


Etkinlik/Yar›flma 

1Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Her y›l Ekim ay›n›n ilk Pazartesi günü Dünya Mimarl›k Günü
olarak kutlanmakta ve izleyen hafta içerisinde çeflitli etkin-
likler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler çerçevesinde Mimar-
lar Odas› ‹zmir fiubesi’nin açm›fl oldu¤u afifl yar›flmas›n›n
amac›: Mimarl›k mesle¤ine veya mimara neden gereksinim
duyuldu¤unun topluma anlat›lmas›d›r. Mimarl›k nedir, mi-
mar kimdir sorular›na aranacak yan›tlarla, toplumun herhan-
gi bir kesiminin kolayl›kla alg›layabilece¤i ürünler elde edil-
mesi beklenmektedir. Seçici Kurul taraf›ndan ödül almaya
hak kazanan ve sergilenmeye de¤er bulunan afifller, aç›la-
cak olan bir sergiyle tan›t›lacak ve Mimarlar Odas› taraf›n-
dan düzenlenecek etkinliklerde kullan›lacakt›r.
Kat›l›m Koflullar›:
a. Yar›flma, tüm tasar›mc›lara ve tasar›m ö¤rencilerine aç›k-
t›r. Kat›l›mc› tasar›mc›lar›n, e¤itimi ya da tecrübesi ile ilgili
bir s›n›rlama yoktur. Seçici Kurul ve yak›nlar› yar›flmaya ka-
t›lamazlar. 
b. Yar›flmaya kat›lan ürünler (1)bütün olarak, (2)içerdikleri
görseller ve (3)içerdikleri metinler aç›s›ndan özgün olmal›,
k›smen veya tamamen kopya edilmifl, tümü veya bir bölümü
daha önce baflka amaçla kullan›lm›fl, yay›mlanm›fl olmama-
l›d›r. Bu gibi istenmeyen bir durumun jüri taraf›ndan de¤er-
lendirme s›ras›nda veya sonuçlar›n aç›klanmas›ndan sonra
tespit edilmesi halinde tutanak tutularak çal›flma yar›flma
d›fl› b›rak›lacak, ödül kazanm›fl olsa dahi ödülü geri al›na-
cakt›r. Bu çerçevede yar›flma sonuçland›ktan sonra 3. fla-
h›slar taraf›ndan iddia edilecek her türlü telif hakk› taleple-
rinden jüri sorumlu de¤ildir, do¤acak yasal sorumluluklar›n
tümü kat›l›mc›ya ait olacakt›r.
c. Her yar›flmac› istedi¤i say›da afiflle yar›flmaya kat›labilir. 

d. Yar›flmaya kat›lan tüm afifller bedelsiz ve süresiz olarak
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’ne ait olacak, yar›flma sonra-
s›nda iade edilmeyecektir. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ya-
r›flma yolu ile elde etti¤i bu afiflleri, televizyon, internet ve
di¤er her türlü ortamda yay›mlama; katalog, broflür, afifl, ki-
tap, ajanda, takvim, CD, video ve di¤er ortamlara alarak ya-
y›n›n› ve da¤›t›m›n› yapma, ayr›ca yurt içi ve yurt d›fl›ndaki
e¤itim ve kültür kurumlar›na gönderme hakk›na sahip ola-
cakt›r. 
e. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nden veya www.izmi-
mod.org.tr adresinden temin edilebilecek olan kat›l›m form-
lar›n›n kat›l›mc›lar taraf›ndan eksiksiz olarak doldurulmas›
gerekmektedir. Kat›l›mc›, kat›l›m formu ile birlikte yar›flma
flartlar›n› kabul etti¤ine dair belgeyi de imzalayacakt›r. 
f. Yar›flma flartnamesine uymayan baflvurular, niteli¤ine ba-
k›lmaks›z›n diskalifiye olacakt›r. 
Son Teslim Tarihi: 15 Eylül 2006 Saat: 18.00 
Ödüller: Her biri 2.500 YTL tutar›nda 6 adet eflit baflar› ödü-
lü verilecektir.

Seçici Kurul:
Ahmet S‹PAH‹O⁄LU Prof. Dr. (D.E.Ü. GSF Grafik Bölüm Baflkan›)

Ömer DURMAZ Ö¤r. Gör. (D.E.Ü. GSF Grafik Bölümü) 

Deniz DOKGÖZ Arfl. Gör. (D.E.Ü. Mim. Fak. Mimarl›k Bölümü)

Haluk ERKMEN Sanat Yönetmeni   

‹lker ÖZDEL Y.Mimar 

Ayr›nt›l› bilgi ve yar›flma flartnamesi için iletiflim adresi: 
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
1456 Sk. No: 8 Kat: 4 Alsancak ‹zmir 
Tel: (0232) 463 6625  Faks: (0232) 463 5212 
www.izmimod.org.tr  info@izmimod.org.tr 

Dünya Mimarl›k Haftas› Kapsam›nda 
Ulusal Afifl Yar›flmas› Düzenliyoruz
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Etkinlik/Yar›flma

Her y›l Ekim ay›n›n ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Mimar-
l›k Günü bu y›l 2 Ekim Pazartesi günü kutlan›yor. Uluslararas›
Mimarlar Birli¤i taraf›ndan bugün için belirlenen tema ise;
"kentler, umudun m›knat›slar›". Teman›n seçilme sebebi,
kentlere olan yo¤un göçün gözard› edilemeyecek boyutlar›d›r.
1950’de dünya nüfusunun üçte biri kentlerde yaflarken, 50 y›l
sonras›na gelindi¤inde bu oran yüzde elliye ç›k›yor. 2050 y›l›
için öngörülen ise üçte iki oran›na ulaflmas›. Kentleri bir çe-
kim merkezi olarak iflleyen bu seneki tema ba¤lam›nda Mi-
marlar Odas› ‹zmir fiubesi "kentlerde insanlar› mutlu eden
yerler, mekanlar" üzerine bir foto¤raf yar›flmas› düzenlemek-
tedir. Elde edilecek eserlerin, bu y›l 2 – 9 Ekim tarihleri ara-
s›nda kutlanacak olan Dünya Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kap-
sam›nda sergilenmesi amaçlanmaktad›r. 
Yar›flma Koflullar› 
a. Yar›flma, Seçici Kurul Üyeleri d›fl›nda foto¤rafa ilgi duyan
herkese aç›kt›r.
b. Çal›flmalar 18x24cm’e bask› al›narak teslim edilecektir.
Eserler, sergileme amac›yla daha büyük boyutlarda kullan›la-
caklar›ndan dolay› ayr›ca, 5x5 cm. caml› çerçeveye konulmufl
"35 mm renkli saydam/negatif" veya k›sa kenar› en az 20
cm., uzun kenar› ise en fazla 60cm. olacak flekilde 300 dpi
çözünürlükte tif format›nda (CMYK olarak düzenlenmifl)
CD’de teslim edilmesi zorunludur. Daha önce ödül alm›fl ve
yay›mlanm›fl foto¤raflar ile yar›flmaya kat›l›namaz. 
c. Yar›flmaya her yar›flmac› en fazla 3 eserle kat›labilir.
d. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, yar›flma yolu ile sergilenme-
ye de¤er bulunan foto¤raflar›, televizyon, internet ve di¤er her
türlü ortamda yay›mlama; katalog, broflür, afifl, kitap, CD, vi-
deo ve di¤er ortamlara alarak yay›m›n› ve da¤›t›m›n› yapma,
ayr›ca yurt içi ve yurt d›fl›ndaki e¤itim ve kültür kurumlar›na
gönderme hakk›na isim belirtmek flart› ile sahip olacakt›r.
e. Yar›flmaya gönderilen foto¤raflar üzerinde yar›flmac›n›n
kimli¤ini belirten ad, imza vb. iflaretler bulunamaz.
f. Her foto¤rafa, yar›flmac› taraf›ndan befl rakamdan  oluflan
bir rumuz verilecektir. Rumuz; bask›lar›n ve dia çerçevelerinin
sa¤ arka köflelerine  yaz›lacakt›r. Yar›flmaya birden çok foto¤-
rafla kat›lan yar›flmac›lar, her foto¤raf için ayn› rumuzu kulla-
nabilirler.

g. Yar›flmac› tüm foto¤raflar›n› tek bir kimlik zarf› içerisinde
düzenleyebilir. Kapal› kimlik zarf›n›n üzerinde , kat›l›mc›n›n fo-
to¤raf› için kulland›¤› "Rumuz" ile "Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi Foto¤raf Yar›flmas›" deyimi bulunacakt›r. Bu zarf üzerin-
de kat›l›mc›n›n kimli¤ini belirtecek herhangi bir iflaret ve yaz›
bulunmayacakt›r. Kimlik zarf›n›n içinde  ise kat›l›mc› kimlik
formu bulunacakt›r. 
h. Yar›flmaya gönderilecek foto¤raflar elden, posta ya da kar-
go yolu ile, en geç 15 Eylül 2006 Cuma günü saat 18:00’e
kadar;                 
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 
1456 Sk. No: 8 Kat: 4 Alsancak ‹zmir  adresine teslim edil-
mifl veya ulaflt›r›lm›fl olmal›d›r. Belirtilen tarih ve saatten
sonra teslim edilecek foto¤raflar, hangi nedenle olursa ol-
sun yar›flmaya kat›lamazlar. Postada oluflacak zarar, gecik-
me ve kay›plardan yar›flma düzenleyicileri sorumlu tutula-
maz.
i. Sergileme d›fl›ndaki foto¤raflar, sergi bitiminden sonra öde-
meli kargo ile iade edilecektir. Postadaki aksakl›k, hasar ve
kay›plardan Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi sorumlu tutulamaz.
Ayr›ca, gönderildi¤i adreste teslim al›nmad›¤› için geri dönen
foto¤raflar›n, iki ay sonra iadesinden sorumlu olunmayacak-
t›r.
Son Teslim Tarihi: 15 Eylül 2006 Saat:18.00  
Ödüller: Birincilik ödülü 2 000 YTL olup, ayr›ca 10 000 YTL
ödül, sergilenmeye de¤er bulunan eser sahipleri aras›nda
paylaflt›r›lacakt›r. 
Seçici Kurul: Gökhan Birinci Yard.Doç.Dr., (DEÜ GSF Foto¤raf
Bölümü) Emel Kay›n Yard. Doç. Dr., (DEÜ Mim. Fak. Mim. Böl.)
Murat Germen Kent Planc›, Mimar, Foto¤raf Sanatç›s›, Güven ‹n-
cirlio¤lu Mimar, Foto¤raf Sanatç›s›, Cemal Emden Mimar, Foto¤-
raf Sanatç›s›.

Ayr›nt›l› bilgi ve yar›flma flartnamesi için iletiflim adresi: 
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi: 
1456 Sk. No: 8 Kat: 4 Alsancak ‹zmir  
Tel: (0232) 463 6625 Faks: (0232) 463 5212
www.izmimod.org.tr  info@izmimod.org.tr 

Dünya Mimarl›k Günü 2006 Foto¤raf Yar›flmas›
“Mutlu Yerler, Mutlu Mekanlar”
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Kalite

Mimarl›k e¤itiminde akreditasyon; e¤itim, e¤itimde kali-
te, e¤itim sonras› pratik, yeterlilik için de¤erlendirme,
kay›t ve meslek içi sürekli e¤itim sistemi içinde bir ad›m
olarak üniversitelerdeki meslek e¤itimine kalite güven-
cesi verilmesini tan›ml›yor. 
Mimarl›k Okullar› Bölüm Baflkanlar› ‹letiflim Grubu
(MOBB‹G) ve TMMOB Mimarlar Odas›, mimarl›k e¤iti-
minde kalite güvencesi sisteminin paydafllar› olarak Mi-
marl›k Akreditasyon Kurulu’nu oluflturdular. Mimarl›k
Akreditasyon Kurulu (M‹AK), TMMOB Mimarlar Odas›,
Mimarl›k ve E¤itim Kurultaylar› I-II-III çal›flmalar›nda
oluflturulan akreditasyon komisyonlar›, haz›rl›klar› ve su-
nufllar› ile kurultaylarda ve MOBB‹G’in toplant›lar›nda
birçok kez görüflüldü. Mimarl›k Akreditasyon Kurulu’na
iliflkin Mimarl›k Akreditasyon Komisyonu’nca gelifltirilen
çal›flmalar›n son sunufllar› TMMOB Mimarlar Odas› Mi-
marl›k ve E¤itim Kurultay› III ve MOBB‹G’in XXI. Toplan-
t›s›’nda yap›lm›fl ve görüfller al›narak, sonuçlar MOBB‹G
ve Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› III sonuç bildirgelerinde
yer alm›flt›. Mimarl›k Akreditasyon Kurulu’na iliflkin yö-
netmelik TMMOB Mimarlar Odas› 40. Genel Kurulu’nda
kabul edilerek yürürlü¤e girdi. Kurul üyelerini seçimle
belirleyen MOBB‹G ve Mimarlar Odas›; Mimarl›k Akredi-
tasyon Kurulu ilk toplant›s›n› geçti¤imiz günlerde MOB-
B‹G XXII. Dönem baflkanl›¤›n› yapan Bahçeflehir Üniver-
sitesi Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü’nün ev sahip-
li¤ini üstlendi¤i toplant›da Mimarl›k Akreditasyon Kurulu
baflkan ve baflkan yard›mc›s›n› seçti. 
Mimarl›k Akreditasyon Kurulu’nun temel amac› mimarl›k
e¤itimini de¤erlendirme ve yetkinlik çal›flmalar› arac›l›¤›
ile gelifltirmek. Böylece, daha iyi e¤itilmifl ve kalitesi
yükseltilmifl mimarlar yetifltirilerek toplum refah›n›n ileri
götürülmesi hedefleniyor. Akreditasyon çal›flmalar› bir
e¤itim kurumunun ister kendisi taraf›ndan gönüllü talep

edilmifl, ister yetkili kurulufllar taraf›ndan zorunlu tutul-
mufl olsun, toplum yarar› aç›s›ndan, öncelikle e¤itim
program›n› baflar›yla tamamlayarak mezun olanlar›n
edindi¤i standartlar›n, yetkin mesleki pratik için gerekli
tasar›m, teknik ve mesleki becerilerinin ve kazan›lan
etik formasyonun yeterli olmas›n› garanti alt›na almay›
amaçl›yor. 
Mimarl›k Akreditasyon Kurulu toplumun kaliteli ve gü-
venli bir yap›sal çevrede yaflama hakk›n› temel alarak;
mimarl›k e¤itimi akran de¤erlendirme çal›flmalar›n› flef-
faf, gönüllülük esas›na dayanan, k›yaslama ve dönüfl-
türmeye olanak sa¤layan flekilde yapmay› taahhüt edi-
yor. M‹AK, mimarl›k e¤itimi ve mesle¤inin tüm paydaflla-
r›n›n katk›lar›n› da alarak daha iyi bir yap›l› çevre için yo-
la ç›kt›¤›n› kamuoyunun bilgilerine sunuyor.

Mimarl›k Akreditasyon Kurulu (M‹AK) 
Mehmet Bozkurt 
Bülend Ceylan 
Murat Ç›rac› 
Semih Ery›ld›z 
Orhan Hac›hasano¤lu (Baflkan Yard›mc›s›) 
Necati ‹nceo¤lu (Baflkan) 
Hakk› Önel

Mimarl›k Akreditasyon Kurulu Oluflturuldu
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Yeni Mezunlar›m›z

Ömer CHOUSE‹N
P›nar AY
Ayfle BÜYÜK
Burcu KAYAHAN
Rahmi KAYALAR
Ayflen ÖZUYSAL
Esma USLU
Burcu YAZAR
fiahin ALPARSLAN
Gamze TEM‹Z
Dilara HAS
Mert GÜREL 
Asl› ALTINTAfi
Hikmet PAPARA

‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (‹YTE)

Dokuz Eylül Üniversitesi ve ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden 2006’da Mezun Olan

Yeni Mimarlar Törenle Diplomalar›n› Ald›lar

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)

Ça¤layan DEN‹Z KAPLAN
Mehmet Z‹YA ‹MREN
Burcu GÜLAY
Mustafa TAfiÇI
Melissa OYA DURMAZ
Ceren fiAHAN
Nüket BODUR
Enes SÜTÇÜO⁄LU
Murat DURU
Özden COfiKUN
Didem KAN
Alp KANTARCI
Burcu DALGIÇO⁄LU

Bahar AKKOÇLU
Duygu GÜREL
Efe ÖNER
Ümit ERTEM
Bilge KAAN DURAN
Senem ALADA⁄
Muhammed KONAÇOGLU 
Müflerref KÜDEN
Özlem SEZER
Yener fi‹MfiEK
Ozan SOYA

Nefise FINDIKÇI
Derya AKÇAY
Özgecan AKBAYIRLI
Fatofl ÖZEN
Seda fiAH‹N
Zinnur BAfiGÜN
Merve S‹VL‹N
Ayflegül AKÇAY
Nurçe DÜZALAN
Deniz BALIK
Duygu KASAL
A.Haydar PEKDEM‹R
Fatma BAYGÜL

M‹MARLIK BÖLÜMÜ ‹LK ÜÇ DERECELER‹
P›nar AY, Mert GÜREL, fiahin ALPARSLAN

M‹MARLIK BÖLÜMÜ ‹LK ÜÇ DERECELER‹
Zeynep Esengil, Emel Y›lmaz, Fulya Murtezao¤lu

Utkan Emek SEÇG‹N
Ayfle Zeynep MUTLU
Arif CHOUSEIN
M. Necati GÜNDÜZ
Esen BOULOUT
Gün IfiIK
Vildan GÖKSU
Alev fiAH‹N
Zeynep EK‹NC‹
Gamze SAYGI
Koray HAT‹PO⁄LU
Abdullah GED‹L
Hüseyin PINAR

‹zmir’deki DEÜ ve ‹YTE Mimarl›k Fakültelerinden mezun
olan mimarl›k ö¤rencileri için düzenlenen mezuniyet tö-
reninde 2006 y›l› mezunu genç meslektafllar›m›z diplo-
malar›n› ald›lar. DEÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölü-
mü’nü ilk üç derecede bitiren ö¤rencilere fiubemiz ad›-

na plaketleri Yönetim Kurulu Baflkan› Tamer Baflbu¤,
‹YTE Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü’nü ilk üç dere-
cede bitiren ö¤rencilere Sayman Üyemiz Necdet Ulema
plaketlerini verdi. Genç meslektafllar›m›z›n mezuniyetle-
rini kutluyor, baflar›l› bir meslek hayat› diliyoruz.
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fiube Meclisi

‹zmir fiubesi Meclis Komitesi ikinci toplant›s›n›
22.06.2006 Perflembe günü gerçeklefltirdi. Kent – Çev-
re Komisyonu üyesi Y›ld›r›m Oral’›n kentsel bölge imar
plan› ile ilgili bilgi verdi¤i toplant›da, mevcut planlamada-
ki belirsizliklerin giderilmesi, bir modele dayand›r›lmas›,
uzman katk›s›n›n  olmas›  ve sonuçlar›n›n çok iyi analiz
edilmesi gereklili¤i  belirtildi. Kültürpark yer alt› otopark›
ile ilgili görüflülerek, otopark ihtiyac› oluflturacak ifllevle-
rin ortadan kald›r›lmas›, parklar›n  park olarak kalmas›
gereklili¤i belirtildi. Meclis üyeleri yer alt› otopark›n›n,
Kültürpark gibi önemli bir kentsel aç›k alana zarar vere-
bilece¤i  endiflesini dile getirdiler.
20.07.2006 Perflembe günü gerçekleflen üçüncü top-
lant›da ise, Yeni Kent Merkezi ‹mar Plan› ve Karfl›yaka
Metro Hatt› ile ilgili k›sa bilgilendirmenin ard›ndan Sürek-
li Mesleki Geliflim Çal›flma Tasla¤› hakk›nda bilgi verildi.
Mimarlar›n; teknolojinin, malzemelerin ve yasalar›n de¤i-
flimine ayak uydurabilmeleri için hayat boyu kendilerini
e¤itmelerinin, gelifltirmelerinin önemi üzerine görüfl bil-
dirildi. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Meclisi Çal›flmalar› Sürüyor

Saat: 18.00
7 Eylül 2006 Perflembe 

Gündem; 
•S›¤›nak Yönetmeli¤i Uygulamalar›
•Mimarl›k Vakf› Çal›flmalar›

MECL‹S TOPLANTISI

2006 Y›l› Ücretli Çal›flan
Mimarlar ‹çin Önerilen
En Az Ücret Tablosu

fiantiye görevleri için %50 art›r›larak uygulanmas›
önerilmektedir. 

0-2 Y›l 850.00 YTL.

3 Y›l 950.00 YTL.

4 Y›l 1,000.00 YTL.

5 Y›l 1,100.00 YTL.

6 Y›l 1,200.00 YTL.

7 Y›l 1,300.00 YTL.

8 Y›l 1,400.00 YTL.

9 Y›l 1,550.00 YTL.

10 Y›l ve üzeri 1,750.00 YTL.

Sevgili Üyemiz, Sizlerle daha kolay ve
etkin iletiflim kurabilmemiz, 

• Mimarl›k gündeminden, 
• Duyurular›m›zdan,
• Etkinliklerimizden

Daha h›zl› haberdar olabilmeniz için;

e-posta 
adresinizi

ve
cep telefonu numaran›z› 

Lütfen flubemize bildiriniz.
NOT:Sürekli mesleki geliflim merkezi çal›flmalar›yla ilgili
13.09.2006 tarihinde ‹stanbul da  kapsaml› bir toplant› yap›-
laca¤›ndan sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi aç›s›ndan bir sonra-
ki toplant›ya gündem konusu olmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.



Bas›n Aç›klamas›

Kamuoyunun Dikkatine, 
Çeflme – Alaçat› – Paflaliman› Kültür ve Turizm Koruma
ve Geliflme Bölgesi Çevre Düzeni Plan›’n›n iptali iste-
miyle dava aç›yoruz ! 

Bilindi¤i gibi, ‹zmir ‹li, Çeflme ‹lçesi, Çeflme Belediyesi
ve mücavir alan s›n›rlar› ile Alaçat› Belediyesi ve müca-
vir alan s›n›rlar› kapsam›nda, mevcut sit alanlar›n›n irde-
lenmesi çal›flmalar› Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel
Müdürlü¤ü koordinatörlü¤ünde bafllat›lm›fl ve ilgili ku-
rum ve kurulufllar›n görüflleri al›narak 18.02.2006 tarih
1182 say› ve 1184 say›l› ‹zmir 1 Numaral› Kültür ve Ta-
biat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu Kararlar› ile kesin-
lefltirilmifltir. Önceki sit kararlar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
sit derecelerinin tüm yar›mada bütününde düflürüldü¤ü
tespit edilmifltir.   Yeni sit derecelendirme kararlar› son-
ras›nda, 06.01.2005 tarih ve 25692 say›l› Resmi Gaze-
te ile 12.10.2005 tarih ve 25964 say›l› Resmi Gazete-
de yay›mlanan ve s›n›rlar› belirlenen Çeflme Paflaliman›
ve Çeflme-Alaçat› Kültür ve Turizm Koruma ve Gelifltir-
me Bölgesi kapsam›nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤› tara-
f›ndan 25.04.2006 tarihinde 1/25000 ölçekli çevre dü-
zeni planlar› onaylanarak yürürlü¤e girmifltir.  Bu plana
TMMOB’ne ba¤l› fiehir Planc›lar› Odas›, Mimarlar Odas›,
Peyzaj Mimarlar› Odas›  ve Ziraat Mühendisleri Odas›
ask› süresinde itiraz etmifl, itirazlar›na Çeflme Belediye-
si ve Alaçat› Belediyesi’nden bugüne de¤in bir yan›t gel-
memifltir. Söz konusu odalar›n, plana yönelik itirazlar›n›
idari yarg›ya tafl›maktan baflka bir seçenek kalmam›flt›r.
Önümüzdeki günlerde odalar, Çeflme – Alaçat› – Paflali-

man› Kültür ve Turizm Koruma ve Geliflme Bölgesi Çev-
re Düzeni Plan›’n›n iptali için ‹zmir ‹dare Mahkemesi’ne
baflvurarak dava açacaklard›r. Daha önce resmi itirazla-
r› gündeme gelmeyen di¤er meslek odalar›n›n da yan›-
m›zda davaya müdahil olacaklar› belirtilmifltir. Kültür ve
Turizm Koruma ve Geliflim Planlar›, 03.11.2003 tarihli
Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren Kültür ve
Turizm Koruma ve Geliflim Bölgelerinde ve Turizm Mer-
kezlerinde ‹mar Planlar›n›n Haz›rlanmas› ve Onaylanma-
s›na ‹liflkin Yönetmelik tan›mlar› içinde, "‹çinde turizm
türleri ile kültür ve e¤itim, e¤lence, ticaret, konut ve her
türlü teknik ve sosyal altyap› alanlar›ndan bir veya daha
fazlas›n› kapsayan, kendi içinde alt bölgeler ihtiva ede-
bilen, bu kapsamda kaynaklar aras›nda koruma-kullan-
ma dengesini ve sektörel kalk›nmay› sa¤layan, arazi
ana kullan›m kararlar›n› belirleyen, aç›klama raporlar›
ile bir bütün olan 1/25000 veya daha üst ölçekli fiziki
planlard›r" fleklinde tarif edilmifltir.   

• Bu plan›n Yönetmelik’in tan›mlad›¤› biçimde kaynak-
lar›n koruma-kullanma dengesini gözeten bir yönü bu-
lunmamaktad›r. Bu plan, kapsad›¤› yaklafl›k 10.100
hektarl›k alanda tar›msal nitelikli topraklar›, do¤al sit
alanlar›n›, el de¤memifl k›y›lar› imara açan bir pland›r. 

• Yine bu plan, Yönetmelik’te tarif edilen; arazi ana kul-
lan›m kararlar›, sektörel kalk›nma ve kaynaklar›n denge-
li korunmas› ve kullan›lmas› gibi temel kabulleri olan bir
aç›klama raporuna sahip de¤ildir. 

• Plan, hangi kriterlere dayand›r›larak belirlendi¤i belli

Çeflme – Alaçat› – Paflaliman› Kültür ve Turizm
Koruma ve Geliflme Bölgesi Çevre Düzeni Plan›’n›n
‹ptali ‹stemiyle Dava Aç›yoruz

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 6

TMMOB fiehir Planc›lar› Odas›
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olmayan bir "kültür ve turizm bölgesi" s›n›r›na oturtul-
maya çal›fl›lm›flt›r. Ancak 1/100.000 ölçekli il çevre dü-
zeni plan› çal›flmalar› tamamlanmadan, h›zla onaylana-
rak yürürlü¤e sokulmak istenmifltir. Dolay›s›yla plan›n,
kapsaml› analizler do¤rultusunda irdelenerek, sektörel
kalk›nmay› ulusal ya da yerel ölçekte sa¤lama gibi bir
endiflesi bulunmamaktad›r. Plan tamamen, yar›madada
mülk edinen giriflimcilerin rant beklentilerini karfl›lama-
ya dönük bir temelde infla edilmifltir.

• Plan, daha önce Çeflme Yar›madas› için gelifltirilmifl
1/25000 ölçekli çevre düzeni planlar›n› ifllemez hale
getirmifl, bu planlar›n hangi gerekçelerle gündem d›fl›
kald›¤› karanl›kta b›rak›lm›flt›r. 

• Planda 5 adet alt bölge yeri belirlenmifl, ancak bu alt
bölgelerin hangi geliflme ya da koruma temelinde olufl-
turuldu¤u, ne gibi stratejilerle hayata geçirilebilece¤i
belirlenmemifltir. Bu belirsizlik, alt bölgelerin birbirleriy-
le nas›l entegre olacaklar› konusunda da geçerlidir.
Plan, alt bölge s›n›rlar›n›n bile anlafl›labilmesine olanak
sa¤layamayacak bir teknikle haz›rlanm›flt›r.

• Plan, ulafl›m yap›s› ve kademelenmesine, teknik alt-
yap›ya iliflkin belirsizlikler tafl›maktad›r. Çöp depolama
alanlar›n›n nerede konumlanaca¤›, rüzgar enerjisi ve
deniz ulafl›m› olanaklar›n›n nas›l kullan›laca¤›, enerji
nakil hatlar›n›n nerelerden geçti¤i, önerilen hava alan›-
n›n hangi çapta ve hangi kitleye hizmet verece¤i belir-
sizdir. Planda bir yol a¤› okunmamaktad›r. Ayr›ca Yar›-
mada’n›n s›n›rl› yüzey ve yer alt› suyu potansiyeli göz
önüne al›nmadan ve yeni plan›n yöreye çekece¤i nüfus
nedeniyle artacak içme suyu gereksinimini karfl›layacak
bilimsel çal›flmalar yap›lmam›flt›r.  

• Plan, önceki planda iflli olan fay hatlar›n› hiçe saym›fl-
t›r. Jeotermal kaynaklar›n oldu¤u Yar›mada’da aktif fay
k›r›klar› da bulunmaktad›r. Bu k›r›klar›n yerlerinin göste-

rilmesi, yap›laflman›n bu fay hatlar› do¤rultusunda han-
gi önlemler al›narak gerçeklefltirilece¤inin aç›klanmas›
gerekmektedir.

• Plan›n uygulama hükümlerinde çeflitli çeliflkiler mev-
cuttur. 5.15 maddesinde "Bu plan üzerinden ölçü al›na-
rak uygulama yap›lamayaca¤›" belirtilmekte, 6.22 mad-
desinde ise, yükseklik ve emsal s›n›rlamalar› koflulu
gelifltirilmifl baz› kullan›m kararlar›n›n 1/5000 ve
1/1000 ölçekli planlar›n yap›lmas› beklenmeden ilgili
idarece uygulamaya geçebilmesine olanak sa¤lanmak-
tad›r. Bir baflka deyiflle 1/25000 ölçekli çevre düzeni
plan› üzerinden uygulamaya olanak sa¤lanmaktad›r. Bu
durum yaln›zca basit bir çeliflki de¤il, planlama ilkeleri
ve flehircilik esaslar›n› temelden sarsan, yap›laflmada
büyük riskler oluflturabilecek bir hükümdür.   

• Plan, "özel planlama alan›" fleklinde ayr›cal›kl› bir böl-
ge tarif etmifltir. Alan genelinde yap›laflmay›, inflaat ya-
p›lacak alan büyüklüklerini ve yap›lacak binalar›n yük-
sekli¤ini s›n›rlayan koflullar bu alanda geçerli olmaya-
cak, farkl› uygulamalara olanak sa¤layacak flekilde Ya-
r›mada’da ayr›cal›kl› bir bölge yarat›lm›fl olacakt›r. Ben-
zer ayr›cal›klar, do¤al sit alanlar›n›n içinde gösterilen
"Günübirlik Tesisler"de de geçerlidir. Söz konusu tesis-
lerin hangi planlama ilkeleri do¤rultusunda konumland›-
r›ld›klar› anlafl›lamamaktad›r. Bir di¤er ayr›cal›k, planla
getirilen "özel koflullu turizm tesis alan›" kullan›m kara-
r›nda görülmektedir. Bu alanlara, "turizm tesis alanlar›"
için önerilen emsal de¤erlerinin %10’u kadar ilave infla-
at hakk› verilmifltir. Bu özel koflulun gerekçesi ve içeri-
¤i plan üzerinden anlafl›lamamaktad›r. Bütün bu ayr›ca-
l›klar, plan bütünlü¤ünü olumsuz yönde etkileyen, ka-
musal yararla ilgisi olmayan rant paylafl›m› aras›nda bi-
le eflitsizlikler oldu¤una iliflkin iflaretlerdir.

• Port Alaçat› olarak planlama alan›nda al›fl›k olmad›¤›-
m›z bir biçimde ismiyle birlikte konumland›r›lan kulla-
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n›m, H›rs›z deresinin deltas›n› oluflturan Karfl›yaka az-
ma¤›nda K›y› Yasas›’na ayk›r› bir biçimde özel yap›lafl-
maya aç›lm›flt›r. Eflsiz do¤al özellikleri nedeniyle korun-
mas› öncelikli bir bölge olmas› gerekirken, alanda dol-
gu alanlar üzerinde yap›laflma gerçeklefltirilmifltir. Plan
bu yap›laflmay› meflru k›lmay› amaçlamaktad›r.

• Plan, birinci derece do¤al sit alanlar›na iliflkin, garip
ifadeler içermektedir. "Bitki örtüsünün zorunlu durum-
larda de¤ifltirilebilece¤i" gibi bir ifadeye yer verilmekte,
zorunlu durumun kime veya neye göre oldu¤u bilinme-
mektedir. Bu hüküm, Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koru-
ma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 tarihli ilke kararlar›-
na aç›kça ayk›r›l›k oluflturmaktad›r. Yine plan hükümle-
rinde, birinci derece do¤al sit alanlar›nda; "de¤ifltirilen
topo¤rafik yap›, alan›n genel karakteri içerisinde önem-
senmeyecek oranda olmal›" denilerek, son derecede
belirsiz, göreli ve net olmayan bir ifadeyle, birinci dere-
ce do¤al sit alanlar›nda topo¤rafik de¤ifliklik yap›labil-
mesinin yolu aç›lmaktad›r. Oysa bu hüküm de, Koruma
Yüksek Kurulu’nun söz konusu ilke karar›na tamamen
ayk›r›d›r. Dolay›s›yla böyle bir plan›n, bu hükümlerle
onaylanmas› ve Kurul onay›ndan geçmifl olmas› yasaya
ayk›r›d›r. 

• Plan, tar›msal niteli¤i olan alanlara da yap›laflma hak-
k› vermekte, en az 5000 m2 alan büyüklü¤ünde 250
m2’lik yap›lar yap›lmas›na, bunlar›n k›rsal turizm tesisi
olarak kullan›lmas›na olanak sa¤lamaktad›r. K›rsal tu-
rizm tesisine dönüflecek bir tar›m parselinde, tar›msal
kullan›mlar›n devaml›l›¤›n›n nas›l garanti alt›nda tutula-
ca¤› belirsizdir.  

• Bu plan orman alanlar›n›, a¤açland›rma alanlar›n› ve
makilik-fundal›k alanlar› da yap›laflmaya açmaktad›r. ‹l-
gili Bakanl›klardan izin al›narak özel mülkiyetteki orman
alanlar›nda da tar›m alanlar›ndaki gibi yap›laflma müm-
kün hale gelmifltir. Makilik alanlarda ise, yine en az

5000 m2’lik parsellerde 2 katl› 100 m2’lik birimler infla
edilebilecektir.

• Plan; "Tar›msal niteli¤i korunacak alanlar", "orman
alanlar›" ve "a¤açland›r›lacak alanlar" gibi plan kararla-
r› getirilen bölgelerde ve alt bölge s›n›rlar› içinde kalan
bütün alanlarda, lokanta, kafe-bar, gazino, çay bahçesi,
e¤lence, spor, golf tesisleri, aquapark vb tesisler yap›l-
mas›na olanak tan›maktad›r. Aquapark, golf tesisleri,
aç›k gösteri alanlar›, havuz gibi günübirlik kullan›m te-
sisleri, içerisinde bulundu¤u çevrede önemli fiziksel de-
¤iflikliklere neden olabilecektir. Bu nedenle lokanta,
plaj kabini, ahflap iskele, çay bahçesi gibi tesislerle ay-
n› kategoride de¤erlendirilemez. Özellikle aquapark ve
golf tesisleri kendine özgü rekreasyon ve turizm etkin-
likleriyle, di¤er günübirlik tesislerden farkl› olarak, yer
seçimleri belirli olmal›d›r. Bu tür ifllevler için seçilecek
yerlerin kesinlikle birinci derece do¤al sit alanlar› gibi
özel korunacak alanlarda konumland›r›lmamalar› gerek-
mektedir. Plan›n öngördü¤ü, günübirlik kullan›mlar ara-
s›ndaki birbirinden çok farkl› yap›lar ve bask›lar ortaya
ç›karmas› olas› çeflitlilik, koruma-kullanma dengelerine
zarar verecektir. 

Yukar›da aç›klanan gerekçelerden ötürü, söz konusu
çevre düzeni plan›, ilkesel bir tutarl›l›k göstermemekte,
planlaman›n ölçekler aras› iliflkisini kuramamakta, ge-
rek plan tekni¤ine uygun olmayan anlat›m dili, gerek ya-
ratm›fl oldu¤u ekonomik de¤erlerin paylafl›m›ndaki eflit-
sizlikler ve kamuya dönük hiçbir yarar getirmemesi, ge-
rekse plan hükümlerindeki çeliflkiler ve yasal yönetsel
mevzuata ayk›r›l›klar içermesi nedenleriyle planlama il-
kelerine, flehircilik esaslar›na ve kamu yarar›na ayk›r›
bir pland›r.  De¤erlendirmelerimizi de¤erli bas›n›m›z›n,
dolay›s›yla kamuoyunun bilgilerine önemle sunar›z.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu 
21 Temmuz 2006



9Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Temsilcilikten

Kufladas› Arslanburnu
Mevkiinde Emekli Sand›-
¤›’n›n Mülkiyeti olan Es-
ki Frans›z Tatil Köyü,
Özellefltirme ‹daresi ta-
raf›ndan 28 Temmuz
2005 y›lnda  Ofer-Kut-
man ortakl›¤›’na 34 mil-
yon 500 bin dolara sat›l-
m›flt›. Ancak  sat›ld›ktan
sonra imar hakk› ve kat
art›fl talepleriyle kamu-
oyu gündeminde kalma-
ya devam etti. ‹lk gelen
öneride emsalin 1.20’ye
ç›kar›lmas› ve yüksek ya-
p›laflmadan sözedilir-
ken, bugün verilen 0.53
emsal ve 12 kat yap›lafl-
ma karar› 1.20’den
0.53’e düflmüfl de¤il,
0.20’den yaklafl›k üç ka-
t›na ç›km›fl bir betonlafl-
maya denk düflmekte-
dir. Kufladas›n›n en bü-
yük yeflil alan› olan Ars-
lanburnu’ndan art›k bu s›fat›yla bahsedememek endi-
flesinden kurtulmak da mümkün de¤il. Da¤, tepe her
yerin bu denli betona dönüfltü¤ü Kufladas›’nda verilen
bu karar, hem Kufladal›lar’› hem de ihaleye kat›lanlar›
çileden ç›kartacak türden. Kamuoyundaki tepkilere ra¤-
men Kufladas›, Hac›feyzullah Mahallesi, 807 ada 11

parsel ile tapuya kay›tl› ve eski Frans›z Tatil Köyü ola-
rak bilinen arazinin, emsal imar hakk›n›n 0.20’den,
0.53’e ve kat yüksekli¤inin 2 kattan 12 kat’a (36.50
metre) ç›kart›lmas› oylanm›fl ve 8 KABUL, 7 RET  oyla
kabul edilmifltir. 

Kufladas› Temsilcili¤i

Kufladas›’nda ‘Emsalsiz’ Emsal Art›r›m›
Emekli Sand›¤›’n›n Mülkiyetindeki Eski Frans›z Tatil Köyü’nde Emsal Art›fl›
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Mimarlar Odas› 40. Genel Kurulu’nda al›nan karar
gere¤i, Mimarlar Odas› Mu¤la fiubesi 1. Ola¤an Ge-
nel Kurulu 29 – 30 Temmuz 2006 günlerinde top-
lant›s›n› gerçeklefltirerek, Yönetim Kurulu, Denetle-
me Kurulu ve Soruflturma ve Uzlaflt›rma Kurulu se-
çimlerini tamamland›.
Seçilen Yönetim Kurulu 03.08.2006 günü görev
bölümü yapt›.

Yönetim Kurulu:

A. Olcay Ar›kan Baflkan
Sinan Akyurtlakl› Baflkan Yard›mc›s›
Mehmet Akyol Sekreter Üye
Mehmet Yenisu Sayman Üye
Levent T. Uysal Üye
Mustafa Yalç›n Üye
Vecdet Seçer Üye

Mimarlar Odas› Mu¤la
fiubesi 1. Ola¤an Genel
Kurulu 29 – 30 Temmuz
2006 Tarihlerinde 
Gerçekleflti

Mimarlar Odas›, geçen dönem güncel mimarl›k günde-
mini diri tutmak ve bilgi birikimi sa¤lamak amac›yla bafl-
latt›¤› ve farkl› 7 kentte gerçeklefltirdi¤i "UIA 2005 ‹s-
tanbul’a Do¤ru Türkiye Kongreleri" etkinli¤ini her y›l tek-
rarlanacak geleneksel bir buluflmaya dönüfltürmeyi he-
defliyor. Buradan hareketle bu dönem "Türkiye Mimar-
l›k Politikas›’na Do¤ru, Mimarl›k ve Kent Buluflmalar›"
bafll›¤› alt›nda, 6 ilde (Kayseri, Samsun, Mersin, Mu¤la,
Gaziantep, Eskiflehir) yap›lacak buluflmalarla, toplumla
mimarl›k ortam› aras›nda karfl›l›kl› iletiflime ve etkilefli-
me dayal› bir ortam oluflturulmas› ve "Türkiye Mimarl›k
Politikas›na Do¤ru" zengin bir bilgi birikimi yarat›lmas›
hedefleniyor. ‹lk buluflma 2-3 Eylül tarihleri aras›nda
"Kapadokya’da Mimarl›k" ile "Turizm Politikalar› ve Mi-
marl›k" temas› alt›nda Kayseri’de gerçeklefltirilecek.

“Türkiye Mimarl›k
Politikas›”na Do¤ru, 
Mimarl›k ve Kent 
Buluflmalar›
‹lk Buluflma 2-3 Eylül 2006 Tarihleri
Aras›nda Kayseri’de Gerçeklefltirilecektir 
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KÜLTÜRPARK FUAR ALANI

KENT VE M‹MARLIK 
‹ZM‹R SERG‹S‹

1-10 Eylül 2006

M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹

Yard.Doç.Dr. Emel Kay›n taraf›ndan haz›rla-
nan “KENT VE M‹MARLIK - ‹ZM‹R SERG‹S‹”
‹EF süresince izlenebilir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi Uflak ‹l Temsilcili¤i,
31 Temmuz-4 A¤ustos
Mimarl›k Günleri boyun-
ca Kültürel Mirasa sahip
ç›kma konusu ve Türk
Mimarl›¤›n›n geldi¤i nok-
tay›, Uflak halk›n›n gün-
demine tafl›ma konusun-
da çeflitli etkinlikler dü-
zenlemifltir.
Bu etkinlikler çerçevesinde Dokuz Eylül Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi Ö¤retim Üyeleri Prof. Dr. Eti AKYÜZ
LEV‹ ve ‹brahim ALPASLAN gözetiminde gelen 22 Mi-
marl›k ö¤rencisi ile 5 gün boyunca rölöve staj alan ça-
l›flmalar› yap›lm›flt›r. 
Ankara ve ‹stanbul’dan sonra "X. Ulusal Mimarl›k Ödül-
leri Sergisi" etkinlik boyunca Uflak halk› taraf›ndan il-
giyle izlenmifltir. Ayr›ca UIA 2005 ‹zmir Mimarlar Odas›
fiubesinin "‹zmir Mimarl›¤›" sergisi de aç›lm›flt›r.
Uflak halk›n›n mimarl›k konusunda bilgilendirilmesi ve
daha duyarl› olabilmesi  için "Neden Mimar Nas›l Mi-
marl›k" broflürü de sergi boyunca da¤›t›lm›flt›r. 

Uflak’ta Mimarl›k Günleri 
Gerçekleflti
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Mevzuat 

‹lgili Düzenlemeler

Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun ‹le Baz›
Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun Tasa-
r›s›'n›n 14. maddesi ve gerekçesi

Yabanc› teknik personel

MADDE 23 - Avrupa Birli¤ine üye ülkelerden veya Ba-
kanlar Kurulunca belirlenecek di¤er ülkelerden gelecek
yabanc› mimar ve mühendislerin çal›flma izinlerinin ve-
rilmesinde, diploma ve ilgili meslek odas›na kay›tl› olun-
du¤una dair belgenin ibraz› halinde, 27/1/1954 tarihli
ve 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
Kanununun 34 üncü ve 35 inci maddeleri ile
17/6/1938 tarihli ve 3458 say›l› Mühendislik ve Mi-
marl›k Hakk›nda Kanunun 1 inci ve 7 nci maddeleri uy-
gulanmaz.

Diploma ve meslek odalar›na kay›t konusunda yap›la-
cak tespitte, Avrupa Birli¤i mevzuat›nda ve söz konusu
ülkelerin mevzuat›nda öngörülen ve ilgili kurumlar›nca
verilmifl belgelerin as›llar›n›n veya tasdikli suretlerinin
Bakanl›¤a sunulmas› esast›r.

Birinci f›kraya göre çal›flma izni verilen yabanc› mimar

ve mühendisler, Bakanl›k taraf›ndan verilen çal›flma
izin belgesini ibraz etmeleri halinde, 6235 say›l› Kanu-
nun 36 nc› maddesine göre baflkaca bir iflleme gerek
kalmaks›z›n ilgili meslek odas›na geçici üye olarak kay-
dedilir.

Madde Gerekçesi: Uygulamada yabanc› teknik perso-
nelin çal›flma izinlerinin düzenlenmesinde uygulanan
meslekî yeterlilik ve denklik sürecinin tespiti ile ilgili
odaya kay›tlarda uygulanan süreç, izinlerin zaman›nda
verilmesini imkans›z hale getirebilmektedir. Yap›lan ye-
ni düzenlemeyle, Avrupa Birli¤ine üye ülkelerden ve Ba-
kanlar Kurulunca belirlenecek ülkelerden gelen mimar
ve mühendislerin çal›flma izinlerinin verilmesinde, mes-
lekî ve akademik yeterli¤in tespit ve denetimine iliflkin
olarak yabanc› mimar ve mühendislerin kendi ülkelerin-
den ald›klar› diploma ve meslek odas›na kay›t belgesi-
nin esas al›nmas› öngörülerek çal›flma izinlerinin veril-
mesinin sadelefltirilmesi ve kolaylaflt›r›lmas› sa¤lan-
maktad›r.

Madde ile, bu kiflilerin sahip olduklar› diploma ve kendi
ülkelerinde ilgili meslek odas›na kay›tl› olduklar›n› gös-
teren belgenin as›llar›n› veya onayl› suretlerini ibraz et-

Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun ile
Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin
Kanun Tasar›s› Hakk›nda Mimarlar Odas› Hukuk
Bürosu De¤erlendirmesi
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meleri halinde, çal›flma izinlerinin verilmesinde uygula-
nan akademik ve meslekî yeterlili¤e iliflkin olarak yap›-
lacak denetimde, kendi ülkelerinden ald›klar› diploma
ve oda kay›t belgesine göre ifllem yap›lmas› öngörül-
mektedir.

Ayr›ca bu flekilde çal›flma izni verilen kiflilerin, izin veril-
mesini müteakip baflkaca bir belge ve bilgiye ihtiyaç ol-
madan ilgili odaya geçici üyelik kayd›n›n yap›lmas› imka-
n› getirilmektedir.

3458 say›l› Mühendislik ve Mimarl›k Hakk›nda Kanun

MADDE 1 - Türkiye Cumhuriyeti hudutlar› dahilinde mü-
hendislik ve mimarl›k unvan ve salâhiyeti ile sanat icra
etmek isteyenlerin afla¤›da yaz›l› vesikalardan birini ha-
iz olmalar› flartt›r:

a) Mühendislik veya mimarl›k tahsilini gösteren Türk
yüksek mekteblerinden verilen diplomalar;

b) Programlar›n›n yüksek mühendis veya mimar mek-
tebleri programlar›na muadil oldu¤u kabul edilen bir ec-
nebi yüksek mühendis veya yüksek mimar mektebin-
den diploma alm›fl olanlara usulüne tevfikan verilecek
ruhsatnameler;

c) Türk Teknik Okulu mühendis k›sm› ile programlar›n›n
buna muadil oldu¤u kabul edilen memleket dahilindeki
di¤er mühendis veya mimar mekteblerinden verilen dip-
lomalar;

d) Programlar›n›n Türk Teknik Okulu Mühendis k›sm›
programlar›na muadil oldu¤u kabul olunan bir ecnebi
mühendis veya mimar mektebinden diploma alm›fl
olanlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler.

Madde 7.- (De¤iflik: 4708 - 29.6.2001 / m13 c - Yürür-
lük m.14) 1 inci maddede belirtilen diploma veya ruh-
satnamelerden birini haiz olmayanlar Türkiye'de mü-

hendis veya mimar unvan› ile istihdam olunamazlar, im-
zalarla sanat icra edemezler, bu unvanlar› kullanarak
rey veremezler ve imza da koyamazlar.

6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Ka-
nunu

MADDE 33 - Türkiye'de mühendislik ve mimarl›k mes-
lekleri mensuplar› mesleklerinin icras›n› iktiza ettiren ifl-
lerle meflgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilme-
leri için ihtisas›na uygun bir odaya kaydolmak ve âzal›k
vasf›n› muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

MADDE 34.- (De¤iflik: 4817 - 27.2.2003 / m.26 - Yü-
rürlük m.36) Yabanc› müteahhit veya yabanc› kurulufl-
lar, Türkiye'de Devlet daireleri ile resmi ve özel kurulufl
ve flah›slara karfl› re'sen veya yerli kurulufllarla birlikte
taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarl›kla ilgili ifller-
de, yaln›z bu ifle münhas›r kalmak kayd›yla, Bay›nd›rl›k
ve ‹skan Bakanl›¤›n›n ve Odalar Birli¤inin görüflleri al›-
narak, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca verilen
çal›flma izni ile yabanc› uzman çal›flt›rabilirler.

MADDE 35.- (De¤iflik: 4817 - 27.2.2003 / m.27 - Yü-
rürlük m.36) 34 üncü madde kapsam›na girmeyen ifller-
de yabanc› mühendis ve yüksek mühendisler ile mimar
ve yüksek mimarlar, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› ile
Odalar Birli¤inin görüflleri al›narak Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›nca verilen çal›flma izni ile çal›flt›r›la-
bilir.

MADDE 36 - 34 ve 35 inci maddeler gere¤ince gelen
yabanc› meslek mensuplar› Türkiye'de bir aydan fazla
kald›klar› takdirde ihtisaslar›na en yak›n odaya müraca-
atla geçici âza olarak kaydolunurlar.

De¤erlendirme

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›'n›n haz›rlad›¤› Ka-
nun Tasar›s›n›n 14. maddesi ile Yabanc›lar›n Çal›flma
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‹zinleri Hakk›nda Kanunun 23. maddesi yukar›daki fle-
kilde de¤ifltirilmektedir.

Getirilen düzenlemenin sonuçlar› bak›m›ndan de¤erlen-
dirmesi yap›ld›¤›nda:

1- 3458 say›l› Mühendislik ve Mimarl›k Hakk›nda Ka-
nun'a göre Türkiye'de mühendislik ve mimarl›k unvan
ve yetkisiyle mesle¤i icra edebilmek için YÖK taraf›n-
dan denkli¤i kabul edilmifl diplomalar›n sunulmas› ge-
rekmektedir. Yabanc› ülkelerdeki akademik e¤itimin ye-
terlili¤i Türkiye'de bu flekilde tespit edilebilmekte iken,
Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun'la getiri-
len düzenleme ile Türkiye'ye gelen yabanc› mimar ve
mühendisler hakk›nda böyle bir tespit yap›lmadan mes-
le¤i serbestçe icra etmelerine imkan tan›nm›fl olacak-
t›r. Bu durum niteliksiz hizmet sunumuna yol açaca¤› gi-
bi, Türk vatandafl›n›n mesle¤i icras›nda diploma denk-
lik belgesi isterken yabanc› mimar ve mühendislerden
istenmemesi Anayasa'n›n 10. maddesinde ifadesini
bulan "kanun önünde eflitlik" ilkesine de ayk›r›l›k teflkil
eder.

2- Anayasa'n›n 135. maddesinde meslek kurulufllar›n›n
kurulufl amaçlar› belirlenmifl olup, bu amac› sa¤lamak
üzere di¤er meslek yasalar›nda oldu¤u gibi 6235 say›l›
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu'nun 33.
maddesinde Türkiye'de mimarl›k mühendislik mesle¤i-
nin icras› için meslek odas›na kaydolma flart› getirilmifl-
tir. Amaç; serbest meslek icras›n›n kurallar›n›n belirlen-
mesi ve meslek mensuplar›n›n denetiminin meslek ku-
rulufllar› taraf›ndan sa¤lanmas›d›r. Oysa Yabanc›lar›n
Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanunun 23. maddesiyle ya-
banc› mimar ve mühendislerin Türkiye'deki meslek ku-
rulufluna kay›t olmadan mimarl›k ve mühendislik hizme-
ti sunmalar›na imkan tan›nacakt›r. Bu düzenleme hem
denetimsiz hizmet sunumunun önünü açmakta, hem

de yabanc› mimar ve mühendislerin Türkiye'deki mes-
lek kurulufllar› taraf›ndan denetimini ortadan kald›rmak-
tad›r. Oysa hizmetlerin serbest dolafl›m›nda dahi, "hiz-
met sa¤lay›c› ev sahibi ülkenin mesleki kurallar›na tabi
olmak" ilkesi benimsenmifltir.

Nitekim Tasar›n›n 23. maddesinde, "çal›flma izni veri-
len yabanc› mimar ve mühendisler, Bakanl›k taraf›ndan
verilen çal›flma izin belgesini ibraz etmeleri halinde,
6235 say›l› Kanunun 36. maddesine göre baflkaca bir
iflleme gerek kalmaks›z›n ilgili meslek odas›na geçici
üye olarak kaydedilir." denilmifltir. Burada ihtiyari bir
durum söz konusudur. Yani 6235 say›l› Kanunun 36.
maddesindeki "yabanc› meslek mensuplar› Türkiye'de
bir aydan fazla kald›klar› takdirde ihtisaslar›na en yak›n
odaya müracaatla geçici âza olarak kaydolunurlar." ku-
ral› da bertaraf edilmifltir. Çal›flma izni alan yabanc› mi-
mar ya da mühendis meslek kurulufluna kay›t olmadan
da mesle¤i icra edebilecektir.

Ayr›ca çal›flma izni alan yabanc›n›n müracaat› halinde
meslek kurulufluna baflka hiçbir iflleme gerek kalma-
dan kaydetme zorunlulu¤u getirilmifltir. Bu düzenleme
öncelikle yetki yönünden tart›flmal›d›r.

3- Tasar› ile Avrupa Birli¤i üye ülkelerden veya Bakanlar
Kurulunca belirlenecek di¤er ülkelerden gelen yabanc›
mimar ve mühendislere çal›flma izni verilmesinde
TMMOB ve Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›'n›n görüfllerinin al›nma-
s› koflulunu ortadan kald›rmaktad›r. Yani bu ülkelerden
gelen yabanc›lar›n Türkiye'de hizmet sunabilmeleri için
gerekli mesleki kriterler de gözetilmeksizin do¤rudan
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›'nca izin verilecek-
tir. Bu durumun yarataca¤› olumsuz sonuçlar düflünül-
dü¤ünde, düzenlemenin sadece "çal›flma izinlerinin ve-
rilmesinin sadelefltirilmesi ve kolaylaflt›r›lmas›" gerek-
çesine dayand›r›lmas› flafl›rt›c›d›r.
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4- Avrupa Birli¤i üye ülkelerinin vatandafllar›n›n üye ül-
kelerdeki hizmet sunumlar›nda aranan koflullar›n neler
oldu¤u tam olarak bilinmemekle birlikte, bu konuda
Mesleki Yeterliliklerin Karfl›l›kl› Tan›nmas› ve Hizmet Ti-
careti Genel Anlaflmas› (GATS) bafll›kl› düzenlemeler ol-
du¤u bilinmektedir.

Mesleki yeterliliklerin karfl›l›kl› tan›nmas› ilkelerini içe-
ren Konsey Direktifi Avrupa Birli¤i Resmi Gazetesi'nde
yay›mlanm›flt›r. Karfl›l›kl› tan›nma mevzuat› tam olarak
uyumlaflt›r›lmadan bir mesle¤in icras› ve bir ifl kolunun
baflka bir ülkede hizmet sunabilmesi mümkün de¤ildir.
Direktif iki prosedürü içermektedir. Birincisi minimum
e¤itim koflullar› uyumlaflt›r›larak otomatik tan›ma, di¤e-
ri ise meslek sahiplerinin baflka bir üye devlette çal›fla-
bilmesi için kendi ülkesinde sahip oldu¤u resmi yeterli-
lik belgelerinin (diploma, sertifika ve di¤er belgeler) ça-
l›flmak istedi¤i ülke taraf›ndan verilen diploma ve belge
koflullar›n› ne ölçüde karfl›lad›¤›n› de¤erlendirme prose-
dürü.

Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanunun 23.
maddesinde getirilen düzenlemeyle; Avrupa Birli¤i üye
ülkeleri için geçerli olan yukar›daki hizmet sunumu flart-
lar› Türkiye'nin henüz Avrupa Birli¤i üyeli¤i söz konusu
de¤ilken bile aranmayacakt›r.

Oysa Türkiye'nin Avrupa Birli¤i üyeli¤i için haz›rlanan
"Ulusal Program" incelendi¤inde "Türkiye ile AB aras›n-
da sürdürülmekte olan hizmetlerin serbestlefltirilmesi
müzakerelerinin seyrine ba¤l› kalmak kayd›yla, özel ka-
nunlarla düzenlenmifl olan ve mesle¤in icras›nda "Türk
Vatandafll›¤›" flart› içeren hükümler, baz› meslek grup-
lar›nda, AB üyesi ülke vatandafllar› için karfl›l›kl›l›k ilke-
si çerçevesinde tam üyeli¤e kadar aflamal› olarak, baz›
meslek gruplar›nda ise yine karfl›l›kl›l›k ilkesi çerçeve-

sinde üyelikten sonra kald›r›lacakt›r." denilmektedir.

Görüldü¤ü üzere, tam üyeli¤e kadar karfl›l›kl›l›k ilkesi
çerçevesinde hizmetlerin serbestlefltirilmesi programa
al›nm›flt›r. Ancak Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda
Kanunun de¤ifltirilen 23. maddesi ile ne Avrupa Birli¤i
üye ülkeleri ne de Bakanlar Kurulunca belirlenecek di-
¤er ülkelerden gelecek yabanc› mimar ve mühendislerin
Türkiye'de çal›flmalar› için verilecek izinde karfl›l›kl›l›k il-
kesi dahi aranmamaktad›r.

5- Ulusal ve uluslararas› pazarda mimarl›k mühendislik
hizmet sunumunun koflullar› de¤iflmekte iken, yabanc›
mimar ve mühendislerin denetimsiz olarak hizmet su-
nabilecekleri bir ulusal pazarda Türk mühendis ve mi-
marlar›n rekabet etme flans› kalmayacakt›r. Akademik
ve mesleki yeterlilik aranmadan yabanc› iflgücünün giri-
fline olanak tan›nmas›, yerli hizmet sunucular› bak›m›n-
dan haks›z rekabet ortam› yaratacakt›r. Bu ba¤lamda,
Avrupa Birli¤i müktesebat›n›n tam üyelik gerçekleflme-
den ya da uyum çal›flmalar› tamamlanmadan uygulan-
mas›n›n sektöre yönelik bir tehdit oluflturaca¤› Baflba-
kanl›¤a ba¤l› kurumlarca bile (DPT'nin 9. Kalk›nma Pla-
n› raporunda) ifade edilmifltir.

Sonuç olarak; Türk mimar ve mühendisler karfl›s›nda
yabanc› mimar ve mühendislere ayr›cal›k getiren, mes-
lek kurulufllar›n›n denetimini ortadan kald›ran, denetim-
siz, kurals›z hizmet sunumunu öngören, mesleki stan-
dartlar ve kurumsal alt yap› oluflturulmadan yabanc› mi-
mar ve mühendislerin Türkiye'de serbestçe hizmet su-
numlar›na akademik ve mesleki yeterlilik kriterleri aran-
maks›z›n, karfl›l›kl›l›k ilkesi gözetilmeksizin olanak tan›-
yan, haks›z rekabet ortam› yaratacak bu düzenlemenin
kabulü mümkün de¤ildir.
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Yasal Dayanak
Madde 1: 1 Temmuz 1993 tarih ve 21624 say›l› Resmi
Gazete'de yay›nlanan Otopark Yönetmeli¤i ile 22 Nisan
2006 tarih ve 26147 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan
Otopark Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yö-
netmeli¤inin geçici 6. Maddesi gere¤ince haz›rlanan,
"Otopark Yönetmeli¤i Uygulama Esaslar›"; 5216 say›l›
yasaya dayan›larak afla¤›daki flekilde belirlenmifltir.

Kapsam
Madde 2: "‹zmir Büyükflehir Belediyesi Otopark Yönet-
meli¤i Uygulama Esaslar›", ‹zmir Büyükflehir Belediyesi
s›n›rlar› içerisinde uygulan›r.

Genel Esaslar
Madde 3: Otopark ihtiyac›n›n bina içinde veya parselin-
de karfl›lanmas› esast›r. Afla¤›da belirtilen bölgelerde
yer alan parsellerde, otopark ihtiyac›n›n parseli bünye-
sinde ay›rma zorunlulu¤u yoktur. Ancak, iste¤e ba¤l›
olarak otopark ihtiyac›n›n tamam› veya bir k›sm› parse-
li bünyesinde karfl›lanabilir.

a- Meskun Alanlar: ‹mar mevzuat›na uygun olarak onay-
lanm›fl imar planlar›nda; say› ve/veya taban alan› itiba-
riyle %50 veya daha fazla oranda infla edildi¤i tarihte yü-
rürlükte bulunan plan ve mevzuata göre otoparks›z ola-
rak yap›laflm›fl veya ruhsat al›narak en az su basman
seviyesinde inflaat› ikmal edilmifl ve bugünkü imar plan-
lar›na göre gabari ve nizam yönünden korunmas› müm-
kün yap›lar›n bulundu¤u imar adalar›d›r.

b- Kemeralt› kentsel sit alan› koruma amaçl› imar plan›
onama s›n›r içinde; Konak Meydan› - Gümrük aras›, Fev-

‹zmir Büyükflehir Belediyesi 
Otopark Yönetmeli¤i Uygulama Esaslar›

Mevzuat YEN‹

zipafla Bulvar›, Gaziosmanpafla Bulvar›, Eflrefpafla Cad-
desi, Bayramyeri Kavfla¤›, Birleflmifl Milletler Caddesi
(Varyant) ile çevrili alan içinde yer alan parseller.

c- Üzerinde korunacak tescilli yap› bulunan parseller ile
bunlar›n bitifli¤inde yer almakla beraber, tafl›nmaz kül-
tür ve tabiat varl›klar›n› koruma bölge kurullar›nca bün-
yesinde otopark yap›lmas› uygun görülmeyen parseller.

d- Arazinin jeolojik ve topografik yap›s›;

I- Yeralt› su seviyesinin yüksek olmas› ve balç›k türü
gevflek zemin olmas› nedeniyle, bodrum kat yap›lama-
yan ve zemin kat ve arka bahçe mesafesi de otopark
ihtiyac›n› karfl›lamaya yetmeyen parseller.

II- Cephe ald›¤› yola nazaran tabii zemini çok düflük
olan parseller (otopark alan›na %16 rampa ile eriflilme-
si ve manevra yap›larak park edilmesi mümkün olma-
yan parseller)

III-Cephe ald›¤› yola nazaran, tabii zeminin yüksek ol-
mas› nedeniyle yol kenar›nda set oluflturan ve baflka
yollardan girifli olmayan parseller

e- ‹mar plan›ndaki konumu ve benzeri nedenler;

I- Bitiflik ve ön bahçesiz nizamda parsel ve/veya bina
cephesi 8.00 mt ve daha küçük olan parseller.

II- Rampa boyu ve park etme düzeni yönünden kitle bo-
yutlar› elveriflli olmayan parseller.

Madde 4: Ulafl›m a¤›, trafik ak›fl›, trafik yo¤unlu¤u ve
özel durumlar nedeniyle otopark girifl ç›k›fl› sa¤lanmas›
uygun görülmeyen güzergahlar afla¤›da belirtilmifl olup,
sadece parsellerin bu güzergahlardaki cephelerinden
otopark girifl ç›k›fl› yap›lamaz. 



17Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

a-Yeni yap›lmakta olan ve yap›lacak olan flehirler aras›
otoyol (Devlet yolu) cephelerinden,

b- Döner (Rotary) kavflak ve köprülü kavflak kollar› bo-
yunca yer alan parsel cephelerinden, (Tam ve yar›m
yonca yapra¤› diamond, trompet vb. kavflak tiplerinin
tek yönlü çal›flma kollar›),

c- ‹mar plan›nda yükseltilmifl yol veya viyadük olarak yer
alan yollardaki parsel cephelerinden,

d- Merdivenli sokaklarda araçlar›n ulaflamad›¤› kesim-
lerdeki parsel cephelerinden ve e¤imi %16'dan fazla
olan sokaklardaki parsel cephelerinden,

e- Mer’i ‹mar Planlar›nda yaya yolu ayr›lm›fl ve UKOME
Genel Kurul karar› ile yayalaflt›r›lmas› uygun görülen yol-
lardaki parsel cephelerinden,

f- Hemzemin demiryolu geçitlerini kesen yollardan cep-
he alan ve demiryoluna 40 m kadar olan bölümdeki par-
sel cephelerinden,

g- Mustafa Kemal Sahil Yolu'nun Gümrük Meydan› ile
Hava Lisan Okulu kavfla¤› aras›nda kalan kesimindeki,
Mustafa Kemal Sahil Bulvar›'na bakan parsel cephele-
rinden (Ayn› zamanda Mithatpafla Caddesi'nden girifl ç›-
k›fl yap›labilen parseller hariç)

h- Eflrefpafla Caddesi'nin, Bayramyeri Kavfla¤›'ndan iti-
baren, Çankaya istikametinde, Gaziosmanpafla Bulva-
r›'n›n Anafartalar Caddesi kavfla¤› aras›ndaki güzergah-
taki parsel cephelerinden,

i- Programl› sinyalize kavflaklara eriflen yollardan cephe
alan parselin uzak köflesi, sinyalizasyona 40 mt kadar
olan bölümlerdeki parsel cephelerinden otopark girifl ç›-
k›fl› yap›lamaz.

Madde 5: Otopark düzenlemesine iliflkin esaslar;

a- Otopark girifl ç›k›fl rampa meyili %16'dan daha fazla
olamaz.

b- Arka arkaya park edifl düzeninde bir araba en çok iki

araban›n girifl ç›k›fl›n› engelleyebilecek flekilde park
edilebilir.

c- Park edifl düzenine göre bir arabal›k durufl yeri boyut-
lar› afla¤›da belirtilen ölçülerden az olamaz.

d- Otopark yerleri, düz olarak tanzim edilebilece¤i gibi,
arazi meyiline göre boyda max %7, ende %3 meyilli ola-
rak da düzenlenebilir.

e- Bitiflik nizamda veya kot fark› nedeniyle girifl yap›la-
mayan yerlerde, otopark ihtiyac› arka bahçede karfl›la-
nacaksa, bir baflka parselden irtifak tesisi ile geçifl
mümkündür. Parseller aras›nda irtifak haklar› tesis
edilmek suretiyle ada içi otoparklar› düzenlenebilir.

f- Yan bahçe geçifl için kullan›lacaksa; geçifl geniflli¤ini
3.00 mt'nin alt›na düflürecek flekilde zemin katta teras
niteli¤inde balkon düzenlenemez.

g- Ön bahçesiz bitiflik nizam parsellerde, giriflte net 3.5
mt'lik b›rak›lan otopark geçidi 3.00 mt boyunca devam
edecektir. Apartman girifli ayn› geçit üzerinden sa¤lana-
caksa geçit geniflli¤i 3.00 mt'ye düflebilir. Apartman gi-
riflinden sonraki bölümü otopark m2'sine dahil edilir.

h- Birden fazla yola cephesi olan parsellerde ‹mar Yö-
netmeli¤i'ndeki bahçe mesafeleri ve parsel cephesi ta-
n›mlar›na uymak ve mevcut yap›laflmalar dikkate al›n-
mak kayd›yla ön ve yan bahçeler ile otopark tesisi
mümkün olabilecek arka bahçeler belediyesince belir-
lenir. Ön bahçelerde, ön bahçe mesafelerinin 8.00 mt
ve daha fazla olmas› halinde bina cephesinden itibaren

20 m2 lik alan için;  En (mt) Boy (mt)

90o Aç›l› 2.60 5.50

60o Aç›l› 3.00 6.00

45o Aç›l› 3.70 5.70
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3.00 mt d›fl›nda kalan k›s›mlar; yan bahçelerde, bina
cephesinde itibaren min 3.00 mt yan bahçe mesafesi
d›fl›nda kalan k›s›mlar; otopark olarak düzenlenebilir. 

Park edifl flekline göre tek s›ral› bir otopark için mini-
mum alan genifllikleri.

Madde 6: Yönetmeli¤in 5/a maddesine göre; Yerleflim
alanlar›ndaki otoparklarda aranmas› gereken kullan›m
çeflitleri ve bunlara ait en az otopark miktarlar› afla¤›-
da belirlenmifltir. 

Kullan›m Çeflitleri                Miktarlar›         

1 – Meskenler
150 m2'ye kadar 3 daire için
151 m2 - 200 m2 aras› 2 daire için
201 m2 ve üzeri 1 daire için
2 - Ticari amaçl› yap›lar ve büro binalar›

50 m2.ye kadar
3 - Konaklama tesisleri
Oteller 5 oda için
Moteller oda say›s›n›n %80’i kadar
Hosteller 5 oda için
Tatil Köyleri 4 oda için
Apart Oteller 2 ünite için
Pansiyonlar 4 oda için
Termal Tesisler 4 oda için

Kampingler 1 ünite için
K›rsal Turizm Tesisleri 4 ünite için
Di¤erleri 75 m2.ye kadar
4 - Yeme, içme, e¤lence tesisleri 50 m2.ye kadar
5 - Sosyal kültürel ve spor tesisleri 30 oturma yeri için
Çim saha, resim heykel galerisi vb. 75 m2.ye kadar
6 - Kongre ve sergi merkezleri

kapasitesinin %5’i oran›nda
7 - E¤itim Tesisleri 400 m2.ye kadar
8 - Sa¤l›k Yap›lar› 125 m2.ye kadar
9 - ‹badet yerleri 300 m2.ye kadar
10 - Kamu kurum ve kurulufllar› 100 m2.ye kadar
11 - Sanayi depolama ve toptan ticaret 200 m2.ye kadar
12 - Küçük sanayi 125 m2.ye kadar
13 - Semt pazar›    100 m2.ye kadar Pazar alan› için,
14 - Oto Sanayi Sitesi 40 m2.ye kadar
15 - Toptanc› Hali 125 m2.ye kadar
16 - Akaryak›t ve LPG Sat›fl ‹stasyonlar›
Beher pompaj bafl›na 150 m2 ve her lift ve/ veya kanal
bafl›na 150 m2.ye kadar
17- Aç›k Tesisler
Lunapark ve Benzeri E¤lence Yerleri 60 m2 Alan
Rekreasyon Alan› 300 m2 Alan
Çay Bahçesi 75 m2 Alan
Aç›k Spor Alanlar› 50 m2 Alan
Aç›k Yüzme Havuzu 30 m2 Alan için
En az 1 otopark yeri (20 m2) ayr›lmas› zorunludur. An-
cak, sanayi ve depolama tesislerinde, bir otopark yeri
için 50 m2 ölçüsü esas al›n›r.
Otopark say›s›, aç›k tesislerde parsel alan› üzerinden,
di¤er yap›larda ise emsal hesab›na konu alan üzerinden
belirlenir.
Yap›lan hesaplama sonucu yukar›da belirtilen de¤erlerin
alt›nda kal›nmas› halinde en az 1 otopark yeri ayr›lmas›
flart› aran›r.

Hesaplama sonunda bulunan say›n›n kesirli olmas› ha-
linde bir üst de¤er otopark say›s› olarak al›n›r.

PARK fiEKL‹ a(mt) b(mt)   c(mt) Toplam (a+b)mt

90o 5.50 7.50   2.60 13.00
60o 6.00   5.30   3.00 11.30
45o 5.70 3.30   3.70 9.00
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Binalarda dairelerin farkl› büyüklükte olmas› halinde,
toplam yap› inflaat alan›n›n daire say›s›na bölünmesi ile
bulunacak ortalama daire büyüklü¤ü esas al›n›r.

Birden fazla amaçl› binalar›n farkl› amaçl› bölümleri için
yukar›daki esaslar dahilinde, kendi kullan›m çeflidine
göre tespit edilen otopark miktarlar› uygulan›r. Ancak,
kullan›mlar› gere¤i bünyesinde farkl› fonksiyonlar› bar›n-
d›ran (kompleks) yap›larda, otopark ihtiyac› as›l kulla-
n›m amac› dikkate al›narak hesaplan›r.

Otopark Yönetmeli¤i'nde belirtilen yap› inflaat alan› ta-
n›m› için: ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli-
¤i'ndeki "Yap› ‹nflaat Alan›" tarifi esas al›n›r.

Mevcut binalarda yap›lmak istenilen kullan›m amac›na
yönelik de¤iflikliklerde, bu de¤ifliklik otopark aranmas›-
n› gerektirecek nitelik ve büyüklükte ise otopark tesisi
aran›r. Parselde otopark tesisi mümkün olmad›¤› taktir-
de otopark bedeli istenir.

Mevcut binalar›n iç bünyesinde yap›lan ve kullan›m
amac›n› de¤ifltirmeyen tadilatlarda otopark tesisi ve be-
deli istenmez.

Mevcut binalarda ilave yapmak istendi¤inde bu ilave,
otopark tesisini gerektiren nitelik ve büyüklükte ise, ila-
ve otopark tesisi aran›r. Parselde otopark tesisi müm-
kün olmad›¤› taktirde otopark bedeli istenir.

Yap›lacak yap›lara bu Yönetmelikte belirtilen esaslara
ve belediye meclislerince al›nacak kararlara göre bina
otopark yerleri ayr›lmad›kça yap› ruhsat›, bu otoparklar
infla edilip haz›r hale getirilmedikçe de yap› kullanma iz-
ni verilemez.

Otopark Bedellerinin Hesaplanmas›, Tahakkuk Ve
Tahsili

Madde 7: 

a- Emlak Vergisi Kanunu gere¤ince tespit edilen arsa ve
arazi birim de¤erleri ve Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› ta-

raf›ndan yay›mlanan Mimarl›k ve Mühendislik Hizmet
Bedellerinin Hesab›nda Kullan›lacak Yap› Yaklafl›k Bi-
rim Maliyetleri Hakk›nda Tebli¤ dikkate al›narak haz›rla-
nan Birim Otopark Bedelleri, Büyükflehir Belediye Mec-
lisinin onay› ile yürürlü¤e girer. Müteakip y›llarda, Mi-
marl›k ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesab›nda
Kullan›lacak Yap› Yaklafl›k Birim Maliyetleri Hakk›nda
Tebli¤’in Resmî Gazete’de yay›mland›¤› tarihten sonra,
arsa ve arazi birim de¤erleri ile Yap› Yaklafl›k Birim Ma-
liyetlerine göre yeniden hesaplan›r ve Büyükflehir Bele-
diye Baflkan›n›n onay› ile yürürlü¤e girer.

Birim Otopark Bedeli; birim otopark›n arsa ve yap› pay-
lar›n›n toplam›d›r. Büyükflehir Belediye Meclisi taraf›n-
dan, (b) bendinde belirtilen oranlar da dikkate al›narak,
tespit edilen bedeldir.

Birim Otopark Arsa Pay›; imar plan›nda bölge otopark›
belirlenen arsalar›n, Emlak Vergisi Kanunu uyar›nca
tespit edilen bedelinin, planda belirlenen toplam yap›
inflaat alan›na bölünerek, birim otopark alan› ile çarp›l-
mas› sonucu tespit edilen bedeli, 

Birim Otopark Yap› Pay›; Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›
taraf›ndan yay›mlanan Mimarl›k ve Mühendislik Hizmet
Bedellerinin Hesab›nda Kullan›lacak Yap› Yaklafl›k Bi-
rim Maliyetleri Hakk›nda Tebli¤’de yer alan otoparka ait
birim maliyetin, birim otopark alan› ile çarp›lmas› sonu-
cu tespit edilen bedeli, ifade eder.

b-Otopark bölgelerinden, Büyükflehir Belediye Meclisi
taraf›ndan belirlenen %20 ile %100 aras›ndaki oranlar-
da otopark bedeli tahsil edilir. 

c-Otopark bedelleri yükümlülerden afla¤›da belirtilen
flekilde tahsil olunur.

Otopark bedelinin %25'i yap› ruhsat› verilmesi s›ras›n-
da nakden tahsil olunur. Kalan %75'i ise yine yap› ruh-
sat› verilmesi s›ras›nda peflin ödenebilece¤i gibi on iki
ay› geçmemek üzere eflit taksitte ödenebilir. Ancak,
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taksit ödemesi tamamlanmadan önce yap› kullanma iz-
ni talep edilmesi halinde otopark bedelinin tamam›n›n
ödenmesi gerekmektedir. 

‹mar plan›nda bölge otopark› belirlenmeyen alanlarda,
birim otopark yap› pay›n›n %25’i yap› ruhsat›n›n veril-
mesi s›ras›nda nakden, kalan %75’i ve arsa pay› ise;
imar plan›nda bölge otopark alan› belirlenmesinden
sonra, o y›l için tespit edilecek birim otopark bedelinin,
birim otopark arsa pay›n›n tamam› ve birim otopark ya-
p› pay›n›n %75’nin toplam› al›nmak suretiyle bulunacak
bedel olup, nakden tahsil edilir.

d-‹mar planlar›nda bölge otopark› bulunmayan alanlar-
da, Yönetmelik gere¤ince, bölge otoparklar› belirlendik-
ten sonra her bölge otopark›n›n hizmet edece¤i s›n›rlar
tespit edilir. Tespit edilen bu s›n›rlar ve mevcut s›n›rlar-
da de¤ifliklikler Büyükflehir Belediye Meclisi taraf›ndan
onaylan›r. Bu s›n›rlar içinde al›nacak birim otopark be-
delinin hesab›nda, (a) bendinde yer alan birim otopark
bedeli esas al›n›r.

e-Tahsilat makbuzunda, yap›n›n ada ve parsel numara-
s› ve tahsilat›n kaç araçl›k otopark yeri için yap›ld›¤› da
belirtilir. Bu makbuzun bir nüshas› yap›n›n ruhsat dos-
yas›nda bulundurulur.

Madde 8: Binalarda otopark yeri olarak belirlenmifl
alanlar›n proje de¤iflikli¤i ile kullan›m amac› de¤ifltirile-
mez. Baflka amaca tahsis edilemez ve otopark alan› ta-
dilatla küçültülemez. Bu yönetmelikten önce ruhsat al-
m›fl yap›lar da bu hükme tabidir.

Madde 9: Otopark Yönetmeli¤i ve ‹zmir Büyükflehir Be-
lediyesi Otopark Yönetmeli¤i Uygulama Esaslar›nda yer
almayan hususlarda Bakanl›k taraf›ndan yay›mlanan
Genel Tebli¤ esas al›n›r. Genel Tebli¤de de yer alma-
yan hususlarda Büyükflehir Belediyesinin yaz›l› görüflü
al›n›r.

Madde 10: Otopark Yönetmeli¤ine göre haz›rlanan Uy-

gulama Esaslar›, Büyükflehir Belediye Meclisinin onay›-
na müteakip verilecek yap› ruhsatlar›nda uygulan›r. 

GEÇ‹C‹ MADDE: ‹mar plan› olan, ancak, imar plan›nda
bölge otopark› bulunmayan ve Büyükflehir Belediye
Meclis Karar› ile birim otopark bedeline iliflkin oran be-
lirlenmeyen ilçe ve ilk kademe belediyelerinin s›n›rlar›
ve yetki alanlar› içinde, Otopark Yönetmeli¤inin 4/f
maddesi hükmü gere¤ince birim otopark yap› pay›n›n
%25’i yap› ruhsat› verilmesi s›ras›nda afla¤›da belirtilen
oranlara göre nakden tahsil edilir. Kalan %75’i ve arsa
pay› için imar plan›nda bölge otopark alan› belirlenme-
sinden sonra, o y›l için tespit edilecek birim otopark be-
delinin, birim otopark arsa pay›n›n tamam› ve birim oto-
park yap› pay›n›n %75’nin toplam› al›nmak suretiyle bu-
lunacak bedel olup, nakden tahsil edilir.

• Belediye s›n›rlar› içinde, cadde, meydan ve bulvarlar-
dan cephe alan parsellerde %25, di¤er parsellerden
%20, 

• 5216 say›l› yasa kapsam›nda ba¤lanan Mahalleler-
deki parsellerden %15,

•Orman Köyü olarak yetki alan›na giren Köylerdeki par-
sellerden ise %10 oran›nda tahsil edilir.
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KONULAR:
1. Gayrimenkul De¤erleme Esaslar›
2. Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar
3. ‹nflaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
4. Temel Finans Matemati¤i
5. ‹lgili Vergi Mevzuat›

KURS SÜRES‹ ve YER‹:
1. Kurslar 25 A⁄USTOS 2006 Cuma Günü Bafllayacakt›r.
2. Kurslar›n Toplam Süresi 72 saattir
3. Kurslar  Cuma-Cumartesi ve Pazar Günleri 6’flar sa-
at olarak yap›lacakt›r. 
4. Kurs Saatleri: 
Cuma        : 9.00-12.00 ve 13.00-16.00
Cumartesi–Pazar: 10.00-13.00 ve 14.00-17.00 ara-
s›ndad›r.
5. Kurs 4 Hafta sürecektir.

1. Hafta  25-26-27 A¤ustos 2006 Cuma-Cumartesi-Pazar
2. Hafta 01-02-03 Eylül 2006 Cuma-Cumartesi Pazar
3. Hafta 08-09-10 Eylül 2006 Cuma-Cumartesi-Pazar
4. Hafta 15-16-17 Eylül 2006 Cuma-Cumartesi-Pazar

6. Kurslar ‹MO ‹zmir fiubesi Seminer Salonunda verilecektir.

KURS E⁄‹TMENLER‹:
Kurslar; DEÜ ve EÜ ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyeleri, TURMOB ve meslek-
tafllar›m›z taraf›ndan verilecektir.

KURSA KATILIM:
•Kurslara en az 25 en fazla 30 kat›l›mc› al›nacakt›r. Ka-
t›l›mc› say›s› 25’den az olmas› durumunda kurs aç›lma-
yacakt›r.
•Kay›t yap›lmas› için kurs ücretinin yat›r›lmas› veya ha-
vale makbuzunun gönderilmesi gerekmektedir.
•Kursa kat›l›m kay›t müracaat s›ras›na göre yap›lacakt›r.
•Kurs aç›lmamas› durumunda kay›t olanlar›n ücretleri
geri verilecektir.

KURS ÜCRET‹:
•Kurs Ücreti TMMOB’ye ba¤l› oda üyelerine 500 YTL.
olup, di¤er kat›l›mc›lara 750 YTL dir. 
•Kredi kart› ile ödemelerde 2 taksit yap›lacakt›r. 
•Ödemeler ‹nflaat Mühendisleri Odas› ve Mimarlar Oda-
s› ‹zmir fiubelerine bizzat veya afla¤›daki hesaplara ya-
t›r›larak yap›labilir.

Hesap Numaralar›: 
‹MO ‹zmir fiubesi:
‹fl Bankas› Alsancak fib. : 5512
Garanti Bankas› Bornova fib.: 6662914
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi:
‹fl Bankas› Alsancak fib.: 9455

Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤› S›nav›na 
Haz›rl›k Kursu

Sermaye Piyasas› Kurulunca yap›lan  "GAYR‹MENKUL DE⁄ERLEME UZMANLI⁄I" s›nav›na haz›rl›k amac›yla
‹nflaat Mühendisleri Odas› ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubelerince afla¤›daki konularda kurs aç›lacakt›r.
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Bas›ndan
Hürriyet 25 Haziran 2006Bekir ÇOfiKUN

Ormanda Golf...
GOLF orta yafl›n üzerindeki zenginlerin oyunudur.
Genifl çim sahada oynan›r. 
Orda bir delik vard›r.
Orta yafl›n üzerindeki zengin, küçük beyaz topa pahal›
sopas›yla vurmadan(par) önce, e¤ilip küçük beyaz topa
yak›ndan bakar.
Top oradad›r.
Özenle topun gidip girece¤i deli¤e niflan al›r ki top ora-
ya gitsin. 
Topa vurduktan sonra ise arkas›ndan uzun uzun düflü-
nür; nereye gitti diye.
Sonra topun yan›na gider bakar; nereye gelmifl?..
Amaç küçük topu deli¤e sokmakt›r.
Topu deli¤e sokmak için harcanan para büyüktür. Özel
pahal› ayakkab›lar, pahal› flapkalar, pahal› giysiler ve
çok pahal› sopalar.
Orta yafl›n üzerindeki zengin, topa en pahal› biçimde vu-
rur. 
Ama top deli¤e girmez.
Sonra deli¤in bafl›na gidip içine bakar, top orada m›?..
Top orada de¤ildir.
Hep birlikte mini araca binip topu ararlar.
*
‹flte zenginler gelip böyle golf oynas›nlar diye devlet or-
man tahsis etti ve yat›r›mc› turizm flirketleri Akdeniz k›-
y›lar›n›n en güzel ormanlar›n› kesip "golf sahas›" aç›yor-
lar.
Çevreciler, Sorgun ve di¤er ormanlar için ayaktalar.
Ama siyasetçi-bürokrat-cingöz yat›r›mc›dan oluflan "çe-
te" el ele vermifl bir kere.
500 yafl›ndaki a¤açlar› kesiyorlar.
Dozerler-greyderler birer çelik canavar gibi dal›p orman›

yok ediyor, gelecek zenginler küçük beyaz topu deli¤e
soksunlar diye do¤ay› katlediyorlar.
Bu suçtur.
*
Ama daha çok; aptallar›n eline düflmüfl bir cennet ülke-
nin nas›l yok edildi¤ini gösterir. 
Zengin, küçük beyaz topu deli¤e soksun diye bir ülkenin
en güzel orman› nas›l kesilir?..
Nas›l?..
Bu ülkenin Çevre-Orman Bakan›, valisi, ormanc›lar› bu-
na nas›l izin verebilirler?..
Ya o bölgede yaflayan sessiz-ilgisiz-p›s›r›k halk?..
Bu cennet ülkeyi hak etmemenin, bu cennete yak›flma-
man›n hazin öyküsüdür bu.
O kadar...
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Savafl ve Bar›fl....
Bir tek çocu¤un hayat›n› kurtarabilece¤imi bilsem vata-
n›mdan, bayra¤›mdan, dinimden, ›rk›mdan vazgeçerim.

Bir Kürt çocu¤unu bir Türk çocu¤undan, bir Yahudi ço-
cu¤unu bir Arap çocu¤undan, bir Amerikal› çocu¤u bir
Irakl› çocuktan ay›rt etmem.
Hiçbir çocu¤un ölümü sevindirmez beni.
Onlar›n hepsi çocuk.
Vurulup y›k›ld›klar›nda, sönmekte olan gözleriyle son
kez hayata bak›p bafllar› topra¤a düfltü¤ünde, onlar sa-
dece ölü çocuk oluyorlar.
Hep merak ederim, e¤er "savafl ilan edenlerin ve savafl
k›flk›rt›c›l›¤› yapanlar›n çocuklar› cephenin en ön mevzi-
lerindeki ilk birlikte yer alacaklar" diyen bir kural olsay-
d›, tarih bu kadar çok savafla flahit olur muydu?
Yar›n sabah yap›lacak ilk sald›r›da ölecek ilk askerin
kendi o¤lu oldu¤unu bilerek kaç siyasetçi, kaç general
savafl karar› verecek, kaç gazeteci "hadi çocuklar› cep-
heye gönderelim" diye ba¤›racakt›.
Savafl isteyecekler miydi o zaman?
Savafla gönderecekler miydi çocuklar›?
Ve e¤er aralar›ndan biri, ilk ölecek askerin kendi çocu-
¤u olaca¤›n› bilerek savafla karar verecek olsayd› onu
"bir kahraman" olarak m› yoksa "o¤lunun ölümüne ka-
y›ts›z kalan tafl kalpli bir canavar olarak m›" görecektik?
Soracak m›yd›k kendimize, "yeryüzünde insan›n evla-
d›ndan daha k›ymetli bir toprak parças› var m›?" diye.
Her savaflta ilk ölen bir çocuk var.
O "baflkas›n›n" çocu¤u oldu¤u zaman m› savafltan ra-
hatça sözediliyor?
Siz bir insan›n savaflta nas›l öldü¤ünü hiç düflündünüz
mü?

Önce bir v›n›lt› duyulur, u¤ursuz, ürkütücü bir v›n›lt›, ba-
fl›n› kald›r›p gökyüzüne bakars›n, o v›n›lt› ani bir homur-
tuya dönüflür sonra, bir karalt› süratle yaklafl›r ve deh-
fletli bir patlamayla etraf›ndaki hava boflal›r, kollar›n,
bacaklar›n patlaman›n oldu¤u yerden uzaklaflan hava-
n›n korkunç çekim gücüyle yerlerinden kopar›l›r, alevler
içinde yanan bedenin da¤›l›r.
Böyle ölüyor çocuklar.
Bazen bir may›na bas›yorlar, son duyduklar› madeni bir
mekanizman›n sesi oluyor ve bütün etleri, kaslar›, da-
marlar› parçalanarak havaya uçuyor.
Gözlerine giren mermiler, ci¤erlerine saplanan kurflun-
lar.
Kan g›rtlaklar›na doluyor.
Niye ister baz› insanlar çocuklar›n böyle ölmesini?
Vatan için mi, din için mi, bayrak için mi?
Ayn› tanr›ya ayr› dillerde yakaran insanlar›n, "Allah için"
birbirlerini öldürmesi çok mu uygun dine?
‹lk ölecek asker kendi çocu¤u oldu¤unda kaç dindar
böylesine büyük bir istekle destekleyecek savafl›?
Her biri çocu¤unu kurban eden bir Hazreti ‹brahim mi
olacak?
Dünya peygamberlerle mi dolu?
E¤er öyleyse bu zulüm, bu kan, bu korkunç düflmanl›k
bunca peygambere ra¤men nas›l var oluyor?
Sonsuz kainat›n en uzak, en ücra, en ›ss›z köflelerinde-
ki küçücük mavi bir gezegenin üstündeki canl›lar neden
yarat›ld›klar›ndan beri birbirlerini öldürüyorlar?
Niye içimizde tükenmeyen bir öldürme iste¤i var?
Ve, niye her toplum "öldürenleri ve öldürtenleri" alk›fll›-
yor?
...

Bas›ndan
Ahmet ALTAN Hürriyet 30 Temmuz 2006
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Ödül

Ödüller;
"KORUMA UYGULAMA BAfiARI ÖDÜLLER‹"
· Tarihi Çevrede Yeni Yap› Ödülleri
-Uygulama Baflar› Ödülü
-Yap›mc› Ödülü
· Restorasyon Uygulama Dal› Ödülleri
-Restorasyon-Koruma Baflar› Ödülü
-Yap›mc› firma yada ekip Ödülü
-Ustal›k Ödülü
· Tarihi Çevre Koruma Kapsam›nda Sokak Sa¤l›klaflt›r-
ma veya Çevre  Düzenlemesi Uygulama Ödülleri
-Uygulama Baflar› Ödülü
-Yap›mc› Ödülü

Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü 2006
Y›l› I. Ulusal Mimarl›k Koruma Ödülleri

"KORUMA VE RESTORASYON PROJES‹ BAfiARI
ÖDÜLLER‹"
· Tarihi Çevrede Yeni Yap› Projesi
· An›tsal Yap› Restorasyon Projesi
· Sivil Mimarl›k Örne¤i Restorasyon Projesi
· Tarihi Çevre Koruma Kapsam›nda Sokak Sa¤l›klaflt›r-
ma veya Çevre Düzenlemesi Projesi
· Arkeolojik alanda Restorasyon Projesi Ödülü
"KORUMA DESTEK ÖDÜLÜ"
"KORUMA ONUR ÖDÜLÜ"
olmak üzere 4 ana dalda verilecektir.

Bilim Kurulu Üyeleri
Jüri Baflkanl›¤›’nda olmak üzere;
Asil Üyeler;
Emre MADRAN, Doç. Dr. (TMMOB Mimarlar Odas› Genel Kurul Üyesi)

Can HERSEK, Prof. Dr. (Gazi Ü. Mim. Fak. Mim. Böl.)

Nevin AKPINAR, Prof. Dr. (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mim. Böl.)

Abdi GÜZER, Doç. Dr. (ODTÜ Mim. Böl.)

Esin KULEL‹, Dr. Y. Mimar Kül. ve Tur. Uzman› (Bakanl›k Eleman›)

Ayflenur ONAT, Y. Mimar Kül. ve Tur. Uzman› (Bakanl›k Eleman›)

Cans›n ÜNVER, Peyzaj Mimar› (Bakanl›k Eleman›)

Yedek Üyeler;
Ifl›k AKSULU, Prof. Dr. (Gazi Ü. Mim. Fak. Mim. Böl.)

Zuhal ÖZCAN, Prof. Dr. (Erciyes Ü. Mim. Fak. Mim. Böl.)

Hare KÜÇÜKKILIÇ, Y. Mimar (Bakanl›k Eleman›)

Bakanl›¤›m›z ilki bu y›l olmak üzere her y›l çeflitli katego-
rilerde Ulusal Mimarl›k Koruma Ödülleri verecektir. Bu
ödüller; binlerce y›ll›k kültür gelene¤inin birikti¤i bir co¤-
rafya üzerinde, bu kültür birikimine ait mimari mirasa
hak etti¤i sayg›n›n gösterilerek korunmas›, koruma bilin-
cinin gelifltirilmesi ve örneklerinin teflvik edilmesi, yerel
koruma modellerinin gelifltirilmesi, yöntem, ölçüt ve de-
¤erlerin özgünlefltirilmesi, tarihi çevrelere sayg›l› yeni ya-
p›lar›n özendirilmesi gereklili¤inden hareketle T.C. Kül-
tür ve Turizm Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Ge-
nel Müdürlü¤ü taraf›ndan ulusal ölçekte teflvik ve takdir
etme misyonunun kurumsallaflt›r›lmas›n›n hedeflendi¤i
bir giriflimdir.

T.C. Kültür  ve Turizm Bakanl›¤›



25Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Kat›l›m, flartname ve di¤er dokümanlar›n 28 Temmuz
2006 tarihinde Bakanl›k web sitesinde yay›nland›¤›
tarihten itibaren bafllar ve projelerin son teslim
tarihinde sona erer.

Ulusal Jüri Üyeleri
Jüri Baflkanl›¤›’nda olmak üzere;
Asil Üyeler;
Oktay EK‹NC‹, Y. Mimar (TMMOB Mimarlar Odas› Temsilcisi )

Sadettin ÖKTEM, Prof. Dr. 

fiakir MERAK‹, Y. Mimar (Restorasyon Uzman›)

Nimet ÖZGÖNÜL, Ö¤r. Gör. (ODTÜ Mim. Fak., Mim. Böl., Rest. Prog.

Oktay BELL‹, Prof. Dr. (‹stanbul Ü., Ed. Fak.,Tarih Böl., Eskiça¤ Tarihi

A.B.D)

Murat Ertu¤rul YAZGAN, Prof. Dr.(Ankara Ü., Z.Fak., Peyzaj Mim.Böl.)

Yedek Üyeler;
Nevzat ‹LHAN, Doç. Dr. (Trakya Ü., Mim. Böl., Restorasyon Program›)

Ali CENG‹ZKAN, Doç. Dr. (ODTÜ, Mim. Fak., Mim. Böl.)

Tamer PAKBEN, Y. Mimar 

SON B‹LG‹ ED‹NME TAR‹H‹ : 
15.08.2006
PROJELER‹N TESL‹M TAR‹H‹: 
21.08.2006 – 05.09.2006
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 
03.10.2006

Kültür ve Turizm Bakan› Atilla Koç'un Kufladas› ziyareti
s›ras›ndaki "Bodrum'un imar yetkilerini ald›k" aç›kla-
mas› flaflk›nl›k ve tepki yaratt›. 

Belediyeye uygulamaya yönelik herhangi bir resmi yaz›
gelmedi¤ini belirten Bodrum Belediye Baflkan› Mazlum
A¤an, "Zaten Bodrum'un yüzde 99'unun imara aç›lm›fl
durumda. Aç›lacak yer kalmam›fl. Sadece Güvercin-
lik'te baz› bölümler var. Buralar› yo¤unlukla sit alanlar›.
Sit alanlar›n› imara açmak için böyle bir karar al›yorlar-
sa onu bilemem. Bakanl›k daha önce görüfllerimizi sor-
du¤unda kesinlikle imar yetkilerinin yerel yönetimler-
den al›nmamas› gerekti¤ini belirtmifltik. Ankara'dan
Bodrum'un imar plan› yap›lamaz" dedi. 

Bodrum Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Üyesi Adem Gü-
ner'se "Bodrum'daki 85 bin yata¤a 100 bin yatak da-
ha ilave etmek istiyorlar. Peflkeflin, ya¤man›n en güzel
örne¤ini sergileyecek olan karar Bodrum'u bitirir. Uma-
r›m Bakan Koç ac› bir flaka yapm›flt›r" dedi

Kaynak:  Radikal Gazetesi, 8 A¤ustos 2006 

Bodrum'da ‹mar Yetkisi
fioku Yaflan›yor
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Ö¤renci Kategorisi
Büyük Ödül: Valentina Araya, Santiago, fiili

Bölge Ödülleri:
I.Bölge Robert Ostmann, Berlin, Almanya 
II.Bölge Eleni Lagkari, Atina, Yunanistan
III.Bölge Alejandro Gandarillas, Santiago, fiili 
IV.Bölge Wei Bao, Pekin, Çin

Kent üzerine farkl› çal›flma ve tart›flma alanlar› ortaya
ç›karmak için UIA taraf›ndan düzenlenen Yaflas›n Kent-
ler 2 Yar›flmas›’n›n uluslararas› etab›n›n sonuçlar› aç›k-
land›. Gaetan Siew (UIA Baflkan›), Jaime Lerner (Önce-
ki Dönem Baflkan›), Jordi Farrando (Genel Sekreter),
Donald G. Hackl(Sayman), Louise Cox (1. Baflkan Yar-
d›mc›s› , 4. Bölge), Martin Drahovski (2. Baflkan Yar-

d›mc›s›, 2. Bölge), Giancarlo Ius (Baflkan Yard›mc›s›, 1.
Bölge), Mauricio Rivero Borrell (Baflkan Yard›mc›s›, 3.
Bölge), Seif Abou Alnaga (Baflkan Yard›mc›s›, 5. Bölge),
Wolf Tochtermann (Uluslararas› Yar›flmalar Program›
Yöneticisi), Tarek Naga(M›s›r)’dan oluflan uluslararas›
jüri de¤erlendirmesi sonucunda ödüle de¤er görülen
projeler afla¤›daki gibidir:

Yaflas›n Kentler 2 - "Demokratik Bir Kente Do¤ru …"
Yar›flmas› Sonuçland›

Profesyonel Kategori: 
Büyük Ödül, ex-aequo:
Caterina Anastasia, Venedik, ‹talya

Sung Goo Yang, Seongnam-Si, Kore

Bölge Ödülleri:
I.Bölge Guillaume Favreau, Paris, Fransa 
II. Bölge Vasileios Ntovros, Chaldika, Yunanistan
III. Bölge José Manuel Sanchez Recio, Santiago, fiili
IV.Bölge Young Min Koo, Incheon, Kore
V.Bölge Hesham Mohammad Youssry Al Farshooty, 

Kahire, M›s›r

‹letiflim: http://www.uia-architectes.org   http://www.celebcities2.org

Büyük Ödül, Caterina Anastasia, Venedik, ‹talya

Büyük Ödül, Sung Goo Yang, Seongnam-Si, Kore

Büyük Ödül, Valentina Araya, Santiago, fiili

Yar›flma
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2005 UIA ‹stanbul Kong-
resi’nde duyurusu yap›lan
Living Steel Yar›flmas›,
"8 Milyar ‹nsan› Nas›l Ba-
r›nd›rabiliriz?" temas› ile
küresel konut ihtiyac›n›
karfl›layacak yenilikçi fi-
kirlerin ortaya ç›kmas› amac›yla konut tasar›m› ve infla-
s›nda çelik üretiminde çal›flan flirketler ve üst kurulufl-
lar›nca oluflturulan 5 y›ll›k uluslararas› bir program kap-
sam›nda düzenlendi. Yar›flma, biri Hindistan’da di¤eri
ise Polonya’da bulunan iki arazi için sürdürülebilir eko-
nomik, sosyal ve çevresel ilkeler üzerine kurulu konut
tasar›m› elde etmeyi hedeflerken, çelik kullan›m›n›n ta-
sar›mlara getirdi¤i de¤er ve performans›n da sergilen-
mesini hedefliyordu. Yar›flmaya davet edilen 18 firma-
n›n tasar›mlar› aralar›nda Jaime Lerner, Glenn Murcutt,
Charles Correa, Andrew Orgorza-
lek, James Berry ve Nicholas de
Monchaux’nun bulundu¤u jüri ta-
raf›ndan de¤erlendirildi. 

De¤erlendirme sonucunda birinci-
lik ödülünü Varflova kenti için
önerdikleri "Kick Start" projesi ile
Architectenbureau cepezed b.v.
ve Koklata kenti için önerdikleri
"SymHouse mk1" projesi ile
Piercy Conner kazand›. 
Bilgi ‹çin: http://www.livingsteel.org

Living Steel Uluslararas› Sürdürülebilir
Konut Yar›flmas› Sonuçland›

"8 Milyar ‹nsan› Nas›l
Bar›nd›rabiliriz?"

Kick Start

SymHouse mk1

Gelece¤in Resort Otelleri
Yar›flmas› Sonuçland› 

Mimarl›k ö¤rencilerini ileri teknoloji ve tüketiciye özel
deneyimler ça¤›nda gelece¤in konukseverlik tasar›m›
için neleri bar›nd›rd›¤›n› araflt›rmaya davet eden 'Dönü-
flen Konukseverlik: 2055’te Resort Oteller' yar›flmas›
sonuçland›. 

Birincilik Ödülü Sean Clark Harry, 
University of Cincinnati 

‹kincilik Ödülü Lionel Leow & Yanling Tay,
Delft University of Technology, Hollanda 

En iyi Autodesk® Revit® Bina Ödülü Heehyun Nam, 
University of Illinois at Urbana-Champaign 

Mansiyon Ryan Dick, 
University of Illinois at Urbana-Champaign

Mansiyon Michael Ward, 
University of North Carolina at Charlotte 

Mansiyon David Mulder & Max Cohen De Lara, 
Delft University of Technology, Netherlands 

Mansiyon Hyun-Jung Jang, Jung-Ah Oh&Yoon-Kyung Lee,
School of The Art Institute of Chicago 

Kaynak: www.mimdap.org

Yar›flma
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6. mAAN Konferans›

K›sa Haberler

Bu y›l Tokyo’da gerçekleflecek olan 6. mAAN Konferan-
s› “Asya’n›n Kentsel Miras›” temas› çerçevesinde bildi-
ri, film ve tasar›m çal›flmalar›na ev sahipli¤i yapacak.
Konferansa davet edilen ana konuflmac›lar ise Tadao
Ando (mimar), Maristella Casciato (Uluslararas›
do.co.mo.mo Baflkan›), Ron van Oers (UNESCO Dünya
Miras› Merkezi Program Uzman›), Yung Ho Chang (Mi-
mar/Profesör, MIT)’dan oluflmakta. 
Konferansa sunulacak bildirilerin üst konu bafll›klar›
ise:
· Kentsel geliflim ve Asya kentlerinin miras yönetimi 
· Bellek, felaket ve canland›rma 
· Kentsel boflluklara elefltirel yaklafl›m ve canland›rma
olarak belirtilmifltir. 

Konferans Tarihi: 1-5 Kas›m 2006 
maan@iis.u-tokyo.ac.jp www.m-aan.org
Kaynak: www.mimdap.org

“Our Modern-Re-appropriating Asia’s
Urban Heritage", Tokyo

‘Reclaiming the City’ tema-
s›ndan hareketle Singapur
Üniversitesi Mimarl›k Fakül-
tesi taraf›ndan düzenlenen
sempozyum, son dönemler-
de özellikle Asya Kentle-
ri’nde süregelen de¤iflim ve
dönüflümlerin konu edinile-
ce¤i bir toplant› olmay› he-
defliyor. Global ekonomik
büyüme soncunda pek çok
de¤iflime maruz kalan kent
alanlar›n›, sokaklar› ve ka-
musal alanlar› tekrardan ka-
zanabilmek ve etkin hale
getirebilmek için düzenle-
nen toplant›da tart›fl›lacak
konu bafll›klar› ise flöyle:
• Kent sokaklar›n›, kamu-
sal alanlar› ve kent altyap›s›n› tekrardan kazanmak için
gelifltirilen araflt›rma, akademik katk› ve teorik görüfl-
ler,
• Uygulanm›fl projeler, örnek çal›flma alanlar›, pratik
yöntemler ve kentsel canland›rma,
•Kentsel sürdürülebilirlik üzerine odaklaflm›fl çal›flma-
lar,
• Kentsel tasar›m ve yönetim perspektiflerini konu
alan çal›flmalar, toplumsal aktiviteler, stratejiler ve
di¤er disiplinler aras› konular.

Sempozyum Tarihi: 6-8 Aral›k 2006 
akicyp@nus.edu.sg  http://www.arch.nus.edu.sg

Singapur Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi, Singapur

4. Büyük Asya Sokaklar›
Sempozyumu (GASS) 2006

Abu Dhabi’ye Gehry Tasar›m›
Guggenheim Müzesi 
Guggenheim Abu Dhabi (GAD) olarak adland›r›lacak
olan müze uluslararas› üne sahip mimar Frank Gehry
taraf›ndan tasarlanacak ve emirli¤i önde gelen uluslar
aras› kültürel bir çekim noktas› yapacak. 
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K›sa Haberler

Avrupa Mimarl›k, Kentsel Tasar›m ve Peyzaj Mimarl›¤›
E¤itim ve Araflt›rma Sempozyumu "EURAU’06 Brüksel"
bu sene ‘Mimarl›k ve Miras’ temas› çerçevesinden 4
farkl› kategoride gerçekleflecek. Sempozyumun kate-
gorileri: bilimsel kongre, çeflitli davetlilerin konferans-
lar›, sergi ve bilgi a¤›n›n kurulmas› nedeniyle düzenle-
necek olan resmi seremoni olarak belirlenmifltir. 

3 gün boyunca sürecek olan sempozyum: mimarl›k,
kentsel tasar›m, peyzaj mimarl›¤› – miras – e¤itim, uy-
gulamal› araflt›rmalar, doktora araflt›rmalar› – sürdürü-
lebilir geliflim- yeni teknolojiler, ileri düzey teknoloji –
strüktür, profesyonellik, marketler – prosedürler, pro-
fesyonel pratikler gibi pek çok konu bafll›¤›n›n tart›fl›l-
mas› için uluslararas› bir platform oluflturacak. 

http://www.eurau06.be  cvalenti@iesa.ulg.ac.be 

Palais d’Egmont Konferans Salonu, Brüksel

Kaynak: mimdap.org

eurau’06 "Mimarl›k ve Miras"

3. Avrupa Mimarl›k, Kentsel Tasar›m ve
Peyzaj Mimarl›¤› E¤itim ve Araflt›rma
Sempozyumu  [11-13 Ekim 2006] 

6. Space – Syntax
Sempozyumu 

Etkinlik Tarihi: 12-15 Haziran 2007 
Etkinlik Mekan›: ‹TÜ,Mimarl›k Fakültesi 
Bildiri Özetlerinin Teslim Tarihi: 30 Eylül 2006 

Sempozyumda tart›fl›lacak temalar›n konu bafll›klar›
• Mimarl›k Teorisi 
• Mimaride ve Kentsel Tasar›mda Bilgisayar Kullan›m› 
• Kentsel Analizler 
• Yap› Morfolojisi 
• Tasar›m Etmenleri 

‹lk kez Prof. Bill Hillier taraf›ndan ortaya at›lan Space
Syntax olgusu, fiziksel mekân› toplum üzerinden de¤er-
lendiren, bu çerçeveden yap›l› çevreye ve tasar›m ola-
naklar›na yeni aç›l›mlar sa¤lamaya çal›flan bir düflünce
alan› olarak ortaya ç›km›flt›r. Space Syntax Sempozyu-
mu’nda ana konuflmac›lar›n sunumlar›, akademik
sunumlar, çal›fltaylar ve poster sunumlar› yer alacakt›r.

kubat@itu.edu.tr asemakubat@yahoo.com 
http://www.spacesyntaxistanbul.itu.edu.tr
Kaynak: www.mimdap.org
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K›sa Haberler

Norman Foster ve Jean No-
uvel aras›nda eflsiz bir mima-
ri ortakl›k kuruldu. Legal &
General, Londra’n›n merke-
zinde yer alan Walbrook Mey-
dan› olarak bilinen dikkat çe-
kici yeni ofis ve ticari gelifl-
melerinin planlar›n› sundu.
Proje, her biri kendi karakte-
rine sahip ama birleflti¤inde
bir bütünü oluflturacak olan 4 binadan oluflacak. Bu ye-
ni geliflme, alan içindeki tarihi yollara dayanarak alana
eriflimi artt›racak yeni sokaklar ve meydan›n yarat›lma-
s›na dayand›r›lm›flt›r. Walbrok Meydan› ayn› zamanda
Roma Tap›na¤› Mithras’›n kal›nt›lar›n›n sergilendi¤i ve
kamuya aç›k bir sergi alan› olacakt›r.
Kaynak:WAN,10.06.2006

Foster ve Nouvel Güçlerini
Birlefltiriyor

Londra silüetinde yüksekli¤i ve e¤-
risel formuyla dikkat çeken Swiss
Re Tower ya da halk aras›nda da-
ha çok bilinen ad›yla "Erotic Gher-
kin" filme konu oldu. "Building the
Gherkin" isimli filmde binan›n nef-
ret edilen bir objeden nas›l bir iko-
na dönüfltü¤ü anlat›l›yor. 
Londra kent merkezinde yer alan Norman Foster’›n bi-
nas› son y›llarda infla edilen en popüler bina olarak ni-
telendiriliyor. 
Kaynak: Telegraph Çeviren: Sinem Çetintürk - Arkitera.com

Londra’n›n Simge Binas›: 

Swiss Re TowerTarihi Havagaz› Fabrikas› y›k›lmas›n! Ankara Büyükfle-
hir Belediyesi ekiplerince, EGO Genel Müdürlü¤ü bah-
çesindeki tarihi Maltepe Havagaz› Fabrikas› ve Elektrik
Santralinin y›k›m›na baflland›. TMMOB Mimarlar Odas›
Ankara fiube Yönetim Kurulu Üyesi Yeflim Uysal, bina-
n›n y›k›lmas› amac›yla önceki y›llarda da giriflimlerde
bulunuldu¤unu, ancak bu giriflimler üzerine ‹dare Mah-
kemesi'ne dava aç›ld›¤›n› belirtti. ‹dare Mahkeme-
si'nin, binan›n y›k›lmamas› yönünde karar verdi¤ini
an›msatan Uysal, "Bu karar, havagaz› fabrikas› tescilli
bir yap› oldu¤u için de¤il, tarihi de¤eri oldu¤undan al›n-
m›flt›r. Kamu yarar› söz konusudur. 1990'da korunma-
s›na karar verilmifl tarihi binan›n 2000'li y›llarda y›k›l-
mas› hukuka ayk›r› bir uygulamad›r," dedi. 
Kaynak: Birgün, 15 Haziran 2006

"Cumhuriyetin Tan›klar›na Gece Yar›s› Operasyonu" 

Ankara'da Bir 'Simge' Bina
Y›k›l›yor

Ankara Büyükflehir Belediyesi, Maltepe Havagaz› Fabri-
kas› ve Elektrik Santral›'n› y›k›yor. Ankara'n›n göbe¤in-
de yer alan ve y›llard›r göz göre göre çürüyen bina,
1929'dan itibaren 69 y›l boyunca baflkente enerji sa¤-
lam›flt›.
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K›sa Haberler

Yeni Piaggio Tarih Mü-
zesi ünlü mimar Mas-
similiano Fuksas tara-
f›ndan efsanevi ‹tal-
yan motorsiklet firma-
s› Vespa'n›n 60. y›l-
dönümü için tasarlan-
d›. Proje, 1946 y›l›ndan beri 120'yi aflan modeli ve 16
milyon sat›fl› ile Vespa'n›n 5.500 m2'lik alanda bar, ca-
fe, dinlenme salonlar› ve sergileme mekanlar› ile tarih-
sel arflivin sunumudur.

Bulut görünümdeki iki katmandan oluflan polimer taba-
kal› strüktür Piaggio’nun genifl Pontedera Fabrikas› içe-
risinde as›l› duruyor. Strüktürdeki bu kabarc›klar›n esin
kayna¤› Vespa'd›r. Eski müzeye ek olarak yap›lan proje-
nin 2007'de tamamlanmas› düflünülüyor.
Kaynak: arkitera.com

Yeni Piaggio Tarih Müzesi  

Her yaz bir mimar›n geçici bir mekan tasarlamas› için
davet edildi¤i Londra’n›n önde gelen sanat galerilerin-
den bir olan Serpentine Gallery’nin bu seneki tasar›m-
c›lar› Hollandal› mimar Rem Koolhaas ve strüktür tasa-
r›mc›s› Cecil Balmond. Arup ile ortaklafla gerçeklefltiri-
len proje, galeri bahçesi üzerinde söndürülüp tekrar-
dan fliflirilebilen ve mekân›n üzerinde uçuflan yar› say-
dam oval bir örtüden olufluyor. Hava durumuna göre
havaya kald›r›l›p gölgelik görevi görecek ya da indirile-
rek amfi tiyatronun üstünü kapatacak saydam örtü ay-
n› zamanda gece ayd›nlat›larak tamamen fleffaf bir me-
kân oluflturacak.  
Daha önceki senelerde bu etkinli¤in bir parças› olan
mimarlar ise flöyle: Zaha Hadid 2000, Daniel Libes-
kind – Arup 2001, Toyo Ito – Arup 2002, Oscar Nieme-
yer 2003 ve  A´lvaro Siza, Eduardo Souto de Moura,
Cecil Balmond – Arup 2005.

13 Temmuz - 15 Ekim 2006 
Serpentine Gallery, Kensington Gardens, Londra
http://www.serpentinegallery.org/

“Serpentine Gallery” 
Yaz Pavyonu
Tasar›mc›lar›: Rem Koolhaas, Cecil Balmond ve Arup

Londra’n›n önemli en-
düstri miras›ndan olan
ve ‹sviçreli mimarlar
Herzog & de Meuron
taraf›ndan yeniden pro-
jelendirilerek bu sefer
Londra’n›n önemli mo-
dern sanat galerilerin-
den biri olan Tate Mo-

dern’in geniflletilmesi düflünülen bölümü için haz›rlanan
projeler aç›kland›. Ayn› mimarlar taraf›ndan tamamlana-
cak olan Tate Modern’in yap›m›n›n 2012 y›l›nda Lond-
ra’da gerçeklefltirilecek olan Olimpiyatlar’a kadar bitiril-
mesi hedefleniyor. 

Tate Modern Geniflliyor…
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Yar›flma Haberleri  [Devam Eden Yar›flmalar]

Ulusal ve Uluslararas› Yar›flmalar
TBMM Kütüphane-
Araflt›rma Merkezi, Arfliv
Binas› Ve Genel Sekreterlik
Hizmet Binas› Yap›
Kompleksi Ve Ziyaretçi
Kabul Binas› Mimari Proje
Yar›flmas›
Proje Teslimi : 21 A¤ustos 2006    
‹letiflim Adresi:
www.tbmm.gov.tr 

Çok Fonksiyonlu Yönetim
Kenti : "First Town"
Uluslararas› Master Plan
Yar›flmas› (Kore Cum.)
Teslim : 17-23 A¤ustos 2006    
‹letiflim Adresi:
www.firsttown.org

Foto¤raf Yar›flmas›:
"Kültürel Miras"
Son Kat›l›m Tarihi : 
25 A¤ustos 2006
‹letiflim Adresi:
www.bursamimar.org.tr

Mimed 2006 Mimarl›k E¤iti-
minde Üstün Baflar› Ödülü
Son Baflvuru Tarihi : 1 Eylül 2006    
‹letiflim Adresi:
www.mimed.net 

Scunthorpe Merkez
Park›n›n Tekrar
Canland›r›lmas› için Spor
Akademisi Tasar›m
Yar›flmas› 
2. Etap Proje Teslimi : 
8 Eylül 2006   
‹letiflim Adresi:
www.ribacompetitons.com

Shinkenchiku Konut
Tasar›m Yar›flmas› – 2006
Proje Teslimi : 11 Eylül 2006
‹letiflim Adresi:
www.Japanarchtect.co.Jp

Uluslararas› Genç Mimarlar
Ödülü - 2006
Son Baflvuru Tarihi : 
12 Eylül 2006 
‹letiflim Adresi:
www.arplusd.com

Shahneshin Foundation
2006 Uluslararas›
"Shrinkage" Ödülleri
Son Kat›l›m Tarihi: 15 Eylül 2006
‹letiflim Adresi:
www.shahneshinfoundation.org

Antalya – Varsak
Belediyesi Hizmet Binas› 
Bölgesel Mimari Proje
Yar›flmas›
Proje Teslimi : 15 Eylül 2006

T.C. M.S.B. Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› 
Yeni Hizmet Binas› Mimari
Proje Yar›flmas›
Proje Teslimi : 26 Eylül 2006   
‹letiflim Adresi:
www.mo.org.tr

Prag (Çek Cum.) Ulusal
Kütüphanesi Uluslararas›
Tasar›m Yar›flmas› 
1.Etap Proje Teslimi: 
29 Eylül 2006    
2.Etap Proje Teslimi: 
Kas›m 2006-Mart 2007
‹letiflim Adresi:
www.nkp.cz

X. Aga Khan Mimarl›k 
Ödülleri 
Son Baflvuru Tarihi: 15 Eylül 2006
Teslim : 15 Ekim 2006 
‹letiflim Adresi:
www.akdn.org
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Rustaveli Yeralt› Demiryolu ‹çin (Tiflis-
Gürcistan) Mimarl›k ve Kentsel Tasar›m
Proje Yar›flmas›
Proje Teslimi : 2-9 Ekim 2006     
‹letiflim Adresi:
www.zemeli.ge

Silverline 2006 Mutfak Tasar›m
Yar›flmas›
Baflvuru: 15 May›s-13 Ekim 2006      
‹letiflim Adresi:
Www.Silverline.Com.Tr

Hong Kong Tasar›m Enstitüsü Mimari
Proje Yar›flmas›
2.Etap Proje Teslimi: 27Ekim2006    
‹letiflim Adresi:
www.hkdi.hk

Can Aluminyum Ö¤renci Proje Yar›flmas›
2006 "Konutlarda Ve Yap›larda
Aluminyum Cepheler"
Proje Teslimi : 1 Kas›m 2006     
‹letiflim Adresi:
www.mo.org.tr

Küçük Ölçekli Sürdürülebilir Spor
Merkezi Uluslararas› Ö¤renci Tasar›m
Yar›flmas› 
Proje Teslimi : 10 Kas›m 2006    
‹letiflim Adresi:
www.comarchitect.org

AXA OYAK firmas› ile yap›lan anlaflma gere¤i
sigorta kapsam›na al›nan üyelerimizin  Ferdi Ka-
za Sigortas› Teminatlar›; 
Vefat halinde 20000- YTL, 
Kal›c› sakatl›k halinde 20000- YTL, 
Tedavi masraflar› için 2000- YTL,
olacakt›r. Sigorta kapsam›na al›nan üyelerimize
"Mimarlar Odas› Ferdi Kaza Sigortas› Sertifika-
s›" düzenlenerek da¤›t›lmaktad›r. Üyelerimizden
bu sigorta hizmeti karfl›l›¤›nda hiçbir bedel talep
edilmeyecektir. Önümüzdeki dönemde 2006 y›l›
aidat›n› ödeyecek üyelerimiz, aidat ödedikleri
günden itibaren geçerli olmak üzere 1 Mart
2007 tarihine kadar sigorta kapsam›nda olacak-
lard›r.   

Mimarlar Odas›
Üyelerine Ferdi
Kaza Sigortas›

Yapt›r›yor

Mimarlar Odas›, 1 Mart 2006 
tarihinden itibaren 2006 y›l›
aidat›n› ödeyen üyelerine, 
Ferdi Kaza Sigortas› yapt›r›yor 
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Anadolu Ü. MMF/MB (Eskiflehir) 50

Bahçeflehir Ü. MF/MB (‹stanbul) 40 + 8 (48)

Bal›kesir Ü. MMF/MB (Bal›kesir) 30

Beykent Ü. MMF/MB (‹stanbul) 30 + 3 (33)

Bozok Ü. MMF/MB (Yozgat) 30

Çukurova Ü. MMF/MB (Adana) 90

Dicle Ü. MMF/MB (Diyarbak›r) 30

Dicle Ü. Mardin MMF/MB (Mardin) 20

Dokuz Eylül Ü. MF/MB (‹zmir) 60

Erciyes Ü. MF/MB (Kayseri) 40

Eskiflehir Osmangazi Ü. MMF/MB (Eskiflehir) 30

Gazi Ü. MMF/MB (Ankara) 60

Haliç Ü. MF/MB (‹stanbul) 60 + 5 (65)

‹stanbul Kültür Ü. MMF/MB (‹stanbul) 70 + 10 (80)

‹stanbul Teknik Ü. MF/MB (‹stanbul) 130

‹zmir Ekonomi Ü. GSTF/MB (‹zmir) 50 + 5 (55)

‹zmir Yüksek Teknoloji Ü. MF/MB (‹zmir) 30

Karadeniz Teknik Ü. MF/MB (Trabzon) 60

Kocaeli Ü. MTF/MB (‹zmit) 40

Maltepe Ü. MF/MB (‹stanbul) 40 + 5 (45)

Mersin Ü. MF/MB (Mersin) 25

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü. MF/MB (‹stanbul) 90

Orta Do¤u Teknik Ü. MF/MB (Ankara) 70

Selçuk Ü. MMF/MB (Konya) 50

Süleyman Demirel Ü. MMF/MB (Isparta) 30

Trakya Ü. MMF/MB (Edirne) 60

2006 - Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Sistemi ile
Mimarl›k Ö¤rencisi Alan Yüksekö¤retim  Lisans
Programlar› ve Kontenjanlar›

Uluda¤ Ü. MMF/MB (Bursa) 40

Yaflar Ü. MMF/MB (‹zmir) 30 + 2 (32)

Yeditepe Ü. MMF/MB (‹stanbul) 45 + 15 (60)

Y›ld›z Teknik Ü. MF/MB (‹stanbul) 120

Zonguldak Karaelmas Ü. Fethi Toker GSTF/MB  (Safranbolu) 30
Toplam 1633

Do¤u Akdeniz Ü. MF/MB (Gazimagusa-Kktc) 50 + 3 (53)

Girne Amerikan Ü. MMF/MB (Girne-Kktc) 60 + 6 (66)

Lefke Avrupa Ü. MMF/MB (Lefke-Kktc) 40 + 1 (41)

Uluslararas› K›br›s Ü. GSF/MB (Lefkofla-Kktc)45 + 5 (50)

Yak›n Do¤u Ü. MF/MB (Lefkofla-Kktc) 50 + 5 (55)

Toplam 265

Azerbaycan Mimarl›k Ve ‹nflaat Ü. MF/MB (Bakü) 26 + 4 (30)

Moldova Teknik Ü. (K›flinev-Moldova) 3

Ged›m›nas Teknik Ü. (V›ln›us-Litvanya) 10

Toplam 43

Genel Toplam 1941

Kaynak : Ösym 2006 Ö¤renci Seçme Ve Yerlefltirme Sistemi K›lavuzu
(...+’Den Sonraki Rakamlar Burslu Ö¤renci Kontenjan Say›s›d›r.)
MF : Mimarl›k Fakültesi
MMF : Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi
GSTF : Güzel Sanatlar Ve Tasar›m Fakültesi
MTF : Mimarl›k Ve Tasar›m Fakültesi
GSF : Güzel Sanatlar Fakültesi
MB : Mimarl›k Bölümü
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Yitirdiklerimiz

23.06.2006 günü kaybetti¤imiz de¤erli
meslektafl›m›z Alpay ALPDO⁄AN, 22234
sicil numaras› ile odam›za kay›tl› idi.

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

Alpay ALPDO⁄AN’›
kaybettik

Sorularla Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi
Güney Dinç

International Dimensions in Architectural Education
TMMOB Mimarlar Odas›

Conditions of Engagement RIBA
A Client’s Guide to Engaging an Architect RIBA
Standard Form of Agreement RIBA
The Architect’s Plan of Work RIBA
Yap› Ürün Katalo¤u 2006 Kürezen Yay›nc›l›k
IMF Gözetiminde On Uzun Y›l, 1998 - 2008: Farkl›
Hükümetler, Tek Siyaset TMMOB
Stratejik Plan Tasla¤› 2006 - 2017

‹zmir Büyükflehir Belediyesi
‹zmir Büyükflehir Belediyesi Eshot Genel Müdürlü¤ü
Stratejik Planlama Kitab› 2006 - 2010

Eshot Genel Müdürlü¤ü
‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹zsu Genel Müdürlü¤ü
2006 - 2011 Stratejik Plan›

‹zmir Büyükflehir Belediyesi
K›y› Alanlar›nda Hukukilik ve Sürdürülebilirlik Aray›fl›

Mekansal Geliflim Derne¤i Yay›nlar›

fiube Kütüphanemize 
Yeni Gelen Yay›nlar

1 2 . U L U S L A R A R A S I

‹ Z M ‹ R
F U A R I

9-12 KASIM

Yap›da Ne Varsa Hepsi Bu Fuarda!

Yap›, ‹nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar›

Z‹YARET SAATLER‹: 11:00 - 19:30

KÜLTÜRPARK FUAR ALANI

YAPI
2006

Yap› Endüstri Merkezi




