik
sit alanlar›n›n korunmas›na iliflkin önerilerin 2. madde-
nin (e) ve (f) bentlerinde belirtilen ilkeler do¤rultusunda
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› (D.S.‹.) taraf›ndan
proje halinde haz›rlanarak de¤erlendirilmek üzere koru-
ma bölge kuruluna sunulmas›na, koruma bölge kurulu-
nun alaca¤› karar do¤rultusunda korumaya iliflkin uygu-
lamalar›n ivedilikle gerçeklefltirilmesine, karar verildi.
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Mevzuat

Kentsel sitler koruma ve kullanma koflullar›na iliflkin
19/4/1996 tarih ve 419 say›l› ‹lke Karar›, 5226 say›l›
"Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu ile Çeflitli
Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun" ve
buna ba¤l› ç›kar›lan yönetmelikler kapsam›nda afla¤›da
belirtildi¤i flekilde yeniden düzenlenmifltir.

1- Kentsel Sitin Tan›mlanmas› ve S›n›rlar›n›n
Belirlenmesi 

Kentsel sitler, mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sa-
nat özelli¤i bulunan ve bir arada bulunmalar› sebebiyle
teker teker tafl›d›klar› k›ymetten daha fazla k›ymeti olan
kültürel ve tabii çevre elemanlar›n›n (yap›lar, bahçeler,
bitki örtüleri, yerleflim dokular›, duvarlar) birlikte bulun-
duklar› alanlard›r.

Kentsel sit alan›n bulundu¤u çevre içinde korunmas›n-
da, gelifltirilmesinde etkinlik tafl›yan ve kentle bütün-
leflmesine olanak sa¤layacak kararlara konu alanlar
ise etkileflim geçifl sahas› olarak tan›mlan›r.

2- Geçifl Dönemi Koruma Esaslar› ve
Kullanma fiartlar› Temel ‹lkeleri

Kentsel sitin ilan›ndan itibaren, üç ay içinde kentsel sit
alanlar›nda koruma amaçl› imar plan› elde edilinceye
kadar izlenecek kurallar› tan›mlayan geçifl dönemi koru-

ma esaslar› ve kullanma flartlar›n›n kentsel sitin nitelik-
lerine ba¤l› olarak koruma bölge kurullar›nca belirlen-
mesine, 

Geçifl dönemi koruma esaslar› ve kullanma flartlar›n›n
belirlenmesinde, sitin doku özelliklerine ba¤l› olarak yo-
¤unluk, kütle, konum, yükseklik, mimari özellikler, yap›
malzemesi, renk vb. koflullar›n tan›mlanmas›na, 

Kentsel sitlerde geçifl dönemi koruma esaslar› ve kul-
lanma flartlar› belirlenene kadar;

a) Yeni imar parseli oluflturmak üzere ifraz ve tevhid ya-
p›lamayaca¤›na ancak s›n›r düzenlemeleri v.b. için ge-
rekli ifraz ve tevhidin yap›labilece¤i,

b) Koruma amaçl› imar plan›nda öngörülecek yo¤unluk
ve kentsel donan›m kararlar› belli olmad›¤›ndan korun-
mas› gerekli tafl›nmaz kültür varl›¤› parseline ilave yeni
yap› yap›lamayaca¤›,

c) Koruma amaçl› imar plan› kriterlerini etkileyebilecek
nitelik ve yo¤unlukta uygulamalara izin verilemeyece¤i,

d) Bulundu¤u sokakta ya da imar adas›nda korunmas›
öngörülen kentsel silüeti olumsuz etkileyebilecek ko-
num ve yükseklikte yeni yap› yap›lamayaca¤›, hususla-
r›n›n dikkate al›nmas›n›n zorunlu oldu¤una,

Yukar›da belirtilen koflullar ile geçifl dönemi koruma
esaslar› ve kullanma flartlar›na uygun yeni yap›lanma
talebinin koruma bölge kurulunca de¤erlendirilmesi
için, baflvuru dosyas›nda söz konusu parsel ve çevre-
sindeki yap›lar ile dokuya iliflkin bir avan projenin ve fo-
to¤raflar›n yer ald›¤› bir etüdün bulunmas›n›n gerekti¤ine, 

Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu’nun
Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koflullar› ile ‹lgili ‹lke
Karar›
R.G.Tarihi : 27.10.2006 Cuma
R.G.Say›s› : 26329

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan:
Toplant› No. ve Tarihi : 72  4/10/2006
Karar No. ve Tarihi : 720  4/10/2006
Toplant› Yeri : Ankara
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3- Kentsel Sit Alanlar›nda Uygulama 

3.1- Geçifl dönemi koruma esaslar› ve kullanma flartla-
r› bulunmayan kentsel sit alanlar›nda;

a) Her ne surette olursa olsun yeni yap› veya imar uy-
gulamas› yap›lamayaca¤›na,

b) Tescilli kültür varl›¤› yap›lar ile tescilsiz yap›lar›n
esasl› onar›mlar›n›n koruma bölge kurulu karar› do¤rul-
tusunda yap›labilece¤ine,

c) Tescilli kültür varl›¤› yap›lar ile yürürlükteki yasal dü-
zenlemelere göre ruhsat› bulunan tescilsiz tafl›nmazlar-
daki tadilat ve tamiratlar›n ilgili Yönetmelikler kapsa-
m›nda yap›labilece¤ine, 

d) Zorunlu alt yap› uygulamalar›n›n koruma bölge kuru-
lu karar› do¤rultusunda yap›labilece¤ine,

3.2- Geçifl dönemi koruma esaslar› ve kullanma flartla-
r› belirlenmifl kentsel sit alanlar›nda;

a) Yeni yap› veya imar uygulamalar› ile zorunlu alt yap›
uygulamalar›n›n geçifl dönemi koruma esaslar› ve kul-
lanma flartlar› do¤rultusunda haz›rlanm›fl projelerinin
koruma bölge kurulunca uygun bulunmas› koflulu ile ya-
p›labilece¤ine,

b) Tescilli kültür varl›¤› yap›lar›n esasl› onar›mlar›n›n,
projelerinin koruma bölge kurulunca uygun bulunmas›
koflulu ile yap›labilece¤ine,

c) Tescilli kültür varl›¤› yap›lar ile yürürlükteki yasal dü-
zenlemelere göre ruhsat› bulunan tescilsiz tafl›nmazlar-
daki tadilat ve tamiratlar›n ilgili Yönetmelikler kapsa-
m›nda yap›labilece¤ine, 

3.3- Koruma amaçl› imar plan› onaylanm›fl kentsel sit
alanlar›nda; 

a) Tescilli tafl›nmaz kültür varl›¤› parseline komflu olan
parsellerdeki her türlü inflai ve fiziki uygulama ile yeni

yap›lanma için koruma bölge kurulundan izin al›nmas›na,

b) Di¤er parsellerdeki yeni yap› veya imar uygulamalar›
için koruma amaçl› imar plan› ve plan›n tamamlay›c› ek-
lerinde belirtilen koflullar do¤rultusunda ilgili idarelerce
izin verilece¤ine,

c) Tescilli kültür varl›¤› yap›lar›n esasl› onar›mlar›n›n ko-
ruma amaçl› imar plan› hükümleri do¤rultusunda haz›r-
lanan projelerinin koruma bölge kurulunca uygun bulun-
mas› koflulu ile yap›labilece¤ine,

d) Tescilli kültür varl›¤› yap›lar ile yürürlükteki yasal dü-
zenlemelere göre ruhsat› bulunan tescilsiz tafl›nmazlar-
daki tadilat ve tamiratlar›n ilgili Yönetmelikler kapsa-
m›nda yap›labilece¤ine, 

4- Koruma Amaçl› ‹mar Planlar›n›n
Yapt›r›lmas›

a) Kentsel sitin ilan›ndan sonra iki y›l içinde koruma
amaçl› imar plânlar›n›n ilgili idarelerce yapt›r›lmas›na,

b) Bu iki y›ll›k süre içinde zorunlu nedenlerle plan yap›-
lamad›¤› takdirde, koruma bölge kurulunca bu sürenin
bir y›l daha uzat›labilece¤ine,

c) Bu sürelerin sonunda, koruma amaçl› imar plân› ya-
p›lmad›¤› takdirde, geçifl dönemi koruma esaslar› ve
kullanma flartlar›n›n uygulanmas›n›n koruma amaçl›
imar plân› yap›l›ncaya kadar durdurulmas›na, 

d) Koruma amaçl› imar planlar›n›n varsa etkileflim geçifl
sahalar› da göz önünde bulundurularak ve sit alan›n›n
bütününü kapsayacak flekilde içinde bulundu¤u yerlefl-
me ile iliflkileri kurularak haz›rlanmas›n›n esas oldu¤una,

5- Kentsel Sit Alanlar›nda Denetleme

a) Koruma bölge kurullar›nca verilen tadilat ve tamirat
izinleri ile ilgili uygulamalara iliflkin uygulama sonras›
rapor ve foto¤raflar›n koruma bölge kurulu müdürlükle-
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rine iletilerek müdürlü¤ün uygun görüfl yaz›s› do¤rultu-
sunda kullanma izin belgesi verilebilece¤ine, KU-
DEB’lerin (Koruma Uygulama Denetim Bürolar›n›n) fa-
aliyete geçmesinden sonra bu belgenin KUDEB’lerce
verilebilece¤ine,

b) Koruma bölge kurulunca onayl› projesiyle esasl› ona-
r›m izni alan ve uygulaman›n onayl› projesine uygun ol-
du¤una dair uygulama sorumlusu ve ilgili idarelerin tek-
nik raporu ile uygulama sonras› foto¤raflar›n›n; tescil-
siz yap›larda koruma bölge kurulu müdürlüklerin uygun
görüfl yaz›s›, tescilli yap›larda koruma bölge kurulu ka-
rar› do¤rultusunda kullanma izin belgesi verilebilece¤i-
ne, KUDEB’lerin faaliyete geçmesinden sonra bu iznin
KUDEB’lerin uygun görüfl yaz›s› do¤rultusunda ilgili Yö-
netmelik hükümleri kapsam›nda ilgili idarelerce verile-
bilece¤ine,

c) Koruma bölge kurulu karar› ile projesi onaylanarak
yap›laflma izni alan ve inflaat› biten yeni yap›lara, uygu-
laman›n geçifl dönemi koruma esaslar› ve kullanma
flartlar›na, koruma amaçl› imar plan›na ve projesine uy-
gun oldu¤una dair müellif ve ilgili idarelerce haz›rlana-
cak teknik rapor ve uygulama sonras› foto¤raflar›n›n
koruma bölge kurulu müdürlüklerine iletilerek, müdür-
lüklerin uygun görüfl yaz›s› do¤rultusunda kullanma izin
belgesi verilebilece¤ine,

d) ‹lgili idarelerce projesi onaylanarak yap›laflma izni
alan ve inflaat› biten yeni yap›lara, uygulaman›n koru-
ma amaçl› imar plan›na ve projesine uygun oldu¤una
dair ilgili idarelerce haz›rlanacak teknik rapor ve uygu-
lama sonras› foto¤raflar do¤rultusunda ilgili idarelerce
kullanma izin belgesi verilebilece¤ine,

e) Onayl› projesine, geçifl dönemi yap›laflma koflullar›-
na ve koruma amaçl› imar plan›na ayk›r› uygulama ya-
p›lm›fl olmas› halinde ilgili idarelerce ilgili Yönetmelik-
ler kapsam›nda haz›rlanacak teknik rapor ve foto¤rafla-

r›n de¤erlendirilmek üzere koruma bölge kurulu müdür-
lüklerine iletilmesine, inflaat yar›m ise koruma bölge
kurulu karar› al›nmadan inflaata devam edilemeyece¤i-
ne, inflaat tamamlanm›fl ise kullanma izin belgesi veri-
lemeyece¤ine, yap›n›n gelece¤i ile ilgili karar›n koruma
bölge kurulunca al›nmas›na, onayl› projesine, geçifl dö-
nemi koruma esaslar› ve kullanma flartlar›na, koruma
amaçl› imar plan›na ayk›r› uygulamalar›n sorumlular›
hakk›nda ‹mar Kanunu ile 2863 say›l› Kanunda yer
alan yapt›r›mlar›n uygulanaca¤›na, 

Kentsel sitlerdeki uygulamalar›n ve uygulamalar›n de-
netlenmesinin bu ilke karar› ve ilke karar›nda "ilgili yö-
netmelik" olarak belirtilen, 

• Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolar›, Proje Büro-
lar› ile E¤itim Birimlerinin Kurulufl, ‹zin, Çal›flma Usul
ve Esaslar›na Dair Yönetmelik,

• Korunmas› Gerekli Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Yap›
Esaslar› ve Denetimine Dair Yönetmelik, 

• Koruma Amaçl› ‹mar Planlar› ve Çevre Düzenleme
Projelerinin Haz›rlanmas›, Gösterimi, Uygulamas›, De-
netimi ve Müelliflerine ‹liflkin Usul ve Esaslara Ait Yö-
netmelik, hükümleri ile birlikte gerçeklefltirilece¤ine,

Bu ilke karar›n›n, daha önce belirlenmifl geçifl dönemi
koruma esaslar› ve kullanma flartlar› ile daha önce
onaylanm›fl koruma amaçl› imar plan› bulunan kentsel
sit alanlar› için de geçerli oldu¤una, 19/4/1996 gün
ve 419 say›l› ilke karar›n›n iptaline,  karar verildi.
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Barselona, Pekin, Berlin ve ‹stanbul Kongrelerinden sonra 23.
UIA Mimarl›k Kongresi, 30 Haziran – 2 Temmuz tarihleri ara-
s›nda Torino’nun Lingotto Kongre Merkezi’nde gerçeklefltirile-
cek. Tipik bir 20. yüzy›l endüstri kenti olan Torino, güncel ge-
liflmeler karfl›s›nda bu kimli¤ini sürdürebilmifl, özellikle son
y›llarda kültür ve bilgi birikimini sa¤lamaya odaklanarak eko-
nomik koruma ve kentsel yenilenmeyi sa¤layabilmifl nadir
kentlerden biri. Son dönemlerde K›fl Olimpiyatlar› ve 2008
Dünya Tasar›m Baflkenti’ne de ev sahipli¤i yapm›fl olan ken-
tin etkinlik çerçevesinde önemli rol üstlenece¤i düflünülüyor. 

Bu sene "Transmitting Architecture" olarak belirlenen tema,
mimarl›¤›n aktiviteleri olarak tan›mlanabilen tasar›msal yarat›-
c›l›k ve zengin sosyal de¤iflimlerin anlam›n›n mimarl›k taraf›n-
dan temsil edilebilirli¤inin s›n›rlar›n› sorgularken, mimarl›¤›n
pozitif enerjileri ve toplumun ortaya koydu¤u olgular› içermek-
teki aktif rolünün incelenmesini hedefliyor. Torino kenti ise bu
ba¤lamda konu üzerine bilgi toplamak ve toplan›lan bilginin
yay›lmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› için bir anten görevini görece¤i
düflünülüyor. Üç gün sürecek olan kongre çerçevesinde pek
çok uluslararas› yar›flma, sergi, müzik ve film etkinlikleri ger-
çeklefltirilecek. 

Kongre program› ise önümüzdeki günlerde 
www.uia2008torino.org adresinde yay›mlanmaya bafllayacak.

‹letiflim Adresi:
www.uia2008torino.org

23. UIA Dünya Mimarl›k Kongresi: Torino 2008 

"Transmitting Architecture" 

Kongre

30 Haziran - 2 Temmuz 2008 
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Sempozyum

I. Altyap›s›z Mimarl›k Sempozyumu  
13 Aral›k 2006

‹stanbul Harbiye
Askeri Müzesi,
Harbiye, ‹stanbul

‹letiflim Adresi:
www.ntvmsnbc.com

13 Aral›k 2006 tarihinde ‹stanbul’da düzenlenecek olan "Altya-
p›s›z Mimarl›k Sempozyumu", mimarl›k ve uzay bilimlerinden bir-
çok ünlü ismi biraraya getirmeyi hedefliyor. Yaklafl›k bir y›ld›r ha-
z›rl›klar› Tokyo Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Serkan An›l›r
ve Kale Grubu fiirketleri’nin lokomotif markalar› Çanakkale Se-
ramik & Kalebodur taraf›ndan sürdürülen, gelece¤in mimarl›¤›-
na farkl› bir bak›fl aç›s› getirecek olan sempozyumda mimarinin,
niteli¤i gere¤i tahrip edici olan altyap›ya daha az ba¤›ml› olma-
s›n›n sa¤lanmas› hedefleniyor. Baflkanl›¤›n› Doç. Dr. Serkan
An›l›r’›n üstlendi¤i sempozyuma ‹talya, Japonya, ABD, Çin, ‹rlan-
da ve Almanya’dan birçok ünlü bilimadam›, mimar, endüstriyel
tasar›mc›, bilim kurgu yazar›, astronot ve NASA’da büyük proje-
lere imza atan afla¤›daki isimler kat›l›yor.

Serkan An›l›r, (Doç. Dr. Mimar, Tokyo Üniversitesi, Japonya)

Roberto Vittori (Astronot, ESA, ‹talya)

Kengo Kuma (Prof., Mimar, Japonya)

Shuichi Matsumura (Prof. Dr., Mimar, Tokyo Üniversitesi, Japonya)

Kenichi Kawaguchi (Prof. Dr., Mimar-Mühendis, Tokyo Üniversitesi, Japonya)

A. Scott Howe (Prof. Dr., Mimar-Robotik, Hong Kong Üniversitesi, Çin)

John P. Allen (Biosphere II Projesi Baflkan›, Arizona, ABD)

James P. Hogan (Bilim Kurgu Yazar›, ‹rlanda)

Silvano Colombano (Dr., Robotik Projesi Baflkan›, NASA - Ames, ABD)

Brent Sherwood (Proje Yöneticisi, NASA - JPL -Jet Propulsion Laboratory, ABD)

Arturo Vittori (Endüstriyel Tasar›mc›, MOFA2006 Ödülü sahibi, ‹talya)

Andreas Vogler (Mimar, MOFA2006 Ödülü sahibi, Almanya)

2006
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Sempozyum

"Akdeniz Üçlemesi: K›y› Kentleri, Kültür, Koruma" te-
mas›yla 8 - 10 Ekim tarihlerinde Gazima¤usa’da ger-
çeklefltirilecek olan 2. Gazima¤usa Sempozyumu k›y›
kentleri ve sorunlar›n› uluslararas› bir ortamda tart›fl-
maya açmay› amaçlamaktad›r. K›y› bölgelerinin yap›-
s›nda bar›nd›rd›¤› do¤al, kültürel ve mimari potansiyel-
ler, bu yerleflimlerin tarihleri boyunca her zaman iç ve
d›fl dinamiklerini korumalar›na; dolay›s› ile önemli çe-
kim noktalar› oluflturmalar›na neden olmufltur. Ancak
bunun beraberinde getirdi¤i avantaj ve dezavantajlar
da olmufl; m›knat›s rolü gören k›y› yerleflimleri günü-
müzde on milyonu aflan nüfuslara ulaflm›flt›r. Nüfus
patlamas› sonucunda tüm k›y› yerleflimleri deniz sevi-
yesi yükselmesi, iklim de¤iflikli¤i gibi küresel çevre so-
runlar› ile karfl› karfl›ya kalmaktad›r. Bu ba¤lamda Ak-
deniz Havzas›’ndaki k›y› yerleflimlerinde koruma ve ge-
liflim aras›ndaki dengeye dikkat çekmeyi amaçlayan
sempozyum, bu bölgelerin sürdürülebilirli¤i için ulafl›l-
mas› hedeflenen ekonomik, sosyal ve kültürel ölçütle-
ri irdelemeyi amaçlamaktad›r. 

Uluslararas› 
Gazima¤usa Sempozyumu

8 - 10 Ekim 2007 

‹leflim Adresi:
Tel: (+90) 392 630 2242 http://www.emu.edu.tr

" M e d i - t r i o l o g y 2 "

Sempozyum Takvimi:
Bildiri özetleri ve poster önerileri teslim tarihi: 15 Aral›k 2006
Bildiri ve posterlerin son teslim tarihi     : 28 May›s 2007

2007



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 30

Yar›flma

Antalya
Varsak
Belediye
Binas›
Bölgesel
Mimari Proje
Yar›flmas›
Sonuçland›

1. Ödül
Emel Akar Sönmez - Mimar 
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1. Mansiyon
Mehmet Ak›fl,  Mimar 

Hatice Ece Acar, Mimar

Özkan Güla¤aç, Mimar

2. Mansiyon
Alper Öden, Y.Mimar

Ali Özer, Mimar 

Mucip Ürgen, Y. Mimar 

3. Mansiyon
fiebnem Saraço¤lu, Mimar 

4. Mansiyon
Berk Saatçi, Mimar

5. Mansiyon
Hüseyin Yaflar, Mimar 

Eflref Yazan, Mimar

2.Ödül
Recep Esengil, Mimar 

Zeynep Esengil, Mimar

3.Ödül
Selda Ergin, Mimar - Deniz Dokgöz, Mimar 

Ferhat Hac›alibeyo¤lu, Mimar  -  Orhan Ersan, Mimar
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Yar›flma

Fatma Zeynep Gürbüz 
(‹TÜ, Kad›köy ‹skele
Meydan›nda Deneysel Sanat
Platformu Tasar›m›)

Zeynep Yapar 
(‹stanbul Kültür Üniversitesi,
Perflembe  Pazar›’n›n Yeniden
Yap›land›r›lmas›)

Ezgi Erol 
(ODTÜ, Ankara Liberal
Sanatlar Merkezi)

Emre Sönmez 
(Osmangazi Üniversitesi, Kent
Fuayesi)

Archiprix-Türkiye 2006 Mimarl›k Ö¤rencileri Bitirme
Projeleri Ulusal Yar›flmas› Sonuçland›
ARCHIPRIX Türkiye Mimarl›k Ö¤rencileri Bitirme Projeleri Ulusal Yar›flmas›, Do¤an Hasol, fievki Vanl›, Hülya Yü-
rekli ve Ferhan Yürekli'nin kuruculu¤unda, 11. kez gerçeklefltirildi. ARCHIPRIX Türkiye Grubu yönetiminde, Yap›-
Endüstri Merkezi ve fievki Vanl› Mimarl›k Vakf›'nca, Çimsa ana sponsorlu¤unda düzenlenen ARCHIPRIX-Türkiye
Yar›flmas›'na Türkiye ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde bulunan 17 üniversiteden 74 proje baflvurdu.

1
. 

Ö
dü

l

1.ÖDÜL: Didem Yavuz 
(‹TÜ, Bozcaada’da fiarap Üretim Tesisi
ve Ba¤c›l›k Enstitüsü)

2.ÖDÜL: Mert Velipaflao¤lu
(ODTÜ, Liberal Sanatlar Koleji)

3.ÖDÜL: Handenur Yaz›c› 
(MSÜ, Taksim Gezi Park›nda 
Kent Kütüphanesi)

MANS‹YON: Leyla Kori 
(‹TÜ, Taksim’de Medyatek)

MANS‹YON: Esmehan Kelkitli
(Osmangazi Üniversitesi, Eskiflehir Spor
Parklar›)

MANS‹YON: Hakan Demirel 
(YTÜ, Dolapdere’de Güncel Sanatlar
Merkezi)

‹letiflim Adresi: www.archiprixturkiye.com

TEfiV‹K ÖDÜLLER‹:
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Yar›flma

2. Uluslararas› Living Steel
Sürdürülebilir Konut Tasar›m
Yar›flmas›
Geçen sene birincisi düzenlenen “Uluslararas› Living
Steel Yar›flmas›”n›n ikincisi bu sene benzer kavramlar
çerçevesinden düzenleniyor. Çevreye duyarl› sürdürüle-
bilir konut tasar›mlar› üretimine katk›da bulunmay› he-
defleyen yar›flma, UIA ve UNESCO taraf›ndan destekle-
niyor. Yar›flma bu sene, ‹ngiltere, Çin ve Brezilya gibi üç
farkl› bölge için sürdürülebilir konut projeleri üretilmesi-
ni ve bu projelerin yar›flmada birinci gelecek mimarl›k
bürosu taraf›ndan uygulanmas›n› amaçl›yor. 

Son Baflvuru Tarihi: 12 Ocak 2007

Yar›flma Takvimi:
Yar›flman›n duyurulmas› :    2 Ekim 2006
Son baflvuru Tarihi :  12 Ocak 2007
Yar›flmaya kat›lmaya hak kazananlar›n duyurulmas›

:   1 fiubat 2007
Yar›flma dokümanlar›n›n da¤›t›m› : 14 fiubat 2007
Son teslim tarihi : 14 May›s 2007
Sonuçlar›n aç›klanmas› :       Eylül 2007

Jüri:
Glenn Murcutt (Avusturalya), Charles Correa (Hindistan),

Jaime Lerner (Brezilya), Andrew Ogorzalek (‹ngiltere), James
Berry (‹ngiltere), Nicholas de Monchaux (ABD)

Ödüller:
Yar›flman›n toplam ödülü: 300.000 EU’dur. Her 3 fark-
l› ülke için üretilen projelerin birincilerine 50 000EU’luk
ödül verilecektir. Bunun yan› s›ra her bölge için en faz-
la 5 adet 10.000 EU’luk mansiyon ödülleri da¤›t›lacak-
t›r. 
‹letiflim Adresi: www.livingsteel.org

California, Berkley Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi ta-
raf›ndan lisans ö¤rencileri için düzenlenen yar›flma,
mimarl›¤›n toplumsal sanat yönünü vurgulamak ad›na
mimari araflt›rma, yaz› ve elefltirilerin desteklenmesini
hedefliyor. Her sene belirlenen tema çerçevesinde dü-
zenlenen makale yar›flmas›n›n bu sene için belirlenen
temas› "toplumsal mimari". Makale yar›flmas›n›n so-
rusu ise "Size göre, yaflad›¤›n›z kentte, kent nüfusu-
nun ihtiyac›na yönelik, kentin sosyal durumunu iyilefl-
tirebilecek, en önemli proje nedir?". Yar›flmaya gönde-
rilecek makalelerde projenin detayl› biçimde anlat›lma-
s› ve neden bu projenin önem teflkil etti¤inin belirtil-
mesi isteniyor. 

Dünya çap›nda tüm mimarl›k ö¤rencilerine aç›k olan
yar›flmaya kat›lmak isteyenlerin, yar›flma sorusuna ce-
vap olarak yazacaklar› 500 kelimelik makale özetlerini
en geç 10 Aral›k 2006 tarihine kadar göndermeleri ge-
rekiyor. Gönderilen özetlerden seçilecek 25 makale
özetinin yazarlar›, ele ald›klar› konular› ayr›ca 2500 ke-
limelik makale fleklinde sunacaklar. Bu makalelerin
aras›ndan seçilecek en az 5 en çok 8 makale; komite
üyeleri ve dan›flman mimarlar taraf›ndan, kazanan ya-
r›flmac›lar› belirlemek için, akademisyen ve mimarlar-
dan oluflan uluslararas› jüriye gönderilecek. Sonuçlar
ise 23 May›s 2007 tarihinde aç›klanacak. 

‹letiflim Adresi: www.berkeleyprize.org

Berkeley Mimari Makale  
Yar›flmas›: Toplumsal Mimari

Son Baflvuru Tarihi :10.12.2006
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Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'n›n 2.10.2006 tarihli ve
160156 say›l› yaz›s› üzerine, 2634 say›l› Turizmi Teflvik
Kanununun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kuru-
lu'nca 30.10.2006 tarihinde Mu¤la - Bodrum Yar›mada-
s›n›n Kültür ve Turizm Koruma ve Geliflim Bölgesi ola-
rak belirlenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

‹TÜ Taflk›flla Kampüsü'nün ev sahipli¤inde 13 - 17 Ka-
s›m 2006 tarihleri aras›nda  gerçeklefltirilen Mimarl›k
E¤itim Forumu'nun üçüncüsünde ilk kez mimarl›k e¤iti-
mine eme¤i geçen isimlere ödül verildi. Mimarl›k e¤iti-
minde küreselleflmenin etkilerinin tart›fl›ld›¤› forumda
Mimarl›k E¤itiminde Üstün Baflar› Ödülü, Hülya Yürek-
li'ye verildi. Mimarl›k E¤itimi Derne¤i Baflkan› Gülsün
Sa¤lemer, Yürekli'nin 1980'li y›llardan itibaren ulusal
ve uluslararas› alanda yapt›¤› çal›flmalardan dolay› ödü-
le de¤er görüldü¤ünü belirtti. Mimarl›k E¤itimi Foru-
mu'nda mimarl›k e¤itiminin geliflmesinde katk›lar sa¤la-
yan Gazanfer Beken, Do¤an Erginbafl, Do¤an Kuban,
Ruhi Kafesçio¤lu, Muzaffer Sudal›, Hande Suher, Abdul-
lah Sar›, Ahmet Keskin, fiazi fiirel, Muammer Onat,
Muhlis Türkmen, Orhan fiahinler, Esat Suher, Gündüz
Gökçe ve Muhteflem Giray'a da Mimarl›k E¤itimi Üstün
Hizmet Ödülü verildi. 

Planlama Yetkisi Kültür ve Turizm Bakanl›¤›n’da

Bodrum Kültür ve Turizm
Koruma ve Geliflim Bölgesi
‹lan Edildi

3. Mimarl›k E¤itimi Forumu
‹TÜ’de Gerçeklefltirildi 

Haberler

Co¤rafi konumu ve binlerce y›ll›k kültürel miras›yla di-
¤er dünya metropolleri aras›nda ayr›cal›kl› bir konuma
sahip olan ‹stanbul, Avrupa Kültür Baflkenti projesi
kapsam›nda Ukrayna’n›n baflkenti Kiev’i geçerek hak
etti¤i onay› ald›.

‹stanbul, geçen Nisan ay›nda Büreksel’de yap›lan top-
lant›da AB d›fl› flehirler s›n›f›nda Avrupa Kültür Baflken-
ti olmas› için aday gösterilmiflti.

Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu ve AB Konse-
yi’nin ikifler, Bölgeler Komitesi’nin bir temsilcisinden
oluflan 7 kiflilik Seçici Kurul taraf›ndan ‹stanbul’un
2010 y›l›nda Avrupa kültür Baflkenti olmas› onaylad›.

Proje kapsam›nda, ‹stanbul; kentsel dönüflüm, flehirci-
lik, çevresel ve sosyal anlamda kal›c› kazan›mlara ka-
vuflacak.

‹lk kez 1985 y›l›nda dönemin Yunanistan Kültür Baka-
n› Melina Merkuri taraf›ndan ortaya at›lan Avrupa Kül-
tür Baflkenti fikrini ayn› y›l AB Konseyi, projenin kapsa-
m›n› belirledi ve uygulamaya koydu. Avrupa Kültür Bafl-
kenti ünvan› alanlar aras›nda, Floransa (‹talya), Amster-
dam (Hollanda), Madrid (‹spanya), Atina (Yunanistan),
Berlin (Almanya), Paris (Fransa), Lizbon (Portekiz), Se-
lanik (Yunanistan), Brüksel (Belçika) gibi kentler bulu-
nuyor. 

AB Konseyi Onaylad›;
‹stanbul 2010 y›l› Avrupa
Kültür Baflkenti
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Bu y›l 40. y›l›n› kutlayan, dünyan›n en uzun soluklu mo-
dern ve ça¤dafl sanat fuar› Art Cologne’a davet edilen
‹stanbul Modern Sanat Müzesi’nde 51. Uluslararas› Ve-
nedik Bienali’nden Bir Seçki de 28 Ocak 2007 tarihine
kadar izleyicilerle buluflmaya devam ediyor. 

Küratörlük görevinin ilk kez iki bayana verildi¤i etkinli¤in
‹stanbul Modern’deki Seçkisinin küratörü Rosa Marti-
nez. Bienalde ilgi çekenler aras›nda; Donna Conlon’un
at›lm›fl nesneleri biraraya getirerek günümüz kentlefl-
mesini yorumlad›¤› "Kent Hayaletleri", genellikle prova-
katif temalarla u¤raflan Mona Hatoum’un "+ ve –", mi-
marl›¤› binadan çok kavramsal ele alan mimar Rem Ko-
olhaas’›n "Geniflleme / ‹hmal" ve video yerlefltirmele-
riyle ortam› devingen k›lan Nikos Navridis’in "Nefes"
adl› eserleri yer al›yor.

Semiha Berksoy, Bruna Esposito, Regina Jose Galindo,
Guerrilla Girls, Subodh Gupta, Emily Jacir, William Kent-
ridge, Juan Munoz, Robin Rhode, Berni Searle, Valeska
Soares, Bülent fiangar, Antoni Tapies, Pascale Marthi-
ne Tayou, The Center of Attention ve Joana Vasconce-
los’i de bienalde yer alan sanatç›lar aras›nda izlemek
mümkün.

“Venedik Bianeli’nden 
Bir Seçki” ‹stanbul
Modern’de Sergileniyor

Haberler

28 Aral›k 2006 tarihinden
itibaren Odam›zdan alabilirsiniz

Y › l ›
Ajandan›z›

2 0 0 7

2006 y› l ›
Aidat›n›z›

2006 y›l› aidat›n› ödeyen üyelerimiz;

31 Aral›k 2006 tarihine kadar
ödemeyi unutmay›n›z

[96 YTL]
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Haberler

ENHR Uluslararas›
Konferans›:"Sürdürülebilir
Kent Mekânlar›" 

Hollanda Delft Üniversitesi’nin düzenledi¤i Uluslararas›
ENHR Konferans› bu sene 25 - 28 Haziran tarihleri ara-
s›nda Rotterdam kentinde "Sürdürülebilir Kent Mekan-
lar›" temas› alt›nda gerçeklefltirilecek. Konferans konut
ve kent konular›n› ‘sürdürülebilirlik’ gibi pek çok farkl›
aç›dan incelenebilecek bir kavram çerçevesinden tart›fl-
may› hedefliyor. Ortak payda ise sosyal, ekonomik, me-
kânsal ve çevresel özelliklerin sürdürülebilirlik kavram›
alt›nda incelenerek tart›flmaya aç›lmas›. Ana konuflma-
c›lar›n da sunufllar›n›n olaca¤› konferansta bildiri sun-
mak isteyenler bildirilerini "sürdürülebilir kent" (kent
dönüflümleri, merkez geliflimi), "sürdürülebilir çevre-
ler/bölgeler" (metropoliten peyzaj), "konut ve kent olu-
flumlar›n› kolaylaflt›ran elemanlar" (GIS, planlama oyun-
lar›) ana tema bafll›klar› ya da ENHR çal›flma gruplar›n›n
temalar›ndan hareketle gönderebilirler. Konferansta tar-
t›fl›lacak konu bafll›klar› hakk›nda detayl› bilgiye
www.enhr2007rotterdam.nl sitesinden ulafl›labilir.

25 - 28 Haziran 2007 

Bildiri Özetleri Teslim Tarihi: 1 fiubat 2007 

Konferans Takvimi:
Bildiri Ça¤r› Metni : Ekim 2007
‹nternet üzerinden kay›t ve bildiri 
özetleri gönderimi : Aral›k 2006
Bildiri özetleri teslim tarihi : 1 fiubat 2007
Bildirilerin teslim tarihi      : 1 May›s 2007

‹letiflim Adresi: 
info@enhr2007rotterdam.nl www.enhr2007rotterdam.nl

"Kültür Miraslar›n›n
Korunmas›nda ‹talyan
Mimari Restorasyon ve
Kentsel Dönüflüm
Deneyimleri, Malzemeleri 
ve Teknolojileri" 
‹stanbul’un 2010 y›l› için Avrupa Kültür Baflkenti seçil-
mesi nedeniyle yap›lacak olan restorasyon çal›flmalar›
ve projeleri gözönüne al›narak "‹talyan Baflkonsoloslu-
¤u" ve "‹talyan Ticaret Merkezi" taraf›ndan, "‹stanbul
2010 Girflim Grubu" iflbirli¤i ile 12 - 13 Aral›k 2006 ta-
rihlerinde ‹stanbul Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve
Sergi Saray›’nda bir seminer ve workshop düzenlene-
cek. 

Bu seminerde, ‹talya’daki mimari restorasyon ve kent-
sel dönüflüm konusunda uzman dan›flmanlar, üniversi-
telerden profesörler ve özel firma yetkilileri ‹talya’da ve
Dünya’da uygulad›klar› teknolojik yenilikleri, kullan›lan
malzemeleri ve deneyimlerini, ‹stanbul’daki ve Türki-
ye’deki kültür miraslar›n›n konservasyonunda ve resto-
rasyonunda uygulanmas› amac› ile, Türkiye’de bu sek-
törde faaliyet gösteren firmalara, mimarlara, kamu yet-
kililerine ve üniversite camias›na aktaracakt›rlar. 

"Kültür Miraslar›n›n Korunmas›nda ‹talyan Mimari Res-
torasyon ve Kentsel Dönüflüm Deneyimleri, Malzemele-
ri ve Teknolojileri" semineri ve ikili görüflmeleri, Türk ve
‹talyan firmalar›n› ve yetkililerini biraraya getirerek kar-
fl›l›kl› iflbirliklerinin kurulmas› amac›yla düzenlenmek-
tedir.

‹letiflim Adresi: 

istanbul@istanbul.ice.it   www.iceistanbul.com
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Konak Kaymakaml›¤›, Konak
ilçe s›n›rlar› içerisinde görev
yapmak üzere onbefl kiflilik

bilirkifli seçecektir

‹lçe ‹dare Kurulu’nca Ocak ay›n›n ilk haftas› seçile-
cek adaylarda; Konak ilçe s›n›rlar› içerisinde ika-
met eden ve tafl›nmaz mal sahibi olan Odam›z
üyesi olma flart› aranmaktad›r.

Adaylar›n;
1- Konak ilçe s›n›rlar› içinde ikamet ettiklerine da-
ir ikametgah belgesi,
2- Konak ilçe s›n›rlar› içinde tafl›nmaz mal sahibi
olduklar›na dair tapu belgesi,
3- Mimar olduklar›na dair belge,
4- Dilekçe ile birlikte 31 Aral›k 2006 tarihine kadar
Konak Kaymakaml›¤›’na müracaatlar› gerekmek-
tedir.

D U Y U R U

Ayr›nt›l› bilgi için: 
G. Altun V.H.K.‹
Vilayet Bloklar› B Blok K:3 Konak 35150 ‹zmir
Tel/Faks: 489 93 89 konakkaymakamlik@yahoo.com

2007

28 Aral›k
Perflembe - Saat:18.00

Yeni  Y› l
Kokteyli

Yer: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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YÖNETMEL‹K
Maliye Bakanl›¤›ndan:
Kamu ‹darelerine Ait Tafl›nmazlar›n Tahsis ve Devri
Hakk›nda Yönetmelik
R.G.Tarihi : 10.10.2006 Sal›
R.G. Say›s› : 26315

TEBL‹⁄ 
Kamu ‹hale Kurumundan:
Kamu ‹hale Genel Tebli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Tebli¤
R.G. Tarihi : 19.10.2006 Perflembe
R.G. Say›s› : 26324

YÖNETMEL‹K
Çevre ve Orman Bakanl›¤›ndan:
Mesire Yerleri Yönetmeli¤i
R.G. Tarihi : 30.09.2006 Cumartesi
R.G. Say›s› : 26305

YÖNETMEL‹K
Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan:
Özel Hastaneler Yönetmeli¤inde De¤ifliklik 
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
R.G. Tarihi : 21.10.2006 Cumartesi
R.G. Say›s› : 26326

YÖNETMEL‹K
Kamu ‹darelerine Ait Tafl›nmazlar›n Kayd›na ‹liflkin
Yönetmelik
R.G. Tarihi : 02.10.2006 Pazartesi
R.G. Say›s› : 26307
Karar Say›s› : 2006/10970

YÖNETMEL‹K
Turizm Yat›r›m, ‹flletme ve Kurulufllar›n›n Denetimi
Hakk›nda Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik
R.G. Tarihi : 20.10.2006 Cuma
R.G.  Say›s› : 26325
Karar Say›s› : 2006/11076

Yönetmelikler

TEBL‹⁄
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan;
2006-2 Proje ve Kontrollük Art›fl Oranlar›
R.G. Tarihi : 03.10.2006 Sal›
R.G. Say›s› : 26308

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
R.G. Tarihi : 07.10.2006 Cumartesi
R.G. Say›s› : 26312
Kanun No : 5544
Kabul Tarihi : 21/9/2006

Kamu Denetçili¤i Kurumu Kanunu
R.G. Tarihi : 13.10.2006 Cuma
R.G.  Say›s› : 26318
Kanun No : 5548
Kabul Tarihi : 28/9/2006

Anayasa Mahkemesi Baflkanl›¤›ndan
(Kamu Denetçili¤i Kurumu Kanunu)
R.G. Tarihi : 01.11.2006 Çarflamba
R.G. Say›s› : 26333
Anayasa Mahkemesi Baflkanl›¤›ndan:
Esas Say›s›  :2006/140
Karar Say›s› :2006/33  (Yürürlü¤ü Durdurma)
Karar Günü :27.10.2006

Güzel Sanat Eserleri, ‹lim ve Edebiyat Eserleri ‹le Musiki
Eserlerinin El Yaz›s›ylaYaz›lm›fl As›llar›n›n Sat›fl
Bedellerinden Pay Verilmesine ‹liflkin Karar
R.G. Tarihi : 27.09.2006 Çarflamba
R.G. Say›s› : 26302
Bakanlar Kurulu Karar›
Karar Say›s› : 2006/10880

‹SKN Kanunu
R.G. Tarihi : 26.09.2006 Sal›
R.G. Say›s› : 26301
Kanun No : 5543
Kabul Tarihi : 19/9/2006
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fiube Kütüphanemize Yeni Gelen Yay›nlar

Gecekondu ve Kentsel Yenileme       Erdo¤an Bayraktar

Adana’n›n Mimari De¤erleri  TMMOB Mim.Od.Adana fib.

Adana Mimarl›k Rehberi 1900-2005 

TMMOB Mimarlar Odas› Adana fib.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi 2006-2017 Stratejik Plan›

‹zmir Büyükflehir Bld.

TMMOB Enerji Raporu 2006                           TMMOB

Museum of Finnish Architecture Kristina Paatero 

Finnish Architecture 0203             Alvar Aalto Academy

Architectural Map Guide

The Finnish Association of Architects SAFA

Kendi Arkitera’n› Kendin Yarat 2006 Arkitera Pres

Tasar›m Bookshop Katalog 2006/2 
Tasar›m Yay›n Grubu

Buildings : Kone Book of Solutions Kone Kone Buildin

Kone 130 Years of Finnish Architectural Competitions
Finnish Association of Architects

Puu Wood Holz Bois Wood Focus Oy

Kulttuuria Perinnöksi: Suomen Tammi-Projektista
Verkostoksi 1998-2004 Raportti Pekka Elo

Playce: Architecture Education for Children and 

Young People Avlar Aalto Academy

Helsinki: Espoo Kauniainen Vantaa Arkkitehtuuriopas
Arvi Ilonen

Expo Dünya Fuarlar› ve ‹zmir Uygulamas›
‹zmir Ticaret Odas›

Mutations: Rem Koolhaas Harvard Project on the City
Actar

Mediterranean Villages Ed: Eliza Hope

100 Architects 10 Critics Phaidon Pres

XXII. Mimarl›k Okullar› Bölüm Baflkanlar› ‹letiflim Grubu
Toplant›s›  11-12 May›s 2006 Bahçeflehir Üniversitesi

TMMOB Mimarlar Odas›

K›y›lar›n Kullan›m›n›n Planlanmas› ve Denetimi
T.C. Say›fltay Baflkanl›¤›

‹zmir Enternasyonel Fuar› 75 Y›l›n ‹zleri ‹ZFAfi

Mimarl›k Kavramlar› Do¤an Kuban

‹ç Mekan Su Bahçeleri Tasar›m› Yvonne Rees

Mimar Sinan Reha Günay

Sinan The Architect and His Works Reha Günay

Safranbolu Evleri Reha Günay 

Türk Evi: Gözlemler Yorumlar 

Hülya Yürekli, Ferhan Yürekli

Osmanl› An›t Mimarisinde Klasik Yap› Detaylar›

Fatih-Bülent-Mehmet Bengü Uluengin 

Kap›lar: Hafif Bölmeler Utarit ‹zgi, Belde Batum Aysel

Çat›lar Nihat Toydemir, Ülger Bulut

Temeller, Duvarlar, Döflemeler Lemi Yücesoy 

‹nflaat Uygulamalar›nda Yanl›fllar-Do¤rularFiruzan Baytop

Mimarl›kta Teknik Resim Orhan fiahinler, Fehmi K›z›l

‹ç Mekan Tasar›m› Francis D.K. Ching

Çizimlerle Bina Yap›m Rehberi

Francis D.K. Ching, cassandra Adams

Yaflayan Duvarlar Sacha Cohen

Deprem[de] fliir Necdet Teymur

Orhan Alsaç: Bir Türk Mimar›n›n An›lar›, Yaflam›,
Etkinlikleri Üstün Alsaç

100 Works 50 Architects 

‹stanbul Serbest Mimarlar Derne¤i

Archiprix-Türkiye 2004

Çelik Yap› Projesi Ö¤renci Yar›flmas› Prosteel 2005

Fuar Stand Tasar›m› 2005
Etik-Estetik Sempozyum Bildirileri (Kent Atölyeleri
CD’si ile birlikte)
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HABERLER
Yerel Süreli Yay›n  •  Ayda Bir Yay›mlan›r
Yay›n Yeri: 1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R
Tel: (0.232) 463 66 25 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr • http://www.izmimod.org.tr
SAYI : 2006/6 Bask› Tarihi: 06/12/2006
Bask›: DORUK GRAF‹K (0.212) 629 01 26

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

BÜLTEN‹

Yitirdiklerimiz

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

Sedat SI⁄ 

Devam Eden Yar›flmalar

Berkeley Mimari makale Yar›flmas›: Toplumsal Mimari
Teslim Tarihi :10.12.2006
‹letiflim Adresi: http://www.berkeleyprize.org
“Güney Orestad için Kent Mekanlar› ve Kent Hayat›”
Uluslararas› Tasar›m Yar›flmas›
Teslim Tarihi :14.02.2007
‹letiflim Adresi: http://www.orestad.dk/byrum
Carlsberg'in Kopenhag Arazisi için Uluslararas› 
Fikir Yar›flmas›   
Teslim Tarihi :28.02.2007
‹letiflim Adresi: http://www.arkitektforeninegn.dk
Gürel Ödülü 2007  
Teslim Tarihi: 05.03.2007
‹letiflim Adresi: event06@mynet.com
2. Uluslararas› Living Steel Sürdürülebilir 
Konut Tasar›m Yar›flmas›
Son Baflvuru Tarihi: 12.01.2007
Teslim Tarihi: 14.05.2007
‹letiflim Adresi: www.livingsteel.org 
CORUS "H2OUse" Suda Yaflam 
Ö¤renci Proje Yar›flmas›
Son baflvuru tarihi: 23.02.2007  
Teslim Tarihi: 18.05.2007
‹letiflim Adresi: www.corusconstruction.com
Do¤al Afetlerden Etkilenen Bölgelerde Sürdürülebilir
Enerji Kaynaklar› ve Bioiklimsel Mimarl›k Tasar›mlar›
Yar›flmas›
Son Baflvuru Tarihi: 31.01.2007
Teslim Tarihi :29.06.2007
‹letiflim Adresi: http://www.arescompetition.com

30.10.2006 günü kaybetti¤imiz
de¤erli meslektafl›m›z Sedat SI⁄,
(Devlet Güzel Sanatlar Akademisi-
1963) 2857 sicil numaras› ile
odam›za kay›tl› idi. S›¤, 1971 -1972 döneminde
‹zmir fiubesi Sayman Üyeli¤i görevinde bulunmufltu.

Meriç GÖKTEK‹N
Yap› Endüstri Merkezi Genel Müdür
Yard›mc›s› Mimar Meriç Göktekin’in
vefat›n› üzüntüyle ö¤renmifl bulunuyoruz. 

Ailesine, yak›nlar›na, meslektafllar›m›za ve Yap›
Endüstri Merkezi ailesine baflsa¤l›¤› diliyor,
ac›lar›n› paylafl›yoruz.

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

Gündüz ÖZDEfi
Mimarlar Odas›’n›n 1. Dönem, 2. Dönem
ve 10. Dönem Yönetim Kurulu Baflkan›
52 sicil numaral› üyesi, Y.Müh.Mimar
Gündüz Özdefl’i kaybettik.


