
Hepimizin, ailesinin, mimarlar›n, ‹zmir’in, Türkiye’nin
bafl› sa¤olsun. ‹zmir için yapt›klar›n› unutmayaca¤›z 
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‹zmir’in ça¤dafl, demokrat, kat›l›mc›, mimarl›¤a, mimarlara, kente 
sayg›l›, birlikte çal›flt›¤›m›z, üretti¤imiz, çok de¤erli dostumuz, 

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› AHMET P‹R‹fiT‹NA’n›n 

‹zmir için yapt›klar›n› unutmayaca¤›z.

Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› süresince; planl›, sa¤l›kl› bir kent,
standartlar› ve estetik de¤eri yüksek kentsel mekanlar›n oluflturul-
mas›, ça¤dafl kent kültürü ve kentlilik bilincinin gelifltirilmesi mücade-
lesini örgütlü yap›larla birlikte kal›c›laflt›ran, hukukun üstünlü¤ünü,
kamu yarar›n›, dürüst belediyecilik anlay›fl›n› savunarak hayata geçiren
Pirifltina’n›n ilke ve programlar›n›n kesintisiz uygulanmas› için
çal›flaca¤›z.
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Bak›ml› Cepheler Projesi
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‹zmir Kent Kitapl›¤›
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Meydan Düzenlemeleri
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Binalar›yla, bulvarlar›yla, müzeleriyle, parklar›yla, ula-
fl›m araçlar›yla, iletiflim araçlar›yla, çeflit çeflit insanla-
r›yla, bireysel, toplumsal etkileflimleriyle ve benzeri
ö¤eleriyle, kentler, insano¤lunun varetti¤i en karmafl›k
fleylerdir. Hele büyük kentler, metropoller söz konusu
oldu¤unda, bu karmafl›kl›k, ikiye, üçe, befle, ona, on-
befle katlan›r.

Böyle dev bir organizman›n biçimlenmesinde, kimli¤ini
kazanmas›nda, kimli¤ini yitirmesinde, yönetilmesinde,
belediyeler, belediye baflkanlar›, hiç kuflkusuz, tek et-
ken de¤ildirler. Ama yine de, bu kurumlar›n, bu insan-
lar›n, kentler üzerindeki etkileri çok fazlad›r, çok önem-
lidir. Bir büyükflehir belediye baflkan›, bir metropolü,
cennete de yaklaflt›rabilir, cehenneme de; bir mücev-
here de dönüfltürebilir, bir palyaçoya da.

Ahmet Pirifltina, birincilerdendi.

Onun yapt›klar›ndan, hem bir ‹zmirli olarak, hem bir ay-
d›n olarak, hem de bir mimar olarak hep mutluluk duy-
dum. Büyük Kanal Projesi çok önemliydi. Pirifltina onu
gerçeklefltirdi. Kara tafl›mac›l›¤› ile deniz tafl›mac›l›¤›n›
bütünlefltirmek de çok önemli bir projeydi. Pirifltina
onu da gerçeklefltirdi. Ama Ahmet Pirifltina bu arada,
daha baflka fleyler de yapt›. Bir kent müzesi, bir kent
arflivi kurdu, ‹zmir kitaplar› yay›nlad›. Eskiden incecik
bir deniz k›y›s› fleridiyken, bir ara, bimem kaç fleritli,
kâbus gibi bir otoyol olma tehlikesi atlatan ve flimdi,
uzun, genifl, dingin bir kent bahçesine dönüflen Kor-
donboyu’nda, çeflitli kültürel etkinliklerin yap›lmas›na,
aç›khava sinemalar›n›n canland›r›lmas›na, aç›khava

sergilerinin kurulmas›na ön ayak oldu. O, ‹zmir’in son
dört y›l›n›n en önemli “mimarlar›ndan” biriydi.

Bunlar, Ahmet Pirifltina’n›n, bu dört y›l içinde ‹zmir Bü-
yükflehir Belediye Baflkan› olarak yapt›klar›n›n yaln›zca
bir bölümü. Onu anlayabilmek, kentin binlerce y›l› kap-
sayan tarihi içinde, onu yerli yerine oturtabilmek için,
bunlar› bilmek, de¤erlendirmek gerekli. Ama öyle san›-
yorum ki, onu daha iyi anlayabilmek, onu daha iyi de-
¤erlendirebilmek için, onun neleri yapmad›¤›n› da iyi
bilmek gerekiyor.

Ahmet Pirifltina, ülkemizde say›lar› ne yaz›k ki hiç de az
olmayan kimi meslektafllar› gibi, kenti politikaya âlet
etmedi, kenti onun bunun ç›kar›na peflkefl çekmedi, fe-
dâ etmedi; ne idü¤ü belirsiz, buram buram cehalet ko-
kan, zevksizlik kokan, ça¤d›fl›l›k kokan birtak›m tak›nt›-
lara saplan›p kalmad›. “Filânca yerde gördüm, onu ‹z-
mir’e getirece¤im” ya da “‹zmir’e her fleyin en büyü¤ü-
nü getirip koyaca¤›m” demedi. Saçmasapan, göster-
melik, rüküfl, hamhayal projeler peflinde koflmad›; on-
lar› allay›p pullay›p ortaya sürmedi. “Ben yapt›m oldu”
demedi. “Ben bilirim”ci olmad›. Hele “Yaln›zca ben bi-
lirim”ci hiç olmad›.

Akl› bafl›nda insanlar, akl› bafl›nda kurumlar, iflte bu
nedenlerden dolay› güvendiler ona; Mimarlar Odas›, ifl-
te bu nedenlerden dolay› s›k› bir iflbirli¤ine girdi onun-
la; ‹zmirliler, iflte bu nedenlerden dolay›, ikinci kez, bir
daha seçtiler onu.

Ama ne yaz›k ki, kahpe ölümün, kallefl ölümün seçimi
baflka türlü oldu.

Pirifltina’n›n Yapt›klar› ve Yapamad›klar›
Gürhan Tümer
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‹nsan m› kenti yönetir, yoksa kent mi insan›? Bu soru-
yu yan›tlayabilmek hiç de kolay de¤ildir. Kenti yönetme-
ye kalk›flan insan onun karmafl›k mekanizmas›n› kavra-
maya çal›fl›rken, kent de insan› yo¤urur, biçimlendirir.
Kent güçlüdür; dinamiktir; büyüktür. Üzerinde egemen-
lik kurmak isteyen insanla her zaman uzlaflmaz; onun-
la çat›fl›r da... 

Kentlerin tarihinde yaflat›lmaya de¤er izler b›rakan yö-
neticilerin kimliklerine bak›ld›¤›nda, onlar›n kentin ger-
çekli¤ini farkl› boyutlar›yla anlamaya çal›flan ve onun
gücüne direnmek yerine bu kaynaktan yararlanma yolu-
nu benimseyen kifliler olduklar› görülecektir. Hatta da-
ha öznel bir de¤erlendirmede kenti seven kifliler olduk-
lar›... ‹zmir’in Cumhuriyet döneminin baflar›l› Belediye
Baflkanlar› aras›na ad›n› yazd›ran Ahmet Pirifltina’ya da
böyle bir konumu kazand›ran temel özellik iflte budur. 

‹zmir’in geçti¤imiz befl y›l›nda yöneticili¤ini üstlenen Ah-
met Pirifltina, görevi süresince kentin sokaklar›nda do-
laflt›; insanlar›yla konufltu; kenti fiziksel ve sosyal tüm
dinamikleriyle anlamaya, yaflamaya çal›flt›. Bilim adam-
lar›n›n, sanatç›lar›n, ayd›nlar›n; kent için çaba gösteren-
lerin, kenti sevenlerin sözlerine kulak verdi. Yani ‹zmir
kentinin gücünü reddetmedi. Kenti biçimlendirmeye ça-
l›fl›rken, kentin de onu biçimlendirmesine izin verdi.

Kenti ve kentlisi ile bütünleflmifl bir belediye baflkan›-
n›n vefat› ard›ndan bir fleyler yazabilmenin zorlu¤u için-
deyim. Bir sevgi seli sonras› u¤urlanan son yolculu¤u-
nun ard›ndan ka¤›da dökülenlerin yetersiz olabilece¤i
kan›s›nday›m.

Bizlerin ve bizleri yönetmeye talip olanlar›n tüm bu ya-
flanm›fllardan ç›kartacaklar› çok dersler var diye düflü-
nüyorum. Kentli olarak ortak ak›l ile yönetilmenin erde-
mini hiç unutmamam›z ve kazan›lan de¤erlerin kaybe-
dilmemesi için hep takipçi olmam›z gerekiyor. Yaflad›¤›-
m›z de¤erlere sahip ç›kmak ve bu de¤erlerin yenilerini
kazanmak için mücadelenin içinde olmak  kentli  olma-
n›n olmazsa olmazlar›.

Say›n Pirifltina, kat›l›mc›, demokrat ve kenti için büyük
hayalleri olan bir belediye baflkan›yd›. ‹zmir’i ayd›nl›k
yüzüyle, yaflayan› ile bar›fl›k ve ortak ak›l ile yönetmesi-
ni bildi. ‹zmir’in rant kavgalar›ndan uzak, toplumsal ba-
r›fl›n sönmeyen ›fl›¤› alt›nda yaflanabilir bir kent olmas›
için onun b›rakt›¤› mirasa el birli¤i ile sahip ç›kmal›y›z.

Gidersen y›k›l›r bu kent , kufllar da gider
bir nehir gibi susar›m yüzünün deltas›nda
Yanl›fl adreslerdeydik, kimliksizdik belki
Sar›fl›n bir flaflk›nl›k olurdu bütün ›fl›klar
Biz mi yaln›zd›k, durmadan ya¤mur ya¤ard›
Üflür müydük nar çiçekleri ürperirken
Gidersen kim sular fesle¤enleri
Kufllar nereye s›¤›n›r akflam olunca.

Ahmet Telli

Yoklu¤una al›flmak zor, seni çok özleyece¤iz Say›n
Baflkan.

Pirifltina’n›n Ard›ndan
Tevfik Tozkoparan

Kentin Gücü
Emel Kay›n
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Bir kent, bir yüre¤e s›¤ar m›...?  Konak Meydan›n›n üze-
rinde, gökyüzünde dönüp duran güvercinler ve mart›lar,
sanki meydan› dolduran insanlar›n yüre¤ine ortak ol-
muflças›na, o an›n hüznünü gö¤e asm›fl gibiydi... Bu re-
sim, törene kat›lan onbinlerin belle¤indeki de¤iflmeyen
yerine yerleflti bile... Bir kent, belki hiç tan›madan yitir-
di¤i ama dost bildi¤ine bu kadar üzülür mü? Keder, bu
kadar elle tutulur mu...? Bir kent yas› bu kadar derin ya-
flar m›...?

Bir dost insan, bir ‹zmirli ve bir meslektafl› yitiren ‹zmir-
liler gö¤üslerinin üstüne bir yumruk gibi çöken ac›n›n
a¤›rl›¤›na ve yüreklerini ezen üzüntü ile birlikte yaflama-
ya zamanla al›flmaya çal›flacak...  Kentin son 5 y›ll›k ya-
flam›na s›radan bir fleymifl gibi, abart›s›z giriveren me-
kansal güzellikleri hep varlarm›fl gibi kullanmaya devam
edecek... Vapurun sesi, yosunlar›n kokusu, deniz kena-
r›nda çay eflli¤inde yenen gevrek, gökyüzündeki "göz-
lüksüz mart›lar", k›sacas› kentin günlük yaflam› bizi içi-
ne çekecek. Bütün bu dönüflümlerin gerçekte kentliyi
hak etti¤i mekansal koflullara kavuflturmak anlam›na
geldi¤i, zamanla zihinlerin gerisine itilecek...  

fiimdi art›k sorumluluklar› yüklenme zaman›... Büyük
Baflkan›m›z Ahmet Pirifltina’n›n, bir kent yöneticisi ola-
rak vizyonunu ve insana de¤er veren misyonunu okuma-
y› becerebilmek ve ayn› zamanda sivil izlemeyi sürdür-
me sorumluluklar›m›z öne ç›k›yor. Geçti¤imiz süreçte
özellikle kimi zaman siyasi görüfl farkl›l›klar›ndan ötürü,
kimi zaman taraf olma endiflesi nedeniyle, kimi zaman-

sa muhalefet yapman›n baflka yollar› deneyimlenmedi-
¤i için, ço¤u kesim bir çok konuda sorumlulu¤u, riski ve
baflar›y› paylaflma konusunda ketum davrand› denebi-
lir. Oysa flunu kabul etmek gerekir ki Pirifltina dönemi,
‹zmir kentinin bafl edilemez zannedilen sorunlar›n› çöze-
bilmenin ön koflulunun diyalogdan geçti¤ini ö¤retmesi
aç›s›ndan önemli bir deneyimdi. 

Yeni seçilmifl bir belediye baflkan› olarak göreve baflla-
d›¤›nda gündemdeki en önemli sorunlardan biri hiç kufl-
kusuz Kordon’du. May›s 1999’da Koruma Kurulunda
kendisiyle yapt›¤›m›z ilk görüflmelerde, Kordon’da yap›-
lacak bir düzenlemenin tarihte her zaman oldu¤u gibi
tüm kentliyi kucaklayacak, hiçbir toplumsal grubu d›flla-
mayacak, tersine davetkar bir düzenleme olmas› gerek-
ti¤ini, sadece böylesi bir yaklafl›m›n tarihsel sitin niteli-
¤ine uygun düflece¤ini tart›flm›flt›k. Yap›lan düzenleme
zamanla Kordon’un mekansal niteli¤inden çok toplum-
sal olan bu yan›n› öne ç›kard›: Kordon herkesin mekan›
oldu; ‹zmirli, deniz kenar›nda yaflaman›n güzelli¤ini ye-
niden fark etti. Biz de henüz tan›mad›¤›m›z bir Belediye
Baflkan›na güven duymay› ö¤rendik.

‹zleyen süreçte gerek tarihi yap›lar›n onar›lmas›, okulla-
r›n sa¤l›klaflt›r›lmas›, ‹tfaiye binas›n›n Kent Kültürü Mü-
zesine dönüfltürülmesi gibi tek yap› ölçe¤indeki kent
projelerinde ve gerekse Konak Meydan› düzenlemesi,
Kemeralt›, Agora, Fuar gibi ‹zmir kentinin tarihsel ve do-
¤al özelliklerinin korunmas› üzerine Belediye ile Koruma
Kurulu aras›nda ortak görüfller üretildi. Baflkan›n hem

Bir adam, bir kenti çok sevdi... 
Bütün kent o adam› çok sevdi...
Emel Göksu
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diyaloga verdi¤i önem, hem de tarihe, kültüre, do¤aya
ve en önemlisi bilime ve hukuka olan inanc› sayesinde
Belediye-Koruma Kurulu gerilimi yaflanmad›. 

‹zmir deneyimini sadece ‹zmir’le s›n›rlamak belki de
haks›zl›k olacakt›r. Bu süreç kent yönetiminde müzake-
re yolu ile taraflar›n karfl›l›kl› iliflkisinden üretilen yeni
çözümlere ulafl›lmas›n›n mümkün oldu¤unu ö¤retti.
Kent yöneticisinin, kentli için ortak olan› savunmas›,
gerekti¤inde kiflisel olana karfl› durmas› gerekti¤ini, bir
baflka deyiflle hizmet için tercihini kimden yana koyma-
s› gerekti¤i konusunda kararl› olmak zorunda oldu¤unu
gösterdi. Do¤ru bildi¤ini dürüstçe ve gerekti¤inde kafa
tutarak onurla savunmay› unutanlara ise, erdemi hat›r-
latt›.

Her zaman içinden modeller ve çözümler ç›karm›fl bir
kent olan ‹zmir’e yeni kimlik aray›fl› içine girenlere, ön-
celikle ‹zmir’in zaten yap›s›nda var olan çok önemli bir
özelli¤ini hat›rlatt›: ‹zmir tarihinin, ço¤u kez inatla bafl›-
n› önüne e¤meden onurundan kaybetmeden ezilmeyi
bile göze alabildi¤ine iliflkin örneklerle dolu oldu¤unu
gösterdi. 

‹zmir’de bundan böyle Pirifltina öncesi ve sonras› ol-
mak üzere tarihsel kentsel bir de¤erlendirme yap›laca-
¤› çok aç›k... Kocaman sesli, kocaman gülüfllü, koca-
man yürekli Büyük Baflkan›m›z... Sizinle birlikte bizim
de yüre¤imiz büyüdü, tüm kenti içine ald›... Sizi tan›m›fl
olmak bizim için büyük bir flanst›... 

Serdar K›z›k
16 Haziran 2004 - Cumhuriyet

Baz› kay›plar› ilk anda alg›lam›yor insan 
Haberi ilk duydu¤unuzda zaman ve mekanla ba¤›n›z ko-
puyor, bir bofllu¤a yuvarlan›yorsunuz. 
Hayat›n gerçek boyutunda de¤ilsiniz o an... Sonra ya-
vafl yavafl dönüyorsunuz. O inanmak istemedi¤iniz, ka-
bul etmek istemedi¤iniz gerçekle sars›l›yorsunuz. Bir
film bafll›yor ard›ndan. Güzel bir insan›n, finaline isyan
etti¤iniz bir filmi. Öylesine zengin ve etkileyici kareler
var ki... 
Dürüst bir yaflam›n ördü¤ü temiz bir yürek yat›yor kare-
lerin birinde. Bir yurtseveri, bir cumhuriyetçiyi görüyor-
sunuz ard›ndan. Dudaklar›n›n ucuna konmufl bir gülüm-
semeyle bak›yor insanlara. Hayat› çok seviyor, o ben-
zersiz kahkahalar›nda tan›k oldu¤unuz gibi... Mücade-
le, düflünceleri ve inand›klar› için zaman zaman büyük
bir dirence dönüflen kararl›l›¤› duruyor baflka bir kare-
de. Kentini ya¤maya karfl› koruyan bir tav›r, ‹zmir sev-
das› tan›kl›klar›m›z... Sonra, ondan size kalan güzellik-
leri seyrediyorsunuz. Ça¤dafl kentlilik bilinciyle yaratt›k-
lar› yans›yor filmin karelerine. 
Kordon’un eflsiz güzelli¤inde denizle buluflan afl›klar›n
yan›nda o. Temiz, boyal›, onar›lm›fl okullar›n bahçesin-
de çocuk kahkahalar›n›n aras›nda dolafl›yor. Gecekon-
duda ilaç alamayanlarla kucaklafl›yor. Kimseye duyur-
madan yoksullar›n afl›na kar›fl›yor... O kadar çok ki bu
kent için yapt›klar› adam gibi adam›n... Ve son derece
bir temiz insan; ülkesini, halk›, ‹zmir’i, ‹zmirliyi seven
Pirifltina. 
Bofllu¤u doldurulmayacak bir insan, o ince gülüflüyle
ayr›l›yor aram›zdan. Kent yaln›z kal›yor, bizler yaln›zlafl›-
yoruz biraz daha. 
Ne haks›z bir veda bu!

Adam Gibi Adamdan 
Haks›z Veda
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‹çinde bir yerde, can›n›n çekirde¤ine en yak›n yerin-
de, asl›nda her fleyin yalan oldu¤unu bilen adamlar
vard›r. Politikan›n, gücün, iktidar›n, insan›n ad›n›n
önüne eklenen kalabal›k flatafat›n, toptan fasarya
oldu¤unu bilen. Güldüklerinde bu adamlar, kar›nlar›
hoplar, k›s k›s de¤ildir ne gülüflleri ne öfkeleri. Ha-
kikatli bir perdeden ç›kar sesleri anlat›rken sevdikle-
ri fleyleri; flehirleri, dostlar› ve denizleri. Uzun boylu,
büyük sesli, kocaman elli bu hayat adamlar›, kala-
bal›klar›n ortas›nda öylece dururlar: Hayat kerterizle-
ri! Rak› içtiler miydi zarif bir biçimde neflelenirler. Ne
geçiyorsa içlerinden yüzlerinde bir bir yazar bu
adamlar›n, yalan da söyleyemezler. Bir sürü antin
kuntin hesap da komik geldi¤i için bu adamlara, gül-
meden edemezler olup bitenlere, ama gülüp de ge-
çemezler, o da var. 
Var bu Körfez'de bir numara!
Böyle adamlardan her flehirde, e¤er yeterince flans-
l›ysa flehir, bir tane vard›r mutlaka. Ama böyle
adamlar genellikle, kalbi lüzumsuz yere yoraca¤›
için herhalde, belediye baflkan› filan olmazlar. Çün-
kü o çok mühim odalarda, o çok mühim adamlar
aras›nda geçen o çok mühim konuflmalar›, planlar›
ve ayak oyunlar›n›, öldür Allah, denizden ç›kan çipu-
rayla çiftlik çipuras›n› ay›rt etmek kadar bile önem-
seyemezler. Denize flöyle hakk›yla bakman›n her
türlü "mühim adamdan" daha mühim oldu¤unu bilir-
ler. Hayat› en boylu boyunca yaflayacak adamlar ol-
duklar› için bu adamlar, genellikle yaflamak ifliyle
meflgul olurlar; a¤›r iflçidirler. Ama ‹zmir söz konusu
olunca... Kokulu Körfez'inde mi bir numara vard›r,
k›zlar›nda m› bir bit yeni¤i, yoksa Kordon'da sat›lan

Ece Temelkuran
18.06.2004 - Milliyet

Pirifltina için bir ‹zmir yaz›s›:
fiahsi bir veda töreni

buzlu bademde mi bir çapano¤lu, tam da böyle bir
adam gelir, ‹zmir'e belediye baflkan› olur. Baflka hiçbir
fleyden de¤il de sevdi¤i için yani, Türkiye'nin geri kala-
n›ndan korumak için bu hiç ihtiyarlamayan k›z›. Bu yaz›
iflte, bir belediye baflkan›na de¤il, öyle iyi bir adama ya-
z›lm›flt›r. 
Senin gibi temiz!
Ne zaman ‹stanbul'dan ‹zmir'e dönsem, y›llard›r ayn›
fley oluyor, her fley çok temiz geliyor. Yollar›n, sokakla-
r›n süpürülmüfl, y›kanm›fl olmas›ndan bahsetmiyorum.
Baflka türlü bir fley. "Tehlike yok" gibi bir duygu bu,
"Burada pislik yok" gibi bir fley. Kimse kimsenin bo¤a-
z›n› s›kmayacak, kimse bir basamak yukar› ç›kmak için
bir di¤erinin kafas›n› ezmeyecek, kimse kimseye laf ge-
çirip kendini bir zekâ zaferi kazanm›fl sanmayacak, kim-
se kimseyi afla¤›layarak yükselmeye çal›flmayacak,
kimse zalim olmayacak... Öyle bir temizlik duygusu bu. 
Kordon'da flahsi veda töreni
‹flte ancak böyle bir flehir bir "hayat adam›n›" belediye
baflkan› seçebilirdi. Böyle hakikatli bir adam, ancak böy-
le bir flehirde belediye baflkan› olmaya niyetlenebilirdi. 
Bu flehir bu adam›n gidifline bu yüzden çok üzüldü. Bir
dost gidince ne olursa bir insana, bu flehre de Pirifltina
gidince o oldu. Belediye baflkan› hikâyesi de¤il bu, bir
hakikatli adam› göndermenin ac›s›. Senin gibi rak› içen,
senin gibi gülen, ‹zmir'i senin gibi içerisinden seven,
Körfez'e bak›nca hiç yoktan gözü dolan bir adam›n hi-
kâyesi... Garsona "Deniz çipuras› m› bu?" diye ›srarla
soran. Belediye baflkan› gibi kayk›larak, haval› de¤il,
masaya e¤ilerek konuflan. Konuflurken gözünün içine
bakan. ‹zmir gibi temiz olan. Senin gibi temiz...
Sen de ‹zmirlisin yani. Bofl adam de¤ilsin. Devlet töre-
niyle cenaze tamam da. Herhalde sen de bu akflam
Kordon'a ç›kt›¤›nda, Körfez'e flöyle bir bak›p, günefl
bardakta batarken, içinden geçirirsin herhalde ismini.
Bir "Güle güle!" dersin derinden. Bir ‹zmirlinin yapaca¤›
flahsi veda töreni gibi. Efkârl› ve k›r›k nefleli...
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Ahmet Pirifltina 'yla ilk yak›nlaflmam›z, TANSAfi Genel
Müdürü oldu¤u dönemdeydi. 1990'lar›n ilk y›llar›...
‹zmir'in Karatafl semtindeki belediyeye ait tarihi Asan-
sör tesislerinin restorasyon projesini üstlenmifltik. Ay-
n› y›llar›n Büyükflehir Belediye Baflkan› Yüksel Çakmur
'a bizi tan›t›rken, ''Bu arkadafllar›m›z sadece konuflan
de¤il, ayn› zamanda üreten ve ifl yapan solcular...'' de-
miflti... Çakmur'un yan›t› ise k›sa ve özdü; ''Yani, se-
nin gibi...''
Yaklafl›k 2 y›l süren proje ve uygulama süresince, he-
men her hafta Mu¤la'dan ‹zmir'e gidip birkaç gün kala-
rak Pirifltina'yla da birlikte olduk... Mimarl›k sanat›na,
mimar›n haklar›na, kültürel de¤erlere, tarihi binalar›n
korunmas›na ve özellikle de restorasyonda özgünlü¤e
o kadar ''bilinçli bir sayg›'' içindeydi ki...
Denebilir ki mimarl›k yaflant›m›z›n en bilge, en anlay›fl-
l› ve en uygar iflvereni Ahmet Pirifltina olmufltur...
Sonra, 1999 y›l›nda Büyükflehir Belediye Baflkan› olun-
ca yeniden arad›. ''‹zmir'in kültür miras›n› koruma ça-
l›flmalar›n› beraber yürütelim'' dedi.
Ona, o gün, hemen ''evet'' diyememifl olmam›n ezikli-
¤ini, 2001 y›l›nda bafllayan dan›flmanl›¤›m›n hemen
her gününde hissetmiflimdir. fiimdi ise ayn› eziklik yü-
re¤ime tafl gibi oturdu. Keflke Pirifltina'ya daha fazla
yard›mc› olabilseydim; keflke hep yan›nda kal›p, birlik-
te çal›flsayd›m...
Ahmet Pirifltina, sadece tan›d›¤›m belediye baflkanlar›
aras›ndaki en efli bulunmaz› de¤il... Kamusal sorumlu-
luklar üstlenmifl dostlar›m›n aras›nda da görevini ve
bulundu¤u makam› en içten ba¤l›l›kla ve en derin duy-
gular›yla kucaklayan bir ''cumhuriyet ayd›n›'' ...
Bu niteliklerini belirtirken, ''idi'' demem de mümkün
de¤il.

Çünkü ''ölüm'' haberinin de en ''inan›lmaz'' oldu¤u bir
insan. Her yönüyle ve her özelli¤iyle, sözcü¤ün ça¤r›fl-
t›rd›¤› tüm anlamlar›yla birlikte eksiksiz ve tam bir ''in-
san'' ...
Haberi ald›¤›mdan bu yana kiminle paylaflsam, ilk söz-
leri; ''inanam›yorum'' ... Yaflama, yaflam›n tüm güzel-
liklerine ve geçmiflten gelece¤e tüm yaflanm›fll›k de-
¤erlerine bu denli ba¤l› bir insan... Tan›yan, tan›mayan
herkesin, ''yaflam› terk edece¤ini'' asla düflünemeye-
cekleri kadar gönüllerde yer etmifl bir insan...
Gelecek kuflaklar›n da bafl› sa¤olsun...
Düflünüyorum da, acaba flimdi kendimden baflka kimin
için de üzülmeliyim; kime ''baflsa¤l›¤›'' dilemeliyim?..
Ailesi, yak›nlar›, dostlar› ve tüm sevenleri yeter mi?..
''Bütün ‹zmirliler'' desem yeter mi?.. ''Egeliler'' desem
yeter mi? Bütün Türkiye ve ''tüm ulusumuz'' desem yi-
ne yeter mi?..
Ahmet Pirifltina için, belki de ilk kez bir yak›n›m, bir ar-
kadafl›m, bir dostum ve ''kültür yoldafl›m'' için, ''gele-
cek kuflaklara'' da baflsa¤l›¤› diliyorum...
Yar›n›n ‹zmirlileri, yak›n geçmiflte kokusundan ve pisli-
¤inden yan›na bile yaklafl›lamayan Körfez'de bal›k tu-
tup, yüzdüklerinde; sandallarla sevdal›lar›n› gezdirdik-
lerinde; geçen 5 y›l içinde restore edilen say›s›z tarihi
binan›n önünde kentin mimari güzelliklerini duyumsa-
d›klar›nda; 5000 yafl›ndaki ''kimlikli'' bir metropolde
yaflaman›n ne demek oldu¤unu gördüklerinde; Kadife-
kale'ye ç›k›p ''düflleriyle'' bafl bafla kald›klar›nda; Me-
lez Çay› a¤z›nda ''Homeros'' a kulak verdiklerinde; kor-
donda otoyol kâbusu yerine ülkenin en çekici k›y› par-
k›n› yaflad›klar›nda ve daha saymakla bitmez kent uy-
garl›¤› hizmetlerinin kazan›mlar›yla bulufltuklar›nda...
Ahmet Pirifltina'y› kim bilir ne kadar derin bir sayg›yla
yo¤rulmufl sevgi duygular›yla anacaklar...
Ve, eminim ki onlar da bu kahrolas› ayr›l›¤a asla inana-
mayacaklar...

Oktay Ekinci
16.06.2004 - Cumhuriyet 

‹nan›lmaz ayr›l›k...
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Baz› ölümler var ki, insan›n yüre¤ine oturur ve tutulur ka-
l›rs›n›z. Hiçbir ölümün karfl›l›¤› yoktur, ama baz› ölümler
insan› çaresiz b›rak›r. Ahmet Pirifltina'n›n ölümü bende
bir çaresizli¤e neden oldu. Ahmet Prifltina, çok özel bir
insand›. Onun ‹zmir'deki varl›¤› sanki hepimiz için uzak
bir sigorta gibi oluyordu. ‹zmir'de Ahmet var, o zaman ‹z-
mirliler mutlu diye düflünürdük. Onunla ‹zmir'e gitti¤imiz-
de bir araya gelir, her seferinde yeni projelerini dinlerdik.
Ahmet Pirifltina yaln›zca bir belediye baflkan› de¤ildi,
milletvekili iken de yaln›zca milletvekili de¤ildi, gönül
adam›yd›, kültür adam›yd›, dosttu. 
DSP'den ‹zmir milletvekili iken, ‹zmir Kordonboyu'nun
Burhan Özfatura taraf›ndan doldurulmas›nda onun da
sorumlulu¤u oldu¤unu belirten k›flk›rt›c› bir yaz› yazm›fl-
t›m. Çünkü Kültür Bakan› ‹stemihan Talay'›n seçti¤i Ko-
ruma Kurulu'nun yeterince etkin davranmad›¤›n› görüyor
ve tepki gösteriyordum. Pirifltina da ‹stemihan Talay'la
ayn› partidendi ve ‹zmirliydi. Hemen telefon etti ve ken-
disinin bu doldurma giriflimiyle mücadele etti¤ini ve ken-
disine haks›zl›k yapt›¤›m› söyledi. Sonra da bir faks gön-
dererek bu konudaki tutumunu anlatt›. 
O faks metnini arflivime koydum. Sonra bir yaz› daha ya-
zarak ve Pirifltina'n›n aç›klamas›n› da bu yaz›ya ekleye-
rek ''görelim bakal›m'' dedim. Ahmet Pirifltina'n›n bu ko-
nuda hiçbir sorumlulu¤u olmad›¤› halde onu da sorum-
lular›n aras›na katan tutumum nedeniyle sonradan üzül-
dü¤ümü de itiraf etmeliyim. Bana telefonda, ''Bu sözle-
rimi sana pratikte kan›tlayaca¤›m'' da demiflti. 
Söylediklerini uygulama ile kan›tlad›. Milletvekilli¤inden
ayr›l›p ‹zmir Belediye Baflkan› seçildi¤inde ilk ifl olarak
Kordonboyu'nda doldurulan alan›, bir yürüyüfl ve dinlen-
me park› haline getirdi. Özfatura'n›n kentin ortas›ndan
geçirmek istedi¤i karayolu projesini de böylece ortadan

kald›rm›fl oldu. Bu güzel projeyi tamamlad›ktan sonra te-
lefon edip beni ‹zmir'e davet etti. Birlikte Kordonbo-
yu'nda dolaflt›k. Mutluydu, ben de onun yapt›klar›ndan
bir arkadafl› olarak gurur duymufltum. Üstelik beni mah-
cup etmiflti. 
Pirifltina, daha sonra büyük projelere imza att›. Körfezi
temizledi, Körfez'deki ak›nt›y› engelleyen yüzy›ll›k dal-
yanlar› büyük hukuki mücadeleler vererek kald›rtt› ve en
önemlisi, çok geliflmifl bir ar›tma sistemiyle ‹zmir Körfe-
zi'nin gelece¤ini garanti alt›na ald›. Karfl›yaka - Konak
gemi seferlerini, gemileri Denizyollar›'ndan sat›n alarak
düzene soktu. Bir günde daha önce 7 bin yolcu tafl›nan
bu seferler, k›sa süre içinde 50 bin yolcu kapasitesinin
üzerine ç›kt›. ‹zmir'de ulafl›m› kolaylaflt›racak çok önem-
li projelere imza att›. Daha neler neler yapt›... Onu en iyi
‹zmirliler biliyor. ‹zmirlilere öyle bir baflkanlar› oldu¤u için
hep g›pta ettik. 
Ahmet Pirifltina'n›n ölümü, ülkemiz için büyük bir kay›p.
Daha çok gençti ve yapaca¤› o kadar fley vard› ki! O yal-
n›zca belediye baflkan› de¤il, sosyal demokrat hareketin
önemli isimlerinden birisiydi. Çevresine ve farkl› olana
da güven veren bir siyasi kiflili¤i vard›. Hiçbir zaman fa-
natizme ve iç gerilimi k›flk›rtan siyasetlere itibar etmedi.
Bu nedenle ‹zmirliler ona bu kimli¤i nedeniyle özel des-
tek verdiler. CHP'ye verilen oy ile ona verilen oy aras›n-
da, iki misli bir fark oluflmufltu. Sosyal demokrat hare-
ket için lider aran›rken benim favorim hep Ahmet Piriflti-
na olurdu. ''Keflke o olsa'' derdim. Bunu çevreme de
söylerdim. Onun farkl› ve olgun çizgisi önemli bir siyasi
tercihi de ifade ediyordu. Ama o flimdi yok ve böyle bir
olana¤› da yitirmifl bulunuyoruz. 
Çok çok üzülüyorum. Onu erkenden yitirmenin ac›s› tam
anlam›yla yüre¤ime oturmufl durumda. Ahmet Piriflti-
na'n›n ölümü Türkiye için bir kay›p, ancak biz dostlar›
için ayr›ca bir kay›p. Onun nefleli, kendine güvenen çele-
bi hali, bütün arkadafllar›n› ayr›ca mutlu ederdi. 
Sevgili Ahmet, seninle birlikte çok fleyi yitirdik. Art›k bun-
dan sonra sensiz yaflamaya da al›flmak zorunday›z. Seni
hep sevgi ve özlemle anaca¤›z. 

Oral Çal›fllar
16 Haziran 2004 - Cumhuriyet

Ahmet Pirifltina’y› Kaybetmek
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‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan, tarihi mirasa sa-
hip ç›k›lmas› konusunda yerel yönetimlerin üslendi¤i
sorumlulu¤un bilincini tafl›yarak, ülkesel ölçekte yerel
yönetimlere öncülük edilmesi ve ödül yoluyla taktir et-
me misyonunun kurumsallaflt›r›lmas›n›n hedeflendi¤i
bir giriflim olarak düzenlenen "Tarihe Sayg›/Yerel Koru-
ma Ödülleri"nin ikincisi ile bu alanda duyarl› ‹zmirlileri
ödüllendirmeye devam ediyor. Yar›flmaya tarihi mirasa
sahip ç›kan, koruyarak yaflatan, bu alanda emegi bulu-
nan tüm ‹zmirliler kat›labiliyor.

Yar›flma kapsam›nda; kent dokusunda, yeni yap›laflma
yönündeki bask›lara karfl›n tarihsel ve kültürel de¤er ta-
fl›yan evini özgün flekliyle korumay› baflaranlara verile-
cek Kentli ‹zmirli Ödülü, Tek Yap› ve Tarihi Doku Ölçe-
ginde Baflar›l› Koruma Uygulamalar›, dal›nda ise bu
alanda baflar›l› uygulama gerçeklefltirmifl (basit onar›m
esasl› onar›m) mimar, flehir planc›s›, müellif ve yap›m-
c›lar ödüllendirilecek. Ayr›ca; bak›m ve restorasyon ça-
l›flmalar›nda bulunan usta veya usta ekiplerine de
Emek Ödülü verilecek. Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›k-
lar›n› Koruma Dal›nda Katk› Ödülü ile de koruma konu-
sunda eserler üreten gazeteci, yazar, araflt›rmac› ve sa-
natç›lar ödüllendirilecek. 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin Bu Y›l ‹kincisini Düzenledi¤i
"Tarihe Sayg›/Yerel Koruma Ödülleri"

Baflvurular› Bafllad›

Ödül Takvimi:

Son baflvuru tarihi: 27 Agustos 2004
Sonuçlar›n aç›klanmas›: 17 Eylül 2004
Ödül Töreni: 25 Eylül 2004 

Detayl› Bilgi:

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür
Varl›klar› Müdürlügü 

Tel: (0-232) 482 11 70’den 235 

e-posta: tarihselcevre@izmir-bld.gov.tr 

Seçici Kurul:

Yar›flman›n as›l seçici kurulunda; Emel Göksu (Prof.
Dr.-DEÜ), ‹nci Kuyulu (Prof. Dr.-Ege Ü.), Gül Asatekin
(Doç. Dr.-ODTÜ), Baflak ‹pekoglu /Doç.Dr. ‹YTE), Ak›n
Ersoy (Yrd. Doç. Dr.-DEÜ), Salih Zeki Pekin (Mimar) ve
Sena Erkan Yamaç (fiehir Planc›s›) yer al›yor. 

Yedek seçici kurul üyeleri ise: Eser Gültekin (Yrd. Doç.
Dr.-DEÜ), Yasemin Sayar (Yrd. Doç. Dr.-DEÜ) ve Hayat
Ünverdi (Yrd. Doç. Dr.-DEÜ). 
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AB Genel Sekreterli¤i 
Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tan›nmas›

Hakk›nda Kanun Tasar›s› Tasla¤›
Çal›flmalar›n› Sürdürüyor

AB Genel Sekreterli¤i taraf›ndan haz›rl›k çal›flmalar› yürü-
tülen "Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tan›nmas›
Hakk›nda Kanun Tasar›s› Tasla¤›" Mimarlar Odas›’n›n ya-
n› s›ra, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›,
Milli E¤itim Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l›¤›, ‹fl-Kur, Yök, Türk Tabipleri Birli¤i ve Türk Difl Hekim-
leri Birli¤i temsilcilerinin kat›l›m› ile sürdürülmektedir. 

AB bünyesinde flu anda mesleklerle ilgili olarak yürütülen
çal›flmalar birkaç farkl›, ancak birbiri ile ilgili ve ba¤lant›l›
kanallarla ilerlemektedir:

1- Mesleki yeterliliklerin tan›nmas›
2- Hizmetlerin dolafl›m›n›n serbestlefltirilmesi

Mevcut ve öngörülen sistemler içinde meslek
kurulufllar›n›n rolü ve ifllevleri konusu da bu çal›flmalar
kapsam›nda gündeme gelen konulardan biridir. 

Kanun Tasar›s› Tasla¤›'nda temel olarak öncelikle Avru-
pa Birli¤i'ne girilmesi durumunda, üye ülkelerdeki ser-
best dolafl›ma giren meslek mensuplar›n›n mesle¤ini
icra edebilmesi için gereken e¤itim ve ifl deneyimi ko-
flullar› belirlenmekte, bu konudaki ülkelerin kendi ko-
flullar›na göre belirledi¤i istisnalar liste fleklinde s›ra-
lanmaktad›r. Ayr›ca, taslakta belirtilen genel hükümler
tüm meslekler için ulusal mevzuat kabul edilmektedir.

‹lgili AB Direktifinde oldu¤u gibi mimarl›k mesle¤inin  de
aralar›nda bulundu¤u 7 meslek “sektörel” olarak tan›mla-
narak özel bölümlerde do¤rudan düzenlemektedir. 

Mesleki Yeterliklerin Düzenlenmesi ve Tan›nmas› Hak-
k›nda Kanun Tasar›s› Tasla¤›;

• Genel Hükümler,

• Hizmet Sunumu,

• Kendi Ad›na ifl Kurma veya Bir ifl Yerinde Çal›flma
Özgürlü¤ünün Genel Prensipleri,

• Mesle¤in ‹cras›, ‹dari ‹flbirli¤i,

• Di¤er Hükümler, 

olmak üzere 5 k›s›mdan oluflmaktad›r.

Tasar›n›n ekinde ise karfl›l›kl› tan›nma sürecinde uygu-
lanacak istisnalar ve di¤er koflullar yer almaktad›r.

Mimarlar Odas› bu kapsamda bir çal›flma gerçeklefltir-
erek ilkesel yaklafl›mlar›n› bir rapora dönüfltürerek ilgili
mercilere iletmifltir.

Bu raporun içeri¤inde;

• Mimarlar Odas›’n›n yasal düzenleyicili¤ine,

• Mimarl›k e¤itiminin yap›lanmas›na,

• Ulusal Akreditasyon Kurulu oluflumuna,

• E¤itim sonras› öndeneyim sürecine,

• Mesleki yetkinin kullan›lmas›na,

• Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi’ne ve 

iliflkin görüfl ve öneriler bulunmaktad›r.
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Meslektafllar›m›z›n yeni yap› teknolojileri konusunda
bilgilenerek sektörün, kullan›c›lar›n ve  iflverenlerinin
taleplerine yan›t verebilmesini amaçlayan etkinliklerimi-
zi sürdürüyoruz.

‹nflaat sektörünün geliflimine paralel olarak yap› bile-
flenlerini  tüm detaylar›yla ele alan, belirli bir malzeme
ve hizmet kalitesiyle sunulan paket çözümler gerek pro-
fesyoneller gerekse iflverenler ve kullan›c›lar taraf›ndan
gün geçtikçe daha fazla talep edilmektedir.

Lafarge Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Braas Ça-
t› Sistemleri katk›lar›yla 18 May›s sal› günü bu kap-
samda bir seminer gerçeklefltirdik. 

Seminerde firman›n ürünü olan -kiremit, tamamlayıcı ki-
remitler, özel detay çözümleri, çatı pencereleri, baca ve
baca flapkası, ya¤mur indirme sistemleri, su yalıtımı,
›sı yalıtımı bileflenlerinden oluflan- modüler çat› sistem-
leri hakk›nda detayl› bilgi kat›l›mc›lara aktar›ld›. 

Sunuflun ard›ndan kat›l›mc›lar›n so-
rular›yla  zenginleflen ve deneyimle-
rin aktar›larak bilgi paylafl›m›n›n
sa¤land›¤› seminer, bir kokteyl ile
sona erdi. Benzer etkinlikleri önü-
müzdeki dönemde de sürdürece¤iz.

1970, ‹TÜ mezunu üyemiz
Ersin Pö¤ün 34 y›llk mes-
leki deneyimini bizlerle
paylaflt›.

Bir mimar ve uygulamalar›
dizisi kapsam›nda 2 Hazi-
ran’da gerçekleflen söyle-
flisinde Ersin Pö¤ün, mes-
lek yaflam›n›n bafllang›-
c›ndan bugüne geliflimini,
deneyimlerini proje ve ya-
p›lar›ndan görüntüler eflli-
¤inde izleyenlere sundu.

Ersin Pö¤ün, a¤›rl›kl› olarak konut ve ticaret yap›lar›n-
dan oluflan ifllerini mimari öncelikleri, günün olanakla-
r›, mimarl›k gündemi ba¤lamlar›nda yorumlayarak ak-
tard›.

Meslek yaflam›n› “naif dönem, projecilik, yurtd›fl› de-
neyimi, karma dönem (projecilik + müteahhitlik), yar›fl-
malar + projecilik” olarak befl bölümde s›n›flayan Ersin
Pö¤ün, mesle¤e bak›fl›n›, mimari yaklafl›m›n›, iflveren-
leri ile iliflkilerini samimi bir üslupla bizlerle paylaflt›.

‹zleyenlerin katk›lar›yla da zenginleflen söylefli be¤eni
kazand›.

Braas Çat› Sistemleri 
Semineri Gerçekleflti

Ersin Pö¤ün 
Bir Mimar ve Uygulamalar› Söyleflimizde
Deneyimlerini Aktard›
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Devletler günümüzde toplum yarar›n› gözetmeyen bir ya-
p›sal dönüflüm içindedirler: Serbest pazar ekonomisini
s›n›rs›z ve engelsiz bir flekilde uygulamak isteyen ulus-
lararas› sermayenin bu talebini gerçeklefltirmek üzere
sosyal devlet ilkesinden vazgeçilmekte ve baflta konut,
e¤itim, sa¤l›k gibi toplumsal yat›r›mlara son verilmekte-
dir. Mimarl›k ve mimarlar da, yap› sektörünün en önem-
li aktörlerinden biri olarak, bu süreçten etkilenen kesim-
lerin bafl›nda gelmektedir. Kamu yat›r›mlar›n›n yavaflla-
mas›, giderek durmas› ile tüm dünyada krize giren, kim-
lik ve meflruiyetinin tart›fl›ld›¤› bir ortama sürüklenen
mimarl›k, Cumhuriyetin en derin ekonomik bunal›m›yla
karfl› karfl›ya kalan ve son y›llarda üstüste yaflad›¤›m›z
depremlerle sars›lan ülkemizde, di¤er ülkelerle k›yasla-
namayacak ölçülerde yara alm›flt›r. 

‹çinde bulundu¤umuz 2004 y›l›, ayn› zamanda Mimarlar
Odas›’n›n 50. kurulufl y›l›d›r. Ayn› 50 y›l ise Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk 30 y›l›nda gözlenen mimarl›¤a ve
planl› kentleflmeye duyarl› politikalar›n giderek terk edil-
di¤i bir dönemi kapsamaktad›r. Son elli y›lda yaflad›¤›-
m›z h›zl› ve sa¤l›ks›z kentleflme süreci kayna¤›n›, kent-
leflme rant›n›n, do¤al ve tarihi çevrenin ve kamu arazi-

lerinin ya¤ma edilmesinde bulmufltur. Bu sürecin önün-
de engel olarak görülen planlama kararlar› ve hukuki ya-
p› hiçe say›lm›flt›r. 

fiimdi karfl› karfl›ya oldu¤umuz devletin yeniden yap›lan-
mas› sürecinde de kentlerimiz ve mimarl›¤›m›z ayn› teh-
dit alt›ndad›r. Yabanc› sermaye ile bütünleflmek ama-
c›yla imzalanan uluslararas› sözleflmelerle, ülkemizde
gelifltirilmifl ve geçerli olan planlama kararlar› ve iç hu-
kuk hükümleri afl›lma¤a çal›fl›lmakta, plans›zl›k ve hu-
kuk tan›mazl›¤a kap› aç›lmaktad›r. Avrupa Birli¤i süreci
ve küreselleflme bahane edilerek ulusal yasalar›m›zda
yap›lan de¤ifliklikler ve yeni yasalarla "hukuk d›fl› iflgâl
ve tahribatlar› ‘aklamaya’ ve kent topraklar›n›, ormanla-
r›m›z›, tarihi ve do¤al sit alanlar›n› ve kamu kaynaklar›-
n› ‘rant’ kayna¤› olarak kullanmaya dönük" giriflimlere
yasal k›l›f bulunmak istenmektedir. 

Mimarl›k eyleminin kültürel boyutunu, çevresel etkileri-
ni, toplumsal maliyetini dikkate almadan ve s›radan bir
"hizmet" olarak de¤erlendirilerek, ülkemiz mimarl›¤›,
Hizmetlerin Ticareti Genel Anlaflmas› (GATS) çerçeve-
sinde serbest pazar koflullar›na s›n›rs›zca terk edilmek
istenmektedir. Avrupa Birli¤i (AB) uyum süreci müzake-
relerinde de ayn› tutumun izlenmekte oldu¤unu, mesle-
ki alan›m›zdaki yasal düzenlemelerin, ülkemizdeki yap›
sektörünün koflullar›n›n gözetilmeden gerçeklefltirilmek
istendi¤ini anl›yoruz. Bu yasal düzenlemeler, sektör so-
runlar› ele al›nmadan ve gerekli iyilefltirmeler yap›lma-
dan gerçekleflirse, ülkemiz mimarl›k ve mühendislik hiz-
metlerinin e¤itim, yetkinlik, donan›m ve altyap› bak›m›n-
dan, özellikle geliflmifl ülkelerle, eflitsiz ve haks›z bir re-
kabet ortam›na düflece¤i aç›kt›r. 

Bu süreç, zaten rantiye-yapsatç›-politikac› sacaya¤›n›n
kurban› olan mimarl›k birikimimizi daha da olumsuz yön-
de etkileyecek, ülkemiz mimarl›¤›, elindeki bu birikimi

Mimarlar Odas› 39. Ola¤an Genel
Kurulu, Ülkemiz ve toplumumuz için son
derece önemli olaylar›n, ekonomik ve
toplumsal nitelik s›çramalar›n›n
yafland›¤›, tarihi bir dönüm noktas›nda
toplanm›flt›r.

T M M O B  M ‹ M A R L A R  O D A S I
39. GENEL KURUL B‹LD‹R‹S‹



15Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

TMMOB 38. O la¤an Genel Kuru lu,
kuruluflunun 50. y›l›nda 27-30 May›s
2004 tar ih ler i aras›nda top land›.
Gerçekleflen seçimler sonucunda: Mehmet So¤ancı,
Yönetim Kurulu Baflkanıl›¤›’na seçilirken, O¤uz Gün-
do¤du, II. Baflkanı ve A. Betül Uyar Sayman Üye ola-
rak görev yapacak. TMMOB Yönetim Kurulu’nda Mi-
marlar Odas›’n› M. Sabri Orcan temsil edecek.

Genel Kurul sonuç bildirgesi ve detayl› bilgi için:
http://www.tmmob.org.tr 

1- Dan›flmanl›k Hizmet Al›m› ‹haleleri Uygulama Yö-
netmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik,
08. 06. 2004 Sal› Günü 25486 say›l› Resmi Gazete'de
yay›nlanm›flt›r.

2- Hizmet Al›m› ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤inde
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik, 08. 06. 2004
Sal› Günü 25486 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanm›fl-
t›r.

3- Yap›m ‹flleri ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤inde De-
¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik, 08. 06. 2004
Sal› Günü 25486 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanm›fl-
t›r. Yönetmelik yay›m› tarihini izleyen onbeflinci gün yü-
rürlü¤e girmifltir.

4- Mal Al›m› ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤inde De¤i-
fliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik, 08. 06. 2004 Sa-
l› Günü 25486 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanm›flt›r.
Yönetmelik yay›m› tarihini izleyen onbeflinci gün yürür-
lü¤e girmifltir.

5- Eser, ‹cra, Yap›m ve Yay›nlar›n Kullan›lmas› ve/ve-
ya ‹letilmesine iliflkin  Usul ve Esasalar Hakk›nda Yö-
netmelik, 08. 06. 2004 Sal› Günü 25486  Say›l› Res-
mi Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir.

6- Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i (89/106/EEC) Kap-
sam›ndaki Malzemelerin Tabi Olacaklar› Uygunluk Te-
yit Sistemleri Hakk›nda Tebli¤, 22. 06. 2004 Sal› Gü-
nü 25500 Say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanarak yürürlü-
¤e girmifltir.

7- Teknik Müflavirlik Firmalar›n›n Yurd›fl›ndaki Faali-
yetlerine Sa¤lanacak Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Teb-
li¤ 09. 06. 2004  Çarflamba Günü 25487 Say›l› Resmi
Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir.

Resmi Gazete’den

Bu de¤iflikliklere, www.izmimod.org.tr adresinden veya
fiubemizden ulafl›labilir.

de kaybetme tehlikesi ile karfl› karfl›ya kalacakt›r.
Uyum göstermeye çal›flt›¤›m›z Avrupa Birli¤i ülkelerinde
yap›lar›n projelerinin elde edilmesinde "mimari proje
yar›flmalar›" öncelikle tercih edilirken, ülkemizde bu
yöntemden kaç›lmakta, mimari projeler "ihale" kapsa-
m›nda de¤erlendirilmektedir. Bu bile göstermektedir ki,
ülkemizde mimarl›k gözard› edilmekte, mimarl›¤›n te-
mel insan haklar› olan güvenli, sa¤l›kl›, yaflan›l›r me-
kanlar ve yap›l› çevreler yaratmak için en baflta gelen
kaynaklardan biri oldu¤u unutulmakta ve tüm dünyada
gösterilen e¤ilimin aksine, ülkemizde, mimarl›k toplum-
sal yaflam›n d›fl›na itilmektedir. 

Mimarlar Odas›, AB uyum süreci çerçevesindeki mevzu-
at çal›flmalar›nda öncelikle ulusal mimarl›¤›m›zla birlik-
te toplumsal hak ve ç›karlar›m›z›n savunuculu¤undan
ödün vermeyecek, ulusal  ve uluslararas› sözleflme ve
yasal düzenlemelerde kamu ve toplum yarar›n› gözeten
ilkelerini ön planda tutacakt›r.

Kamuoyuna sayg› ile sunar›z.

TMMOB M‹MARLAR ODASI 
17 Nisan 2004
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmeli¤in amac›, Kültür ve Turizm Ko-
ruma ve Geliflim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin belir-
lenmesine ve belirleme sürecinde görev alacak çal›flma
komisyonlar›n›n oluflturulmas›na, bu komisyonlar›n gö-
rev ve yetkileri ile çal›flma flekline iliflkin usul ve esas-
lar› düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik, 2634 say›l› Turizmi Teflvik
Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendinin (1) numara-
l› alt bendine dayan›larak haz›rlanm›flt›r.

Tan›mlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Kültür ve Turizm Koruma ve Geliflim Bölgesi; tarihi ve
kültürel de¤erlerin yo¤un olarak yer ald›¤› ve/veya tu-
rizm potansiyelinin yüksek oldu¤u yöreleri korumak, kul-
lanmak, sektörel kalk›nmay› ve planl› geliflimi sa¤lamak
amac›yla de¤erlendirmek üzere s›n›rlar› Bakanl›¤›n öne-
risi ve Bakanlar Kurulu Karar› ile tespit ve ilan edilen
bölgeleri,

b) Turizm Merkezi; Kültür ve Turizm Koruma ve Geliflim
Bölgeleri içinde veya d›fl›nda, öncelikle gelifltirilmesi ön-
görülen; yeri, mevkii ve s›n›rlar› Bakanl›¤›n önerisi ve
Bakanlar Kurulu karar› ile tespit ve ilan edilen, turizm
hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem tafl›yan yerle-
ri veya bölümlerini,
c) Bakanl›k; Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'n›,
ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Çal›flma Komisyonlar›n›n Oluflturulmas›, 
Görev ve Yetkileri
Bakanl›k ‹çi Komisyonun Oluflumu ve Görevleri
Madde 4- Bakanl›k ‹çi Komisyon; Bakanl›k Müsteflar
Yard›mc›s›n›n baflkanl›¤›nda I. Hukuk Müflaviri, Kültür
Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürü, Yat›r›m ve ‹flletme-
ler Genel Müdürü ile Yat›r›m ve ‹flletmeler Genel Müdür-
lü¤ünün ilgili genel müdür yard›mc›s› ve daire baflkan›n-
dan oluflur.
Komisyonun sekreterya hizmetleri, Yat›r›m ve ‹flletme-
ler Genel Müdürlü¤ünce yürütülür.
Bakanl›k ‹çi Komisyon; ilan edilmesi öngörülen Kültür
ve Turizm Koruma ve Geliflim Bölgeleri ve Turizm Mer-

Karar Say›s› : 2004/7253  Bakanlar Kurulundan: 
Resmi Gazete Tarihi : 15.05.2004 Cumartesi
Resmi Gazete Say›s› : 25463 (As›l) 

KÜLTÜR VE TUR‹ZM KORUMA VE GEL‹fi‹M BÖLGELER‹ ‹LE TUR‹ZM 
MERKEZLER‹N‹N BEL‹RLENMES‹NE VE ‹LANINA ‹L‹fiK‹N YÖNETMEL‹K
YAYINLANDI 
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kezlerinin mevkii ve s›n›rlar›n› belirlemekle görevlidir.
Kültür ve Turizm Koruma ve Geliflim Bölgeleri ve Turizm
Merkezleri; ülkenin do¤al, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kül-
türel turizm de¤erleri ile deniz, k›fl, da¤, yayla, sa¤l›k,
termal, kültür, spor, av, do¤a turizmi ile mevcut di¤er tu-
rizm imkanlar› göz önünde bulundurularak belirlenir.Ba-
kanl›k Makam›n›n onay› ile kesinleflen öneriler, Bakan-
l›kça Bakanl›klararas› Komisyona götürülür.

Raporlar›n Bakanl›k ‹çi Komisyona Gönderilmesi
Madde 5- Foto¤raf, video kayd› ve benzerleri görsel mal-
zeme ile desteklenen ve mahallinde yap›lan alan arafl-
t›rmas›na dayanan, bölgenin konumunu, mülkiyet duru-
munu, fiziksel ve do¤al özelliklerini, teknik ve sosyal alt-
yap›s›n›, sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerini, ara-
zi kullan›m ve ulafl›m sistemleri ile do¤al ve çevresel ve-
rilerini içeren gerekçeli raporlar Yat›r›m ve ‹flletmeler
Genel Müdürlü¤ünce haz›rlanarak Bakanl›k ‹çi Komisyo-
na sunulur.

Bakanl›klararas› Komisyonun Oluflumu ve Görevleri
Madde 6- Bakanl›klararas› Komisyon; Bakanl›k Müste-
flar›n›n baflkanl›¤›nda, Genelkurmay Baflkanl›¤›, Maliye
Bakanl›¤›, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤›, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, Çevre ve Orman
Bakanl›¤› ile Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›
temsilcilerinden oluflur. Bakanl›k, gerekli görmesi halin-
de komisyona di¤er bakanl›klar ile kamu kurum ve ku-
rulufllar›ndan da temsilci ça¤›rabilir.
Komisyon, Bakanl›kça belirlenen tarihlerde toplan›r ve
Bakanl›kça öngörülen Kültür ve Turizm Koruma ve Geli-
flim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin mevkii ve s›n›rlar›-
na iliflkin önerileri inceler ve istiflari nitelikte olan görü-
flünü bu toplant›lar sonucunda birer tutanakla belirler.

Bilgi ve Belgelerin Bakanl›klararas› Komisyona 
Gönderilmesi
Madde 7- Bakanl›kça ilan edilmesi öngörülen Kültür ve
Turizm Koruma ve Geliflim Bölgeleri ve Turizm Merkez-

lerinin mevkii ve s›n›rlar›n› gösteren haritalar ile bu yer-
lere iliflkin 5 inci madde kapsam›nda haz›rlanan aç›kla-
ma raporlar›n› içeren bilgi ve belgeler, Bakanl›klararas›
Komisyonun toplant› tarihinden en az bir ay önce Ko-
misyon üyesi kurulufllara iletilir ve toplant›n›n tarihi bil-
dirilir.

Önerinin Bakanlar Kuruluna Sunulmas›
Madde 8- Bakanl›klararas› Komisyonun görüfllerini içe-
ren tutanak ile birlikte mevkii ve s›n›rlar› haritalar üze-
rinde belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Geliflim
Bölgeleri ve Turizm Merkezleri ilan›na iliflkin öneri, Ba-
kanlar Kurulunun onay›na sunulmak üzere Bakanl›kça
Baflbakanl›¤a gönderilir.
Bakanlar Kurulunca tespit edilen Kültür ve Turizm Koru-
ma ve Geliflim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri, Resmi
Gazetede yay›mlanmak suretiyle ilan olunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeflitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kald›r›lan mevzuat
Madde 9- 7/6/2001 tarihli ve 2001/2672 say›l› Ba-
kanlar Kurulu Karar›yla yürürlü¤e konulan Turizm Bölge-
leri, Turizm Alanlar› ve Turizm Merkezlerinin Belirlenme-
si ‹çin Çal›flma Gruplar›n›n Oluflturulmas›, Görev ve Yet-
kileri ile Çal›flma fiekline ‹liflkin Yönetmelik yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Madde 10- Bu Yönetmeli¤in yay›m› tarihinden önce tes-
pit ve ilan edilen turizm bölgeleri, turizm alanlar› ve tu-
rizm merkezleri yürürlüktedir.

Yürürlük
Madde 11- Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e
girer.

Yürütme
Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
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Yap›lan de¤ifliklikle özel Hastaneler, hastalar›n sa¤l›k
durumlar›n› olumsuz yönde etkilemeyecek ve sa¤l›k hiz-
metlerinin mahiyeti ile ba¤daflmayacak iflyerlerinin bu-
lunmad›¤› müstakil girifl ve/veya giriflleri olan binalarda
faaliyet gösterebilecek. Binan›n hastane olarak kullan›-
lan k›sm›nda ise hiçbir surette baflka amaca yönelik ifl-
yeri bulunamayak ve hastane içerisindeki bir bölüm,
baflka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kifli-
lere kiralanamayacak veya herhangi bir flekilde devredi-
lemeyecek.

Ancak, hastane personeline, hasta ve hasta yak›nlar›na
hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, çicekçi,
berber, lostra gibi birimler iflletilebilecek veya bunlar›n
iflletilmesi için hizmet sat›n al›nabilir veyahut bu hizmet-
ler baflkalar›na gördürülebilecek. Bu türden k›s›mlar,
t›bbi hizmet birimlerinin bulundu¤u yerler ile hasta teda-
vi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamayacak.

Ruhsatland›r›lm›fl yatak kapasitesi en az 50 olan, en az
5 farkl› dahili ve 5 farkl› cerrahi uzmanl›k dal›nda kadro-
lu uzman tabip çal›flt›rmak suretiyle sa¤l›k hizmeti ve-
ren, hasta kabul ve tedavi etti¤i uzmanl›k dallar› için ge-
rekli günün geliflmifl t›p teknolojisine uygun olan tüm
özel hastaneleri kapsayan yeni yönetmelik, baz› konu-
larda yasaklar getirirken, baz› konularda ise özgürlükler
tan›yor.

Yönetmeli¤in, "Bilgilendirme ve Tan›t›m" bafll›kl› bölü-
münün 60. maddesinde, özel hastanelerin t›bbi deonto-
loji ve mesleki etik kurallar›na ayk›r› flekilde, insanlar›
yan›ltan, yanl›fl yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik,
ruhsat›nda yaz›l› kabul ve tedavi etti¤i uzmanl›k dallar›n-
dan baflka hastalar› kabul ve tedavi etti¤i intibas›n›
uyand›ran ve di¤er hastaneler aleyhine haks›z rekabet
yaratan davran›fllarda bulunmalar› yasaklan›yor. Yönet-
melik ayr›ca özel hastaneleri, ruhsat›nda kay›tl› isim d›-
fl›nda baflka bir isim kullanmalar›n› konusunda men
ediyor. Yönetmeli¤in 60. maddesinde ayr›ca flu talimat-
lara yer verildi:

"Özel hastaneler taraf›ndan; sa¤l›¤› koruyucu ve geliflti-
rici nitelikteki bilgilendirme ve tan›t›mlar yap›labilir. Bil-
gilendirme ve tan›t›m faaliyetleri kapsam›nda, yan›lt›c›,
abart›l›, do¤rulu¤u bilimsel olarak kan›tlanmam›fl bilgi-
lere ve talep yaratmaya yönelik aç›klamalara yer verile-
mez. Özel hastaneler; hizmet alanlar› ve sunaca¤› hiz-
metler ile aç›l›fl bilgileri ve benzeri konularda toplumu
bilgilendirmek amac›yla tan›t›m yapabilir ve ilan verebi-
lir. Özel hastaneler taraf›ndan oluflturulan internet site-
lerinde; yer alan her türlü sa¤l›k bilgisi, alan› ile ilgili bil-
gi ve tecrübeye sahip sa¤l›k meslek mensuplar› taraf›n-
dan verilmek zorundad›r. Bu siteler arac›l›¤›yla hiçbir fle-
kilde tedavi edici sa¤l›k hizmetine yönelik bilgiler verile-

28.05.2004 Cuma tarih ve 25475 (As›l) say›l› Resmi Gazete’de ile (27/3/2002 tarihli ve 24708
say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan) Özel Hastaneler Yönetmeli¤i’nin baz› maddelerinde de¤ifliklik
yap›ld›. 

Özel Hastanelerin Müstakil Binalarda Kurulma fiart› Kald›r›ld›
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mez. ‹nternet sayfalar›nda verilen bilginin, son güncel-
leme tarihi aç›kça belirtilir. Yukar›da belirtilen esaslara
uymayan özel hastane sahipleri ve mesul müdürleri
hakk›nda ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uy-
gulan›r."

Özel hastanenin t›bbi hizmet birimleri ayr› binada olamaz

"Özel Hastaneler Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›-
na Dair Yönetmelik"te özel hastanelerin hizmet binas›-
na da baz› yeni düzenlemeler getiriliyor. Sözkonusu yö-
netmeli¤in 10. maddesine göre, özel hastanenin t›bbi
hizmet birimleri, t›bbi hizmeti engelleyecek tarzda ve
hastane binas›ndan veya bina kompleksinden ayr› yer-
de tesis edilemez. Özel hastaneler, hastalar›n sa¤l›k
durumlar›n› olumsuz yönde etkilemeyecek ve sa¤l›k hiz-
metlerinin mahiyeti ile ba¤daflmayacak iflyerlerinin bu-
lunmad›¤› müstakil girifl veya giriflleri olan binalarda fa-
aliyet gösterebilecek. Binan›n hastane olarak kullan›lan
k›sm›nda, hiçbir surette baflka amaca yönelik iflyeri bu-
lunmayacak ve hastane içerisindeki bir bölüm, baflka
bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kiflilere ki-
ralanamayacak veya herhangi bir flekilde devredileme-
yecek. Ancak, hastane personeline, hasta ve hasta ya-
k›nlar›na hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kan-
tin, çicekçi, berber, lostra gibi birimler iflletilebilecek ve-
ya bunlar›n iflletilmesi için hizmet sat›n al›nabilecek, bu
hizmetler baflkalar›na gördürülebilecek. Ancak bu k›-
s›mlar, t›bbi hizmet birimlerinin bulundu¤u yerler ile
hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurul-

mayacak. Yönetmeli¤in 23. maddesinde ise özel hasta-
nelerde, ruhsat›nda kay›tl› her uzmanl›k dal› için yeterli
say›da ve genifllikte, yeterli flekilde havaland›r›lan polik-
linik muayene odas› ayr›lmas› flart› getiriliyor. Poliklinik
muayene odalar›nda hasta muayene masas›, soyunma
bölümü ve lavabo bulunmak zorunda. Kad›n hastal›kla-
r› ve do¤um ile üroloji polikliniklerinde, ayr›ca tuvaletin
bulunmas› gerekiyor. Ayn› Yönetmeli¤in de¤iflik 25.
maddesinin birinci f›kras› da flu flekilde de¤ifltirildi:

"Yatak say›s› elliye kadar ve elli dahil olan özel hasta-
nelerde bir yatak cerrahi, bir yatak dahili uzmanl›k dal-
lar› için ayr›lmak flart›yla en az iki yatakl› yo¤un bak›m
ünitesi kurulmas› zorunludur. Ayr›ca, mevcut di¤er uz-
manl›k dallar›n›n gereklerine uygun olarak kurulacak ko-
roner yo¤un bak›m ünitesi için en az bir yatak; kardiyo-
vasküler cerrahi ve yenido¤an yo¤un bak›m üniteleri için
en az ikifler yatak bulunmas› gerekir. Yatak say›s› elli-
nin üstünde olan hastanelerde, her otuz yatak için birer
yo¤un bak›m yata¤› ilave edilir".

Yönetmeli¤in 31. maddesinin ikinci f›kras›na ise flu ifa-
deler eklendi: "Hastanelerin bütün katlar›nda koridor
genifllikleri en az iki metre olur. Koridorlarda, banyolar-
da ve lavabolarda, hastalar›n kolay hareketine imkan
verecek flekilde tutunma yerleri bulunur. Yap›n›n tafl›y›-
c› sistemi itibari ile kolon ve benzeri ç›k›nt›lar sebebiyle
koridorlardaki genifllik iki metrenin alt›na düflmesi
halinde, sedye trafi¤inin rahat sa¤lanmas› flart› ile iki
metre genifllik flart› bu bölümlerde aranmayabilir".
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l) Anayasa'n›n 124. maddesine göre yönetmelikler,
"...Kanunlar›n ve tüzüklerin uygulanmas›n› sa¤lamak
üzere ve bunlara ayk›r› olmamak flart›yla..." idari organ-
larca ç›kar›lan düzenleyici ifllemlerdir.
30.03. 2004 günlü Resmi Gazete'de yay›nlanan “K›y›
Kanunu’nun Uygulanmas›na Dair Yönetmelik’te De¤i-
fliklik Yap›lmas› Hakk›ndaki Yönetmelik”in de dayana¤›
olan 3621 say›l› K›y› Kanunu'na ayk›r› kurallar içerme-
mesi gerekir.
3621 say›l› yasan›n 4. maddesinde “Tan›mlar” yer al-
m›flt›r. K›y› Yönetmeli¤i'nin 4. maddesinde de “Tan›m-
lar” bafll›¤› alt›nda yasaya koflut düflen düzenlemeler
bulunmaktad›r. 
De¤ifliklik getiren yeni yönetmelik ile “Tan›mlar” bölü-
müne eklenen “Kruvaziyer Liman” tan›m›, 3621 say›l›
yasada yer almamaktad›r,
3621 say›l› yasa, k›y›lardaki yap›laflmalarla ilgili temel
ölçütler getirmifltir. fiöyle ki:
a) K›y›lardan baflka yerde yap›lamayacak olan yap›lar:
Yasa'n›n 6. maddesinin (a) bendine göre bunlar; “tersa-
ne, gemi söküm yeri, su ürünleri üretim ve yetifltirme te-
sisleri...” dir.
b) ‹mar planlar› ile k›y›larda yap›labilecek olan yap›lar:
Yasa'n›n 6. maddesinin (b) bendinde de “iskele, liman,
bar›nak, yanaflma yeri, r›ht›m, dalgak›ran, menfez, isti-
nat duvar›, fener, çekek yeri, kay›khane, tuzla, dalyan,
tasfiye ve pompaj istasyonlar› gibi... alt yap› ve tesis-
ler...” imar plan› kararlar› ile k›y›larda yap›labilmektedir.
Ancak yukar›daki her iki düzenlemede de görülece¤i gi-
bi; k›y›larda, “turizm amaçl› (yeme-içme tesisleri, al›flve-
rifl merkezleri, ... banka hizmetleri, konaklama ünitele-

ri, ofis binalar›)...” yap›lmas›n› kamu yarar›n›n gerektir-
di¤i durumlarda dahi öngören düzenlemeler yer alma-
m›flt›r. Hukuksal dilin çok uza¤›nda kalan ve yeni Yönet-
melik'e göre kamu yarar›ndan da önemli bir kavram bi-
çiminde sergilenen “... ülke tan›t›m› ve imaj›n› üst sevi-
yeye ç›karacak..." nitelemesi, hukuka ayk›r› amaçlar›
gizlemek için getirilen sözcüklerdir.
Yönetmelik de¤iflikli¤i ile 4. maddeye eklenen “Kruvazi-
yer Liman” tan›m›yla, “Sosyal ve Teknik Altyap›” tan›-
m›nda yap›lan de¤iflikliklerin birlikte de¤erlendirilmesi
durumunda, k›y›larda yap›lmayacak yap› türü kalma-
maktad›r. Bu de¤ifliklik, k›y›lar› tümüyle yap›laflmaya aç-
maktad›r. 3621 say›l› yasan›n böyle s›n›rs›z bir yap›lafl-
ma öngörmedi¤i aç›k ve kesindir.
Yönetmelik'in 4. maddesi bafll›bafl›na uygulamay› dü-
zenlememektedir. Bu aç›dan, 4. maddedeki de¤ifliklik-
lerin, uygulamaya konulmad›¤› sürece icrai bir nitelik ta-
fl›mad›¤› savunulabilir. Ancak Yönetmelik'in di¤er mad-
deleri ve özellikle l3. maddedeki de¤ifliklikler, uygula-
may› bu tan›mlara dayand›rmaktad›r. Tan›mlar›n da ya-
saya uygun olmalar› zorunluluk tafl›maktad›r. 
3621 say›l› yasan›n 6. maddesi ile Yönetmelik'in önce-
ki 13. maddesi k›y›larda liman tesisleri yap›lmas›na el-
verifllidir. Bir limanda tamamlay›c› nitelikte hangi ve ne
tür tesislerin yer alaca¤› bilinmektedir. Örne¤in “su, te-
lefon, internet ve benzeri ba¤lant› noktalar›, ... gümrük
alan› hizmetlerinin görüldü¤ü...” yap›lar, bir liman›n ol-
mazsa olmaz tamamlay›c›lar›d›r. Bu tür eklentiler, yö-
netmelik de¤iflikli¤inden önce yap›lan irili ufakl› bütün li-
manlarda, kendi ölçeklerinin gerekti¤i boyutlarda yap›l-
m›flt›r. Yönetmelik de¤iflmese de, daha sonra yap›lacak
limanlarda da bu eklentiler yer alabilecekti.

K›y› Yönetmeli¤i De¤iflikli¤ine ‹liflkin Gözlemler
Güney Dinç - Avukat
fiube Hukuk Dan›flman›

30.03.2004 tarih ve 25418 (As›l) say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan “K›y› Kanunu’nun
Uygulanmas›na Dair Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Yönetmelik”e ‹liflkin fiube Hukuk
Dan›flman›m›z›n Görüflünü B‹lginize Sunuyoruz.
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Ancak, 30.03.2004 günlü yeni de¤ifliklikte bu konulara
afl›r› a¤›rl›k verilmesi, tan›m içerisinde geçen tesis tür-
lerinin çok de¤iflik amaçlara göre yap›laflmas›n›n isten-
di¤i anlam›na gelmektedir. Yani k›saca belirtirsek, yü-
rürlükteki yasa ve yönetmeli¤e göre, esasen “Kruvazi-
yer Liman” yap›labilirdi. Gerçek amaç ise, k›y›larda
3621 say›l› yasan›n olanak vermedi¤i yap›laflmay› ger-
çeklefltirmektir.
2) “Sosyal ve Teknik Altyap› Tesisleri”nin tan›m›nda ya-
p›lan de¤ifliklikler de amac›n›n d›fl›na ç›km›flt›r. Örne¤in
“Dalgak›ran” yap›lmas› için, böyle bir düzenlemeye ge-
rek yoktu. Liman›n fiziki koflullar› gerektiriyorsa, elbette
dalgak›ran da yap›lacakt›r.
Yönetmelik'in önceki tan›m› yeterli bulunuyordu. Ancak
yeni tan›ma eklenen ve “K›y›daki Yap›lara hizmet Veren
Tesisler” tan›m› ile, iki yönlü hukuka ayk›r›l›k oluflturul-
mufltur. fiöyle ki:
a) Kamuya dönük ba¤›ms›z tesisler olan “... yol, mey-
dan, park, çocuk bahçeleri, yeflil alan ve aç›k oto-
park..."lar gibi tesisler, k›y›daki liman ve di¤er yap›lara
ba¤›ml› duruma getirilmifllerdir.
Böylece as›l tesisleri iflletenler, kamusal çevrenin de ifl-
letmecisi ve yetkilisi konumunu edinmifllerdir. Yani k›-
saca liman yöneticisi izin vermeyince, yöre halk›n›n ço-
cuklar›, çocuk bahçesine giremeyecek, yerli halk otola-
r›n› buraya park edemeyecektir. Bu durum, kamu hizme-
tinin kuram ve iflleyifline temelden ayk›r›d›r. Önceki ta-
n›mda bu tür sak›ncalar bulunmuyordu.
b) Bir di¤er sak›nca da, sosyal ve teknik altyap› tesisle-
rini afl›r› ço¤alt›p çeflitlendirerek, mutlaka liman›n içeri-
sinde olmas› gerekmeyen bir çok yap›n›n limana çekil-
mesi sonucunu getirmifltir. Böylece “Kruvaziyer Liman”
ad› alt›nda K›y› Yasas›'n›n olanak tan›mad›¤› her türlü
yap›laflmaya yol aç›lm›fl oluyor. “Sosyal ve Teknik Altya-
p› Tesisleri” tan›m›ndaki bir baflka hukuka ayk›r›l›k da,
“K›y›da yap›lmas› zorunlu olan yap› ve tesisler...” bafll›-
¤› alt›nda, k›y›da yap›lmalar›na zorunluluk olmayan, hat-
ta k›y›larda yap›lmamalar› gereken yap› türlerini de kat-
m›fl olmas›d›r.
3) Anayasa’n›n 43. maddesine göre:
“K›y›lar, Devletin hüküm ve tasarrufu alt›ndad›r. Deniz,
göl ve akarsu k›y›lar›yla, deniz ve göllerin k›y›lar›n› çev-
releyen sahil fleritlerinden yararlanmada öncelikle ka-

mu yarar› gözetilir. “K›y›larla sahil fleritlerinin, kullan›l›fl
amaçlar›na göre derinli¤i ve kiflilerin bu yerlerden yarar-
lanma imkan ve flartlar› kanunla düzenlenir”.
K›y›lar›n, devletin hüküm ve tasarrufu alt›nda bulunma-
s›, bu yerlerin mülkiyet hakk›n›n konusu yap›lamayaca-
¤› anlam›na gelmektedir.
K›y›lar aç›s›ndan devletin negatif yükümlülü¤ü, zorunlu-
luk olmad›¤› koflullarda, k›y›lar› yap›laflmaya açmamak-
tad›r. Bu zorunlulu¤un bir sonucu oldu¤u içindir ki,
3621 say›l› yasada, “K›y›lardan Baflka Yerde Yap›lama-
yacak Olan Yap›lar” tan›m› benimsenmifltir.
Devletin objektif anayasal yükümlülü¤ü ise, hüküm ve
tasarrufu alt›ndaki alanlar› tüm yurtdafllar›n yararlanma
ve kullan›m›na aç›k bulundurmakt›r. K›y›lar› ele geçir-
mek isteyenler olursa, bu sald›r›lar› kovmak, devletin
görevidir. 
K›y› Yönetmeligi'nin 17. maddesinin 9. bendine ekle-
nen yeni kurallarla, sahil fleridiyle birlikte k›y›larda ve
dolgu alanlar›nda yap›lacak planlamalarda “Kruvaziyer
Liman” tan›m›n›n arkas›na s›¤›n›larak, bu limanlar›n ge-
reksinimi olan “... yönetim birimleri, destek birimleri,
bak›m ve onar›m birimleri, teknik ve sosyal altyap› bi-
rimleri ve konaklama birimleri. .”nin de planlanmas› ön-
görülüyor. Böylece devletin hüküm ve tasarrufu alt›nda-
ki k›y›lar›n özel amaçlarla yap›lafl›p kullan›m›n›n hukuk-
sal yollar› aç›l›yor,
Getirilen bendin ikinci paragraf›nda ise, kamu kurum ve
kurulufllara ait alanlarda “... toplumun faydalanmas›
amac›yla turizm yap›lar› ve tesisleri yap›labilece¤i...”
belirtiliyor,
Yürürlükteki hukukun, k›y›lardaki tapulu mülk sahipleri-
ne bile tan›mad›¤› yap›laflma çeflitlili¤i, yönetmelik de-
¤iflikli¤i ile ayr›cal›kl› kifli ve kurulufllar›n “... toplumun
faydalanmas›..." görüntüsü alt›nda kamusal varl›klar›
ele geçirmelerini sa¤l›yor.
Anayasa de¤iflikli¤inin bile yeterli gelmeyece¤i konular-
da, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›'n›n, Anayasa’y›, K›y›
Kanunu’nu de¤ifltirmeden K›y› Yönetmeli¤i'ne ekledi¤i
iki üç bent ile kestirme yoldan amac›na ulaflmas› bek-
lenemez.
Yönetmelik de¤iflikli¤inin Anayasa'n›n 43. maddesine
ayk›r› düfltü¤ü tart›fl›lmayacak kadar aç›kt›r.
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Konur Sok., No:4/2
06650 K›z›lay/ANKARA
Tel : (312) 417 37 27
Faks : (312) 418 03 61
e-posta : info@mimarlarodasi.org.tr

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
1456 Sokak, No:8, D:10
Alsancak/‹ZM‹R
Tel : (232) 421 89 95-422 26 61
Faks : (232) 463 52 12
e-posta : info@izmimod.org.tr

Yar›flma Sekreteryas› 
UIA 2005 ‹stanbul Organizasyon Komitesi Sekreterli¤i

‹stiklal Cad., Büyükparmakkap› Sok., No:1, K:4
Beyo¤lu/‹STANBUL
Tel : (212) 252 94 24-25
Faks :(212) 252 94 23
e-posta : sena@uia2005istanbul.org

Uluslararas› Mimarlar Birli¤i
(UIA) 2005 ‹stanbul XXII.
Dünya Mimarl›k Kongresi
Kapsam›nda Ö¤renci
Yar›flmas› Düzenliyor

Mimarlar Odası’nın evsahipli¤inde gerçeklefltirilecek
olan Uluslararası Mimarlar Birli¤i’nin, XXII. Dünya Mi-
marlık Kongresi, 2005’de ‹stanbul’da toplanacaktır.
UIA ‹stanbul 2005 programı kapsamında, büyük ödü-
lü UNESCO tarafından verilecek olan bir uluslararası
ö¤renci yarıflması düzenlenmifltir. 

Bu yarıflmanın konusu Kongre Bilim Komitesi taraf›n-
dan;
AfiIRI:AfiIRI VE OLA⁄ANÜSTÜ KOfiULLARDA MEKÂN 
YARATMAK 
olarak belirlemifltir.
Yarıflmada amaçlanan, co¤rafi konumları, topo¤rafya-
ları, bitki örtüleri, iklimleri, ekonomik, siyasal ve sos-
yal koflulları sıra dıflı olan, yar›flmacıların kendi seçe-
cekleri farklı ifllevler için mekânlar yaratma ve güçlük-
ler karflısında yaratıcılıklarının sınırlarını zorlama fırsa-
tını gelece¤in mimarlarına sa¤lamaktır.

Yarıflma 1 Eylül 2004 tarihinde ilan edilecek, proje
teslimi Mart 2005 içinde olacak, Uluslararası De¤er-
lendirme Jürisi Mayıs 2005’de toplanacaktır.

Komite, üniversitelerimizin mimarlık bölümlerinin bu
yarıflmaya ilgi duyacaklarını ve ders programlarına ka-
tacaklarını ummakta, Türkiye’den önemli bir katılım
sa¤lanması için destek beklemektedir.

1 Eylül 2005 tarihinden sonra daha ayrıntılı bilgi için:

www.uia2005istanbul.org

Kay›t
Yar›flmaya kay›t ücreti 100.000.000 TL’dir.
Yar›flmaya kat›lmak isteyen Oda üyeleri, bu
mebla¤› Mimarlar Odas›n›n Türkiye ‹fl
Bankas›, Ankara-Meflrutiyet flubesindeki
(4213) 9319 nolu hesab›na yat›rd›klar›na
iliflkin dekontun fotokopisini ve üye kay›t
belgelerini teslim ederek, afla¤›daki
adreslerden kay›t olup flartname alabilirler.  

YARIfiMA
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Tema: UIA 2005 ‹stanbul, mimarl›¤›n küresel gündemi-
ni “fiEH‹RLER: Mimarl›kLAR›n Pazaryeri” temas› alt›nda
tart›flmak için toplanacak. Tema, meslek için son dere-
ce do¤al ama bir o kadar da çeliflkili ve gerilimli bir kav-
ram› temel almaktad›r. Bir metafor olarak  "Pazaryeri"
hem olumlu hem de olumsuz ça¤r›fl›mlar içerir. Metafo-
run olumlu yönleri ço¤ulculuk, çeflitlilik içinde birlik, da-
yan›flma içinde rekabet ve flenlikli bir ortam› akla geti-
rirken, olumsuz yan› bezirganl›¤›, metalaflmay›, vahfli
tüketicili¤i ve karmaflay› iflaret etmektedir.

Kongre’nin alt temalar› da belirlendi:

"Yaflas›n Dünya Kentleri"
• fiehirler: Mimarl›kLAR›n Pazaryeri 
• UIA Proje Yar›flmas› "Yaflas›n Kentler": 

2004 ve Sonras› 

fiehirlerde Mimarl›k ve Yaflam
• Mimarl›k: "Sermaye" 
• fiehirler-Kentler: Geçmifl, Bugün, Gelecek

fiehirlerin Mimarisi
• Mimarl›k, fiehir ve Piyasa 
• fiehirlerin Tasar›m›, ‹nflas› ve Bak›m-Onar›m› 

Meslek ve E¤itimin fiehirle Yüzleflmesi
• Mimarl›k Mesle¤i ve E¤itiminin Yeni Biçimleri
• Mimarl›¤›n Küresel Gündemi Üzerine Dünya 

Mimarlar›n›n Bildirgesi 

Kökler–Dallar, Yeflil–Gri, Kuzey–Güney, Do¤u–Bat›

M‹MARLAR fiEH‹RLER‹ GER‹ ‹ST‹YOR!

UIA 2005 ‹STANBUL
XXII. Dünya Mimarl›k Kongresi
Çal›flmalar› Sürüyor
fiEH‹RLER: Mimarl›kLAR›n Pazaryeri

UIA ‹stanbul 2005 Kongresi 
Kat›l›m Ücretini Taksitle
Ödeme Olana¤› Haziran
2004 Sonunda Bitiyor...

KAYIT ÜCRETLER‹ 

30 Haziran 2004'e kadar 
KATILIMCI 300 ABD Dolar›
Ö⁄RENC‹ 150 ABD Dolar›
REFAKATÇ‹ 200 ABD Dolar›

Ocak - May›s 2005 aras› 
KATILIMCI 350 ABD Dolar›
Ö⁄RENC‹ 150 ABD Dolar›
REFAKATÇ‹ 250 ABD Dolar›

1 Haziran 2005'den sonra
KATILIMCI 400 ABD Dolar›
Ö⁄RENC‹ 150 ABD Dolar›
REFAKATÇ‹ 300 ABD Dolar›

• Kay›t ücretlerine KDV dahildir.

UIA 2005 Istanbul Kongresine Kay›t için:
http://www.uia2005istanbul.org/registration.php

Kongreye 30 Haziran 2004 tarihine kadar kay›t
yapt›ranlar, kay›t bedeleni kredi kart›yla 6 eflit
taksitte ödeyebileceklerdir,
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Mimarlar Odas› taraf›ndan yürütülen UlA'n›n “Kentsel

Yerleflmeler ve Do¤al veya Di¤er Afetler” Çal›flma Prog-

ram› kapsam›nda,  1-17 Temmuz 2004 tarihleri aras›n-

da izmir'de uluslararas› bir yaz okulu düzenleniyor. 

Yaz okulu, afet konusunda ö¤rencilerin bilincini art›rma-

y›, çeflitli acil durumlar için ö¤rencilerin çözüm üretme

kapasitelerini gelifltirmeyi ve güvenli yap›l› çevre-güven-

li yap› tasar›m› becerilerini gelifltirmeyi amaçl›yor. Tüm

derslerin ve proje çal›flmalann›n ingilizce yürütülece¤i

yaz okuluna çeflitli UIA üyesi ülkelerden toplam 18 ö¤-

renci kat›lacak. 

Konferanslar ve stüdyo çal›flmalanndan oluflan ders

program›, afet yönetimi, risk tan›t›m›, planlama ve kent-

sel tasar›m ilkeleri, yerleflme ve konut politikalar›, afe-

te duyarl› yap› tasar›m› konular›n›; ayr›ca afetlerle iliflki-

li yasal düzenlemeler, sosyal doku ve zemin sorunlar›-

n› kapsayacak. Yaz okulu sonucunda baflar›l› bulunan

kat›l›mc›lara birer sertifika verilecek.

Bilgi için: 

UIA Program Direktörü: Emine Komut

eminekomut@mimarlarodasi.org.tr

“Moskova Nehir Boyu Geliflimi”
Konuflmac›: Polina Nozdratcheva

Tarih :13 Temmuz 2004 - Sal›
Saat :18.00
Yer :Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

2004 UIA YAZ OKULU: M‹MARLAR
ve AFETLER
kapsam›nda

2004 UIA YAZ OKULU: 

M‹MARLAR ve AFETLER
‹ZM‹R’DE DÜZENLEN‹YOR

SÖYLEfi‹
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Lübnan iç savafl›nda y›k›ma u¤rayan Beyrut
kent merkezinin restorasyonu ve yeniden infla-
s›yla görevli olarak Lübnan Hükümeti taraf›n-
dan May›s 1994’te oluflturulan SOLIDERE ku-
ruluflu, Beyrut kentinin ana aks› (Grand Axis)
ve fiehitler Meydan›’n› (Martyrs’ Square) konu
alan bir uluslararas› kentsel tasar›m fikir proje-
si yar›flmas› açm›flt›r. 

AMAÇ ve PROGRAM 
Yar›flman›n amac›, iç savafltan 15 y›l sonra iyilefltirme
çal›flmalar› sürdürülmekte olan kentin yeniden birlefl-
mesine katk›da bulunmak, Beyrut için yeni bir bölgesel
profil yaratmak ve bu iki tarihsel ögeye (Ana Aks ve fie-
hitler Meydan›) yeni bir kimlik sa¤lamak üzere bir kent-
sel konsept elde etmektir. 
Beyrut’un 191 hektar yüzölçümündeki bir alan› için ha-
z›rlanan master plan çerçevesinde kentin alt yap›s› ye-
nilenmifl, yaklafl›k 300 yap› restore edilmifl ve yeni pro-
jeler gerçeklefltirilmifltir. 
Yar›flma alan›, gelecekteki bir medya ve iletiflim merke-
zi rolü için yüksek teknoloji multi-media iletiflim altyap›-
s› ile donat›lmakta, yeni ekonomiye ve yeni biliflim tek-
nolojilerine uyarlanmaktad›r. Proje önerilerinden, kent
yaflam›na yeni bir kültürel boyutta kentin arkeolojik ve
tarihsel miras› ile bütünleflmesi olana¤›n›n verilmesi ve
Beyrut’a bir dünya kenti olabilmesi için gereken ifllevle-
rin yarat›lmas›na yönelik fikirlerin üretilmesi beklenmek-
tedir. 

YARIfiMA JÜR‹S‹ 
Fouad Awada, (LÜBNAN) • Roueida Ayache, mimar (FRANSA) 
Donald Bates, mimar (AVUSTRALYA) • Rodolfo Machado, mimar
(ABD) • Joan Busquets, mimar (‹SPANYA) • Samir Khalaf, sosyo-

log (LÜBNAN) • Chong Chia Goh, mimar (S‹NGAPUR) – UIA Tem-
silcisi • Bernand Khoury, mimar (LÜBNAN) – Yedek Üye • Mori-
zio Marzi, mimar (‹TALYA) Yedek Üye / UIA Temsilcisi

ÖDÜLLER 
1.Aflama 
‹ki aflamal› yar›flman›n, birinci aflamas›nda profesyonel
mimarlar›n ve mimarl›k ö¤rencilerinin projeleri ayn› jüri
taraf›ndan ayr› ayr› de¤erlendirilecektir. 

1.Aflama Mimarl›k Ö¤rencisi Kategorisi Ödülleri

1. Ödül : 10 000 ABD Dolar› 
2. Ödül : 7 500 ABD Dolar› 
3. Ödül : 5 000 ABD Dolar› 
3 Adet Mansiyon herbirine : 2 500 ABD Dolar›

2.Aflama 
Birinci aflamaya kat›lan profesyonel mimar kategorisin-
deki projelerden jürice seçilen 5-7 projenin müellifleri
yar›flman›n ikinci aflamas›na davet edileceklerdir. ‹kinci
aflama için seçilen projelerin herbirine 30. 000 ABD
Dolar› ödenecektir. 

2.Aflama Profesyonel Mimar Kategorisi Ödülleri 

1. Ödül : 70 000 ABD Dolar› 
2. Ödül : 30 000 ABD Dolar› 
3. Ödül : 20 000 ABD Dolar› 

KAYIT ‹fiLEMLER‹ 
Kay›t ücreti mimarl›k ö¤rencileri için 120 ABD Dolar›,
profesyonel mimarlar için 250 ABD Dolar›’d›r. 

BEYRUT KENT ANA AKSI ve fiEH‹TLER MEYDANI  KENTSEL TASARIM
YARIfiMASI (BEYRUT – LÜBNAN)
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Kay›t ifllemleri, yar›flman›n afla¤›daki internet sitesin-
den on-line yap›lacakt›r. 

beirutmartyrssquare.com <http://beirutmartyrssqu-
are.com/>  

1.AfiAMA TAKV‹M‹ 

Yar›flman›n ilan›: 18 Haziran 2004 
Yar›flmaya kay›t için son gün: 23 Temmuz 2004 
Projelerin teslimi: 1 Ekim 2004 
Posta ile gönderilen projelerin kabulü için son gün: 

7 Ekim 2004 
Jüri toplant›s›: 14-16 Ekim 2004 

2.AfiAMA TAKV‹M‹ 

‹kinci aflaman›n bafllamas›: 1 Kas›m 2004 
Projelerin teslimi: 15 Nisan 2005 
Jüri toplant›s›: 2-6 May›s 2005 
Sonuçlar›n aç›klanmas›: 6 May›s 2005 
Sergi: May›s 2005 

TESL‹M ED‹LECEK DOKÜMAN 

Yar›flman›n birinci aflamas›na 2 adet A1 (841 mm x
594 mm) pafta üzerinde 1/1000 ölçekli konsept çal›fl-
malar›, çizimler ve resimler ile gerekli ölçeklerde özel
tasar›m detaylar› teslim edilecektir. Ayr›ca, 1500 söz-
cü¤ü aflmayan bir aç›klama raporu da istenmektedir.
Yar›flman›n ikinci aflamas›na ça¤r›lan profesyoneller
projelerinin detayland›r›lm›fl bir çal›flmas›n› jüriye suna-
caklard›r. 

‹LET‹fi‹M ve B‹LG‹ 

E-mail: info@beirutmartyrssquare.com

Tel : 00.9611.980 650 

Fax : 00.9611.981 136 

Binalarda Yer Alacak Mimar 
Plaketleri

•Plaket boyutlar› 13.00x13.00 cm.dir (Megaron: 10.00x10.00 cm.)
•Plaket malzemesi dayan›kl› ve paslanmaz metal malzeme olmal›d›r
•Tarih “Yap› Kullanma ‹zni” al›nd›¤› y›l olarak yaz›lacakt›r.

Yap›n›n müellif mimar›n›n isminin yaz›ld›¤› plaketin
uygulama (inflaat) bittikten sonra yap›n›n uygun bir
yerinde yer almas›n› öngören Mimarlar Odas› 36. Dö-
nem Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 25 fiubat
2000 tarihli 36/32-19 no’lu karar›n› tekrar dikkatini-
ze sunuyoruz.
5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (4110
say›l› yasayla de¤iflik) 15. maddesi ve Kültür Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu’nun 5 Kas›m 1999
tarih ve 660 say›l› ilke karar›na dayanarak gelifltirilen
ve tüm mimarl›k ürünlerinde yaflama geçirilmesi öngö-
rülen uygulama için bir plaket örne¤i haz›rlanm›flt›.
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2004 Y›l› ve
Önceki y›llara ait

aidatlar›n›z›
Taksitlendirerek 
Ödeyebil i rsiniz.

[ 78.000.000 TL. ]

2012 Olimpiyat Oyunlar› için 1 Haziran 2004 tari-
hinde 29.000 Euro ödüllü uluslararas› bir mimarl›k
yar›flmas› aç›ld›. Yar›flmada, Paris 2012 ve Pavillon
de l'Arsenal organizasyonlar›n›n oda¤› olacak nitelik-
te, Paris hakk›ndaki bilgilere, dokümanlara rahatl›k-
la ulafl›labilcek, ayn› zamanda sergi salonunu da
içeren bir merkez tasarlanmas› amaçl›yor.

Les Batignolles'e dikilecek Olimpik Simge için dünya-
n›n her yerinden mimarlar tasar›mlar›n› sunabilecek.
Paris'in kent merkezine kurulacak olimpiyat köyü ile
kentin 2012 olimpiyat oyunlar›na gelmesi beklenen
kalabal›k grubu rahatl›kla a¤›rlayabilmesi hedefleni-
yor.

Paris'in kuzey bat›s›nda 17. bölge olarak adland›r›-
lan ve 50 hektar büyüklü¤ündeki çöküntü bölgesi
Les Batignolles, kent planc›lar› ve geliflimciler tara-
f›ndan 1950'den beri dokunulmam›fl olarak duruyor.
‹ki yar›flma grubu aras›nda konumlanan ve dünyan›n
dört bir yan›ndan gelecek atletlere konaklama imka-
n› sa¤layan Paris Olimpiyat Köyü 10 hektarl›k bir ala-
na yay›l›yor.

Olimpik Simge'nin bu alan› betimlemesi ve bölgenin
kaderini sembolize etmesi bekleniyor. Kente ça¤dafl
bir anlam verecek flekilde, bölgenin amblemi olmas›
ve etkinli¤in anlam›n› ifade etmesi isteniyor. Genifl
bir araziye konumlanacak bu köyün, farkl› görünüm-
lerinin yan› s›ra farkl› bak›fl aç›lar›n› da yaratacak,
gelece¤i tahmin edebilecek, hayal edebilecek, tasar-
layabilecek bir yer olmas› ümit ediliyor.

Paris'in Olimpik
Simgesi Tasar›m› ‹çin
Uluslararas› Mimarl›k
Yar›flmas› Aç›ld›

fiube Kütüphanemize 
Yeni Gelen Yay›nlar

TMMOB Genel Kurul Bildirgeleri May›s 2004 TMMOB

Sürekli Mesleki Geliflim Program› Bilirkiflilik E¤itimi

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Teknoloji TMMOB

Mühendislik Mimarl›k Öyküleri - I TMMOB

TMMOB 50. Y›l Andac› TMMOB

Ve Mimarl›k Gürhan Tümer

Mimarl›k Y›ll›¤›-2 Kolleksiyon Yay›nlar›
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Koleksiyon Mobilya taraf›ndan sürdürülen "Mi-
marl›k Y›ll›¤› – Türkiye’de Mimarl›k" çal›flmala-
r›n›n ikincisinin yay›mlanmas› ile birlikte, ayn›
süreçte de¤erlendirilen ve daha genifl bir seç-
kiyi kapsayan "Mimtoloji – 2000 Sonras› Tür-
kiye’de Mimarl›k Antolojisi" web sitesi 1998 –
2004 y›llar› aras›nda tamamlanm›fl 238 yap›-
dan oluflan içeri¤iyle Haziran 2004 tarihinde
yay›na geçti.

Kullan›c›lar›n www.mimtoloji.com adresinden
ulaflabilecekleri sitede, yap› türlerine göre s›-
n›fland›r›lm›fl Antoloji 2000’den 121; Antoloji
2004’ten 117 yap›, foto¤raf ve bilgileriyle yer
al›yor.

"Mimtoloji" web sitesinin yay›na girmesi ile di-
leyen herkes, kayda de¤er buldu¤u yap›lar› o
dönemin seçici kurulu taraf›ndan de¤erlendir-
meye al›nmak üzere site arac›l›¤› ile önererek
çal›flmaya katk›da bulunabilecek.

Antoloji yay›n dönemlerinde, yeni yap›lar›n ek-
lenmesiyle güncel Türkiye Mimarl›¤›’n› belgele-
me yolunda önemli bir katk› sa¤lamas› amaç-
lanan www.mimtoloji.com, Türkçe ve ‹ngilizce
olarak haz›rland›.

‹letiflim:

Hac› Osman Bay›r› No:35 Tarabya 34457 ‹stanbul
(0-212) 212 13 20 (pbx)  o  faks: 223 40 25
e-posta: bilgi@mimtoloji.com

2000 SONRASI TÜRK‹YE’DE
M‹MARLIK ANTOLOJ‹S‹

www.mimtoloji.com

Renzo Piano &
Building
Workshop Sergisi
Mimarl›k
Müzesi'nde

2004 Avrupa Kültür Baflkenti Cenova'daki çeflitli et-
kinliklerden biri olan Renzo Piano & Building Works-
hop Sergisi, 31 Ekim 2004'e kadar Museo Luzzati'de
sürecek. 

Renzo Piano & Building Workshop Sergisi Cenova ve
Paris'teki ünlü RPBW (Renzo Piano & Building Works-
hop) stüdyolar›n›n atmosferini Rönesans üslubundaki
Porta Siberia'da yeniden yaratmay› amaçl›yor. ‹zleyicil-
er; tasar›mlar, foto¤raflar ve maketlerle donat›lm›fl
sergi mekân›nda Renzo Piano'nun dünyan›n birçok
yerinde genifl bir çeflitlilikte üretti¤i mimari yap›tlar›n›n
niteli¤ini kavr›yorlar.

Yap›tlar›nda do¤al ve insanl› çevreye, ekolojik teknolo-
jiye gösterdi¤i özenle tan›nan Piano'nun bu sergisi, k›-
sa bir süre önce yaflama veda eden, Italia Nostra'n›n
eski baflkan›, ünlü çevreci ve Piano'nun yak›n dostu
Mario Fazio'ya adanm›fl.

Renzo Piano & Building Workshop sergisinin 15 May›s
2004'teki aç›l›fl törenine mimarl›k çevrelerinin önemli
adlar› da kat›ld›. Aç›l›fl töreni ile, sergide yer alan ya-
p›tlar ve Piano'nun Cenova'daki yap›tlar›ndan bir bölü-
mü Do¤an Hasol taraf›ndan Mimarl›k Müzesi için fo-
to¤rafland›. Mimarl›k Müzesi'nde, Galeri alt›nda yer
alan sergi; "Sergiden Görünümler", Mimar›n "Tamam-
lanm›fl ve Yap›m Aflamas›ndaki Projeler"i ve "Tasar›m
aflamas›ndaki Projeler" bafll›klar›ndan oluflmaktad›r.

www.mimarlikmuzesi.org
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Literatür Yay›nlar›, ‹stanbul, Mart-2004, 
ISBN: 975-04-0265-0, 14x21 cm., 228 s.

“Tümer, okurlar›na dünyay› mucizevi biçimde daha iyi
k›lacak yollar önermiyor. Bizi kendi argümanlar›na
inand›rmak, savlar›na ikna etmek gibi bir niyeti de
yok.
Birkaç bildik önermeden yola ç›k›p ak›l yürüterek her
sorunu çözümleyece¤ini sanan safdillerden de¤il o.
Okuyucusunu sürekli olarak mimarl›k bilgisinin kay-
gan zemininde gezdiriyor. Oras›n› özellikle kayganlafl-
t›rd›¤› da söylenebilir. Öte yandan, onun metinlerinde
okunanlar›n önemli bir kesimi baflka mimarl›k düflün-
cesi kitaplar›nda “ifllenmesine” al›fl›k oldu¤umuz tür-
den bilgiler de¤il.
‹fleyararl›¤› mimarl›kla ba¤lant›s› tan›mlanmam›fl anla-
t›lar›n ve amac› mimarl›k olmayan etkinliklerin içinde
yer alan mimarl›¤› ar›yor. Din kitaplar›n›n, edebi metin-
lerin, ilk yüksek kültürlerin yaz›lar›n›n sat›r aralar›nda-
ki mimarl›klar› aç›¤a ç›kar›yor.”

U¤ur Tanyeli

Mimarl›k Y›ll›¤› 2
Türkiye’de Mimarl›k 2004

Koleksiyon Yay›nlar›, ‹stanbul, May›s-2004,
ISBN: 975-97143-2-9, 23x32.5 cm., 197 s.

Koleksiyon Mobilya’n›n öncülü¤ünde, Türkiye’de mimar-
l›¤›n geliflimini do¤ru izlemek ve izlenmesini sa¤lamak
amac›yla haz›rlanan “Mimarl›k Y›ll›¤› 2 – Türkiye’de Mi-
marl›k 2004” yay›nland›. Türkiye mimarl›¤›n›n ulusal ve
uluslararas› platformlarda sayg›nl›k kazanmas› ve ülke-
mizde ça¤dafl anlamda yerel ve evrensel nitelikler tafl›-
yan bir mimarl›¤›n oluflmas›na katk› sa¤lanmas› amac›y-
la tasarlanan bu çal›flma, Dr. Mine Kazmao¤lu’nun edi-
törlü¤ünde haz›rland›.
Türkçe ve ‹ngilizce olarak yay›mlanan y›ll›kta, Türkiye’de
son 3,5 y›l içinde tamamlanan yap›lar aras›ndan, öneri-
len 203’ü içinden seçilen 51 proje yer ald›. Yap›lar›n se-
çiminde Abdi Güzer, Haydar Karabey, Mine Kazmao¤lu,
U¤ur Tanyeli ve Atilla Yücel’den oluflan Seçici Kurul gö-
rev yapt›. ‹stanbul, Antalya, Ankara, Manisa ve Trab-
zon’un da aralar›nda bulundu¤u 15 ilden büro, e¤itim,
konaklama, konut, kültür, rekreasyon, sa¤l›k, ticaret,
ulafl›m alanlar›nda tasarlanan projeler seçildi.
‹lki 2000 y›l›nda yay›mlanan ve mimarl›k bilincini olufltur-
may›, Türkiye’deki nitelikli mimari üretimin bir panorama-
s›n› çizmeyi hedefleyen y›ll›kta, tek yap› ölçe¤inden kam-
pus ve yerleflim ölçe¤i alan›na kadar, kamusal ya da
özel tüm yap› türleri de¤erlendirildi. ‹ç mekan düzenleme
ve restorasyon çal›flmalar› ise kapsam d›fl› b›rak›ld›.

YAYIN TANITIM

Ve Mimarl›k
Gürhan Tümer
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Talent Danza’dan 
"Tango Flamenco" 
Jarcamora Flamenco Toplulu¤u 
& Nuevo Tango Toplulu¤u
Koreograf: Antonio Najarro
29 Haziran 2004, Sal›
Kültürpark Aç›khava Tiyatrosu
100 milyon (VIP), 40 milyon, 30
milyon, 20 milyon TL.

"Phaedra"(Tragedya) 
Racine
Diachrono Tiyatro Toplulu¤u
Yönetmen : Costas Arzoglou
30 Haziran 2004, Çarflamba
Efes Antik Tiyatro 
100 milyon (VIP), 30 milyon, 
20 milyon TL.

Berlin Oda Orkestras›
fief ve Solist: Katrin Scholz
1 Temmuz 2004, Perflembe
Celsus Kütüphanesi
100 milyon (VIP), 30 milyon TL.

Akbank Oda Orkestras›
fief: Cem Mansur
Solist: Marian Gerass, panflüt
3 Temmuz 2004, Cumartesi
Çeflme Kalesi

"Ç›plak Ayakl› Diva"
Cesaria Evora "Aflk›n Sesi"
5 Temmuz 2004, Pazartesi
Çeflme Kalesi
100 milyon (VIP), 50 milyon TL.

"Rise and Fall"- Bale
Sylvie Guillem
Michael Nunn, William Trevitt
7 Temmuz 2004, Çarflamba
E.Ü. Kampüs Kültür Merkezi
100 milyon (VIP), 50 milyon TL.

Üniversiade 2005 ‹zmir’e
Merhaba Konserleri

Bremen Gençlik Senfoni
Orkestras› 
Heiner Buhlmann, flef
Tammo Schülke, korno 
14 Temmuz 2004, Çarflamba 
Gündo¤du Meydan› Izmir

15 Temmuz 2004 Perflembe
Bostanl›- Karfl›yaka
Ücretsiz
VIP biletler d›fl›nda ö¤renci, ö¤-
retmen, emekli ve 65 yafl üstü-
ne yüzde 50 indirim uygulan-
maktad›r...

18. Uluslararas› 
‹zmir Festivali

23 Haziran – 15 Temmuz 2004

Biletler:
‹KSEV: (0-232) 482 00 90
Fuar Lozan Kapısı: (0.232) 482 03 08
B‹LET‹X: (0.216) 556 98 00
www.biletix.com

Festival konusunda, gerekli bilgi
www.iksev.org /
www.izmirfestvali.org 
adreslerinden edinilebilir. 
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Aidatlar›n›z› afla¤›daki formu doldurup 
463 52 12 numaral› faks›m›za yollayarak ödeyebilirsiniz

KRED‹ KARTI ‹LE A‹DAT ÖDEME FORMU *
Ad› ve Soyad› : 

Oda Sicil No :                                                     Do¤um Tarihi :

Adres :

Posta Kodu :                                                     ‹l : 

Telefon no :                                                     Faks no : 

e-posta : 

Toplam aidat miktar› :                                                     TL.

Taksit say›s› :                                                     Taksit miktar› : TL/ay.

Yukar›da belirtti¤im aidat bedelini,  .......................... ay›ndan itibaren taksitlendirilerek takibeden her ay›n ......... ’sinde afla¤›da
belirtti¤im kredi kart› hesab›ma borç kaydediniz.

Kart No (VISA): Güvenlik Kodu:

Son Kullanma Tarihi:

Yukar›da belirtti¤im tutar›n, VISA kredi kart› hesab›na borç kaydedilerek 
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ile Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Alsancak fiubesi 
nezdindeki ilgili hesaplar›na, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ile Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. 
aras›nda belirlenen koflullar çerçevesinde alacak kaydedilmesini kabul ediyor ve 
bu konuda Türkiye ‹fl Bankas› A.fi.’ni  yetkili k›l›yorum.

Tarih: .... / .... / ........ ‹mza:

* Bu form yaln›zca VISA kredi kartlar›nda kullan›lmaktad›r. 
Di¤er kartlar için flubemizi arayabilirsiniz.

TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹
ADINA SAH‹B‹ VE YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ

TAMER BAfiBU⁄

Ayda Bir Yay›mlan›r.

1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R

Tel: (0.232) 465 24 31 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr

http://www.izmimod.org.tr

SAYI : 2004/5
Bask›: TÜKELMAT A.fi. (0.232) 461 96 42

Bask› Tarihi: 29 / 06 / 2004


