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Odam›z›n ‹zmir-Çeflme-Alaçat›-Paflaliman› Kültür Turizm Koruma ve Geliflim
Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›’n›n iptali talebiyle açt›¤› davada
Dan›fltay 6. Dairesi yürütmenin durdurulmas›na karar verdi.

Aç›lan davada, plan›n nokta ölçe¤inde olmas›n›n planlaman›n amac› ve ilkele-
riyle çeliflti¤i, Port Alaçat› giriflimine yönelik özel ve ayr›cal›kl› bir imar plan› ni-
teli¤i tafl›d›¤›, 1. ve 2. derece do¤al sit alanlar›n›, ormanlar›, k›y›lar›, tar›msal
niteli¤i olan alanlar› yap›laflmaya açt›¤›, kaynaklar›n koruma-kullanma denge-
sini gözeten bir yönü bulunmad›¤›, bölgede yeralt› ve yerüstü su potansiyeli ye-
tersiz oldu¤u halde planlamada bu durumun gözönünde tutulmad›¤›, teknik
altyap›ya iliflkin belirsizlikler tafl›d›¤›, plan›n bir aç›klama raporunun olmad›¤›,
bölgede mülk edinen giriflimcilerin rant beklentisini karfl›lamaya yönelik yap›l-
d›¤› hususlar› aç›klanarak plan›n iptali gerekti¤i belirtilmifltir.

Dan›fltay 6. Dairesi’nce dava dilekçesinde ileri sürülen iptal gerekçeleri hakl›
bulunmufl ve telafisi güç zararlar do¤uraca¤› aç›k olan plan hakk›nda yürütme-
nin durdurulmas›na karar verilmifltir. Kararda, Alaçat›-Paflaliman› Kültür Tu-
rizm Koruma ve Geliflim Bölgesi Çevre Düzeni Plan›’n›n, planlama aç›s›ndan
belirsizlikler içermesi, koruma ve kullanma dengesini sa¤lamamas›, yap›lafl-
mas› mümkün olmayan alanlar› yap›laflmaya açmas›, hukuki dayanaktan yok-
sun flekilde büyük alanlar›n tek yat›r›mc›ya tahsisine olanak sa¤lamas›, yeter-
siz ve ayr›nt›l› olamayan mekânsal çal›flmalara dayal› olarak haz›rlanmas› kar-
fl›s›nda flehircilik ilkeleri, planlama esaslar› ve kamu yarar›na uyarl›k tafl›ma-
d›¤› aç›klanm›flt›r. 

Kararda, dava konusu plan›n dayana¤›n› oluflturan Alaçat›-Paflaliman› Kültür
Turizm Koruma ve Geliflim Bölgesi belirlenmesine iliflkin Bakanlar Kurulu Ka-
rar›’n›n Dan›fltay 6. Dairesi’nin daha önce verdi¤i kararla yürütmesi durdurul-
mufl oldu¤undan dava konusu plan›n hukuki dayana¤›n›n kalmad›¤› da ayr›ca
belirtilmektedir.

TMMOB Mimarlar Odas›

‹zmir-Çeflme-Alaçat›-Paflaliman›
Kültür Turizm Koruma ve Geliflim Bölgesi Çevre Düzeni Plan›
Hakk›nda Yürütmenin Durdurulmas›na Karar Verildi
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XI. Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri Üzerine
Mimarlar Odas›, bu y›l, Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödül-
leri program›n›n XI. dönemini tamamlam›flt›r. Ödül töre-
ni, Ankara’da 18 Nisan 2008 tarihinde 1000’i aflk›n mi-
mar›n coflkulu kat›l›m› ile gerçekleflmifltir. Sergi, henüz
kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›¤› tarihten itibaren yurtiçi ve yurtd›-
fl›ndan taleplerle karfl›laflm›fl ve "baflar›l› genç mimarla-
r›n ortaya ç›kmas›na olan katk›s›n›n yan› s›ra Türk mi-
marlar›n›n yurtd›fl›nda tan›t›m›" hedefi do¤rultusunda
birçok kentte aç›lmas› planlanmaktad›r. 

1988 y›l›ndan beri 11 dönemdir gerçeklefltirilen, Türki-
ye’nin gelenekselleflen az say›daki mimarl›k sergi ve
ödül programlar›ndan biri olmas› ve güncel mimarl›k üre-
timini yans›tmay› amaçlayan "sergi"nin her zaman
"ödül"den öncelikli tutulmas› konular›n›n, Oda’n›n be-
nimsedi¤i ilkeler aç›s›ndan yeniden vurgulanmas› gerek-
ti¤ini düflünmekteyiz. Çünkü, bir süredir, sergiye kat›l›m
flartlar›nda aç›kça ifade edilmifl gerekliliklerin yerine ge-
tirilmemifl olmas› nedeniyle, Seçici Kurul de¤erlendir-
mesine sunulamayan eserler konusunda spekülatif bil-
giler / bilgilendirmeler kamuoyunda yer bulmaktad›r.
Sergi ve ödül program›na iliflkin her türlü resmî bilginin
yay›mland›¤› Oda’n›n süresiz yay›nlar› beklenmeden ve
program›n web sitesine baflvurma gere¤i duyulmaks›z›n
yap›lan bu tart›flmalar›n sürece katk› sa¤lamayaca¤›n›
düflünüyoruz.

Web sitesinde ayr›nt›l› biçimde izlenebilece¤i gibi, XI.
Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri’ne, 172 eser (220
pano ile) kat›l›m baflvurusunda bulunmufltur. Bu dö-
nem, kat›lan eserlerin kat›l›m flartlar›n› yerine getirip ge-
tirmedi¤ine iliflkin daha titiz bir çal›flma yürütülmüfl ve

Düzenleme Komitesi’nin yapt›¤› ön de¤erlendirme sonu-
cunda, ödül program› öncesinde ilan edilen kat›l›m ko-
flullar›n› sa¤lamayan toplam 35 eser de¤erlendirmeye
sunulamam›flt›r. 

Bu 35 eserin de¤erlendirmeye al›nmama gerekçeleri
flunlard›r: 

• Ödül program›n›n X. / 2006 döneminde ayn› dalda ka-
t›lan 2 eser, 
• Müellifi, kat›l›mda belirtilen kifli olmad›¤› tespit edilen
9 eser; 
• Mimarlar Odas› mesleki denetiminden geçirilmeyen
22 eser; 
• Hakk›nda ÇED çekince raporu düzenlenmifl ve/veya
Oda’n›n ÇED çekincesi kapsam›nda de¤erlendirdi¤i bir
bölgede tasarlanm›fl olan 2 eser. 

Sonuçta, 137 eser (172 pano) de¤erlendirilmifl ve 8
eser ödüle de¤er görülmüfltür. 

Ulusal Mimarl›k Ödülleri Seçici Kurulu’nun iste¤i do¤rul-
tusunda, de¤erlendirmeye al›nmayan baflvurular, gerek-
çeleriyle birlikte XI. Ulusal Mimarl›k Ödülü yay›n›nda
özellikle belirtilecektir. Böylelikle hangi eserlerin baflvur-
du¤u ve ne gibi gerekçelerle de¤erlendirmeye al›nmad›k-
lar›n›n belgelenmesi sa¤lanm›fl olacakt›r.  

Mimarlar Odas›, sergi ve ödül program›n› 11 dönem /
22 y›ld›r yürütmektedir. Dolay›s›yla, kurumsallaflm›fl
olan bu programda de¤erlendirilecek eserlerin, Oda’n›n
savundu¤u ilkeler do¤rultusunda belirlenmesinin do¤ru
bir yaklafl›m oldu¤unu düflünüyoruz. Mimarlar Odas›’n›n
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mesleki denetim uygulamalar›, yerel yönetimlerin veya
ilgili idarenin iste¤ine ba¤l› olmaks›z›n sürdürülen, en
baflta meslektafllar›m›z›n hukukunu korumay› hedefle-
yen düzenlemelerdir; gelifltirilmesi ve daha etkin hale
getirilmesi her zaman gündemimizdedir.  

Ülkemizde düzenlenen farkl› ödül programlar›n›n, ödüle
aday olacak eserlerde, hukuka uygunluk konusunda
benzer bir endifle tafl›m›yor olmalar›, Mimarlar Oda-
s›’n›n uygulamas›n›n yanl›fl veya haks›z oldu¤unu gös-
termez. Ayr›ca, bir yap›n›n kaliteli mimarl›k hizmeti alm›fl
olmas›n›n, o yap›daki hukuksuzlu¤un giderilmesi veya
perdelenmesini sa¤layamayaca¤› gerçe¤inin yan›s›ra,
meslektafllar›m›z›n bunu salt bir hukuk sorunu olarak
görmesi ve d›flsallaflt›rmas› da özellikle üzerinde durul-
mas› ve irdelenmesi gereken bir konu olmaktad›r.
Hukukun, özellikle de bizi birbirimize ba¤layan meslek
hukukunun önemsenmesini, korunmas›n›, gelifltiril-
mesini diliyoruz.  

Mimarlar Odas› olarak meslektafllar›m›z›n performan-
s›ndan, baflar›lar›ndan gurur duyuyoruz. Gerek yurt için-
de, gerekse uluslararas› ortamlarda Ulusal Mimarl›k
Ödülleri sergilerini aç›yoruz, gerçeklefltirilen sunufllarla
ülkemizdeki modern mimarl›k uygulamalar›n›
tan›t›yoruz.

Dile¤imiz kentlerimizin, yap›l› çevremizin oluflumunda
mimarinin daha etkin olabilmesi, kaliteli tasar›m›n,
kaliteli mimarl›k hizmetinin aranmas› ve uygulan-
mas›d›r.

TMMOB Mimarlar Odas›

DUYURU

SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2009 y›l›nda

Büro Tescil Belgesi
alabilmeleri için 

2008 y›l› sonuna kadar

Mimarl›k
Hizmetlerinde Temel
Kavramlar E¤itimini

almalar› zorunludur.

2006
y›l› ve sonras› 
mezunlar›n›n
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Yarg›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n, Sultanahmet’te, 1. Derece
Arkeolojik Sit Alan› Olan Bizans Saray› Kal›nt›lar› Üzerinde
"Four Seasons Oteli"ne Ek Bina ‹nflaatlar› Yap›lmas›na
‹liflkin Plan Tadilat›n›n Yürütmesini Durdurdu
Plan Tadilat› ‹le, 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Tarihi Yar›mada Koruma Amaçl›  Naz›m ve Uygulama ‹mar
Planlar›nda "Arkeolojik Park ve Sergi Alan›" Olarak Gösterilmifl Olan Alan (Eski Sultanahmet Cezaevi’nin, Yeni
Four Seasons Oteli’nin Bulundu¤u Ada), "Arkeolojik Park, Turizm ve Kültür Alan›" Na Dönüfltürülmüfltü.
Bu Plan Tadilat›n›n ‹ptali Talebiyle Açm›fl Oldu¤umuz  Davada,  Dan›fltay 6. Dairesi, "…………..An›lan Parseller
Üzerindeki Eski Sultanahmet Cezaevi  ve Tevfik Evi  Yeni Four Seasons  Otel Bahçesindeki Arkeolojik Park ve
Kaz› Alan›na Ek Otel ‹nflaatlar› Yap›lmas›n›n Temelini Oluflturan ve Toprak Alt›ndaki Roma-Bizans-Osmanl› Kültür
Miras›’n› Yok Sayan, Ulusal-Uluslararas› Koruma Hukukuyla Ba¤daflmayan ve Kamu Yarar› Kavram›yla
Örtüflmeyen Söz Konusu Kullan›m Karar› ‹le Bu Kullan›m› Detayland›ran Plan Notlar›nda Hukuka Uyarl›k
Görülmemifltir."  Diyerek, Söz Konusu Plan Tadilat›  ‹çin "Yürütmenin  Durdurulmas›"  Karar› Alm›flt›r. 

09.11.1992 Y›l›nda Sultan Ahmet Cezaevi’nin Otele dö-
nüfltürülmesi projesi gündeme geldi¤inde, Odam›z›n gö-
rüflleri olarak haz›rlan›p kamuoyuna sunulan ÇED Rapo-
runda ilgili karar›n sak›ncalar› dile getirilmifl ve yaflana-
cak tehlikeye iflaret edilmiflti. Bu raporda ortaya konan
endifleler zamanla bir bir gerçekleflmifl olup, bu  tahri-
bat, bugün, arkeolojik kal›nt›lar›n üzerine yeni ilave infla-
atlar yap›m›na  dek varan ak›l almaz bir  "tarih ve kül-
tür katliam›" na dönüflmüfltür. Bu katliam›n Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›’n›n onay› ve deste¤i ile,  planl›  biçim-
de sürdürülüyor olmas›, tarih ve kültürü korumak ve ya-
flatmakla sorumlu devlet kurumlar›n›n  bugün hangi
noktada durduklar›n›  gözler önüne sermesi aç›s›ndan
ibret vericidir. 

Söz konusu süreç özetle afla¤›daki gibi ifllemifltir:

• Tarihi Yar›mada’n›n 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koru-
ma Amaçl› Naz›m ve Uygulama ‹mar planlar› ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi’nce haz›rlanm›fl;  YÖK taraf›ndan
atanan 2 ö¤retim üyesinin ciddi muhalefetlerine karfl›n,

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’nca atanm›fl 3 üyenin oylar›y-
la, 1  No.lu K.V.T.V. Koruma Kurulu plan› oldu¤u gibi
onaylam›fl; belediye meclislerince de onayland›ktan
sonra, planlar 26.01.2005 tarihinde ask›ya ç›kar›lm›fl-
t›r. Uygulanmas› halinde Tarihi Yar›mada’da geri dönül-
mez tahribatlara neden olacak sak›ncal› plan kararlar›-
n›n iptali istemiyle Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent
fiubesi’nce yarg›ya baflvurulmufl olup, davalar  henüz
sonuçlanmam›flt›r.

• Bu arada, yeni bir geliflme yaflanm›fl; bu kez, 2005
sonunda,  ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nde,
"1/5000 Ölçekli Tarihi Yar›mada – Eminönü ilçesi Ko-
ruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan› (Süleymaniye , Sulta-
nahmet , Barbaros evleri Turizm Merkezleri K›sm›)" ile
Eminönü Belediyesi’nde "1/1000 Ölçekli Tarihi Yar›-
mada – Eminönü ilçesi Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar
Plan› (Süleymaniye , Sultanahmet , Barbaros evleri Tu-
rizm Merkezleri K›sm› )" ask›ya ç›kar›lm›flt›r. Edinilen
bilgiye göre,  1/5000 ölçekli Tarihi Yar›mada Koruma
Amaçl› Naz›m ‹mar Plan› ile 1/1000 ölçekli Eminönü
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Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar Plan›’n›n  "turizm mer-
kezi" ilan edilmifl 3 bölgeyi kapsayan k›s›mlar› ,  ‹stan-
bul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan,  onaylanmak üze-
re, bu kez Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na gönderilmifl  ve
Bakanl›k taraf›ndan tadilen onaylanm›flt›r. Four Se-
asons Oteli’nin arkeolojik kal›nt›lar üzerinde yükselen
ilave inflaatlar›n›n yolu da iflte Kültür ve Turizm Bakan-
l›¤›’n›n bu planlar› onaylarken yapt›¤› tadilat ile aç›lm›fl-
t›r. Yap›lan bu plan tadilat› ile, 1/5000 Ölçekli Tarihi
Yar›mada Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan›  ile 1/1000
Ölçekli Eminönü Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar Pla-
n›’nda "Arkeolojik Park ve Sergi Alan›" olarak gösteril-
mifl olan alan (Eski Sultanahmet Cezaevi’nin, yeni Four
Seasons Oteli’nin bulundu¤u ada), 1/5000 ve 1/1000
ölçekli yeni planlarda  "Arkeolojik Park, Turizm ve Kül-
tür Alan›" na dönüfltürülmüfltür. 

• Söz konusu alan, 1. Derece Arkeolojik Sit Alan›’nda
kalmakta olup, bu alan, plan üzerinde de,  "Korunmas›
Gerekli, Tescilli Arkeolojik/Tarihi Sanat De¤eri Olan
Yer Alt› Yap› ve Kal›nt›lar›" lejant› ile belirlenmifltir.  Bu
yeni fonksiyon için getirilen plan lejant› göstermektedir
ki, bu uygulama, daha önceki planda yer almas›na ihti-
yaç duyulmayan yeni bir plan lejant› da üretilmesini ge-
rektiren özel bir uygulamad›r. Bu uygulama ile, arkeolo-
jik de¤erler içeren, tescil edilmifl bir alan yap›laflmaya
aç›lmaktad›r. Dikkati çeken bir baflka husus ise, söz ko-
nusu alana getirilen yeni fonksiyona iliflkin imar koflul-
lar›n›n dahi belirtilmeyerek serbest b›rak›lm›fl olmas›d›r.
Yap›lan plan tadilat› ile ilgili olarak getirilmifl olan "67
PAFTA,58 ADA, 1 VE 2 NO.LU PARSELLER ‹Ç‹N PLAN
NOTLARI" bafll›kl›  yeni plan notlar›’nda,                      

"3- Planlama alan›nda öngörülecek düzenleme ve uy-
gulamalar T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, ‹stanbul 1
Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kuru-
lu’nca onaylanacak avan projelere göre yap›lacakt›r."
hükmü yer almaktad›r. Bu hükümden aç›kça anlafl›ld›¤›
üzere, yap›lacak yeni ilave yap›larla ilgili her türlü yap›-
laflma koflulu, baflkaca hiçbir k›s›tlama getirilmeksizin,

"avan projelere" b›rak›lmaktad›r. "Avan projelere"  ifa-
desi ise, flu anda uygulanmakta olan avan proje ile ge-
tirilen inflaatlar d›fl›nda, yar›n yeni avan projelerle yeni
ilave inflaatlar›n da gündeme gelebilece¤ini göstermek-
tedir. 

Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi taraf›ndan
bu yeni planlar için 27.01.2006 tarihinde "yürütmeyi
durdurma" talepli plan iptal davalar›  aç›lm›fl olup, bu
davalar Dan›fltay 6. Dairesi’nde görülmektedir.  Dava
dilekçesinde; planda "Korunmas› Gerekli, Tescilli Ar-
keolojik/Tarihi Sanat De¤eri Olan Yer Alt› Yap› ve Ka-
l›nt›lar›" olan söz konusu alanla ilgili talebimiz;   "Zen-
gin arkeolojik kal›nt›larla dolu bu alan›n turizm yap›-
laflmas›na aç›lmas› korumac›l›k anlay›fl›yla hiç ba¤-
daflmayan çok sak›ncal› bir karard›r. Bu karar›n uygu-
lamaya geçirilmesi halinde, Suriçi’nde geri dönüflü
olanaks›z ciddi bir kültürel tahribata yol açaca¤› aç›k-
t›r. Bu nedenlerle, yap›lan bu plan tadilat› iptal edile-
rek, alan ‘Arkeolojik Park ve Sergileme Alan›’ olarak
düzenlenmelidir. Bu gerekçeyle, bu plan karar›n›n, ge-
tirilen yeni plan lejant›n›n ve Plan Notu’nun iptal edil-
mesini talep ediyoruz. " biçiminde ifade edilmifltir.

• Dan›fltay 6. Dairesi, "…………..an›lan parseller üze-
rindeki eski Sultanahmet Cezaevi  ve Tevfikevi  yeni
Four Seasons  Otel bahçesindeki arkeolojik park ve
kaz› alan›na ek otel inflaatlar› yap›lmas›n›n temelini
oluflturan ve toprak alt›ndaki Roma-Bizans-Osmanl›
Kültür Miras›’n› yok sayan, ulusal-uluslar aras› koruma
hukukuyla ba¤daflmayan  ve kamu yarar› kavram›yla
örtüflmeyen söz konusu kullan›m karar› ile bu kullan›-
m› detayland›ran plan notlar›nda hukuka uyarl›k görül-
memifltir." diyerek, söz konusu plan tadilat›  için "yü-
rütmenin  durdurulmas›" karar› alm›flt›r.  

Söz konusu yarg› karar›n›n bu ak›l almaz tarih ve kültür
katliam›n› durdurmada etkili olaca¤› umuduyla, kamu-
oyuna sayg›yla duyurulur. 

TMMOBMimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi
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16 Haziran 2008
Bas›n Aç›klamas›

TMMOB'nin Yüre¤i Tuzla'da
Siyasal ‹ktidar Bugün
Tuzla'dan Ç›kan Ç›¤l›¤a
Kulak Vermelidir

Tafl ocaklar›na "RET KARARI" 

Bugün Tuzla'da baflkald›r› var, direnifl var...

Tuzla tersanelerinde yaflanan ölümlü "kazalar›n" son
bulmas› ve insanca yaflama koflullar›n›n sa¤lanmas›
için Limter-‹fl Sendikas›'n›n bugün (16 Haziran 2008)
bafllatt›¤› "Yaflam ve ‹nsanca Çal›flma Hakk›" grevini
tüm yüre¤imizle destekliyoruz.

Tuzla tersanelerinde son bir y›l içinde yaflanan iflçi
ölümleri hiçbir biçimde "kaza" olarak nitelenemez. Ser-
mayenin, dünya pazar›nda daha fazla pay kapma yar›fl›
içinde gemi infla sektörü üzerinde oynad›klar› oyunlar,
yasalar› çi¤neyerek iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤ini ayaklar
alt›na almalar›na Siyasal ‹ktidar bugüne kadar kulakla-
r›n› t›kam›flt›r. 

Siyasal ‹ktidar, Tuzla'dan yükselen ç›¤l›¤a kulak verme-
lidir.

Tuzla'da bilimin ve tekni¤in ›fl›¤›nda, iflçi sa¤l›¤› ve ifl
güvenli¤i kurallar›n›n tümüyle hakim k›l›nd›¤› bir çal›fl-
ma modeli hayata geçirilmelidir.

TMMOB, Türkiye iflçi s›n›f›n›n mücadele tarihindeki en
büyük isyan olan 15-16 Haziran olaylar›n›n y›ldönümün-
de bu kanl› oyuna son vermek için ilan edilen greve
sonuna kadar destek verecek ve tersane iflçilerinin
yan›nda olacakt›r.

Mehmet So¤anc›
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi, Çevre ve Orman Bakanl›¤›-
n›n Ya¤c›lar ve ‹çmeler köyü yak›nlar›nda kurulan kalker
oca¤› ve k›r›lma eleme tesisi projesi için verdi¤i ’’Çev-
resel Etki De¤erlendirmesi (ÇED) Raporu Gerekli De¤il-
dir’’ yönündeki karar›n yürütmesini durdurdu.

Ya¤c›lar Köyü Muhtarl›¤› ve köylüler ad›na dava açan
Avukat fiehrazat Mercan, 3 ay önce bölgede kalker oca-
¤› ve k›r›lma eleme tesisi aç›ld›¤›n› bildirdi.

"Bölgeye zarar verecek"

Firman›n 25 hektarl›k alanda a¤açlar› kesti¤ini öne sü-
ren, bunun üzerine de köylülerin eylem yapt›¤›n› ifade
eden Mercan, ’’Muhtarl›k ve köylüler ad›na ‹zmir 3. ‹da-
re Mahkemesine dava açt›k. Mahkeme yürütmenin dur-
durulmas› karar› verdi. ÇED’den muaf tutularak verilen
izni iptal etti. ‹fllemi aç›kça hukuka ayk›r› buldu¤unu ve
uygulanmas› halinde giderilmesiz güç ve olanaks›z za-
rarlara neden olabilece¤ini belirtti" dedi.

Söz konusu yerin bölgenin son ormanl›k ve 1. derece
S‹T alan› oldu¤unu ifade eden Mercan, ’’Yetkililerin
karara uyarak, iflletme için verilen tüm ruhsatlar›n iptal
edilmesini ve bölgenin yeniden a¤açland›r›larak
rehabilitasyona al›nmas›n› talep ediyoruz’’ dedi.

Kaynak: Yenigün

Torino 2008, 23. UIA Dünya Mimarl›k Kongresi

Kat›l›m Kredileri
30 Haziran- 2 Temmuz 2008 tarihleri aras›nda Tori-
no’da düzenlenecek olan 23. UIA Dünya Mimarl›k
Kongresi’ne kat›lan üyelerimiz, kat›l›mlar›n› belgele-
dikleri takdirde SMGM taraf›ndan 12 kredi ile de-
¤erlendirileceklerdir. Bilgi ‹çin: www.mo.org.tr/smgm/ 
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Mimarlar Odas› Örgütlenmesinde
‹ki Yeni fiube: ELAZI⁄, MALATYA
Mimarlar Odas›’n›n 41. Ola¤an Genel Kurulu’nda Elaz›¤
ve Malatya’da Mimarlar Odas› fiubesi kurulmas›na ka-
rar verildi. Merkez Yönetim Kurulu’nun 28 Nisan 2008
günlü ve 41/1 no.lu toplant›s›nda Elaz›¤ ve Malatya fiu-
beleri Kurucu Kurul üyeleri ise flöyle belirlendi.

Elaz›¤ fiubesi Kurucu Kurul Üyeliklerine:

• Mithat COfiKUN (8985) 
• Kaz›m SANAÇ (28940)
• Bayram KAVAK (26546) 
• Süleyman fiEKER (28881) 
• Mehmet B‹LEN (24893) 

Malatya fiubesi Kurucu Kurul Üyeliklerine:

• Abdurrahman YAVUZ (25424)
• Mahmut YAfiARO⁄LU (21575)
• Fevzi ÇELEB‹ (32005)
• Vefik Hüdaver fiAH‹N (13725) 
• Fatma ALTAfi (20105)

TMMOB 40. Dönem Yönetim, Denetleme
ve Yüksek Onur Kurullar› Belli Oldu

TMMOB 40. DÖNEM YÖNET‹M KURULU
Ethem Toruno¤lu Çevre Mühendisleri Odas›

Emir Birgün Elektrik Mühendisleri Odas›

Ekrem Poyraz Fizik Mühendisleri Odas›

Tuncay fienyurt Gemi Mühendisleri Odas›

Muammer Ya¤›z Gemi Makina ‹flletme Mühendisleri Odas›

Kadir Da¤han G›da Mühendisleri Odas›

Nail Güler Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›

Feyyaz Ataç ‹ç Mimarlar Odas›

Selçuk Uluata ‹nflaat Mühendisleri Odas›

O¤uz Gündo¤du Jeofizik Mühendisleri Odas›

Ö. Ersin G›rbalar Jeoloji Mühendisleri Odas›

Alaeddin Aras Kimya Mühendisleri Odas›

‹lker Ertem Maden Mühendisleri Odas›

Mehmet So¤anc› Makina Mühendisleri Odas›

Cemalettin Küçük Metalurji Mühendisleri Odas›

A. Deniz Özdemir Meteoroloji Mühendisleri Odas›

M. Sabri Orcan Mimarlar Odas›

Mehmet Çelik Petrol Mühendisleri Odas›

Gülay Odabafl Peyzaj Mimarlar› Odas›

Yaser Gündüz fiehir Planc›lar› Odas›

Güngör Durur Tekstil Mühendisleri Odas›

Ergin Özügür Ziraat Mühendisleri Odas›

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
S›rdafl Karabo¤a Elektrik Mühendisleri Odas›

Taner Yüzgeç ‹nflaat Mühendisleri Odas›

Ertu¤rul Ifl›k Maden Mühendisleri Odas›

Tevfik Peker Makina Mühendisleri Odas›

Aytimur Güpgüpo¤lu Mimarlar Odas›

TMMOB DENETLEME KURULU
M. Macit Mutaf Elektrik Mühendisleri Odas›

Yusuf Ziya Demir Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›

Köksal fiahin ‹nflaat Mühendisleri Odas›

Nadir Avflaro¤lu Maden Mühendisleri Odas›

A. Kirami K›l›nç Makina Mühendisleri Odas›

Kufladas› Temsilcili¤i Yönetim
Kurulu’nda Görev De¤iflikli¤i
Mimarlar Odas› Kufladas› Temsilcili¤i Yönetim Kurulu
Baflkan› Adil Geçim baflkanl›ktan ve üyelikten istifa et-
mifl olup, 07.12.2007 tarihli seçim sonucu yedek üye-
lerinden en çok oy alan Hasibe Elmasdafl yönetim kuru-
lu üyeli¤ine getirilmifltir. Yeni görev da¤›l›m› afla¤›daki
gibi olmufltur:

Baflkan: Y›ld›z Yavuz
Sekreter: Ali Genç
Sayman: fieniz Evgar
Üye: Ümit Acar
Üye: Hasibe Elmasdafl

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i'nin 29 May›s-1
Haziran 2008 tarihlerinde Ankara'da yap›lan Genel Ku-
rulu ile 40. Dönem organlar› belirlendi. 
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Mimarlar Odas›, Ana Muhalefet Partisi’ne, Turizmi Teflvik
Kanunu’nda Yap›lan Son De¤iflikliklerle ‹lgili Görüfllerini ‹letti 

1982 y›l›nda ç›kart›lan Turizmi Teflvik Yasas›, fiehircilik bi-
limine ve ‹mar Planlar›ndaki kamu yarar› ilkelerine ayk›r›
"Ayr›cal›kl› ‹mar izinleri" için olanak sa¤layan bir Yasa’d›r.
Ne yaz›k ki bu yasa, her gelen Hükümetçe benimsemifltir.
Bugün kentlerde, k›y›larda, ormanl›k alanlarda ve sit alan-
lar›nda, çevreyi ve kamu yarar›n› aç›kça çi¤neyerek yükse-
len ne kadar tesis varsa hemen hemen tümünde, Hükü-
metlerin karar› ile ivedi önlem al›narak haz›rlanan teflvikler
nedeniyle bu yasa vard›r. Ve ne kadar düflündürücüdür ki
sa¤dan sola soldan sa¤a partilerin büyük ço¤unlu¤u bu ya-
sa ç›kt›¤›ndan beri ya iktidar olmufllar ya da iktidar orta¤›
olmufllard›r. Ama bu partilerin hiçbiri ayr›cal›kl› imar hakla-
r› getiren bölümleri iptal etmemifllerdir. O nedenledir ki bü-
tün bu partiler hakk›nda, bu yasayla yandafllar›na k›y›larda
tahsisler yapt›klar› iddialar› vard›r.

Ülke kalk›nmas›ndaki pay› göz önüne al›nd›¤›nda, turizm
tabii ki teflvik edilmelidir. Ancak yöre halk›n›n görüflü al›n-
maks›z›n yöre insan›n›n kültürel katk›lar› göz ard› edilerek,
yerel yönetimler devre d›fl› b›rak›larak anti demokratik yak-
lafl›mlarla yap›lan tahsislerden turizmi teflvik olarak söz et-
mek mümkün de¤ildir.

Do¤al ve kültürel de¤erlerin, ormanlar›n yok olmas› turiz-
min geliflmesi ad›na, korunup gelifltirilememesi, 10 bin y›l-
l›k Anadolu Kültürü’nün turizmin geliflmesi ad›na ön plana
ç›kart›lmamas›, turizmin bindi¤i dal› kesmesi anlam›na gel-
mektedir. fiehircilik bilimine, imar planlar›ndaki kamu yara-
r› ilkelerine ve toplumsal haklara aç›kça ayk›r› olan ve h›z-
l› kalk›nmaya önlem sav›yla ç›kart›lan bu Yasa ile TUR‹ZM
sürdürülemez k›l›nm›flt›r.

Yürürlü¤e girdi¤inden bugüne kadar 12 Eylül yasalar›na
dava aç›lamams› nedeniyle Anayasa Mahkemesinin gün-
demine gelemeyen Turizmi Teflvik Kanunu, 25 y›l boyun-
ca kamuoyunda en çok tart›fl›lan yasalardan biri olmufl-
tur.12 kat›n›n y›k›lmas›na ra¤men hala ‹stanbul’da adeta
bir çirkinlik an›t› olarak duran Park Otel; ‹stanbul’un kent
siluetini ve kadim yeflil alanlar›n›, parklar›n› yok ederek
infla edilen Gökkafes, Conrad gibi oteller; tarihi Dolma-
bahçe Saray›’n›n yine tarihi bahçesinin üzerine oturan
Swiss Otel, Antalya’da falezlerdeki oteller ve yurdun de-
¤iflik bölgelerindeki pek çok olumsuz yap›, Turizmi Teflvik
Kanununun birebir uygulamas› olarak ortaya ç›km›flt›r. 

Bu olumsuz uygulamalar›n Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n
onaylad›¤› imar planlar› ile gerçekleflmesi, Turizmi Teflvik
Kanununun 7 inci maddesi ile Bakanl›¤a tan›nan imar
planlama yetkilerini de tart›fl›l›r duruma getirmifltir. Bu ba¤-
lamda akla gelen ilk soru, Turizmi Teflvik Kanununun 7 in-
ci maddesi ile Turizm Bakanl›¤›na verilen imar planlama
yetkisinin do¤ru ve anayasaya uygun bir yetki olup olmad›-
¤› sorusudur. Bu maddenin Anayasa’ya ayk›r›l›¤› tart›flma-
s›z bir gerçektir. Çünkü benzer flekilde daha önce 3194
say›l› ‹mar Kanunu’nun 9.maddesine, 3394 say›l› Ka-
nun’un 7.maddesi ile eklenen f›kra ile re’sen plan yapma,
yapt›rma, de¤ifltirme ve onaylama yetkisi Bay›nd›rl›k ve ‹s-
kan Bakanl›¤›na verilmifl söz konusu hükmün Anayasaya
ayk›r› oldu¤u yolundaki sav Dan›fltay 6.Dairesince ciddi bu-
lunarak Anayasa Mahkemesine götürülmüfl, Anayasa Mah-
kemesi’nde konunun bu hükmünü hukuka ayk›r› bularak
iptal etmifltir. Planlama yetkisi belediyelerdedir.

Mevzuat

Mimarlar Odas›, 15 May›s 2008 tarihli Resmî Gazete’de yay›mlanan 5761 say›l› Turizmi Teflvik Kanu-
nunda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun’un iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne baflvurulmas› için
Ana Muhalefet Partisi’ne görüfllerini sundu¤u bir dosya gönderdi. Oda, dosyada flu görüfllerini iletti:
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Di¤er yandan, Turizmi Teflvik Kanununun 8 inci maddesin-
de anayasaya ayk›r› düflecek düzenlemelere yer verilmifltir.
Bunlardan birisi, Turizm bölge, alan ve merkezlerinde yap›-
lan kamulaflt›rmalarda ç›kacak uyuflmazl›klarda, "... dava
ve takiplerin kamulaflt›rma karar›na de¤il, bedeline ilifl-
kin olarak yürütülmesi ve sonuçland›r›lmas› "na iliflkin hü-
kümdür. Bu hüküm çok aç›k biçimde Anayasa’n›n 125 inci
maddesinde belirtilen  " ‹darenin her türlü eylem ve ifllem-
lerine karfl› yarg› yolu aç›kt›r." kural›na ve yine Anaya-
sa’n›n 2 inci maddesinde ifadesini bulan  " hukuk devleti
" ilkesine ayk›r›d›r. Zira söz konusu yasa hükmü ile yurttafl-
lar›n, turizm Bakanl›¤›’n›n yasaya ayk›r› olabilecek kamu-
laflt›rma ifllemlerine karfl› iptal davas› açma haklar› elinden
al›nmakta ve hak arama özgürlükleri s›n›rlanmaktad›r. Bu du-
rumu hukuk devleti ilkesiyle ba¤daflt›rmak olanaks›zd›r.

Ayn› maddede yer alan bir baflka hüküm ise ormanlarla il-
gilidir: 8 inci maddenin A/1-b bendinde ormanlar›n turizme
ayr›lmas› ve amenajman planlar›n›n bu amaçla tadili öngö-
rülmekte, C f›kras›nda ise turizme ayr›lan orman alanlar›-
n›n yat›r›mc›lara tahsisine iliflkin esas ve süreler konusun-
da 6831 say›l› Orman Kanunu hükümlerine ba¤l› kal›nma-
yaca¤› belirtilmektedir. Bu hükmün, Anayasa’n›n169 uncu
maddesinde ifade edilen "Devlet ormanlar›n›n mülkiyeti-
nin devrolunamayaca¤›, kamu yarar› d›fl›nda irtifak hakk›-
na konu olamayaca¤›, ancak Devletçe yönetilip iflletile-
ce¤i ve ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve ey-
leme müsaade edilemeyece¤i ..." yönündeki ilke ve kural-
lara ayk›r› oldu¤u da düflünülmektedir.

Bu yasa çok do¤ru bir yasaym›fl gibi, bu hükümet dönemin-
de 24.07.2003 tarih ve 4957 say›l› kanun ile yasada "Kül-
tür ve Turizm Koruma ve Geliflim Bölgeleri" ilan edilmesini
de kapsayan de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. fiubemiz kentimizde
bu de¤iflikliklere göre ilan edilen bölgelerin iptali istemiyle

dava açm›flt›r. Bu davalarda Turizmi Teflvik Yasas›n›n Anaya-
saya ayk›r› oldu¤uda belirtilmifltir.

Nitekim savlar›m›zdan biri ele al›narak aç›lan, bir baflka da-
va ile ilgili Dan›fltay Alt›nc› Dairesince, 2634 Say›l› Turizmi
Teflvik Kanununun, 8. Maddesinin baz› f›kralar›, Anayasa-
ya ayk›r›l›¤› ileri sürülerek iptali istemiyle Anayasa Mahke-
mesine baflvurulmufl, Anayasa Mahkemesince,
2006/169 E, 2007/55 K Say›l› Karar› ile 07.05.2007 gü-
nü iptaline karar verilmifltir.

Ancak 2634 Say›l› Turizmi Teflvik Kanununun, 8. Maddesi-
nin, sadece iptal edilen  f›kralar› Anayasaya ayk›r› de¤il, da-
ha bir çok maddesi bize göre Anayasaya ayk›r›d›r. Kültür ve
Turizm Koruma ve Geliflim Bölgelerinde kalan özel mülki-
yete konu arazi ve arsalar›n Turizm yat›r›mlar›na tahsisi
amac›yla Bakanl›¤a Kamulaflt›rma yetkisi veren  8/J.mad-
desi, Anayasa’n›n 46. Maddesi "Devlet ve Kamu Tüzel Ki-
flileri; KAMU YARARININ GEREKT‹RD‹⁄‹ HALLERDE, kar-
fl›l›klar›n› peflin ödemek flart›yla özel mülkiyette bulunan
tafl›nmaz mallar›n tamam›n› veya bir k›sm›n›, kanunla gös-
terilen esas ve usullere göre kamulaflt›rmaya ve bunlar
üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir" hükmü, KAMU-
LAfiTIRMANIN  ANCAK KAMU YARARI OLMASI DURU-
MUNDA YAPILAB‹LECE⁄‹N‹ HÜKME BA⁄LARKEN 2634
SAYILI YASA  YATIRIMCILARA ARSA VE ARAZ‹ TEM‹N ET-
MEK MAKSADI ‹LE KAMULAfiTIRMA YAPILMASINA OLA-
NAK TANIMIfiTIR. MADDE ANAYASANIN 46. MADDES‹NE,

8/A3.. maddesi ile kamulaflt›r›lan alanlardaki uyuflmaz-
l›klarda kamulaflt›rma karar›na karfl› dava aç›lamayaca¤›
ancak, bedeline karfl› dava aç›labilece¤i hükmünü getir-
mifltir. Bu hüküm çok aç›k biçimde Anayasa’n›n 125.
maddesinde belirtilen "idarenin her türlü eylem ve ifllem-
lerine karfl› yarg› yolu aç›kt›r" kural›na ve yine Anaya-
sa’n›n 2.maddesinde ifadesini bulan "hukuk devleti" ilke-
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sine ayk›r›d›r. Zira söz konusu yasa hükmüyle yurttaflla-
r›n Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n yasaya ayk›r› olabile-
cek kamulaflt›rma ifllemlerine karfl› iptal davas› açma
haklar› elinden al›nmakta ve hak arama özgürlükleri s›n›r-
lanmaktad›r. Bu durumu hukuk devleti ilkesi ile ba¤dafl-
t›rmak olanaks›zd›r.

Anayasaya ayk›r›l›¤› aç›k olan yasan›n yeniden ele al›narak,
ülkemiz do¤al ve kültürel de¤erlerini koruyan, ayr›cal›kl›
imar haklar›na olanak vermeyen, sürdürülebilir turizm poli-
tikal›n›n üretilmesine yönelik kararlar içeren, toplumun her
kesiminin kabul edebilece¤i yeni bir Turizmi Teflvik Yasas›
haz›rlanmas› gerekirken, Türkiye Büyük Millet Meclisinde,
Anayasa Mahkemesinin ‹ptal Karar›n› kald›rmaya yönelik
yeni de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.  Orman alanlar›ndan tahsis
alan ancak, Anayasa Mahkemesinin iptal karar›ndan son-
ra tahsisleri iptal edilen yat›r›mc›lara, tahsislerini geri ver-
mek ve günü kurtarmak u¤runa, palyatif çözümler üretile-
rek, 2634 Say›l› Turizmi Teflvik Kanunun iptal edilen mad-
delerinin de¤ifltirilmesine yönelik, 07.05.2008 tarih ve
5761 Say›l› Kanun kabul edilmifltir.

Getirilen yeni düzenlemenin, iptal gerekçelerini ortadan
kald›rd›¤› veya ormanlar›n tahribat›n› engelleyece¤i Söyle-
nemez. Düzenleme ile ülkemiz ve özellikle kentimizin turiz-
me sunu oluflturan ve dünyada örne¤i az görülebilecek f›s-
t›k çamlar›, hareketli kumullar›, floras›, faunas› ve endemik
türleri içerisinde bar›nd›ran k›y› ekosisteminin ve hatta za-
man içerisinde deniz ekosisteminin tahribat›n›n devam et-
mesi kaç›n›lmazd›r. 

5761 Say›l› Kanunun 2. Maddesi ile de¤iflen 2634 Say›l›
Turizmi Teflvik Kanununun 8. maddesinin (A) F›kras›n›n (1)
numaral›  bendi,
"………………………………………………………………
…………………………………... Hazine mülkiyetinde ye-
terli alan›n bulunmad›¤› durumlarda, 6831 Say›l› Orman
Kanununa göre;
…………………………………………………………………
……………………………….. yerler talep tarihinden baflla-

yarak en geç bir ay içerisinde Çevre ve Orman Bakanl›¤›n-
ca, Bakanl›¤a tahsis edilir." fieklinde düzenlenmifltir. 

Madde ile; tahsisin neye göre istenece¤i veya hangi alan-
lar›n, hangi kriterlere göre Turizm Bakanl›¤›na tahsis edile-
ce¤ine aç›kl›k getirilmemifltir. 

Ayn› maddenin devam›nda;

"Bu kanuna göre tahsis edilecek orman say›lacak yerlerde;

a) Turizme tahsis edilecek alan, il genelindeki toplam orman say›-
lan yerlerin binde 5’ini geçemez.

b) Yap›laflmaya esas inflaat hakk›, emsal (E) 0.30’u geçemez.

c) Turizm yat›r›m› için tahsis edilen orman alan›n›n üç kat›
kadar alan›n a¤açland›rma bedeli ve a¤açland›r›lan bu ala-
n›n üç y›ll›k bak›m bedeli, yat›r›mc› taraf›ndan Orman Genel
Müdürlü¤ü hesab›na, do¤rudan belirtilen a¤açland›rma ve
bak›m ifllerinde kullan›lmak flart›yla gelir olarak kaydedilir
ve kaydedilen tutar karfl›l›¤› ödenek öngörülür. Belirtilen
bedelin yat›r›lmad›¤›n›n tespiti halinde, yat›r›mc›ya turizm
yat›r›m› veya iflletmesi belgesi verilmez." Hükümleri getiril-
mifltir. 

Maddenin (a) f›kras› ile binde 5 gibi bir s›n›rlama getirilmifl
gibi görünse de Antalya gibi günefl, deniz, kum üçgenine
endeksli turizm nedeni ile ve yine golf, spor, sa¤l›k temal›
park gibi turizm tahsisleri, sadece sahil kesiminde yap›ld›-
¤›ndan, sahil kesimindeki orman alanlar›n›n tamam› tahsis
edilebilecektir. Belek ormanlar›nda kesilen yüzbinlerce
a¤aç gibi di¤er alanlarda da orman tahribat› devam ede-
cektir. Orman tahribat› sadece turizmle s›n›rl› de¤ildir. Tafl
ocaklar›, kum çak›l ocaklar› ve di¤er maden ocaklar› için
yap›lan gere¤inden fazla tahsisler nedeni ile de ciddi bir or-
man tahribat› yaflanmaktad›r. 

(b) f›kras› ile getirilen (E) 0.30 inflaat hakk› da, Yasa ile
yapt›r›m› olan denetim mekanizmalar›n›n olmay›fl› nedeni
ile kaçak yap›laflmalarla inflaat emsalinin çok üzerinde ya-
p›laflmalara maruz kal›nmakta ve yine imar planlar›, plan
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notlar› veya ç›kar›lan yasalar›n arkas›na eklenen geçici
maddelerle af getirilerek adeta kaçak yap›laflma teflvik
edilmektedir.

(c) f›kras› ile de bedelini ödemek suretiyle istenildi¤i kadar
a¤aç kesilmesinin önü aç›lmaktad›r. 

(C) ve (D) f›kralar› da yine Anayasa Mahkemesi karar›na uy-
gun olarak düzenlenmedi¤i bir kaç kelime de¤iflikli¤i ile içe-
ri¤ini aynen korumaktad›r. Bu haliyle yasan›n tümüyle Ana-
yasaya ayk›r›l›n›n devam etmekte oldu¤unu düflünüyoruz.

Ormanlar›n turizm amaçl› yat›r›mlara tahsisinin ancak üs-
tün kamu yarar› bulunmas› ve zorunluluk hallerinde müm-
kün olabilece¤i, bunun d›fl›ndaki hallerde ormanlar›n or-
man olarak korunmas›nda üstün kamu yarar› bulundu¤u;
ormanlar›n hangi hallerde ve nerelerde turizm yat›r›mlar›na
tahsis edilece¤ine iliflkin yeterli ve aç›k bir belirleme yap›l-
madan, tahsis yap›lacak bölge içerisinde bir s›n›r konulma-
dan konunun idareye b›rak›lmas›n›n, yine Anayasan›n 7. ve
169. maddelerine uygun olmad›¤›, 

Anayasan›n 169. maddesin ile yasama organ›na, ormanla-
r›n korunmas› ve sahalar›n›n geniflletilmesi için gerekli ka-
nunlar› koymak ve tedbirleri almak fleklinde bir görev ve so-
rumluluk yüklenmifltir. 5761 Say›l› Yasa ile düzenlenen
2634 Say›l› Turizmi Teflvik Kanununun 8. maddesi (C) ve
(D) F›kralar›nda bu görev ve sorumlulu¤u karfl›layan aç›k ve
net herhangi bir düzenlemeye yer verilmemifl, Yasan›n 8.
maddesinin C ve D f›kralar›n›n kapsam›na giren konularda
yap›lacak düzenlemeler yine idarenin takdirine b›rak›lm›flt›r.
Bu nedenle maddelerin Anayasan›n 7. maddesine ayk›r› ol-
du¤unu düflünmekteyiz.

Anayasa’n›n 169. maddesi ile ormanlar›n ülke aç›s›ndan
tafl›d›¤› önemin büyüklü¤ü gözetilerek, korunmalar› ve ge-
lifltirilmeleri konusunda ayr›nt›l› düzenlemelere gidilmifltir.
Bu düzenlemeler, ülkemiz ormanlar›n›n çeflitli amaçlarla
sürekli yok edilmesi ve sürdürülebilir ekolojik dengenin ko-
runabilmesi için de ormanlar›n korunmas› zorunlulu¤undan
kaynakland›¤› kuflkusuzdur. 

Anayasan›n An›lan maddesinde Devletin, ormanlar›n korun-
mas› ve orman alanlar›n›n geniflletilmesi için gerekli ka-
nunlar› koyaca¤› ve tedbirleri alaca¤›, bütün ormanlar›n gö-
zetiminin Devlete ait oldu¤u, Devlet ormanlar›n›n; mülkiye-
tinin devredilemeyece¤i, kanuna göre Devletçe yönetilip ifl-
letilece¤i, zamanafl›m› ile mülk edinilemeyece¤i, kamu ya-
rar› d›fl›nda irtifak hakk›na konu olamayaca¤›, yine orman-
lara zarar verebilecek hiç bir faaliyet ve eyleme izin verile-
meyece¤i aç›kça ifade edilmifltir.

Devlet ormanlar›nda kamu yarar› d›fl›nda irtifak hakk› tesis
edilemeyece¤ine iliflkin hüküm ile irtifak hakk› tesis edile-
bilmesi ancak, kamu yarar› bulunmas› koflulu ile mümkün
olabilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. Anayasa, bu madde ile
Devlet ormanlar›n›n özel mülkiyete konu edilmesine izin
vermemekte, kamu yarar›n›n bulunmas› halinde de sade-
ce, irtifak hakk› tesis edilmesine olanak tan›maktad›r. 

Anayasa’n›n, Devlet ormanlar›nda, gerçek ve tüzel kiflilere
irtifak hakk› tesis edilebilmesi için öngördü¤ü kamu yarar›
flart› ise karayollar›, telefon, elektrik, su, gaz, petrol boru
isale hatlar›, savunma tesisleri, sanatoryum gibi öncelikli
kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine yöneliktir. Bunun
için de Devlet ormanlar›na ait alanlar›n kullan›lmas›n›n zo-
runlu bulundu¤u hallerle s›n›rl› olmas›n› gerektirmektedir.
Bu gibi durumlarda, kamu yarar› gerekçesiyle Devlet or-
manlar›nda irtifak hakk› tesis edilebilece¤i aç›kt›r. Nitekim,
Anayasa Mahkemesi’nin, 17.12.2002 günlü, 2000/75-
2002/200 say›l› karar›nda da bu anlafl›lmaktad›r. 

Devlet ormanlar›n›n turizm yat›r›mlar›na tahsis edilmek is-
tenmesine iliflkin, 12.3.1982 günlü, 2634 say›l› Turizmi
Teflvik Kanunu’nun iptal edilen maddeleri, Anayasa’n›n
169. maddesinde aranan nitelikteki kamu yarar›ndan daha
çok, turizm aç›s›ndan gelir getirici olan Devlet orman alan-
lar›n›n bu amaçla kullan›ma aç›lmak istenmesi temeline
dayanmaktad›r. 5761 Say›l› Kanun ‹le de¤ifltirilen 2634
Say›l› Turizmi teflvik Yasas›n›n 8. Maddesi (A), (C) ve (D)
f›kralar› ile ormanlar, sa¤l›k turizmine yönelik fizik tedavi te-
sisi veya rehabilitasyon merkezi tesislerini kapsayan ko-
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naklamal› tesisler, eko turizme yönelik tesislerin, turizme
yönelik golf tesisleri, turizm amaçl› spor tesisleri, turizm
amaçl› temal› parklar vb gibi turizm faaliyetleri için orman
alanlar›n›n, turizm amaçla kullan›ma aç›lmak istenmesi te-
meline dayanmaktad›r. Nitekim daha önce tahsis edilen ve
Anayasa Mahkemesinin iptal karar›ndan sonra tahsisleri
bakanl›kça iptal edilen alanlara da,  ilave edilen GEÇ‹C‹
MADDE 9  ile kald›klar› yerden devam etme hakk› tan›n-
maktad›r. Tahsisi iptal edilen alanlar içerisinde kentimizi il-
gilendiren, kent halk›n›n gelecekte dinlence ve e¤lence ih-
tiyaçlar›na yönelik planlanm›fl olan iki adet kent park› ala-
n› da, kent halk›n›n karfl› ç›kmas› ve geri alabilmek için ver-
dikleri mücadeleye ra¤men, kent halk›n›n kullan›m›ndan
al›narak golf alan› ve temal› park olarak tahsis edilmifl, te-
mal› park tahsisi, yarg› karar›ndan sonra iptal edilmifl, an-
cak bu geçici madde ile tahsis, tahsis alan taraf›ndan mü-
racaat edilmesi halinde kald›¤› yerden devam edecektir.
5761 Say›l› Kanun ile getirilen ve Onay›n›za sunulan bu ye-
ni düzenlemelerinde ormanlar› korumak için ayr›nt›l› hü-
kümler içeren Anayasa’n›n 169. maddesine ayk›r›l›k olufl-
turaca¤› aç›kt›r.  

Geçmiflten günümüze kadar yeterli turizm politikalar›m›z›n
olmay›fl› nedeni ile turizm politikalar›m›z günefl, deniz, kum
üçgenine ön plana ç›kar›larak belirlenmifl ve  hep k›y› alan-
lar›, özellikle de yukar›da da belirtti¤imiz gibi turizme sunu
oluflturacak  k›y› alanlar›m›zdaki do¤al de¤erlerimiz olan or-
man alanlar›, kumullar ve son olarak da her turistik tesisin
önüne bir iskele yap›lmas›na iliflkin onaylanan planlar ne-
deni ile denizlerimiz, turizm amaçl› kullan›ma aç›lm›fl, yerel
halk›n k›y›lardan ve kent içerisinde kalan dinlence ve e¤len-
ce ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere planla ayr›lm›fl veya plan-
lanabilecek orman alanlar›, turizm tesislerine tahsis edil-
mifltir. Yerel halk›n k›y›lardan ve sahil fleritlerinden yaralan-
mas› olanaklar› ortadan kald›r›lm›flt›r. Sadece ortadan kal-
d›r›lmam›fl, gelecek kuflaklara miras olarak b›rakmam›z ge-
reken ve yine sürdürülebilir turizm aç›s›ndan olmazsa ol-

mazlar›m›z olan do¤al ve kültürel de¤erlerimiz yok edilmifl-
tir. Yeni yasal düzenleme ile yok edilmeye de devam edile-
ce¤i aç›kt›r. Her fley dahil sistemi ile turistler evlerinden al›-
n›p tesise getirilmekte, tesislerden al›narak evlerine geri
götürülmektedir. Turizmin kültürel boyutu ihmal edildi¤i gi-
bi, turizm sadece k›y›lardan ibaretmifl gibi k›y›lar cazibe
merkezi olarak görülmekte ve sa¤l›k turizmi, golf, spor tu-
rizmi, temal› park vb gibi turizmin her çeflidi için tahsisler
sadece k›y›lar›m›zda yap›lmaktad›r. 10 000 y›ll›k Anadolu
kültürü turizm aç›s›ndan de¤erlendirilememektedir. 

Yukar›da da aç›klamaya çal›flt›¤›m›z gibi onay için makam›-
n›za sunulan yasal düzenlemenin onaylanmas› halinde or-
man ve k›y› tahribat›na neden olan tahsisler h›zl› bir flekil-
de devam edecek, kültür turizmi ve turizmin kültürel boyu-
tu yine ihmal edilerek, k›y› kentlerinde yaflayan kentliler ve
özelliklede gelecek kuflaklar üç taraf› denizlerle çevrili ülke-
mizde denizden mahrum kalacaklard›r.

Di¤er bir husus ise yasal düzenlemeler yap›l›rken hep turiz-
min getirisinden, turizmin girdilerinden bahisle tahsise yö-
nelik düzenlemeler cazip gösterilmeye çal›fl›lmaktad›r. Kü-
resel ›s›nma, do¤al kaynaklar›n h›zla tüketilmesi sonucu
yaflanacak olumsuzluklar, çevresel bozulma ve kirliliklerin
yarataca¤› a¤›r yaflam koflullar›n›n iyilefltirilmesi ve yaflana-
bilir bir çevrenin yeniden yarat›labilmesi için yap›lacak har-
camalar gibi götürüsünün, bilimsel bir de¤erlendirmesi ya-
p›lmadan, do¤al ve kültürel de¤erlerin yok olmas› pahas›-
na, günü kurtarma amaçl› k›sa dönemli getirisi ön plana ç›-
kar›larak tepkiler azalt›lmaya çal›fl›lmaktad›r.

Kontrolsüz artan dünya nüfus ve ç›lg›nl›k derecesine varan
tüketime nedeniyle, çevresel felaket senaryolar›n›n üretildi-
¤i ve yafland›¤› bir dönemde, do¤al ve kültürel de¤erlerimi-
zin bozulmadan gelecek kuflaklara aktar›lmas›n›n önemi,
bozulmam›fl bir çevrede yaflamak isteyenlerin ödeyece¤i
yüksek bedeller göz önüne al›nd›¤›nda, getirisi aç›s›ndan
da önemi bir kat daha artmaktad›r. 
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Mevzuat

TMMOB ve Mimarlar Odas›, Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›'n›n Mesleki
Denetime ‹liflkin De¤erlendirmelerini Gözden Geçirmesini ‹stedi

Bakanl›¤›n Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i’ne gön-
derdi¤i 5 May›s 2008 tarihli yaz›s› ile daha önce çeflitli ta-
rihlerde Valiliklere ve Büyükflehir Belediye Baflkanl›klar›na
iletilen yaz›lar›nda; Mimarlar Odas›’n›n üyeleri üzerindeki
mesleki denetimine iliflkin Yönetmelik düzenlemeleri ve uy-
gulamalar›n›n yak›nmalara neden oldu¤undan bahisle mes-
leki denetimi düzenleyen Yönetmeliklerin yasal olmad›¤› ve
Odalara bu yönde yetki verilmedi¤i, Yönetmelik hükümleri-
nin 4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanuna ayk›r› ol-
du¤u ve Dan›fltay’›n Odalar›n meslek mensubunun yeterli-
li¤ini incelemeyece¤ine dair kararlar› bulundu¤u yönünde
de¤erlendirmeler yap›larak özellikle Odam›zca yay›mlanan
Serbest Mimarl›k Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki
Denetim Yönetmeli¤i’nin TMMOB taraf›ndan iptali gerekti¤i
belirtilmekte ve Bakanl›¤›n TMMOB ve Odalar üzerindeki
denetim yetkisine dair 6235 say›l› Yasa hükümleri hat›rla-
t›lmaktad›r.

TMMOB’ye ba¤l› Odalar mesleki denetim uygulamalar›n›
30 y›l› aflk›n bir süreden beri sürdürmekte olup, bu uygula-
ma Odalarca sicil durum belgesi verilmesine ba¤l› olarak
sürdürülmemektedir. "Mesleki Denetim" TMMOB ve Odala-
r›n Genel Kurullar›nda kabul edilmifl, Yasaya dayal› olan yö-
netmeliklerinde düzenlenmifltir.

"Mesleki Denetim" konusunda 2 Haziran 2005 tarihli Res-
mi gazete’de yay›mlanan "Mimarlar Odas› Serbest Mimar-
l›k Hizmetlerini Uygulama, Tescil Ve Mesleki Denetim Yö-
netmeli¤i" üzerine de daha önce dava aç›lm›fl ve Dan›fltay
8. Dairesi E. 2005/3879 ve K. 2007/4213 say›l› karar›n-
da; "Odalar›n; mesle¤in ve kamu yarar›n›n gerçekleflmesi-
ni teminen kendi görev alanlar› ile ilgili konularda yönetme-

lik ç›karma yetkisi oldu¤u, dava konusu yönetmelik düzen-
lemelerinde meslek mensubu olanlar›n uymas› gereken ve
etkin bir flekilde mesleki denetimi içeren kurallar›n yer al-
d›¤›, mimarl›k hizmetinin önemi ve özelli¤i gere¤i belli bir di-
siplin içinde yürütülmesinin kaç›n›lmaz oldu¤u, hizmetin ni-
teli¤i, sunumu ve bu hizmetten yararlananlar aç›s›ndan yö-
netmelik maddelerinin getirdi¤i kurallar›n Anayasaya ve ya-
salara ayk›r›l›k tafl›mad›¤›"na yer verilmifltir. An›lan kararda
ayr›ca "mimarl›k hizmetlerinin kalitesi, bilimsel ve teknik
yönünün a¤›rl›¤› nedeniyle hizmetten yararlananlarca ölçül-
mesi, elefltirilmesi, yapt›r›ma ba¤lanmas› mümkün olmaya-
ca¤›ndan, söz konusu hizmetlerin yönetmelik hükümleriyle
çerçevelendirilip, teknik kriterlerle mesleki faaliyetin dene-
timinin yap›lmas›n› gerektirece¤inden yönetmeli¤in dava
konusu hükümlerinde kamu yarar›na ve hukuka ayk›r›l›k gö-
rülmemifltir" denilerek yönetmelik hükümleri hukuka uygun
bulunmufl ve aç›lan davalar reddedilmifltir. 

Bütün idari ifllem, karar ve eylemlerin yarg›sal denetime ta-
bi olmas› Anayasal bir hüküm olup, Odalar›n Yönetmelik
düzenlemelerinin de yarg›sal denetime aç›k oldu¤u konu-
sunda bir tereddüt bulunmamaktad›r. Bu anlamda Mimar-
lar Odas›n›n haz›rlayarak yay›mlad›¤› Yönetmelik hükümleri
de Dan›fltay’›n ekte sunulan karar› ile yarg›sal denetimden
geçmifl ve hukuka uygun bulunmufltur. 

Bakanl›¤›n ilgili yaz›s›na binaen TMMOB ve Mimarlar Oda-
s›, Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›'na ayr› ayr› yaz› göndere-
rek, mesleki denetime iliflkin Bakanl›kça yap›lan de¤erlen-
dirmelerin yarg› kararlar›n›n da ›fl›¤›nda yeniden gözden ge-
çirilmesini istedi.
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T.C. BAYINDIRLIK VE ‹SKAN BAKANLI⁄I   

Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü

Say›: B.09.Y‹G.0.15.00.07/1315        07 MAYIS 2008

Konu: Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i Uygulamas›

………………… VAL‹L‹⁄‹NE

05.02.2008 tarih ve 26778 say›l› Resmi Gazete'de ya-
y›mlanarak yürürlü¤e giren Yap› Denetimi Uygulama Yö-
netmeli¤i'nin uygulamas› esnas›nda yafland›¤› belirle-
nen tereddütlerin giderilmesi için, afla¤›da yer verilen
aç›klamalar›n yap›lmas›na lüzum görülmüfltür.

1. Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i'nin "Tan›mlar"
bafll›kl› 3. maddesinde, "fiantiye fiefi: Konusuna ve ni-
teli¤ine göre yap›m ifllerini yap› müteahhidi ad›na yöne-
terek uygulayan, mühendis, mimar, teknik ö¤retmen ve-
ya tekniker diplomas›na sahip teknik personel" olarak
tan›mlanm›fl ve "Yap› müteahhidi ile flantiye flefinin
görev ve sorumluluklar›" bafll›kl› 9. maddesinde ise
söz konusu personelin görev ve sorumluluklar› say›l-
m›flt›r.

a) 9. maddenin 2. f›kras›nda yer alan "...Mühendis, mi-
mar, teknik ö¤retmen veya tekniker diplomas›na sahip
olan yap› müteahhidinin flantiye flefli¤ini üstlenmesi ha-
linde, flantiye flefli¤i için sözleflme akdedilmesi flart›
aranmaz..." hükmündeki mühendis ifadesinden elekt-
rik, makine ve inflaat mühendislerinin anlafl›lmas› ge-
rekmektedir.

b) Mimarlar ile inflaat, makine ve elektrik mühendis-
leri toplam 30.000 m2; ayn› branfltan olan teknik ö¤-
retmenler 15.000 m2; inflaat, makine ve elektrik tek-
nikerleri ise, "Mimarl›k ve Mühendislik Hizmet Bedelle-
rinin Hesab›nda Kullan›lacak Yap› Yaklafl›k Birim Mali-

yetleri Hakk›nda Tebli¤e" göre 3b (hariç) grubuna kadar
olan ve toplam inflaat alan› 15.000 m2'yi geçmeyen ya-
p›larda toplam› 10.000 m2 olmak üzere flantiye flefli¤i
üstlenebilir. ‹lgili idareler taraf›ndan bu görev verilirken,
Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i'nin 3. maddesin-
deki flantiye flefi tan›m›n›n göz önünde bulundurulmas›
ve görevlendirilecek personelin, yap›m iflinin gerektirdi-
¤i ve imalat›n niteli¤ine uygun meslek grubundan olma-
s› gerekmektedir.

Yap›m iflinin tek ruhsata ba¤l› ve 30.000 m2'nin üzerin-
de oldu¤u durumlarda, yap›n›n niteli¤ine uygun meslek
grubundan olmak üzere, üzerinde flantiye flefli¤i görevi
bulunmayan bir mimar ya da mühendis görevlendirile-
cektir. Bu durumdaki bir yap›da flantiye flefi olarak gö-
revlendirilecek personel için toplam m2 s›n›r› aranmaya-
cak, ancak söz konusu personel baflkaca flantiye flefli-
¤i görevi üstlenmeyecektir.

c) Serbest olarak çal›flmakta olan proje müellifi mimar
ve mühendisler müteahhit ve flantiye flefi olarak görev
üstlenebilirler.

d) Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i'nin "Yap› mü-
teahhidi ile flantiye flefinin görev ve sorumluluklar›"
bafll›kl› 9. maddesinin 2. f›kras›na ve bu yaz› hükümle-
rine uygun biçimde flantiye flefi görevlendirilen yap›lar-
da, ayr›ca teknik eleman bulundurulmas› müteahhidin
tasarrufundad›r.

e) fiantiye flefli¤i görevini yürütmek üzere sadece bir
müteahhitle sözleflme yap›labilir. fiantiye flefli¤i görevi-
ni yürüten personelin sosyal güvenli¤i konusunda ise
yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin öngördü¤ü
flekilde uygulama yap›lacakt›r.

f) fiantiye flefi ikamet etti¤i il s›n›rlar› d›fl›nda görev ya-
pamaz. fiantiye flefli¤inin üstlenilmesi durumunda, Ya-
p› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i'nin 9. maddesi 2.

Mevzuat

Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i Uygulamas› Hakk›nda
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f›kras› gere¤i imzalanacak hizmet sözleflmesi, ikamet-
gah ilmühaberi ile mühendis ve mimar olanlar›n odaya
kay›t belgesi; teknik ö¤retmen ve teknikerlerin ise dip-
lomalar›n›n noter tasdikli örne¤inin ilgili yap› denetim
kurulufluna verilmesi gerekmektedir. Yap› ruhsat› bafl-
vurusu aflamas›nda bu belgeler yap› denetim kuruluflla-
r› taraf›ndan ilgili idareye teslim edilecektir.

g) fiantiye flefli¤i üstlenen personelin m2 s›n›rlar› ve gö-
rev yap›lan il konular›ndaki takip Bakanl›¤›m›z (Yap› ‹fl-
leri Genel Müdürlü¤ü) taraf›ndan Yap› Denetim Sistemi
Uygulamas› arac›l›¤›yla sa¤lanacakt›r.

2. 4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun'un "So-
rumluluklar ve yap›lamayacak ifller" bafll›kl› 3. madde-
sinin son f›kras› ile Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli-
¤i'nin "Teknik personelin yap› denetim kuruluflunda is-
tihdam esaslar›" bafll›kl› 16. maddesinde yer alan hü-
kümler gere¤i, denetim elemanlar›n›n denetim faaliyeti
süresince baflkaca mesleki ve inflaat iflleriyle ilgili tica-
ri faaliyette bulunmalar› söz konusu de¤ildir.

3. Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i'nin 3 no.lu
ekinde yer alan Proje Kontrol Formu Örne¤i (form-1), ya-
p› denetim kurulufllar› taraf›ndan verilecek proje deneti-
mi hizmetinde referans olmak üzere haz›rlanm›fl olup,
bu formun muhtelif kurum ve kurulufllarca düzenlenmifl
de¤iflik örnekleri de bulunmaktad›r. Bu form ve içeri¤i-
nin "örnek" teflkil etmek üzere haz›rland›¤› dikkate al›-
narak, yürürlükteki mevzuat hükümlerindeki kriterlerin
göz önüne al›nmas› ve proje kontrollerinin buna göre ya-
p›lmas› gerekmektedir. Dolay›s›yla, Yönetmelik ekinde
bulunan bu formun yap› denetim kurulufllar›nca doldu-
rulmas› zorunlu olmakla birlikte, içeri¤i ihtiyaca ve uy-
gun koflullar›na göre flekillendirilebilir. Ayr›ca, Yönetme-
lik ekinde bulunan formlar›n kimler taraf›ndan imzalana-
ca¤› hususundaki belirleme, Yönetmelikte verilmifl gö-
rev ve sorumluluklar çerçevesinde, yap› denetim kurulu-
flu taraf›ndan yap›lacakt›r.

4. Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i'nin 5. madde-
sinin 2. f›kras›n›n (c) bendi ile 4. f›kras›n›n (b) bendinde
yer alan hükümler do¤rultusunda, vaziyet plan›na uygun
olarak binan›n aplike edilmesi ve zemin etüdü raporu-
nun uygunlu¤unun onaylanmas› görevlerinin, ilgili idare
nezaretinde olmak üzere, yap› denetim kuruluflunun
bünyesinde konusunda uzman teknik eleman›n bulun-
mas› halinde, hizmet sat›n al›nmaks›z›n yürütülmesi
mümkündür.

5. 4108 say›l› Kanun 'un uyguland›¤› illerde, ruhsat ver-
meye yetkili idareler taraf›ndan kesinlikle vize uygula-
mas› yap›lmayacak, ruhsat›n vizeler bölümü imalat›n bi-
tim aflamalar›na göre, yap› denetim kuruluflunun o ima-
lat›n kontrolünden sorumlu denetçileri taraf›ndan imza-
lanacakt›r. ‹lgili idarenin onay›, sorumluluk yap› denetim
kuruluflunda olmak üzere, ifllemin gerçekleflti¤ine dair
onay olacakt›r.

6. Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i'nin 23. madde-
sinin 5. f›kras›nda, "Yap› denetim hizmet sözleflmesi-
nin, tek tarafl› olarak feshi veya yap› sahibi ve yap› de-
netim kuruluflunun karfl›l›kl› anlaflmas›yla feshi duru-
munda, fesih ifllemi, noter ihbarnamesi ile karfl› tarafa,
ilgili idareye, ilgili Bay›nd›rl›k ve ‹skan Müdürlü¤ü’ne da-
¤›t›ml› olarak bildirilmek suretiyle yap›l›r." fleklinde dü-
zenleme yap›lm›fl olup, Yap› Denetim Sistemi Uygula-
mas› dahilinde ifllem yap›lmak üzere, ihbarnamelerin
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Müdürlüklerine gönderilmesi yeterli
olacakt›r. Benzer flekilde, Yap› Denetimi Hakk›nda Ka-
nun'un 6. maddesi gere¤i yap› denetim kurulufllar›ndan
ayr›lmak isteyen denetçi mimar ve denetçi mühendisler
ile kontrol ve yard›mc› kontrol elemanlar›n›n bu istekle-
rini, noter kanal›yla, yaln›zca yap› denetim kuruluflu ile
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Müdürlüklerine bildirmeleri gerek-
mektedir. Vefatlar konusundaki bildirimin de Bay›nd›rl›k
ve ‹skan Müdürlüklerine yap›lmas› yeterlidir. Yukar›da
bahsi geçen konularda, Yap› Denetim Sistemi Uygula-
mas› hakk›ndaki 24.01.2008 tarih ve 153 say›l› Genel-
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gemizde tariflendi¤i flekilde gerçeklefltirilecek ifllemler-
den Bakanl›¤›m›z (Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü) bilgi sa-
hibi olacakt›r.

7. Yap› denetim kuruluflu taraf›ndan bir yap›n›n deneti-
mi üstlenilmek üzere, ruhsat baflvurusu ekinde verilen
bilgi ve belgelerin Bakanl›¤a do¤ru olarak bildirildi¤i, il-
gili idaresince Yap› Denetim Sistemi Uygulamas›
(http://ydk.yigm.gov.tr) arac›l›¤›yla teyit edilecektir. Ya-
p› denetim kurulufllar›n›n gerçeklefltirdikleri ruhsata ilifl-
kin ifllemler için ilgili idareler taraf›ndan, ayr›ca bir form
doldurularak Bakanl›¤›m›za (Yap› ‹flleri Genel Müdürlü-
¤ü) gönderilmesine gerek bulunmamaktad›r.

8. Yap› ruhsat› verme yetkisine haiz idarelerin, yap› de-
netim kurulufllar›n›n ve di¤er flah›slar›n, 4708 say›l› Ya-
p› Denetimi Hakk›nda Kanun'un uygulanmas›yla ilgili
tüm yaz›l› baflvurular›n›, Valiliklere (Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Müdürlü¤ü) yapmalar› gerekmektedir. Yap›lan baflvuru-
lar›n Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
h›zla cevapland›rabilmesi amac›yla, Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Müdürlükleri taraf›ndan, Yap› Denetimi Çal›flma Birimle-
rinde görevli personelin bilgilendirilmesi baflta olmak
üzere, gereken tüm tedbirler al›nacakt›r,

Konuyla ilgili ifl ve ifllemlerde yukar›da belirtilen esasla-
ra uyulmas›, çal›flma ve denetimlerin bu yaklafl›mla yü-
rütülmesi, iflbu yaz›m›z›n ‹liniz dahilindeki tüm Kayma-
kaml›klara, Belediyelere, ‹l Özel ‹daresine, Bay›nd›rl›k ve
‹skan Müdürlü¤üne, Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤üne
ve varsa Serbest Bölge Müdürlü¤üne duyurulmas› ve uy-
gulama ile görevli personele imza karfl›l›¤›nda tebli¤ edil-
mesi hususunda bilgilerinizi arz ve gere¤ini rica ederim.

DA⁄ITIM: Naz›m AVCI
Gere¤i: Bakan ad›na
- Pilot 19 ‹l Valili¤ine Genel Müdür Yard›mc›s›
- Yap› Denetim Kurulufllar›

(Web sayfam›zdan al›nacakt›r)

Bilgi:
- ‹çiflleri Bakanl›¤›na

TMMOB, Yap› Denetim Uygulama
Yönetmeli¤i’ndeki "fiantiye fiefi"
‹baresinin ve "Minha" Düzenlemesinin
‹ptal Edilmesi ‹stemiyle Dava Açt›

TMMOB, 5 fiubat 2008 tarihinde 26778 say›l› Resmî Ga-
zete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Yap› Denetim Uygula-
ma Yönetmeli¤i’nin 3. maddesinin (i) bendinde tan›mlanan
ve 9. maddenin (2) f›kras›nda sözü geçen "flantiye flefi"
ibaresinin, madde 28/6 ve geçici madde 3/1 f›kras›nda
bahsi geçen "minha" düzenlemesinin iptali için dava açt›.

29.6.2001 tarih ve 4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda
Yasa’n›n 7 y›ll›k uygulamas› sürecinde ortaya ç›kan sorun-
lar› gidermek ve yap›lar›n daha etkin bir flekilde denetimi-
nin sa¤lanmas› amac›yla, 05.02.2008 tarih 26778 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Yönetmelik-
le kimi yeni düzenleme ve kurallar getirilmifltir. Dava konu-
su Yönetmelikteki yeni düzenlemelerden biri flantiye flefli-
¤idir. fiantiye flefli¤inin düzenlemeye konu olmas› olumlu
olmakla birlikte eksik ve mühendis ve mimarlar›n ifa etti¤i
bir görevin teknik ö¤retmen ve teknikerlere verilmesi, yetki
ve sorumluluklar›n›n düzenlenememesi nedeniyle uygula-
mada sorunlar› çözmek yerine sorunlara yeni sorunlar ek-
leyecektir. 

Dava konusu Yönetmeli¤in 32. maddesiyle yürürlükten kal-
d›r›lan önceki Yönetmelikte, yap› denetim kurulufllar›n›n
denetleyebilecekleri toplam yap› inflaat alan› 720.000 m2
iken, yeni Yönetmeli¤in 11. maddesiyle bu alan 360.000
m2’ye indirilmifl olmas› olumlu olmakla birlikte, ancak,
28/6 ve geçici 3. madde ile bu olumlu düzenleme tersine
çevrilmifltir. Minha yoluyla 360.000 m2’lik s›n›rlama an-
lams›z hale gelmifltir. Çünkü, minha yoluyla denetlenebile-
cek alan istenildi¤i kadar geniflletilebildi¤inden s›n›rlama
ile istenilen amaç gerçekleflmeyecektir. ‹ptali istenen 28.
maddenin 6. f›kras›nda getirilen minha kural›, yeni Yönet-
melikteki bu iyilefltirmeleri anlams›z k›lacak ve denetim flir-
ketleri bünyesinde görev yapan mimar ve mühendisleri
adeta görev yapamayacak duruma düflüren bir niteliktedir.
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Mevzuat

Binalar›n Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda Yönetmeli¤e ‹liflkin

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› 

Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’nden

Say›: B.09.0.Y‹G.0.15.00.08/595

Konu: Strafor Asmolen

TMMOB Mimarlar Odas› Genel Merkezi’ne

‹lgi yaz›m›zda EPS asmolenlerin "Binalar›n Yang›ndan
Korunmas› Hakk›nda Yönetmelik" içeri¤inde yap›larda
kullan›lmas› ile ilgili olarak aç›klamalar getirilmiflti. Bu
aç›klamalar›n farkl› uygulamalara neden olmamas› için
afla¤›daki ek bilgilerin verilmesi uygun görülmektedir.
Konu ile ilgili olarak ad› geçen yönetmeli¤in ilgili mad-
deleri:

"Madde 26 – (2) Döfleme kaplamalar› en az normal
alevlenici, yüksek binalarda ise en az zor alevlenici mal-
zemeden yap›l›r.

(3) Döfleme üzerinde kolay alevlenen (F s›n›f›) malze-
meden ›s› yal›t›m› yap›lmas›na, üzeri en az 2 cm. kal›n-
l›¤›nda flap tabakas›yla örtülmek flart›yla müsaade edi-
lir. 

(4) Ayr›k nizamda müstakil konutlar d›fl›ndaki binalar›n
tavan kaplamalar› ve asma tavanlar›n›n malzemesinin
en az zor alevlenici olmas› gerekir."

"Madde 29 – (2) Yang›na karfl› güvenlik bak›m›ndan,
kolay alevlenen yap› malzemelerinin inflaatta kullan›l-
mas›na müsaade edilmez. Kolay alevlenen (F s›n›f›) ya-
p› malzemeleri, ancak, bir kompozit içinde normal alev-
lenen malzemeye dönüfltürülerek kullan›labilir.

(3) Duvarlarda iç kaplamalar ile ›s› ve ses yal›t›mlar›; en
az normal alevlenici, yüksek binalarda ve kapasitesi
100 kifliden fazla olan sinema, tiyatro, konferans ve
dü¤ün salonu gibi yerlerde ise en az zor alevlenici mal-
zemeden yap›l›r. D›fl kaplamalar, iki kata kadar olan bi-
nalarda en az normal alevlenici, yüksek bina s›n›f›na
girmeyen binalarda zor alevlenici ve yüksek binalarda
ise zor yan›c› malzemeden yap›l›r."

Hükmüne amir olup, EPS asmolen levhalar geliflkin üre-
tim teknolojileri ve kullan›lan katk› maddeler sayesinde
yan›c›l›k s›n›flar› kolay alevlenenden (F s›n›f›) farkl› bir
s›n›fta üretilebilmektedirler. Yang›n s›n›f› F s›n›f›ndan
farkl› olarak beyan edilerek piyasaya arz edilmifl ve bu
de¤eri belgelenmifl ürünler kolay alevlenen yap› malze-
melerine getirilen k›s›tlamalara maruz kalmadan,
s›n›f›na verilen müsaadeler do¤rultusunda yap›da kul-
lan›labilir.

Yap› malzemelerinin ilgili standart ve beyan de¤erleri
dikkate al›n›p ilgili mevzuatlara uygunlu¤u da de¤erlen-
dirilerek yap›da kulland›r›l›p kulland›r›lmamas›na karar
verilmesi önem arz etmektedir. Bu konuda ilgili birim-
lerin bilgilendirilmesi hususunda, 

Bilginizi ve gere¤ini rica ederim.

Sefer AKKAYA

Bakan ad›na

Genel Müdür
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Etkinlikler

Bünyamin Derman "Bir
Mimar ve Uygulamalar›"
Söyleflileri Kapsam›nda
Odam›za Konuk Oldu 

Boran Ekinci "Bir Mimar ve
Uygulamalar›" Söyleflileri
Kapsam›nda fiubemizdeydi 

Bünyamin Derman’›n "Bir Mimar ve Uygulamalar›" söylefli-
si 6 May›s 2008 Sal› günü gerçekleflti. 

db mimarl›k ofisi hakk›nda bilgi vererek söyleflisine baflla-
yan Derman, meslek hayat›n›n büyük k›sm›n› yar›flmalar için
haz›rlad›¤› projelerin oluflturdu¤unu ve yar›flmalara kat›larak
pek çok deneyim kazand›¤›n› belirtti. Daha sonra db mimar-
l›k olarak tasarlad›klar› projelere iliflkin örnekler sunan Der-
man, öncelikle ‹zmir Adnan Menderes ve Dalaman Havali-
manlar› yar›flmalar› için haz›rlad›klar› projelere de¤indi. Bu
projeleri haz›rlarken Avrupa’n›n ve dünyan›n pek çok havali-
man›n› incelediklerini ve bu tür karmafl›k ifllevli yap›lar›n ta-
sarlanmas› aflamas›nda büyük bir bilgi birikimine gereksi-
nim duyuldu¤unu belirtti. Özellikle Dalaman Havaliman› uy-
gulama projesinin her safhas›nda hem kiflisel hem de ofis
olarak pek çok önemli deneyim kazand›klar›n› vurgulad›. 

Derman havaliman› projesinden sonra Çaml›ca Kulesi için
haz›rlad›klar› öneriyi sundu. Projenin gerçeklefltirilmesine
yönelik Arup grubu ile yapt›klar› çal›flmalara de¤indi. Kendi
ofisinden yola ç›karak, mimarl›k ofislerinin de günümüzde
rekabet koflullar›na uyum sa¤layabilmesi için kurumsallafl-
mas›n›n zorunlu oldu¤unu dile getirdi. Son olarak ekolojik
planlama ilkelerine uygun olarak tasarlad›klar› Edip ‹plik
Al›flverifl Merkezi ve Siemens için haz›rlad›klar› kampus
alan› projelerini sundu.  

Boran Ekinci’nin "Bir Mimar ve Uygulamalar›" temas› kap-
sam›ndaki söyleflisi 20 May›s 2008 Sal› günü gerçekleflti. 

Boran Ekinci Mimarl›k Bürosu’nun çal›flma düzeninden söz
eden Ekinci, ilk olarak Dalokay Mimarl›k Bürosu ile ortak
çal›flt›klar› Konya Olimpiyat Köyü projesini izleyenlerle pay-
laflt›. Ekinci ayr›ca Eston Tatarc›k Evleri Tan›t›m ve Sat›fl
Ofisi ve Fethiye Ece Marina yap›lar›n›n ard›ndan ODTÜ AR-
GE Binas› ve Kemer 50 Evleri’ni uygulama aflamalar›yla bir-
likte aktard›. 

Ekinciler Genel Müdürlük Binas›’ndan sonra aktard›¤› ODTÜ
Haz›rl›k Binas›’nda genellikle sonradan s›vanan ve boya-
nan duvarlar›n aksine brüt betonu kullanabildi¤ini aktard›.
Selenium Country ve Emirgan Konutlar› örnekleri üzerinden
daha birçok kapal› sitenin tercih edilir olma sebebinin gü-
venlik sorunu oldu¤una de¤inen Ekinci, refah seviyesi yük-
sek bir ülke olunmas› durumunda yap›lan tüm bu ifllerin an-
lam›n› yitirece¤ini sözlerine ekledi. Esit ‹dari Binas›’n›n ar-
d›ndan do¤a ile iç içe yaflayan Do¤a Han›meli Evleri, Do¤a
Bahçe, Varyap Bodrum Evleri, Mefle Park Evleri ve Do¤a
Country Konutlar› projelerini de aktard›. Birçok proje ve uy-
gulamas›n› izleyenlerle paylaflan Ekinci, hayat›n de¤iflen
koflullar›na ayak uydurman›n gerçekli¤ine ve yeniliklere
aç›k olman›n gereklili¤ine de¤indi.
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Etkinlikler

Halis Günel ve Emre Ilg›n’›n
"Rüzgar Enerjisinin Mimari
Tasar›m Girdisi Olarak Kullan›m›"
Temal› Söyleflisi Gerçekleflti 

Halis Günel ve Emre Ilg›n’›n "Bir Mimari Tasar›m Kriteri Ola-
rak Rüzgar Enerjisi Kullan›m›" ve "Yüksek Binalarda Rüzgar
Etkisine Karfl› Mimari Tasar›m Yaklafl›mlar›" temalar›na de-
¤indikleri söylefli 27 May›s 2008 Sal› günü gerçekleflti. 

Ege Mimarl›k Dergisi 2008/1-65. say›s›nda yay›mlanan
"Bir Mimari Tasar›m Kriteri Olarak Rüzgar Enerjisi Kullan›-
m›" makalesinin içeri¤ine ek olarak modern gökdelenlerin,
tafl›y›c› sistem tasar›m› alan›ndaki geliflmeler ve yüksek da-
yan›ml› malzeme kullan›m› ile yüksekli¤i artt›kça, a¤›rl›k ve
rijitli¤inin azalarak narinlik ve esnekli¤i, dolay›s›yla rüzgar
yüküne karfl› hassasiyetinin artaca¤› bilgisini veren Günel,
bunun sonucu olarak, yüksek binalar›n maruz kald›¤› rüzgar
yükleri ve yanal sal›n›m›n önemli bir sorun haline geldi¤ini
aktard›. Konuflmac›lar ayr›ca rüzgar kaynakl› yatay hareke-
te karfl› bina kullan›labilirli¤ini sa¤lamak amac›yla ilave sö-
nümleme mekanizmalar› ve aerodinamik kayg› tafl›yan mi-
mari tasar›m yaklafl›mlar›n›n gündeme geldi¤ini aktard›.

Aerodinamik iyilefltirmelerin mimari tasar›ma olan etkilerini
irdeleyen konuflmac›lar, mimari tasar›m üzerinde önemli et-
kisi olan ve olmayan iyilefltirmeleri izleyenlerle paylaflt›. Ge-
lece¤in gökdelenlerinin, mimari tasar›mdan ödün verilmek-
sizin, mimar›n aerodinamik kayg›lar tafl›yarak strüktür mü-
hendisi ile yapaca¤› tak›m çal›flmas›n›n ürünü olaca¤›n›n
aktar›ld›¤› söylefli ilgiyle izlendi.

Hanefi Küçük’ün haz›rlad›¤› "Dupont Corian Akrilik Yüzey
Kaplama Ürünü" semineri 28 May›s 2008 Çarflamba gü-
nü gerçekleflti. 

‹lk olarak Dupont flirketinin kuruluflu ve geliflimini aktaran
Küçük, ürün çeflitlerini ayr›nt›lar›yla aktard›. Dupont Ege
Bölge sat›fl yetkililerini izleyenlere tan›tan Küçük, mimar-
lara her türlü tan›t›m ve teknik destek verebileceklerini de
iletti.

Dupont taraf›ndan icat edilen, birçok farkl› yaflam mekan-
lar›nda mobilya, mutfak ve banyo baflta olmak üzere çeflit-
li ticari ve özel uygulamalarda kullan›labilen Dupont Cori-
an yüzey kaplama malzemesinin tan›t›m› Küçük taraf›ndan
yap›ld›. Ayr›ca hijyenik masif yüzey malzemesi olan ürü-
nün, kimyasal lekelere karfl› dirençli, kolay temizlenebilir,
dayan›kl›, yenilebilir ve tamir edilebilir özelliklere sahip ol-
du¤u aktar›ld›. Standart renk kartelas›n›n oldukça genifl
oldu¤una de¤inen Küçük, her türlü forma göre kolayl›kla
flekillendirilebilen ürünün kullan›m alanlar›ndan örnekler
verdi. Bunun yan› s›ra seminer kapsam›nda ürüne iliflkin
teknik bilgiler verilerek, uygulama örnekleri gösterildi.

Seminerin ard›ndan firma taraf›ndan düzenlenen kokteyl-
de üyelerimiz, ürün ile ilgili sorular›na firma yetkilileri
taraf›ndan cevap alma imkan› buldu.

Dupont Corian Akrilik Yüzey
Kaplama Ürünü Semineri
Gerçekleflti
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Ifl›l Turan Öznur’un "‹ç Mekan
Tasar›m›" Söyleflisi Gerçekleflti
Ifl›l Turan Öznur’un "‹ç Mekan Tasar›m›" söyleflisi 10 Hazi-
ran 2008 Sal› günü gerçekleflti. 

Bürosunun genel iflleyiflinden ve kendi tasar›m geçmiflin-
den söz eden Öznur, iç mekan tasar›m› konusundaki uygu-
lamalar›n› izleyenlerle paylaflt›. Projelerini dört ana grupta
aktaran Öznur, "ticari iflletmeler içinde bulunan projeler"
bafll›¤› alt›nda, Antalya, ‹zmir ve Dalaman havaliman› içeri-
sinde yer alan projelerini izleyenlerle paylaflt›. A¤›rl›kl› ola-
rak havalimanlar›nda ve al›flverifl merkezlerinde yer alan bu
tür kafe/barlar›n; fl›k, çarp›c›, hijyenik olmas› gerekti¤ine
de¤inen Öznur, ayn› zamanda küçük bir alanda ciddi bir alt-
yap›ya ihtiyaç duydu¤unu da sözlerine ekledi.

"Konsept projeler" bafll›¤› alt›nda Domino’s Pizza örnekle-
rini paylaflan Öznur, var olan bir konseptin uygulama afla-
mas›nda uyarlanmas› iflinin ayr›nt›lar›n› da aktard›. 

Hedef kitlenin öneminin ön planda oldu¤u "bireysel iflletme
projeleri" ba¤lam›nda Alsancak ve Karfl›yaka’dan örnekler
sunan Öznur, son olarak "sponsor projeleri" bafll›¤› alt›nda
Efes Pilsen’in sponsorlu¤unda yapt›¤› projelerini aktard›. 

Haber: Ayfle Atatoprak

Efes Yamaçevler Gezisi
Gerçekleflti

20 Nisan 2008 Cumartesi günü sabah Torbal›’da Temel Us-
ta’da yap›lan sabah kahvalt›s›ndan sonra Efes Müzesi’nden
Arkeolog Feride Kat’›n eflli¤inde Efes ve Yamaçevler gezimize
bafllad›k.
1960 y›l›ndan bu yana Efes Yamaç Evleri’nin ‹nsula ad› veri-
len iki adas› kaz›lm›fl ve bunlardan biri 2001 y›l›nda ziyarete
aç›lm›flt›r. 3000 m2’lik bir alan› kapsayan birinci adada son y›l-
larda yap›lan derin sondajlarda yamac›n ilk kez M.Ö. 1. yüzy›l-
da konut alan› olarak kullan›lmaya bafllad›¤› ortaya ç›km›flt›r.
Hadrian Tap›na¤›’n›n tam karfl›s›nda, adan›n yar›s›n› kapsa-
yan büyük evin M.S. 2. yüzy›l bafl›nda Ziyafet Evi veya Ya-
maç Saray olarak infla edildi¤i ve evin sosyal bir kulübe ait
toplant› evi oldu¤u öne sürülmektedir. Üst terastaki evlerin
Bizans Ça¤›’na kadar kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. 
Bat›da modern bir çat› ile örtülen ve toplam 4000 m2’lik
alan› kapsayan ikinci ada dünya arkeolojisinde önemli bir
yere sahiptir. Efes’in tam merkezinde, Bülbül Da¤›’n›n ku-
zeyinde üç teras halinde yap›lm›fl evler birbirine bitiflik ve
yaklafl›k ayn› büyüklükte alt› oturma birimine sahiptir. 
Dört saat süren Efes ve Yamaçevler’deki bilgilendirmeden
sonra ö¤le yeme¤imizi Hitit Restoran’da yiyip, teknik gezi-
mize Selçuk Müzesi’nde devam ettik.
Efes, Yamaçevler ve Selçuk Müzesi’nde bizlere efllik eden
Arkeolog Feride Kat’a ve bu imkan› sa¤layan Selçuk Müze
Müdürü Cengiz Topal’a Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ad›na
teflekkür ederiz.
Müzeden sonra St. John Kilisesi ve ‹sabey Camii gezildi.
A¤açlar alt›ndaki kafede çay molas›n›n ard›ndan geç vakit
‹zmir’e hareket ettik.

Etkinlikler
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Murat Germen’in ‘Foto¤raf
Atölyesi’ Gerçekleflti

Abdülkadir Biçer’in ‘Do¤alar ve
Portreler’ Foto¤raf Sergisi Aç›ld›

3. Ulusal Genç Mimarlar
Buluflmas› Antalya’da Gerçekleflti

"Mimarl›k ve Teknoloji" temas› kapsam›nda 17-19 Ma-
y›s 2008 tarihlerinde Antalya Belek’te gerçekleflen 3.
Ulusal Genç Mimarlar Buluflmas›’na Mimarlar Odas› ‹z-
mir fiubesi’nin düzenledi¤i organizasyon ile ‹zmirli genç
mimarlar da kat›ld›.

Neslihan Kabalak, Osman Ayd›n, Niyazi Duranay ve Er-
kan Karakaya’n›n yapt›¤› aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan
Do¤an Hasol, Eski M›s›r’dan günümüze mimaride kulla-
n›lan teknolojileri aktard›. Tatsuyo Yamamato "Kültürle-
raras› ‹letiflim ve Evrensel De¤erler" temal› sunuflunda
Japon kültüründen örnekler vermenin yan› s›ra, gerçek-
lefltirdikleri proje ve uygulamalar› izleyenlerle paylaflt›.
Hasan Ünal Nalbanto¤lu ise "Etik, Estetik ve Teknoloji"
temal› sunuflunda tempoyu art›ran, her daim en yeninin
peflinden koflan teknolojinin belle¤i gereksiz k›ld›¤›ndan
söz etti. Temaya farkl› bir aç›l›m getiren Nalbanto¤lu’nun
ard›ndan, birbirine paralel düzenlenen oturumlarda te-
matik sunufllar ve bildiriler kat›l›mc› genç mimarlara ak-
tar›ld›. Günhan Dan›flman, Özen Eyüce, Onur Yüce Gün,
Murat Eriç, Ediz Hun ve Gülen Ça¤dafl’›n tematik sunufl-
lar›n› izleyenlerle paylaflt›¤› etkinlik, ilgiyle izlendi. Ayr›ca
Genç Mimarlar Buluflmas›’n›n önümüzdeki y›l ulus-
lararas› olarak düzenlenece¤i bilgisi de verildi.

27 Nisan 2008 tarihinde Murat Germen atölyesi ‹zmir
Ekonomi Üniversitesi Mimarl›k Bölümü ö¤rencilerinin
kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Teorik ve pratik iki  bölüm-
den oluflan atölye çal›flmas› kat›l›mc›lar›n mimarl›k fo-
to¤rafç›l›¤› konusunda bilgi edinmelerini sa¤lad›.

Abdülkadir Biçer’in “Do¤alar ve Portreler” Foto¤raf Ser-
gisi 29 Nisan 2008 tarihinde düzenlenen kokteyl ile
aç›ld›. Üç hafta boyunca aç›k kalan sergi, üyelerimiz
taraf›ndan ilgiyle izlendi.
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Etkinlikler
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Etkinlikler

Ö¤renci Üyeler Afrodisyas Antik
Kenti ve Müzesi Teknik Gezisini
Gerçeklefltirdi
I love you, izmimod :) Sinem Sabanc›

Deste¤iniz için teflekkür ederiz… Di¤er etkinlikleri de bekliyo-
ruz… Teflekkürler… Endam Özkaya

Her fley için teflekkür ederiz. Gelecek etkinliklerde buluflmak
dile¤iyle… Eylem Zorlutuna

Everything is wonderful. Thank you izmimod… Gökben Gök

Gerçekten herfley süperdi. Tekrar, tekrar ve tekrar olmas›n› di-
liyorum. Dilara Gökçen

Güzel ve e¤lenceli bir geziydi gerçekten. Devam›n› bekliyo-
ruz… Betül Ceylan

Süperdi, süperdi, süperdi... Daha iyilerini bekliyoruz. Teflek-
kür ederiz… Nihan Bölükbafl

Bu organizasyon ve ikramlar›n›z için teflekkürler. Her fley gü-
zeldi. Zeynep Aksu

Bu güzel ve yararl› deneyimi bize yaflatan Odam›za teflekkür
ediyorum. Nurullah Kaya

Afrodisyas gezisi için çok teflekkürler. Daha çok bedava ve da-
ha çok ikraml› geziler dile¤iyle. ‹rem Ataç

Bu gezi nedeniyle Odaya kaydoldum. Çok yararl› bir gezi oldu.
Çok memnun kald›m. Böyle gezilerin devam›n› diliyorum. Çok
teflekkürler… S. Gökhan Yücel

Ö¤rencilere sa¤lad›¤›n›z bu imkanlardan dolay› say›n baflkan›-
m›z Hasan Bey’e teflekkür ederim. Hüseyin 

Gerçekten güzel bir geziydi. Hatta süper! Ne diyeyim devam›-
n› bekliyoruz valla… Teflekkürler… Deniz Bengi Kara

Çok güzel bir geziydi. Farkl› üniversitelerden ö¤rencilerin bu-
luflmas› ve ayr›ca ikramlar da çok hofltu. Gezilerin devam›n›
bekliyoruz. Teflekkürler. Deren Uysal

Nadiren de¤il, belirli aral›klarla olmas›n› diliyorum bu gezilerin. Mi-
mar aday› arkadafllarla tan›flmak, ayn› zamanda mesle¤imize kat-
k›da bulunmak önemli. Teflekkürler. Egemen Karakaya

Umar›m bir sonraki gezide böyle olur. Hoflnutuz. Hoflçakal›n›z. Y.Ü.

Çok güzel bir organizasyon oldu. ‹kramlar için çok teflekkürler.
Organizasyonu gerçeklefltiren Mimarlar Odas›’na ve de¤erli ar-
kadafllara teflekkürler. Ayr›ca di¤er üniversitedeki arkadafllar-
la tan›fl›lmas› ve birbirimizi tan›mak gerçekten güzeldi. Uma-
r›m di¤er geziler de böyle olur. En yak›n zamanda tekrar görüfl-
mek üzere! Baflak Tüsüz

Her fley için teflekkürler. Umar›m daha bir sürü etkinlikte be-
raber oluruz. Tu¤çe Ezgi Erkal – Gaye Öcal

Zamanda k›sa bir yolculuktu. Güzeldi ve her güzel fley gibi k›-
sa sürdü… Göktu¤ Aygün

Di¤er okullarla kaynaflmam›z› sa¤lad›. Özellikle ben herhalde en
çok kaynaflan›md›r. Yurtd›fl› gezileri de bekliyoruz. Gökhan Güler

Her zaman verdi¤iniz destek için teflekkürler. ‘izmimod’un da
bir ö¤renci komisyonu olacak art›k!

‹YTE Tasar›m Toplulu¤u ad›na Özenç Özdere

Gezi güzeldi güzel olmas›na ama bundan daha önemlisi
Oda’n›n bize sahip ç›kmas›, bizi hat›rlamas›yd›. Çok memnun
oldum. Volkan Keçeli

Böyle bir organizasyonla ‹YTE ve DEÜ’yü kaynaflt›rd›¤›n›z ve çok
önemli bir antik kenti gezmemizi sa¤lad›¤›n›z için Mimarlar Oda-
s›’na çok teflekkür ederiz. Devam›n› bekliyoruz. Gizem Ünlü

Bu cömert gün ve bizi yak›nlaflt›rd›¤›n›z için Mimarlar Odas›’na ve
tüm destekçilerine içten teflekkürler. Ayflenur Ergin

Proje ve maket yapmak için geçirdi¤imiz uykusuz ve yorgun ö¤-
rencilik zamanlar›m›z aras›nda geçirdi¤imiz bu güzel gün için
Mimarlar Odas›’na teflekkür ediyorum. Fatma Ayvaz

Mimarlar Odas› Yönetim Kurulu’na; gayet baflar›l›, hem e¤le-
nip hem de bir fleyler ö¤renebildi¤imiz yararl› bir gezi düzenle-
di¤iniz için teflekkür ederim. Daha fazla gezi vb. etkinliklerde
de ö¤rencileri unutmayaca¤›n›z› ümit ediyorum. Naciye Ç›rac›
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fiube Meclisi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Meclisi 39. Dönem 
3. ve 4. Toplant›s›n› Gerçeklefltirdi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Meclisi 3. toplant›s› 2 May›s
2008 Cumartesi günü gerçekleflti.   

fiube Yönetim Kurulu sekreteri Nilüfer Ç›narl› Mutlu’nun
fiube çal›flmalar› ve etkinlik program› hakk›nda bilgilen-
dirmesinin ard›ndan Oda Genel Kurulu hakk›nda bilgi-
lendirme fiube Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal ta-
raf›ndan yap›ld›. Seçim öncesi dönemde ve seçim süre-
cinde mimarlara yarafl›r kaliteli bir ortam olufltu¤unu be-
lirten Topal, özverili çal›flmalar›ndan dolay› ‹zmir fiube
delegelerine teflekkür etti.

Topal, seçim öncesinde ço¤u flubenin birleflerek bir lis-
te oluflturdu¤unu ve bu oluflumun genel olarak baflar›
sa¤lad›¤›n›, karfl› listeden ise Cengiz Bektafl ve Emre
Madran’›n yönetime girdiklerini belirtti. Topal ayr›ca yeni
iki flubenin kuruldu¤unu (Elaz›¤ ve Malatya) ve Genel Ku-
rul toplant›s›nda Ulusal Mimarl›k Sergisi yönetmeli¤inde
bir tak›m de¤ifliklikler yap›ld›¤› bilgisini üyelere iletti.

Gündemin son maddesi olan "5 fiubat 2008 tarihinde
yürürlü¤e giren Yap› Denetim Uygulama Yönetmeli¤i"nde
karfl›lafl›lan sorunlarla ilgili Harika Has›rc›o¤lu söz alarak
aç›klamalarda bulundu. Bu yönetmelikte bir ilk yafland›-
¤›na, ilgili yasadan önce yönetmeli¤in de¤iflti¤ine de¤i-
nen Has›rc›o¤lu yönetmeli¤in getirdi¤i yenilikleri madde-
ler halinde belirtti. Bir sonraki toplant› gündeminde tart›-
fl›lmak üzere konu ile ilgili komisyon oluflturuldu. 

4 Haziran 2008 Çarflamba günü gerçekleflen 4. toplan-
t›da fiube çal›flmalar› ile ilgili bilgi verilmesinin ard›ndan,
Naime Beyaz›t, Alev A¤r› ve Harika Has›rc›o¤lu komisyo-
nun yapt›¤› çal›flmalar hakk›nda bilgi verdi. Yap› Dene-
tim Uygulama Yönetmeli¤i’nin tart›fl›ld›¤› toplant›da, ko-
misyon çal›flmalar›n›n devam etmesine karar verildi. 

Toplant›da ayr›ca oybirli¤i ile meclis toplant›lar›na üst
üste üç kez mazeret belirtmeden kat›lmayan üyelerin,
üyeliklerinin düflürülmesine karar verildi. ‹zmir fiube
Meclisi 5. toplant›s› için Eylül ay› belirlendi.



Uluslararas› Jüri

Lord (Norman) Foster Birleflik Krall›k

Raj Rewal Hindistan

Charles Jencks Birleflik Krall›k

Eva Jiricna Çek Cumhuriyeti

Hanif Kara Uganda

Nabil Gholam Lübnan

Cecil Balmond Birleflik Krall›k

Stefan Behnisch Almanya

Will Alsop Birleflik Krall›k

Margret Hardardottir ‹zlanda

Luis Mansilla ‹spanya

Gert Wingardh ‹sveç 

Francine Houben Hollanda

Françoise-Helene Jourda Fransa

Neil Denari ABD

Fatih Rifki Birleflik Arap Emirlikleri

Suha Özkan Türkiye

Horacio Torrent fili

Yung Ho Chang Çin

Christoph Ingenhoven Almanya

Zaha Hadid Irak

Ken Yeang Singapur

Richard Burdett Birleflik Krall›k

John Denton Avustralya 

Christopher Kelly Yeni Zelanda

Massimiliano Fuksas ‹talya

Lee Polisano ABD

Michel Rojkind Meksika

Niels Torp Norveç 

Shane O’Toole ‹rlanda

Marcelo Ferraz Brezilya

David Mackay ‹spanya

Vladimir Plotkin Rusya

Richard Meier ABD  
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Festival

Uluslararas› medya grubu Emap, bütün dünyadan mimarla-
r› projeleriyle kat›lmak üzere WAF Dünya Mimarl›k Festivali
Ödülleri’ne davet ediyor. Ödüller (WAF Awards), uluslarara-
s› mimarl›k camias›n›n ifllerini, sorumluluklar›n›, esin kay-
naklar›n› de¤erlendiren en kapsaml› program. Oda¤›n› ödül
program›n›n oluflturdu¤u Festival, 22-24 Ekim 2008 günle-
ri aras›nda ‹spanya’n›n Barselona kentinde Uluslararas›
Kongre Merkezi’nde (CCIB – Centre Convencions Internaci-
onal Barcelona) gerçekleflecek. 1 Ocak 2007 ile 20 Haziran
2008 Haziran tarihleri aras›nda tamamlanm›fl binalar -ister
yeni, ister restore edilmifl ya da dönüfltürülmüfl olsunlar-
ödüllere kat›lma hakk›na sahipler. 15 Nisan 2008 günü
aç›lan 20 Haziran 2008 gününe dek sürecek baflvurular
için mimarlardan basit bir girifl ifllemini tamamlamalar›
bekleniyor. www.worldarchitecturefestival.com websi-
tesinde bafllayan bu ifllem bas›l› kopya üzerinde tamamla-
nacak. Kat›l›mc›lar baflvurular›n› websitesi üzerinden izle-
yebilirken, Festival’e girifl için ziyaretçi biletlerini sat›n alabi-
lecek ve rezervasyon ifllemlerini de gerçeklefltirebilecekler. 

Baflvuruya aç›lan 16 kategori flöyle: Kent (Civic), Kültür,
Enerji, At›k & Geridönüflüm, Sa¤l›k, Tatil, Konut, E¤itim,
Do¤a, Yeni & Eski, Büro, E¤lence, Üretim (Sanayi), Din ve
Düflünce, Al›flverifl, Spor, Ulafl›m, Sergi

Lord (Norman) Foster baflkanl›¤›ndaki uluslararas› jüri panel-
leri mimarlar›, konusunda uzman profesyonelleri, müflterileri
ve elefltirmenlerinden oluflan bir "süper jüri"yi kapsayacak. 

Dünya Mimarl›k Festivali’nin
Bütün Dünyadan Mimarlar Binalar›n› Sunmak Üzere Davetliler! 

The World Architecture Festival

‹lki ‹çin Baflvurular Bafllad›
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Kolokyum

Seymenler Restaurant 
Bornova Çiçekli - Yakaköy % 10
‹letiflim Adresi:
ayberk.savasan@gmail.com  sibel.cambay@gmail.com
Tel: 0 532 267 83 08  - 0 232 377 55 65

‹zmir Modern E¤itim Dersaneleri
‹zmir Modern E¤itim Dersaneleri Odam›z üyeleri 1. derece
yak›nlar›na % 20 indirim imkan› sunmaktad›r.
‹letiflim Adresi:
Gaziosmanpafla Bulvar› No: 2 Hilton Center Kat. 3 Çankaya / ‹zmir
Tel: 441 46 79

MTN Digital Bask› Merkezi
MTN Digital Bask› Merkezi Odam›z üyelerine kopyalama
hizmetlerinde %10 indirim, di¤er ürünlerde de özel fiyat ta-
rifesi uygulamaktad›r.
‹letiflim Adresi:
1456 sok. No: 10/A Alsancak / ‹zmir
Tel&Faks: 465 17 00 - 465 17 27

Ankara Emeklilik 
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, Ankara Emeklilik ile Oda üye-
si mimarlar›m›z›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yönelik iflbirli¤i
içerisindedir.
‹letiflim Adresi:
www.ankaraemeklilik.com.tr
Yal› Cad. Karfl›yaka Apt. No: 234 K:1 D:1 Karfl›yaka
Tel: 0232 396 84 84
Ege Sa¤l›k Hastanesi 

Ege Sa¤l›k Hastanesi Odam›z üyeleri 1. derece yak›nlar›na
indirim imkan› sunmaktad›r.
‹letiflim Adresi:
1399 Sok. No:25 Alsancak / ‹ZM‹R Tel.: 0.232.463 77
00 (pbx) - 
Fax:  0.232. 463 03 71 • www.egesag@ttnet.tr

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ile
Anlaflmal› Kurulufllar

Dünya fiehircilik Günü
Her y›l 8 Kas›m Dünya
fiehircilik Günü etkinlik-
leri kapsam›nda düzen-
lenen ve bu y›l 32.si ya-
p›lacak olan Dünya fie-
hircilik Günü Kolokyu-
mu, fiehir Planc›lar›
Odas› ve Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi fiehir ve Bölge Plan-
lama Bölümü iflbirli¤iyle
6-7-8 Kas›m 2008 tarih-
lerinde ‹stanbul’da ger-
çekleflecek. 

Kolokyumun ana temas›
"Kentsel Yeniden Yap›lanma: Kazananlar, Kaybeden-
ler" olarak belirlendi. Yerel seçimlerin de yaklaflt›¤› bir
dönemde gerçeklefltirilecek Dünya fiehircilik Günü Ko-
lokyumu kentlerin yeniden yap›land›r›lmas›n› gündeme
alarak, söz konusu süreçlerin kentsel mekanda yaratt›-
¤› yeni yap›lanma, bu yap›lanman›n sosyo-ekonomik ya-
p› üzerindeki yans›malar›, sorun alanlar› ve kazanan, kay-
bedenlere iliflkin bir muhasebe yapmay› hedeflerken, al-
ternatifleri de tart›flmaya açmay› amaçl›yor.

Kolokyum Takvimi: 

Kolokyuma bildiri özeti gönderme için son tarih:
30 Haziran 2008  

Kolokyum bildirilerinin de¤erlendirilmesi ve bildirimi:
18 Temmuz 2008 

Kolokyum bildirilerinin teslimi: 13 Ekim 2008 

Kolokyum tarihi: 6-8 Kas›m 2008 

‹letiflim Adresi: 
www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=493&tipi=2&sube=0



Küçükçekmece ‹lçesi Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasar›m
Proje Yar›flmas›
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Yar›flma

Teslim Tarihi: 02.09.2008

Yar›flman›n Konusu Ve Amac›

Küçükçekmece ‹lçesi konumu, sahip oldu¤u
potansiyel alanlar› ve demografik yap›s› gere-
¤i; ‹stanbul Metropoliten Alan bütünü içinde
Bak›rköy merkezinin hinterland›nda kalan bir
alt merkez özelli¤i göstermektedir. ‹lçede Ba-
s›n Ekspres Yolu üzerinde yer alan ve Metro-
politen ölçekte bir kimlik ortaya koyan ticaret-

hizmet aks›’n›n d›fl›nda merkez olarak nitelendirilebilecek, orga-
nize olmufl bir alt bölge bulunmamaktad›r. Bu ba¤lamda, gele-
cekte Küçükçekmece ve yak›n çevresinde yer alan konut alanla-
r›na (TEM kuzeyi) hizmet edebilecek, Küçükçekmece’nin Metro-
politen Alan içindeki konumundan kaynaklanan önemini ortaya
koyabilecek, organize, karma kullan›ml› bir kent merkezine ihti-
yaç duyulmaktad›r. Yar›flman›n konusu; tüm bu de¤erlerle bulu-
flabilen bir kentsel tasar›m proje yar›flmas› ile elde edilecek alt
merkezin, Küçükçekmece’ye kazand›r›lmas›d›r.

Yar›flman›n amac›; yaklafl›k 800 bin kiflinin yaflad›¤› Küçükçek-
mece için ça¤dafl planlama ve kentsel tasar›m kriter ve ilkeleri-
ne sahip, kimlikli, çevreye duyarl›, ça¤dafl bir vizyon do¤rultusun-
da kurgulanm›fl kaliteli ve yaflanmaya de¤er bir alt merkez mode-
linin yarat›lmas›d›r.

Yar›flma Jürileri 

Dan›flman Jüri Üyeleri

1. Kadir TOPBAfi  ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›

2. Aziz YEN‹AY  Küçükçekmece Belediye Baflkan›

3. Hüseyin OFLAZ Küçükçekmece Belediye Bflk. Yrd.

4. Birgül KIRAN AKSOY Küçükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müd.

5. As›m KOCABIYIK Borusan Holding Kurucu Baflkan›

6. Erhan ‹BAK Bisa Bidon Sanayi-fiirket Sahibi

Asli Jüri Üyeleri

1. Zekai GÖRGÜLÜ Prof. Dr. YTÜ (Jüri Baflkan›)

2. Orhan HACIHASANO⁄LU Prof. Dr. ‹TÜ

3. Ayhan USTA Doç. Dr. KTÜ

4. S›rma TURGUT Yrd. Doç. Dr. YTÜ

5. Oya AKIN Yrd. Doç. Dr. - TMMOB fiehir Pl. O. Temsilcisi

6. Gülflen ÖZAYDIN Doç. Dr. TMMOB Mimarlar O. Temsilcisi

7. Tülay AYAfiLIG‹L Yrd.Doç.Dr.TMMOB Peyzaj Mim. O. Temsilcisi
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Yedek Jüri Üyeleri

1. Nurbin PAKER Yrd. Doç. DR. ‹TÜ

2. Hülya YAKAR TMMOB fiehir Planc›lar› O. Temsilcisi

3.  Pelin GÖKGÜR ÇAMKERTEN Yrd.Doç.Dr.TMMOB Mimarlar Odas› Temsilcisi

4. Selda Özel AHISKALI Serbest Peyzaj Mimar›, TMMOB Peyzaj 

Mimarlar› Odas› Temsilcisi

Raportörler

1. Eda ÇAÇTAfi CEYLAN Y.fiehir Planc›s›

2. Seda GENÇ fiehir Planc›s›

Yar›flma Takvimi

Yar›flman›n ilan› 26/05/2008
fiartname Sat›fl Tarihi Bafllang›c› 27/05/2008
Son Soru Sorma Tarihi 27/06/2008
Cevaplar›n Gönderilme Tarihi 04/07/2008
Yer Görmek ‹çin Son Tarih 01/08/2008
Proje Teslim Tarihi 02/09/2008
Jüri De¤erlendirme Tarihi 11/09/2008
Yar›flma Sonucu ‹lan Tarihi 17/09/2008

Ödüller

1. Ödül: 100.000 YTL (Yüz bin Yeni Türk Liras›)

2. Ödül: 75.000 YTL (Yetmifl befl bin Yeni Türk Liras›)

3. Ödül: 50.000 YTL (Elli bin Yeni Türk Liras›)

Mansiyon 5 adet olmak üzere her biri 20.000 YTL (Yir-
mi bin Yeni Türk Liras›) TMMOB Ana yönetmeli¤i uyar›n-
ca mesleki yar›flmalardan derece ve mansiyon kazanan-
lar›n ödüllerinin ve jüri üyelerinin alacaklar› ücretlerinin
%5’leri kesilerek Meslek Odalar› Pay› olarak ilgili mes-
lek odas›na ait hesap numaras›na yat›r›lacakt›r. Ayr›ca,
jüri taraf›ndan sat›n almaya de¤er bulunan projeler için
jüri kullan›m›nda 25.000 YTL (Yirmi befl bin Yeni Türk Li-
ras›) bulundurulacakt›r.

‹letiflim Adresi: www.kucukcekmece.bel.tr

AR Yeni Geliflen Tasar›m
Ödülleri 2008

‹lki 1999 y›l›nda düzen-
lenen ve bu y›l dokuzun-
cusu gerçeklefltirilecek
olan AR Yeni Geliflen Ta-
sar›m Ödülleri (AR
Awards for Emerging
Architecture) 45 yafl ve
alt› mimarlara uluslara-
ras› arenada tan›nma
imkan› sa¤l›yor.  Bu y›l
Buro Happold and Wilk-
hahn taraf›ndan destek-
lenen ödüller yaln›zca

infla edilmifl ifllere veriliyor. Yar›flman›n jürisi Architec-
tural Review editörü Paul Finch’in baflkanl›¤›nda, mimar
ve elefltirmen Sir Peter Cook (Londra), Sou Fujimoto
Architects’den Sou Fujimoto (Tokyo), Mathias Klotz
(Santiago, Chile), O’Donnell&Tuomey’den Sheila
O’Donnell (Dublin) ve eski AR editörü Peter Davey’den
olufluyor. Yar›flma için belirlenen toplam 15.000£ ka-
zananlar aras›nda jürinin belirledi¤i oranlar dahilinde
bölünecek. Kazanan projeler ayn› zamanda Architectu-
ral Review’›n Aral›k özel say›s›nda bas›lacak. Dünyada-
ki en önemli mimarl›k ödüllerinden biri olarak kabul edi-
len AR Yeni Geliflen Tasar›m Ödülleri için geçen sene
50 farkl› ülkeden 400’ü aflk›n kat›l›m gerçekleflti. 2006
y›l›nda Türkiye’den EAA – Emre Arolat Architects ve db
Mimarl›k’tan Bünyamin Derman’›n, Dalaman Havalima-
n› Terminali projeleriyle 10 ödülden birini kazand›klar›
AR Yeni Geliflen Tasar›m Ödülleri için son baflvuru tari-
hi 8 Eylül 2008.

Detayl› Bilgi ve Baflvuru için:

http://www.architecturalreviewawards.com/

Son Baflvuru Tarihi:
8 Eylül 2008
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Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi Foto¤raf
Yar›flmas› 2009 Y›l› Ajandas› "KENT ve ÇOCUK"

Son Baflvuru Tarihi:13.08.2008
Plans›z, programs›z, insan›n he-
saba kat›lmad›¤› h›zl› ve çarp›k
kentleflme, sa¤l›kl› bir çevrede
ortak yaflam alanlar›n›n olufl-
mas›n› engellerken, elde olan-
lar› da h›zla yok etmektedir. Bu
süreçten etkilenenlerin bafl›nda
ise çocuklar geliyor.

Çocuklar›n toplumsallaflma me-
kânlar› olan sportif ve kültürel
alanlar, parklar, evlerin önünde-
ki bahçeler, k›rlar, k›saca birlik-

teli¤in ve sevginin kültürel donan›mla birlikte yeflerece¤i
alanlar yerlerini sa¤l›ks›z internet kafelere, büyük al›flve-
rifl merkezlerine, yüksek beton bloklara b›rakmakta.

Ayr›ca yoksulluk içindeki çocuklar, bu olumsuzluklar›n
yan› s›ra bir de, her türlü sosyal güvenceden yoksun bir
biçimde çal›flt›r›lmakta ya da güvensiz sokaklarda sat›-
c›l›k yapmaktad›rlar. 

Toplumsallaflma alanlar›n›, sevgiyi yitiren çocuklar, her
bak›mdan yoksullaflmakta; huzursuz, güvensiz, mutsuz
ve gergin olmaktad›rlar.

• Çocuklar›n bugünün kentlerindeki mutsuzluklar›na ve
yok olan toplumsallaflma alanlar›na, 

• UNESCO’nun "Çocuk Dostu Kent" kavram›na, 

• Çocuklar›m›z için daha güvenli, sa¤l›kl› ve temel hiz-
metlere eflit eriflim haklar›n› gözeten bir kent hedefine
kamuoyunun dikkatini çekmek amac›yla bu y›lki foto¤-
raf yar›flmam›z›n temas› "Kent ve Çocuk" olarak belir-
lenmifltir.

Yar›flma Takvimi:

Seçici Kurul De¤erlendirmesi : 20 A¤ustos 2008
Sonuçlar›n Aç›klanmas› : 27 A¤ustos 2008 
Ödül Töreni ve Sergi Aç›l›fl› : 07 Ekim 2008 
Foto¤raflar›n ‹adesi : 27 fiubat 2009

Seçmeler:

Ajanda Yay›n Kurulunun yar›flmaya kat›lan foto¤raflar
aras›nda (temaya uygunluk ve Türkiye ile s›n›rl›l›k aç›s›n-
dan) yapaca¤› ön elemenin ard›ndan Behiç Ak (mimar-
karikatür sanatç›s›), ‹lterifl Tezer (mimar-foto¤raf sanat-
ç›s›), Hilmi Etikan (foto¤raf sanatç›s›-yönetmen), fieniz
Kabaday› (foto¤raf sanatç›s›) ve Aras Neftçi (mimar-fo-
to¤raf sanatç›s›)’ dan oluflan Seçici Kurul taraf›ndan en
fazla 41 adet foto¤raf 2008 ajandas› için seçilecektir.

Ödüller:

Birincilik Ödülü : 3.000.- YTL, 
‹kincilik Ödülü : 2.000.- YTL, 
Üçüncülük Ödülü : 1.000.-YTL, 
En fazla 38 eflde¤er ödül : 200.- YTL. 

Birincilik Ödülü verilecek foto¤raf albüm ajandan›n ka-
pa¤› olarak kullan›lacakt›r. Ödül alan di¤er foto¤raflarla
birlikte seçilen di¤er efl de¤er foto¤raf ajanda içinde  yer
alacak, ayr›ca tüm kat›l›mc›lara "Mimarlar Odas› ‹stanbul
Büyükkent fiubesi Kültürel Katk› Belgesi" verilecektir.

Yar›flmam›z Foto¤raf Sanat› Federasyonu’nca onaylanm›flt›r.
(2008/28) Yar›flma süresince TFSF Temsilcisi bulunacakt›r.

‹letiflim Adresi: http://www.mimarist.org
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Ytong II. Ulusal Foto¤raf Yar›flmas›
"Küresel Is›nmay› Objektifinize
Hapsedin!"

Küresel ›s›nman›n dünyam›z› tehdit
etti¤i; kurakl›k, sel ve artan s›cakl›k-
lar ile karfl› karfl›ya oldu¤umuz bu
dönemde Türk Ytong; bu konuda bi-
linç yaratmak ve kitleleri harekete
geçirmek amac›yla "Küresel Is›nma-
y› Objektifinize Hapsedin!" konulu
Ulusal Foto¤raf Yar›flmas› düzenledi.

Yüksek ›s› yal›t›m›na sahip ürünleri
ile binalarda enerji tasarrufu sa¤la-
yan ve çevre dostu üretim teknoloji-
si ile ekolojik bir yap› malzemesi
olan Ytong, do¤a dostu yap›laflma

için çal›flmalar yap›yor.

Türkiye’de kuruluflunun 45. y›l›n› kutlayan Ytong’un bu y›l ikin-
cisini düzenledi¤i foto¤raf yar›flmas›nda, ülkemizde iklim de¤i-
flikli¤inin çevre ve do¤al yaflam üzerindeki olumsuz etkilerinin
foto¤raf sanat› ile belgelenmesi ve de¤iflime tan›kl›k edilerek,
toplumda bilinç yarat›lmas› amaçlan›yor.

Ödüller:

Birinci ödül : 5.000 YTL
‹kinci ödül : 2.500 YTL
Üçüncü ödül : 1.500 YTL
Mansiyon : 750 YTL (4 adet) 
Sat›nalma  : 100 YTL

Seçici Kurulu:

‹zzet KER‹BAR (EFIAP) Foto¤raf Sanatç›s›

Nadir EDE Foto¤raf Dergisi Editörü

Bülent ÖZGÖREN Foto¤raf Sanatç›s›

Feyza BERKER Foto¤raf Sanatç›s›

Tu¤rul TÜFEKÇ‹ Türk Ytong 

‹letiflim Adresi: www.ytong.com.tr/fotografyarismasi

Teslim Tarihi: 07.10.2008

2008 y›l›
aidat›n›z›

taksitlendirerek*

ödeyebilirsiniz

*
Taksitlendirme ‹fl Bankas›, Garanti

Bankas› ve Yap› Kredi Bankas› kredi
kartlar› için geçerlidir

(120 YTL)

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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UIA Mimarl›k Kongresi Torino 2008 kapsam›nda tek aflamal› olarak
düzenlenen TOTEM Ö¤renci yar›flmas› sonuçland›.  Kongrenin tema-
s› olan, "Mimarl›¤› Aktarmak"tan (Transmitting Architecture) hareket-
le üç farkl› ba¤lam ve ortam için iletiflim amac›yla kullan›lacak mima-
ri bir obje – bir totem tasarlanmas›n›n amaçland›¤› yar›flma sosyal
ba¤lamda – yoksulluk; do¤al ba¤lamda  - ekoloji; kentsel ba¤lamda
- metropolis gibi farkl› ortamlarda teslim edilen farkl› önerilerin de-
¤erlendirilmesini amaçl›yordu. 

Tamamen internet üzerinden iflleyen yar›flma süreci sonucunda 11-
12 Nisan tarihinde Torino’da toplanan jüri 34 ülkeden toplam 435
kat›l›mc› projeyi de¤erlendirdi. Jüri baflkanl›¤›n› Magda Hosam Eldin,
mimar - M›s›r, yapt›¤› ve aralar›nda Wolf Tochtermann, mimar- Al-
manya, José Luis Cortes Delgado, mimar - Meksika ve Yan Yi, (2005
UNESCO Ödülü sahibi) bulunan jüri, de¤erlendirme sonucunda
yandaki ödülleri verdi.

‹letiflim Adresi: www.totem.uia2008torino.org

TOTEM- UIA 2008 Uluslararas› Mimarl›k Ö¤rencileri
Yar›flmas› Sonuçland›

1.lik Ödülü:
(Space Group of Korea ve UNESCO deste¤i ile)

Xintao Ye (Çin) : "Environmental Mnemon "
2.lik Ödülü:
(Japonya Mimarlar enstitüsü – JIA deste¤i ile)

Zhenbin Mei (Çin): Mirror of life Mirror of
culture
3.lük Ödülü:
(TORINO 2008 Kongre Organizasyon Komitesi taraf›ndan)

Dicky Ferdiansyah (Almanya): "Flexible
polypropylene sheets"
4.lük Ödülü:
(Rusya Mimarlar Birli¤i  - UAR taraf›ndan)

Han Yu (Çin) "Rocoloco"
5.lik Ödülü:
(Patrick Nelli Ödülü UIA Fransa Kesimi – CIAF deste¤iyle)

Siji Lv (Çin) "A totem of caligraphy"
6.l›k Ödülü:
(Louise Cox Ödülü)

Huang Zheng Huang "Well umbrella"
7.lik Ödülü:
(Wolf Tochtermann Ödülü)

Qian Chen (Çin)"The way to dreams"
Torino 20008 Düzenleme Komitesi taraf›n-
dan verilen mansiyon ödülleri ise afla¤›daki
projelerin oldu.
Qing Ju (Ç‹n) "Harbour on cycle track"
Hanqi Wang (Çin) "Rooftops".
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Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü ö¤rencileri
Eda Tafll›, Günseli Damla Uz ve befl yafl›ndaki Ada Mi-
na Turan’dan oluflan ‘Oyun’ ekibinin mitoloji kahraman›
Hermiyas’tan esinlenerek ahflap malzemeden yapt›kla-
r› bir yap-boz ve üç boyutlu oyuncak çal›flmas› olan ‘Her-
miyas’ adl› tasar›m birincili¤e de¤er bulundu. 

Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasar›m Bölümü ö¤-
rencileri Filiz Ersin, Elif Uçar ve 5 yafl›ndaki Deniz Uz-
dil’den oluflan ‘Rengârenk’ ekibi ikincili¤e, ODTÜ En-
düstri Ürünleri Tasar›m Bölümü ö¤rencileri Gizem Hedi-
ye Eren, Gözde Elbeyli, Duygu Ürün ve 8 yafl›ndaki Mu-
ath Y›lmaz’dan oluflan ‘Reçine’ ekibi üçüncülü¤e de¤er
bulundu. 

Yar›flmaya kat›lan tüm eserler 5 – 30 Haziran tarihleri
aras›nda Leonardini Cadde-Kanaryal› Ma¤aza’da sergi-
lenecek.

Leonardini Ahflap Oyuncak
Tasar›m Yar›flmas› Sonuçland›

‹stanbul 2010 Ö¤renci Kulübü’nün dünyan›n say›l› fle-
hirlerinden biri olan ‹stanbul'a gençlerin bak›fl aç›s›n›
tafl›mak ve grafik sanat›na ilgi duyan ö¤rencilerin yara-
t›c›l›klar›n› desteklemek amac›yla düzenledi¤i "Hayalim-
deki ‹stanbul" konulu afifl yar›flmas› sonuçland›. Yar›fl-
mada dereceye girenlerin ödüllendirilece¤i tören ve
ödüle de¤er bulunan eserlerin yer alaca¤› sergi aç›l›fl›
08 Ekim 2008 tarihinde TC Maltepe Üniversitesi ‹leti-
flim Fakültesi'nde gerçeklefltirilecek.

Birincilik Ödülü : Buray Naz›m Kök - Natura

‹kincilik Ödülü : Murat Tunç - O2 Project

Üçüncülük Ödülü : Süyümbike Güvenç - Seksen 

Dördüncülük Ödülü : Murat Tunç - Designstrategy

Beflincilik Ödülü : Burcu Y›lmaz - Bibery 

Detayl› Bilgi için: www.istanbul2010kulubu.com

2010 Avrupa Kültür Baflkenti
‹stanbul "Hayalimdeki ‹stanbul"
Afifl Yar›flmas› Sonuçland›
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Bas›ndan

Tarlabafl›’nda Yaflam›n D›flar› Sürüldü¤ü Yollar 
Bilinen ad›yla Tarlabafl›, Türkiye’nin tüm geliflmekte olan
kentlerinde s›kça rastlamaya bafllad›¤›m›z "Kentsel Yenile-
me" kavram›yla, son 1 y›ld›r tüm çevrelerin ilgi oda¤› hali-
ne gelmifl durumda. Geçti¤imiz haftalarda Mimar Sinan Gü-
zel Sanatlar Üniversitesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü
ile Cardiff Üniversitesi’nden bir grup ö¤renci ve akademis-
yenin gerçeklefltirdi¤i Tarlabafl› Workshop sonucunda,
hem projeyi yürüten GAP ‹nflaat hem de Yenileme Alan› Sa-
kinlerinin anlatt›klar›yla, proje ve Tarlabafl›’ndaki durum
hakk›nda bilgi sahibi olduk...

Tarlabafl›’n›n Geliflimi(1)

19. yüzy›lda ‹stanbul ekonomisinin geliflmeye bafllamas›y-
la Tarlabafl› da flekillenmeye bafllam›fl, ‹stiklal Caddesi ve
Pera’n›n yüksek gelir grubuna dahil nüfus yap›s›n›n yan›n-
da, burada daha çok gayr›imüslim iflçi s›n›f› yerleflmifltir.
Bölgenin nüfus yap›s›, Varl›k Vergisi uygulamalar›, 6-7 Ey-
lül Olaylar›, Yunanistan vatandafllar›n›n s›n›r d›fl› edilifli gi-
bi nedenlerle gayrimüslimlerin bölgeyi/ülkeyi terk etmesi
ve k›rdan kente göç dalgas› sonucunda zaman içinde önce
Roman, daha sonra Orta ve Do¤u, son olarak da Güneydo-
¤u Anadolu kökenli Kürt göçmenlerin, Irakl› ve Bat› Afrikal›-
lar›n gönüllü ya da zorunlu olarak gelifliyle büyük ölçüde de-
¤iflmifl ve homojenli¤ini yitirmifltir. Son göçlerle nüfusun
ço¤unlu¤u Kürt kökenli hale gelmifltir. 
Günümüze gelinceye dek Tarlabafl›’n›n kötüleflen ekono-
mik durumu, farkl›laflan nüfus yap›s›, azalan ifl imkânlar›,
büyük oranda hissedilen d›fllanm›fll›k etkisi ve bunlara ba¤-
l› olarak artan suç oranlar›, bölgenin çöküntü alan› olarak
tan›mlanmas›na neden olmufltur. 80’lerde Tarlabafl› Bulva-
r›’n›n geniflletilmesi amac›yla bulvar üzerindeki birçok bina-
n›n belediye taraf›ndan yerle bir, yaflayanlar›n da kap› d›fla-
r› edilmesi, daha sonra 1993 y›l›nda bölgenin kentsel S‹T
alan› kapsam›na al›narak yap›lar üzerindeki yenileme ve
de¤iflikliklerin zorlaflt›r›lmas› ve maliyetlerinin art›r›lmas›,
bölgedeki yaflam› hem fiziki hem de sosyal olarak, hem
do¤rudan hem de dolayl› olarak olumsuz yönde etkilemifl-
tir. Tüm bu yaflananlar Tarlabafl›’n›n bugün birçok çevrede

"suç yuvas›" olarak an›lmas›na ve kent merkezinden, hele
ki küreselleflme yolunda h›zla ilerleyen ve bu nedenle de
pire için yorgan yakma e¤iliminde bulunan bir kentin mer-
kezinden d›flar› sürülmesi gerekti¤ine karar verilmesine ne-
den olmufltur. Tabii burada Beyo¤lu Belediyesi’nin çevreye
bugüne kadar ver(me)di¤i de¤er ve hizmetlerin de rolü yok
de¤ildir.

Bölge ‹çin(!) Yap›lan Planlar

‹flte bugün ‹stanbul’un, çekti¤i sermayesi ile "bir flekilde"
büyümeye devam etmesi ve buna ba¤l› olarak kent için
üretilen senaryolarda, yoksulun, çirkinin, vas›fs›z›n yer al-
mamas›; ama vars›l›n, güzelin, e¤itimlinin kati suretle
"kent merkezinde" yer almas› gibi nedenlerle, di¤er birçok
yerde oldu¤u gibi Tarlabafl›’nda da bir "Yenileme Projesi"
yap›lmas› gereklili¤i(!) ortaya ç›km›flt›r. Beyo¤lu Belediye-
si’nin açt›¤› yenileme projesi ihalesini Çal›k Grubu’nun ka-
zanmas› flaflk›nl›k yaratmam›fl, grubun inflaat kolu olarak
GAP ‹nflaat projeyi haz›rlam›flt›r.
Projenin dan›flmanl›¤›n› Prof. Dr. Sercan Özgencil Y›ld›r›m
(Beykent Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölüm Baflkan›), Prof. Dr. Haluk Gerçek (‹stanbul
Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Güzin Konuk (Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi fiehir ve Bölge Planlama Bö-
lüm Baflkan›), Dr. Sinan Genim ve Orhan Demir (MSGSÜ
Plan Ofisi) üstlenmifl, aralar›nda ünlü mimarlar da bulunan
Hasan K›v›rc›k, Han Tümertekin, Mehmet Alper, Nuran Ka-
rakafl, Cem ‹lhan, Tülin Hadi, Hasan Çal›fllar, Kerem Ergi-
no¤lu, Yavuz Selim Sepin’den oluflan mimarlar grubu da
projenin tasar›m ifllerini üstlenmifltir.
Proje, flu anda bölgede hiç bulunmayan yeflil alan› 4000
m2’ye ç›karmay›, var olan ortalama 5500 civar› nüfusu
2258’e, buna ba¤l› olarak yo¤unluklar› da 1200 civar›ndan
400 kifli/hektar’a düflürmeyi öngörüyor. Projenin di¤er bir
dikkat çeken özelli¤i ise Tarlabafl› Bulvar›’na bakan parsel-
lerde özellikle turizm ve ticaret ifllevlerinin, daha geride ka-
lan parsellerde ise lüks konutlar›n önerilmifl olmas›d›r.
Böylelikle bölgede yarat›lacak art› de¤erin üst gelir grubu-

Seval Kalkan, Birgün 7 May›s 2008
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nun kullan›m›na geçece¤i kolayl›kla tahmin edilebilmektedir.
Projenin gözden kaçamayacak en önemli noktalar›ndan bi-
ri, kentsel dönüflüm projelerinde s›kl›kla karfl›laflt›¤›m›z gi-
bi kirac›lar›n durumunun göz ard› ediliyor olmas› iken, di¤er
bir önemli nokta ise çok de¤erli bir tarihi dokusu bulunan
ve kentsel S‹T alan› içinde yer alan bölgenin, neredeyse ta-
mamen y›k›larak yerine modern yap›lar›n önerilmesidir. Un-
kapan›’nda yer alan ve Cumhuriyet dönemi modern mimar-
l›k örne¤i olarak bilinen, ödüllü ‹MÇ bloklar›n›n y›k›larak ye-
rine "Tarihi Kimli¤i Korumak" ad›na Osmanl› Konaklar› ya-
p›lmas› planlan›rken, bu projenin tarihi dokuyu hiçe sayma-
s›, kent için yap›lan plan ve projelerin ne kadar büyük çe-
liflkiler bar›nd›rd›¤›n›n da göstergesidir.
Tüm bunlara karfl›n proje üretilirken "kat›l›m" olgusunun
göz ard› edilmedi¤i (!) GAP yetkilileri taraf›ndan üzerine ba-
s›larak belirtilmekte, belediye, Koruma Kurulu, mal sahip-
leri, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, STK temsilcileri, yat›-
r›mc›lar ve bölgede yaflayanlar›n birlikte bu projeyi gerçek-
lefltirebilece¤i vurgulanmaktad›rlar. Yetkililerin "kat›-
l›m"dan as›l kastettikleri ise mal sahipleriyle masaya otu-
rup anlaflmalar yapmaya çal›flmaktan ibaret. Ayr›ca fiziksel
yenilemenin bölgede zaman içinde ekonomik geliflmeyi,
sosyal etkileflimi ve sonunda bölgenin kentle bütünleflme-
yi sa¤layaca¤› da önemle dile getirilen konulard›r. Temel
olarak Koruma, Güvenlik, Fonksiyonel-Ça¤dafl-‘Yüksek
Standartl›’ Yaflam, Yaflayanlara Uygun Mekânsal Çözüm-
ler, Sürdürülebilirlik, Esneklik, Tutarl›l›k gibi tasar›m kriter-
leri benimsenen projede mal sahibi ve kirac›lar için sosyal
programlar da önerilmektedir. Bu programlarla da restoras-
yon, inflaat, hizmet sektörlerine yönelik e¤itimler ve bu tür
ifllerde çal›flmak üzere bölge halk›na öncelik verilmesi ko-
nular› kastediliyor ve böylelikle bölge halk›n›n menfaatleri-
nin korunaca¤› söyleniyor.

Tarlabafl› Halk› Ne Diyor?

Tarlabafl› halk› ise olan biteni hâlâ tam olarak anlam›fl de-
¤il. Bir k›s›m, evlerinin belediye taraf›ndan "tamir edilece-
¤ini" düflünüyor ki asl›nda olmas› gerekenin bu tür bir ça-
l›flma oldu¤unu birço¤umuz çok iyi biliyoruz. Bir k›s›m ise
zaten y›llar boyunca kendilerini göz ard› etmifl olan beledi-
yenin onlar› kap› d›flar› etmek için bir yol buldu¤unda hem-
fikir… "Benim 2 katl› evim var, çevremde komflular›m var,

Türk, Kürt, Roman, Ermeni hep birlikte yaflad›k biz. Kavga
da ettik, birbirimize yard›m da ettik. Beni baflka bir yerde,
hiç tan›mad›¤›m insanlar›n aras›nda, küçücük bir daireye
koyarlarsa ben nas›l yaflar›m?" diyor Tarlabafl› Mülk Sahip-
leri ve Kirac›lar› Kalk›nd›rma ve Sosyal Yard›mlaflma Derne-
¤i’nde karfl›laflt›¤›m›z bir Ermeni teyze. Asl›nda 20 y›ld›r bu-
rada yaflayan kirac›lar›n da, burada do¤up büyümüfl, ço-
cuklar›n› burada büyütmüfl mülk sahiplerinin de ço¤unlu¤u-
nun düflüncesini dile getiriyor. 
Yenileme alan›n›n hemen yan›ndaki binalarda yaflayanlar
ise emin olmak için soruyorlar: "Bizim evler y›k›lm›yor, de¤il
mi?"; artacak de¤erle birlikte kendilerinin de d›flar› sürülen
yollara mahkûm olacaklar›n› düflünmek istemeyerek…
Mimarlar Odas› ise projenin hâlâ kendilerine gelmedi¤ini,
gizli kapakl› bir biçimde oldubittiye getirilmek istendi¤ini,
bu iflin bu flekilde yap›lamayaca¤›n› ve projenin mahkeme-
de son bulaca¤›n› belirtiyor.

Peki, Ya Sonra?

Bugün Tarlabafl›’n›n sokaklar›nda kad›nlar oturup örgü örü-
yor, kap›lar› aç›k evlerinde yemek yap›yor, çocuklar kald›-
r›mlar› park biliyor, orada oynuyor… Travestiler ve uyufltu-
rucu sat›c›lar›, h›rs›zlar da hep söylendi¤i gibi sokaklar›nda
geziniyor, yafl›yor, buran›n havas›n› soluyor. Belediyelerin
göz ard› etti¤i yerde bu insanlar yaflamlar›n› sürdürmeye
çal›fl›yorlar. Peki, ya projelerden sonra, yani tüm bu kentin
yoksullar›, sakinleri, travestileri, h›rs›zlar› baflka yerlere ta-
fl›nd›ktan sonra, yap›lacak p›r›l p›r›l, 3D MAX(2) kent mer-
kezlerinde kimler yaflayacak? Kentin yoksullar›n›n çöplerini
bile toplamayan belediyeler, yoksullar› toplay›p baflka yer-
lere tafl›d›ktan sonra neler olacak? Yoksulluk, ba¤›ml›l›k,
e¤itimsizlik, enformellik ve farkl›l›k d›flar› sürülüp kentin ek-
si yükü çepere, art› yükü merkeze yerlefltirildi¤inde kenti
kent yapan özellikler yok olmayacak, kent bir simülasyona
dönüflmeyecek mi?
‹nsanlar›n sosyal güvenli¤i, temel ihtiyaçlar› karfl›lanma-
dan, onlara e¤itim ve ifl imkânlar›, sosyal alanlar yarat›lma-
dan, sorunlar›n baflka yerlere tafl›narak yok olmas› bekle-
nemez. Belediyelerin as›l görevi kente hizmet vermek ise
bu hizmeti herkese eflit vermelidir. E¤er görevi hizmet ver-
mek de¤il, kent merkezini sermaye için dönüfltürmekse, o
zaman bu kurumu bafltan tan›mlamak gerekir.
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Ünye Cumhuriyet Meydan›
Yar›flmas›’nda Jürinin Ödül
Da¤›tmama Karar› Yarg›
Taraf›ndan ‹ptal Edildi
Ünye Belediyesi taraf›ndan Ocak 2006’da aç›lan Ünye
Cumhuriyet Meydan› Yunus Emre Park› Kentsel Tasar›m
Proje Yar›flmas› sonuçlanm›fl, ancak jüri yar›flma flart-
namesinde belirtilen ödül ve mansiyonlar› vermemiflti.
Kamuoyunda uzun süre tart›flma yaratan bu karardan
sonra, Mimar Kaan Özer, Demet Badem ve Cem Aç›k-
kol taraf›ndan Ünye Belediyesi Baflkanl›¤›’na, yar›flma-
n›n sonuçland›r›lmas› ve ödüllerin belirlenmesi istemiy-
le Ordu ‹dare Mahkemesi’nde açt›klar› dava sonuçlan-
d›. Jürinin ald›¤› karar›n hukuka uygun olmad›¤›na karar
verildi.

Birlik Park› Aç›ld› 

Yeniflehir G›da Çarfl›s› olarak bilinen Yeniflehir Ticaret
Bölgesinde  Konak Belediyesi taraf›ndan  TMMOB ad›-
na yapt›r›lan ‘'B‹RL‹K PARKI'’ yaklafl›k 3,5 dönüm arazi
üzerinde düzenlendi. Park›n içindeki günefl saatinin ta-
sar›m› Yüksek Mimar Harbi Hotan taraf›ndan yap›ld›.

Park›n kuzeyinde, teflekkür yaz›s› ile birlikte altta Musta-
fa Kemal Atatürk'ün, TMMOB eski baflkan› Teoman Öz-
türk'ün  ve Albert Einstein’›n bilim teknoloji ve ba¤›ms›z-
l›k üzerine sözlerinin yer ald›¤› mermer kaide  yer ald›. 

17 Haziran Sal› günü,  ‹zmir Büyükflehir Belediye Bafl-
kan› Aziz Kocao¤lu, Konak Belediye Baflkan› Muzaffer
Tunça¤ ve TMMOB Genel Baflkan› Mehmet So¤anc›'n›n
kat›l›m› ile gerçeklefltirilen aç›l›fl törenine Oda yönetici-
leri genifl kat›l›m sa¤lad›.

Bodrum’da 5 Kata Hay›r
Karar› Verildi
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan 25.04.2008 tari-
hinde onaylanan Bodrum Yar›madas› 1/25000 ölçekli
Çevre Düzeni Plan Notunda yer alan "Turizm tesis alan-
lar›nda bodrum kat yap›labilir. Yap›n›n kot ald›¤› nokta
alt›nda her yönden görünen bodrum yüksekli¤i 2 kat›
geçemez" ibaresinin turizm kentinde 5 kata izin verdi¤i-
ni aktaran yetkililerin tepkileri sonuç verdi. 

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan iki y›l önce yap›lan
ve geçti¤imiz haziran ay›nda yürürlü¤e giren, Bodrum’da
befl kata kadar imar izni veren imar plan› Dan›fltay tara-
f›ndan "Telafisi imkans›z zarar do¤urur" gerekçesiyle ip-
tal edildi.

Günefl Saati, Tasar›m: Harbi Hotan
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Expo Zaragoza 2008 "Su ve Sürdürülebilir Geliflim" Temas›yla Aç›ld›

14 Haziran - 14 Eylül 2008 tarihleri
aras›nda ‹spanya Aragon Özerk Bölge-
si’nin baflkenti Zaragoza’da gerçekle-
flecek dünya sergisi Expo Zaragoza
2008'in bu y›lki temas› "Su ve Sürdü-
rülebilir Geliflim". Bu tema ayn› za-
manda "Do¤a’n›n Bilgeli¤i" temal› EX-
PO 2005 AICHI Japonya’n›n devam›,
2010 y›l›nda fiangay kentinde düzen-
lenecek "Daha ‹yi Kent, Daha ‹yi Ya-
flam" temal› serginin ise önceli¤i nite-
li¤ini tafl›yor. 

1851 y›l›ndan bu yana dünyan›n çeflit-
li flehirlerinin ev sahipli¤i yapt›¤›, Ulus-
lararas› Sergiler Bürosu (Bureau Inter-
national des Expositions) taraf›ndan
organize edilen EXPO’larla, uluslarara-
s› iliflkilerin güçlendirilmesi, kültürel
de¤erlerin tan›t›lmas›, kentlerin de¤i-
flim ve geliflimine katk›da bulunulmas›
amaçlan›yor. Zaragoza kenti 2004 y›-
l›nda Yunanistan’›n Thessaloniki ve
‹talya’n›n Trieste kentlerini geride b›ra-
karak EXPO 2008’e evsahipli¤i yapma
hakk›n› kazand›.

EXPO’lar kapsam›nda özel olarak tasarlanm›fl birçok yap› bulunuyor. Crystal
Palace (Londra, 1851), Eyfel Kulesi (Paris, 1889), Barcelona Pavilion (Barse-
lona, 1929) ve Space Needle (Seattle, 1962) bunlardan birkaç›. Bu sene Za-
ragoza’da fuar alan› içerisinde yap›lacak önemli binalar aras›nda ise Köprü
Pavyon, Su Kulesi, Konferans Merkezi, Akvaryum, Su Tribünü Pavyonu "Su-
da Yaflayan ‹lham" Meydan›, Amfi Tiyatro, "Uç Noktada Su" Meydan›, Beacon
- Sivil ‹nisiyatif Pavyonu, "Susuzluk" Meydan›, Ülkeler Pavyonu, "Su fiehirle-
ri" Meydan›, "Oikos: Su ve Enerji" Meydan›, "Ortak Su" Meydan›, ‹spanyol
Pavyonu, Aragon Pavyonu ve Dijital Su Pavyonu bulunuyor. 

Ebro Nehri havzas›n›n, Zaragoza flehri ile nehir k›y›s›ndaki verimli tar›m arazi-
leri aras›nda do¤al bir bariyer fleklinde yaratt›¤› genifl Meandro de Ranillas k›r-
sal bölgesinde %25’i yüzey alan›, %75’i ise su park› olarak tasarlanan fuar
alan›n su park› ve fuar alan› bölgelerini Ronda del Rabal ad›yla an›lan 3 ring
yol birbirinden ay›r›yor. 

‹çlerinde Türkiye’nin de yer ald›¤› 104 ülkenin temsilcilerinin kat›l›mc› olarak
yer alaca¤› fuar›n 6 milyon ziyaretçi taraf›ndan gezilmesi bekleniyor.

14 Haziran – 14 Eylül 2008 Zaragoza
www.expozaragoza2008.es



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 36 Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

HABERLER
Yerel Süreli Yay›n  •  Ayda Bir Yay›mlan›r
Yay›n Yeri: 1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R
Tel: (0.232) 463 66 25 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr • http://www.izmimod.org.tr
SAYI : 2008/5 Bask› Tarihi: 20/06/2008
Bask›: DORUK GRAF‹K (0.212) 629 01 26

TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ ADINA
SAH‹B‹ : Hasan TOPAL 
SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU

BÜLTEN‹

Sergi

Sanal Mimarl›k Müzesi, Yap›-Endüstri Merkezi’nin mimar,
yazar ve ressam olarak tüm dünyada tan›nan Francis D.K.
Ching’in yürütücülü¤ünde, 18-19 Nisan 2008 tarihlerinde
gerçekleflen ‹stanbul eskiz atölyesinin çizimlerini sergili-
yor. Ching’in yürütücülü¤ünü yapt›¤› atölye kapsam›nda, çi-
zim yapmaya ilgi duyan ö¤renciler çizim süreci, görmek ve
çizimle ifade etmek kavramlar›n› tart›flarak birlikte çizim
yapma olana¤›na sahip oldular. Türkiye’nin dört bir yan›n-
dan çizim yapmaya istekli mimarl›k bölümü ö¤rencilerinin
kat›ld›¤› mimari eskiz atölyesi çal›flmalar› iki gün boyunca;
sabah bir saat ders ile bafllayarak ‹stanbul’un çeflitli semt-
lerinde yap›lan uygulamal› eskiz çal›flmalar› ile sürdürüldü.
Atölye boyunca Ching’in ve kat›lan ö¤rencilerin ‹stanbul çi-
zimlerinden seçilerek oluflturulacak sergi,
www.mimarlikmuzesi.org adresinden Temmuz ay›ndan
itibaren izlenebilecek.

Sanal Mimarl›k Müzesinde,
Ching ile ‹stanbul Eskizleri

Sergide türbülans hem biçimsel bir ilke hem de küresel
metropolün bir koflulu olarak ele al›n›yor. Kar›fl›k katmanla-
r›n ve kesiflen ak›mlar›n, gizli ba¤lant›lar›n ve ani iliflkilerin,
ak›fl a¤lar›n›n ve yerinden oynam›fl tabakalar›n türbülansl›
topolojileri, hem görünür hem görünmez bir dizi yöntem ara-
c›l›¤›yla inceleniyor. Hem ileri hem de vasat teknoloji arac›-
l›¤›yla gerçek, sanal ve transaktif mekanlar, biçimler ve ya-
flam alanlar› aras›nda bir süreklilik öneriyor. Parçac›k fizi¤i
ve biyolojisinden, mant›k ve jeolojiye ve hem kültür taraf›n-
dan biçimlendirilen hem de kültürün a¤lar›nda k›st›r›l›p kalan
yaflanm›fl tarihlere uzanan farkl› alanlardan beslenen sergi,
türbülans›n elefltirel ba¤lamda 21. yüzy›l yaflam›n›n bir ilkesi
olarak kabulüne yan›t olarak bir dizi biçimsel öneri sunuyor.

Marcos Novak kendini "transarchitect" [mimarötesi] olarak
tan›mlayan bir mimar, sanatç›, besteci ve kuramc›. Tasa-
r›mlar›na ve kuramsal çal›flmalar›na yönelik metinler pek
çok dilde yay›mland›. Sanat, bilim ve teknolojiden gelen sa-
y›s›z etkiyi; mimarl›k, müzik ve matematiksel hesaplama
üzerine tan›tarak meydana getirdi¤i iflleri, herhangi bir s›n›f-
land›rmaya meydan okuyan nitelikte. Algoritmik tekniklerle
tasarlad›¤› gerçek, sanal ve melez ak›ll› çevreler dolay›s›y-
la mimarl›¤›n siberalemdeki gelifliminin öncüsü olarak ka-
bul ediliyor. Marcos Novak "transvergence", "mimarl›köte-
silik", "modernötesilik", "ak›flkan mimarl›klar", "dolafl›labi-
lir müzik", "yaflanabilir sinema", "mimarimüzik", "tersyüz-
lük", "allogenesis" [baflka bir türün yarat›lmas›] gibi kabul
görmüfl pek çok terimin mucidi. Novak halen, Santa Bar-
bara'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde CNSI'ya (Kaliforniya
NanoSistemler Enstitüsü) ba¤l› olan Medya, Sanat ve Tek-
noloji Program›'nda araflt›rmalar›n› sürdürüyor. 
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