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Genel Kurul

Mimarlar Odas› 41. Dönem Genel Kurul Toplant›s› 18-19 Nisan 2008 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Kemal
Kurdafl Salonu’nda gerçekleflti. Genel Kurul sonras› 20 Nisan 2008 Pazar günü yap›lan seçimler sonucunda Oda
Organlar›na seçilen üyeler belirlendi.

41. Dönem Merkez Yönetim Kurulu 28 Nisan 2008 günü Ankara’da yapt›¤› ilk toplant›s›nda afla¤›da belirtildi¤i flekilde
görev bölümü yapm›flt›r.

Mimarlar Odas› 41. Dönem Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

As›l
Bülend Tuna

Erkan Karakaya

Necip Mutlu

Aysel Çetinsoy

Kubilay Önal

Cengiz Bektafl

Emre Madran

Genel Baflkan

Genel Baflkan Yard›mc›s›

Genel Sekreter

Genel Sayman

Üye

Üye

Üye

Onur Kurulu
As›l

Recep Esengil

‹smail Ünsal

Bekir Gerçek

Bekir Raman Kalyoncuo¤lu

A. Zafer Okuducu

Yedek

Enver Küçükal›ç

Keziban fiimflek

Mehmet Zeybek

Sait Can

Mustafa Yal›n

Denetleme Kurulu
As›l

Engin Timurcan

Maide Gülay

Ali Temel Aka

Özcan Görmüfl

Abdurrahim Bayramo¤lu

fierel Ulufl

Cüneyt Zeytinci

Yedek

Necati S›rl›bafl

Ufuk Önder

Hakan Menevifl

Melek Yahfli

Hüseyin Baflnaml›

Cevdet Bak›rc›

Faika Özlem Sar›

TMMOB Yönetim Kurulu

Sabri Orcan

Süleyman Boz

fierafettin Engüdar

TMMOB Yüksek Onur Kurulu

Aytimur Güpgüpo¤lu

TMMOB Denetleme Kurulu

Cumali Yurtman

Yedek
Ali Ekinci

Samet Karyald›z

Talat Köksal

Sultan P›nar

Hakan Özkan

Aynur Özen

Fatma Sa¤lam Olcaytu

Mimarlar Odas› 41. Dönem Merkez Yönetim Kurulu

ma.qxp  5/7/08  1:57 PM  Page 1



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 2

Gelece¤in Mimarlar Odas›; Gelecek ‹çin Mimarl›k!...

Bütün ekonomik veriler, günümüz dünyas›nda tek ege-
men sistem haline gelen küresel kapitalizmin; devresel
krizlerinin ötesinde derinleflen bir krize ve büyük bir çö-
küfle do¤ru yol ald›¤›n› gösteriyor. Finansal karlar›n tüm
de¤erleri yok etti¤i, hemen her fleyi metalaflt›rd›¤› bu pa-
zar›n sonuna do¤ru; do¤am›zla birlikte tüm hayat kay-
naklar›m›z da kurutuluyor… 

Ne yaz›k ki bu süreçte umudun olgunlaflmas›na flimdilik
kap› aralanam›yor; dünya genelinde olas› karfl› durufl
politikalar›n›n yeterli güveni sa¤layaca¤› dü¤ümler he-
nüz at›lm›fl de¤il. Dünya genelinde yayg›nlaflan mutsuz-
luk, iflsizlik, açl›k, yoksulluk ve göç dalgalar›na ra¤men
insanl›k; uluslararas› dayan›flmaya de¤il, yitirilen de¤er-
lerin aray›fl›yla dinsel köktencili¤e, flovenizme ve kültür-
ler aras› çat›flmaya yöneliyor. Daha do¤rusu, çöküflünü
gerilimlerle uzatmak isteyen egemen güçler, bu yöneli-
mi körüklüyor, dünyan›n gelece¤ini bir ç›kmaz›n içine so-
kuyor…

Ülkemizin ba¤›ml› finansal yap›s›yla, derinleflen ve sü-
reklileflen dünya krizini en sanc›l› yaflayacak ülkelerden
biri olaca¤› anlafl›l›yor. Üstelik dinsel köktencili¤in ve
flovenizmin girdab›nda debelenirken, Cumhuriyet de¤er-

lerimizle birlikte, yeterli olgunlu¤a ulaflamam›fl demok-
ratik de¤erlerimizi kaybetme tehlikesinin bafl gösterdi¤i
bir süreci yaflamaktay›z…

Mimarl›¤›m›z, bir yandan küresel emlak komisyoncular›-
n›n emrinde yeni mimarl›k düzeninin tafleronlu¤una so-
yunuyor ve neo-liberal ideoloji ile uzlaflm›fl iktidar çevre-
sinde yükselen yeni sermaye gruplar›na yeni rantlar ya-
ratman›n yolu olarak ortaya ç›kan kentsel dönüflüm pro-
jelerine sar›l›yor; bir di¤er yandan mimarlar›m›z bu süre-
cin ücretlileri ve giderek iflsizleri haline geliyor. Ekono-
mik kriz bu gidiflin h›zlanaca¤›n› göstermektedir…

Ne yaz›k ki, tüm bu geliflmelere karfl› Mimarlar Odas› ve
benzeri yap›lanmalar d›fl›nda, inand›r›c› bir muhalefet
zemini de kalmam›flt›r. Bu yüzden bu gibi yap›lar›n bir
yandan yasal alt yap›s› ile ilgili düzenlemeler yap›larak
ifllevsizlefltirilmesi ve yok edilmesi istenmektedir…

‹flte böylesi a¤›r gündemlerin kesiflti¤i bir dönemeçte
yap›lan TMMOB Mimarlar Odas› 41. Dönem Genel Kuru-
lu’nu, yeni bir bafllang›ç noktas› olarak kabul ediyor; dö-
nem çal›flma program›n›n, afla¤›daki kabullere dayal›
olarak gelifltirilmesi gerekti¤ini düflünüyoruz:  

Hem dünyam›z, ülkemiz, hem mimarl›¤›m›z, mimarlar›m›z, hem de örgütlenmemiz önemli
günlerden geçiyor. 

Bas›n Aç›klamas› 29 Nisan 2008

41. Dönem (2008–2010) bu gündemlerin kesiflti¤i 
bir dönemeç olacak…
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3Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

1. Yaflad›¤›m›z küresel sorunlara karfl›, "bar›fl›n, do¤a-
m›z›n, kültürel geliflmenin ve yaflam›n savunuldu¤u bir
gelecek için" küresel dayan›flmay› öne ç›karmak mes-
leki sorumlulu¤umuzdur. 

2. Hizmet ticaretinin kurals›z biçimde serbestleflmesine
karfl› savundu¤umuz "eflit ve efl sayg›nl›kta mesleki
etkileflim" politikas›n›n uluslararas› gündeme tafl›nma-
s›nda ve gündemin izlenmesinde daha etkin olmay› he-
defliyoruz. 

3. Kentsel dönüflüm ve yenileme bafll›klar› ile ülkemize
dayat›lan kentsel projelere karfl› ç›karak; "ça¤dafl ve bi-
limsel planlama ve yap›laflma ilkeleriyle bütünleflen bir
mimarl›k meslek düzeni" oluflum mücadelesine devam
edece¤iz. 

4. Mesleki, kentsel, toplumsal ve siyasal gündeme da-
ha do¤rudan ve etkin biçimde müdahale edebilmek
için, her türlü ifllevsizlefltirme ve yok etme giriflimine
güçlü bir biçimde direnebilmek için yap›sal bir de¤iflim
süreci yaflamam›z gerekmektedir. 

5. Bu niteli¤i ve etkinli¤i art›rmak için, 40 Dönemde ara-
y›fl›na bafllad›¤›m›z mesleki ve örgütsel gündemimizle
bilimsel alan› buluflturacak araçlar› gelifltirece¤iz. 

6. Bu süreçte temel dayana¤›m›z, mimarl›k mesle¤inin
toplumsal sorumlulu¤u, bu sorumlulu¤un belirledi¤i top-
lumsal gücü ve bu gücü tafl›yan meslektafllar›m›zd›r.

7. Bu yüzden, giderek ifllevsizleflen, ücretlileflen ve ifl-
sizleflen tüm üyeleri kucaklayacak ortak platformlar›n
oluflturulmas› gerekmektedir. 

8. 40. Dönemde ilk belgesi üretilen Türkiye Mimarl›k
Politikas› (TMP) sürecinin; stratejik bütünlü¤e eylem
programlar›yla kavuflmas› ve ortak rehberimiz haline
gelmesi hedefi, gündemimizdeki yerini sürdürecektir. 

Mimarlar Odas›’n› tarihsel birikimiyle hak etti¤i örgütsel
konuma ulaflt›rmak için, farkl› düflünceler tafl›sak bile
mesleki sorumlulu¤umuzun birlefltiricili¤ine, yaflanan
bütün sorunlara karfl›n mimarlar aras› dayan›flmaya gü-
venerek dönüflüm sürecinin örülebilece¤ine inan›yoruz.
Bu çerçevede "Oda Yap›s›n›n Gelifltirilmesi" temelinde
yap›lacak örgütsel haz›rl›klar› dönem çal›flma program›-
n›n esas› olarak kabul ediyor; 1960’l› y›llardan beri vaz-
geçmedi¤imiz "Mimarlar Odas› Toplum Hizmetinde;
Toplum Hizmetinde Mimarl›k!.." hedefini gelece¤e tafl›-
mak istiyoruz!...

TMMOB Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu
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TMMOB Mimarlar Odas› 41. Genel Kurulu Bildirisi

TMMOB Mimarlar Odas› 41. Genel Kurulu, emperyalist
güçlerin yeni bir dünya düzeni ideolojisini egemen k›lma-
ya, dünyay› küresel sermayenin talepleri do¤rultusunda
yeniden flekillendirmeye çal›flt›¤› ve tüm dünyan›n top-
lumsal, kültürel ve do¤al varl›klar› ile bir kaos ortam›na
sürüklendi¤i günümüzde, dünyan›n ve ülkemizin karfl›
karfl›ya kald›¤› sorunlara iliflkin duyarl›l›klar›n› kamuoyu
ile paylafl›r:

1. Genel Kurulumuz emperyalizmin dünyan›n ekonomik,
kültürel, do¤al ve insan gücü varl›klar›na el koymak
amac›yla yaratt›¤› etnik, bölgesel ve ço¤u zaman tüm
dünyan›n gelece¤ini tehdit eden bunal›mlara ve savafl-
lara dikkat çeker. Bu savafllar milyonlarca insan›n yafla-
m›n› do¤rudan etkilemekte, insan hayat›n›n hiçe say›ld›-
¤› bu ortamda genifl halk y›¤›nlar› yerlerinden, yurtlar›n-
dan edilmekte, açl›¤a, yoksullu¤a ve çaresizli¤e sürük-
lenmektedir. Savafllara karfl› durmak bir insanl›k görevi-
mizdir. 

2. Genel Kurulumuz küresel sermayenin yaflam alanla-
r›m›za, kentlerimize, tar›m alanlar›m›za, tarihi, kültürel
ve do¤al varl›klar›m›za el koyma giriflimlerine dikkat çe-
ker. Bu el koymalar toplum yarar› gözetmeyen ve yaln›z-
ca ranta dayal› kentsel dönüflüm ve yenilenme projeleri
ile kentlerimizin gelece¤ini karartmakta, kitlesel deplas-
manlarla yerlerinden edilen insanlar meçhul ve kayg›l›
bir gelece¤e mahkum edilmektedir. Tar›m alanlar›, de-
niz, göl, akarsu ve ormanlar›m›z yok edilme tehdidi ile
karfl› karfl›yad›r. ‹nsan haklar›n› ve toplum yarar›n› gö-
zetmeyen, kentlerimizi kimlik bunal›m›na ve içinden ç›-

k›lmaz altyap› sorunlar›na sürükleyen sermayenin bu
vahfli büyüme h›rs› ile mücadele etmek, insanl›k görevi-
mizdir. 

3. Genel Kurulumuz insan haklar›n›n, demokrasinin ve
özgürlüklerin yok edildi¤i bir yeni dünya düzeni ile karfl›
karfl›ya oldu¤umuza dikkat çeker. Küresel sermaye ile
iflbirli¤i içindeki iktidarlar tüm dünyada yasal düzenle-
melerle, ulusal ve uluslar aras› ayg›tlarla ekonomik, si-
yasal, mesleki tüm toplumsal yaflant›m›za neoliberal
denetim mekanizmalar› getirmektedir. Sosyal devletin
ve toplumsal subvansiyonlar›n yok edildi¤i bir ortamda
genifl halk kitleleri yoksullu¤a ve iflsizli¤e mahkum edil-
mektedir. Yoksulluk ve iflsizlilikle mücadelede sorunun
kayna¤›n› do¤ru saptamak ve herkes için demokrasi, öz-
gürlük ve insan haklar› için u¤rafl vermek bir insanl›k gö-
revidir. 

4. Genel Kurulumuz erkek egemen bir anlay›fl›n yaratt›-
¤› suni gerilimlere ve ülkemizi sürükledi¤i karanl›k gele-
ce¤e dikkat çeker. Cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n olmad›¤›, tüm
insanlar›n demokratik haklar›n›n ayr›ms›z olarak tan›nd›-
¤› mutlu ve müreffeh, bar›fl içinde ve ayd›nl›k bir dünya,
ayd›nl›k bir Türkiye için aya¤a kalkmak insanl›k görevi-
mizdir. 

5. Genel Kurulumuz Cumhuriyetimizin kazan›mlar›na,
Cumhuriyet Dönemi mimarl›k miras›m›za yönelik tehdit
ve duyars›zl›klara dikkat çeker. Tarihi ve kültürel miras›-
m›za, Cumhuriyetimizin birikim ve kazan›mlara sahip
ç›kmak bir yurttafll›k ve mimarl›k görevimizdir. 

Bildiri 19 Nisan 2008
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6. Genel Kurulumuz ülkemizde on y›llard›r yak›c› bir fle-
kilde süren ve ülkemizin ekonomik, toplumsal, siyasal
dengelerini olumsuz yönde etkilemeye devam eden
Kürt sorununa dikkat çeker. Emperyalist güçlerin böl-
gedeki kardefl halklar› birbirine düflüren politikalar›na
karfl› uyan›k olmak, etnik ayr›mc›l›¤a karfl› durmak bir
insanl›k görevidir. Genel Kurulumuz etnik kimliklerin
bar›fl içinde, bir arada yaflad›¤›, ekonomik, demokratik,
toplumsal haklardan eflit olarak yararland›klar›, asimi-
lasyonun de¤il, kültürel zenginliklerin gelifltirilmesinin
amaç edildi¤i bir "Türkiye" yarat›lmas›n›n gereklili¤ine
iflaret eder. 

7. Genel Kurulumuz kültürel ve tarihsel birikimimizin
önemli ve ayr›lmaz bir parças› olan mimarl›k mesle¤i-
nin de¤ersizlefltirildi¤i, kentsel ya¤man›n ve rant›n ön-
celik olarak görüldü¤ü ülkemize ve bu ortam› teflvik
eden merkezi ve yerel idarelere dikkat çeker. Tüm top-
lumun sahiplendi¤i, siyasi erkin, merkezi ve yerel yöne-
timlerin uymak zorunda olacaklar› bir ulusal mimarl›k
politikas› için destek vermek ve çal›flmak, bugün yarat-
t›klar›m›z›n gelece¤in kültürel miras› olaca¤›n› unutma-
dan ça¤dafl mimarl›¤›m›z› gelifltirmek bir insanl›k ve
mimarl›k görevimizdir. 

Kamuoyuna sayg› ile duyururuz.

TMMOB M‹MARLAR ODASI 41. GENEL KURULU

2008 Y›l›
Mimarl›k 
Hizmet

Bedelleri
1 Temmuz 2008 Sal›

Büro Tescil Belgesi Sahibi
Üyelerimizin Dikkatine

30 Haziran 2008 Pazartesi günü, saat 18.00’e
kadar mesleki denetime sunulan projeler
bedel art›fl›ndan etkilenmeyecektir.

2008 y›l› bedelleri ve uygulama esaslar›n› içeren
kitapç›k, Serbest Mimarl›k Hizmetleri Büro Tescil
Belgesi sahibi üyelerimize iletilmektedir.

D U Y U R U

tarihinden itibaren yürürlü¤e girecektir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Dünya Emekçilerinin Birlik, Mücadele ve Dayan›flma Günü
1 May›s Bayram›n›n, Bir fiölen Olarak Kutlanmas›na
‹zin Verilmelidir!...
Amerika ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu’nun, bugün
rahatl›kla kulland›¤›m›z 8 saatlik iflgünü hakk›n› kazan-
mak için Chicago’da 1 May›s 1886 tarihinde yapt›¤› ey-
lemleriyle simgeselleflen ve 1889’da Uluslararas› ‹flçi
Birli¤i taraf›ndan tüm dünyada Birlik, Mücadele ve Daya-
n›flma Günü olarak kutlanmas›na karar verilen 1 May›s,
bugün 166 ülkede, 23 AB ülkesinde ve ABD'de bayram
ve tatil günüdür.

1 May›s, ülkemizde ilk olarak 1923 y›l›nda Amele Bay-
ram› olarak kutlanm›fl olmas›na karfl›n, bugün hâlâ ge-
rilimlerin ve yasaklar›n günü olarak an›lmaktad›r. 1 Ma-
y›s 1977 katliam›ndan bu yana 31 y›l geçmifl olmas›na
karfl›n emekçilerin bayram›n› özgürce kutlamalar› önün-
deki engeller devam etmektedir. Mevcut iktidar bir yan-
dan yak›n zamanlarda sosyal güvencelerini t›rpanlad›¤›
emekçilere hofl görünmek için bu günü "Emek ve Daya-
n›flma Günü" ilan etmekte, ancak bir yandan da tatil
ilan etmeyerek, bir flölen havas›nda kutlanmas›n›n yolu-
nu kapamaktad›r.

Sermayenin her dedi¤ini yapmak için kendisiyle yar›fl›r
iken, emekçilerin kazan›lm›fl haklar›n› ortadan kald›r-
maktan çekinmeyen iktidar›n, emekten yana güçler üze-
rine ak›l almaz bask›lar uygulayarak y›ld›rma ve sindir-
me politikalar›n› hayata geçirdi¤i bugünlerde, uluslarara-
s› sermayenin direktifleriyle son günlerde yasalaflt›r›lan
"Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›" yasas›
tam da bu konunun en aç›k örne¤ini oluflturmaktad›r. Ç›-
kart›lan yasayla iflçinin, emekçinin kazan›lm›fl tüm sos-
yal güvenlik haklar› gasp edilmifl, sosyal devlet anlay›fl›-
n›n art›k terk edildi¤i resmen deklare edilmifltir.

‹flte bu yüzden TÜRK-‹fi, D‹SK ve KESK’in ortaklafla ola-
rak 1 May›s 2008 kutlamalar›n› "SOSYAL ADALET -
Efi‹TL‹K - BA⁄IMSIZLIK - DEMOKRAS‹ ve BARIfi için
OMUZ OMUZAYIZ" slogan›yla TAKS‹M MEYDANI’NDA
gerçeklefltirmesi daha da anlaml› hale gelmifltir. 

TMMOB Mimarlar Odas› olarak, ülkemizde yaflanan
emek üzerindeki antidemokratik uygulamalara, tafleron-
laflmaya, eme¤in güvencesiz çal›flt›r›lmas›na karfl› veri-
lecek mücadelede emekten yana güçlerle birlikte "aya-
¤›n bafl olmas› için" 1 May›s günü Taksim’de olaca¤›m›-
z› belirterek, "DÜNYA EMEKÇ‹LER‹N‹N B‹RL‹K, MÜCADE-
LE VE DAYANIfiMA GÜNÜ 1 MAYIS BAYRAMININ, B‹R
fiÖLEN OLARAK KUTLANMASINA ‹Z‹N VER‹LMEL‹D‹R!..."
diyor ve tüm çal›flanlar›n 1 May›s bayramlar›n› kutluyoruz.

TMMOB Mimarlar Odas›

Bildiri 30 Nisan 2008

Dünya
Emekçilerinin
Birlik, Mücadele
ve Dayan›flma
Günü 1 May›s’ta
Alanlardayd›k
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9 Nisan 2008 Bildiri

S‹NAN ‹Ç‹N Prof. Dr. Afife Batur

"Geçdi bu demde cihandan pir-i mimaran-› Sinan"

Her toplumun, tarihini infla ederken de¤erlendirdi¤i ad-
lar ve olaylar vard›r. Toplumsal var oluflun ve bir ortak-
l›k bilincinin simgeleri olan bu kahramanlar,  bazen da-
ha yaflad›klar› ça¤da bazen de zaman içinde üstlendik-
leri rolle toplumsal haf›zaya yerleflir ve onu temsil ederler.

Sinan,  bu simge kifliliklerden biridir. Ölümünde, cihan
padiflah› Kanuni’nin ad›n› tafl›yan külliyeye gömülmesin-
deki ayr›cal›k, onu yüceltmenin ilk ad›m› olmal›yd›. Me-
zar tafl›na ‘bu dünyadan mimarlar›n piri Sinan geçti’ ve-
ya ad›n›  ".. mühendislerin gözbebe¤i, ça¤›n›n bilginleri-
nin ve bütün ça¤lar›n ustas›, ça¤›n›n Öklid’i (Euclide),
sultan›n mimari ve ‹mparatorlu¤un hocas›" s›fatlar›yla
vakfiyelere yazd›ran bu yüceltmenin günümüze uzanma-
s› flafl›rt›c› de¤il.

Çünkü Sinan, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun en güçlü dö-
neminin ve do¤al olarak en zengin hükümdar›n›n ve yö-
neticilerinin mimar› olarak çok say›da, büyük ve an›tsal
yap› tasarlad› ve infla etti. Hala kenti biçimlendiren, ya-
flam›m›za yön veren bu yap›tlar›n mimari kaliteleri bilim-
sel çal›flmalar›n baflat alanlar› içinde 

Çünkü Sinan, mesleki kiflili¤inin belgelenmesi ve yap›t-
lar›n›n toplam› hakk›nda bilgi ileten nerdeyse tek Os-
manl› meslek adam›d›r.  

Çünkü Sinan, günümüz mimar›na mimari mirasa bak›fl›
ve de¤erlendirme kriterleri aç›s›ndan önemli mesajlar
ileten bir usta ve bir ö¤retici. Onun tarihi mimari mirasa

bak›fl›, ö¤renme ve mimari bellek da¤ar› oluflturma be-
cerisi, tüm meslek adamlar›na verilen iflaretlerle dolu
görünüyor. Onun tarihi an›tlardan, dolaflt›¤› Osmanl›
co¤rafyas›ndaki tüm çevre biçimlenifl modellerinden, ör-
gütleme tiplerinden kendine dersler ç›kartt›¤›n› kaydet-
mek gerek. 

Çünkü Sinan, büyük bir dikkatle gözlemledi¤ini sezdi¤i-
miz tarihi mimari modellerin ço¤ullu¤unu, kendi tasar›m
denemelerine,  sürekli bir ‘deneme / arama / yaratma’
modeli içinde aktarmas› ile günümüz mimar›na adeta
bir yöntem önerisinde bulunmaktad›r.  Tarihi örnekleri
yinelemek de¤il yenilemek için gözleyen bir mesleki ba-
k›fl› örnekler. Gördü¤ü mimari çevreyi yarat›s›n› tetikle-
yen uyaranlar olarak alg›lad›¤›n› sezdirir. Yap›tlar› bir
arama ve denemeler külliyat› gibidir. Mimarl›k tarihinde
bu gözlemci ve yorumlay›c› irade ile öne geçer ve yol
gösterir. 

Bu ba¤lamda Sinan’›, biçimlerini sürdürerek de¤il, asla
kopyalamaya giriflmeden t›pk› onun kendi döneminde
geçmifl an›tlara bak›fl› ve onlar› deneme ve aramalar›n›
tetikleyen olgular olarak kavray›fl› temelinde örnek al-
mak gerekir. Sinan’›n, geçmifli, hayal gücünü harekete
geçiren, kendini aramay› ve yarat›c›l›¤› özendiren bir
kavram ve olgu olarak kavray›fl›, mimarl›¤›m›z›n geçmi-
fle özenti yan›lg›s›ndan uzak durmas›n› ve gelece¤e aç›l-
mas›n› iflaret ediyor.

Bu ba¤lamda, Sinan, ideolojik yüklemlerin öznesi olma-
mas› gereken evrensel bir kifliliktir. 

Ona borcumuzu, onu aflarak ödemeliyiz. 

Ölümünün 420. Y›l›nda Mimar Sinan’› Sayg› ile An›yoruz
9 Nisan Mimar Sinan’›n ölüm y›ldönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde, bu senenin Mimar
Sinan bildirisini de¤erli hocam›z Prof. Dr. Afife Batur haz›rlam›flt›r. Batur’un "Sinan ‹çin" adl› bildirisini afla¤›da
ilginize sunuyoruz:
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Ulusal Mimarl›k Ödülleri

XI. Ulusal Mimarl›k Ödülleri Sahiplerini Buldu

Büyük Ödül (Sinan Ödülü)

Ziya Tanal›

Mimarlar Odas›’n›n her iki y›lda bir düzenledi¤i ve bu y›l XI.
dönemi gerçeklefltirilen Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülle-
ri’ne bu dönem, 129 mimar›n, 137 eser / 172 pano ile ka-
t›l›m› de¤erlendirmeye al›nd›. Atilla Yücel baflkanl›¤›nda,
Abdi Güzer, Tülin Hadi, Cengiz Kabao¤lu ve U¤ur Tar-
han’dan oluflan Seçici Kurul, "Büyük Ödül" (Sinan Ödülü),
"Mimarl›¤a Katk› Dal› Baflar› Ödülleri" ve "Anma Program›"
için ödüle de¤er görülen isimleri ve Yap›, Proje ve Fikir Su-
numu dallar›ndaki ödül adaylar›n› belirledi ve kamuoyuna
duyurdu. Ödül sahipleri ise, 18 Nisan 2008, Cuma günü,
saat 19:00’da Ankara’da, ODTÜ Kültür ve Kongre Mer-
kezi’nde yap›lan törenle sahiplerini buldu.

Anma Program›

Seyfi Arkan

Mimarl›¤a Katk› Dal› Baflar› Ödülü

Mimarlar Derne¤i 1927

Mimarl›¤a Katk› Dal› Baflar› Ödülü

Jale Erzen

Mimarl›¤a Katk› Dal› Baflar› Ödülleri

"Seçici Kurul Özel Ödülü"

Mualla Eyubo¤lu Anhegger
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Yap› Dal› Baflar› Ödülleri Yap› Dal› Baflar› Ödülleri 

Koç Üniversitesi 

Anadolu Medeniyetleri 

Araflt›rma Merkezi, ‹stanbul

Fahrettin Ayanlar

Ontur Otel, ‹zmir 

Umut ‹nan, Efe ‹nan

Yap› Dal› Baflar› Ödülleri 

DMC Ankara

Melkan Gürsel Tabanl›o¤lu

Murat Tabanl›o¤lu

Yap› Dal› - Koruma-Yaflatma Baflar› Ödülleri 

Osmanl› Devlet Arflivleri Binas› 

(Hazine-‹ Evrak), ‹stanbul 

Acar Avunduk
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Nisan 2008
XI. Ulusal Mimarl›k Sergisi, 2008
Tarih: 25 Nisan-2 May›s 2008
Yer: Çankaya Ça¤dafl Sanatlar Merkezi, Ankara

May›s 2008
Ulusal Mimarl›k Ödülleri Retrospektifi 1988-2006
Tarih: 6-30 May›s 2008 
Kent: Memphis, Tennessee, ABD
XI. Ulusal Mimarl›k Sergisi, 2008
Tarih: 26 May›s-26 Haziran 2008 
Kent: ‹stanbul

Ekim 2008

XI. Ulusal Mimarl›k Sergisi, 2008

Tarih: 6-12 Ekim 2008 

Kent: ‹zmir 

Yukar›daki program d›fl›nda, sergiler, Türkiye’nin di¤er

kentlerini belirlenen program çerçevesinde gezecektir.

‹letiflim: www.mo.org.tr/ulusalsergi

Ulusal Mimarl›k Sergisi Yurtiçi Ve Yurtd›fl› Program›

Proje Dal› Baflar› Ödülleri

Sabiha Gökçen Uluslararas› Havaalan›, ‹stanbul

Emre Arolat, Gonca Ç›rako¤lu

Fikir Sunumu Dal› Baflar› Ödülleri

Cihangir'in Çocuklar›

Seda Bildik Erdo¤mufl

Esra Carus Gülayd›n

Levent Ekolojik Gökdelen, ‹stanbul

Metin Hepgüler

Bodrum Ortakent'te Hastane, Mu¤la

Esin Tercan, Erdal Özyurt, Ahmet Tercan
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Bas›n Aç›klamas›26 Mart 2008

Kapitalist küreselleflme döneminde, sürece denk gelen
neoliberal iktisat politikalar› do¤rultusunda, IMF ve Dün-
ya Bankas›'n›n istemleri ile siyasal iktidarca "reform"
ad› alt›nda dayat›lan SSGSS Yasa Tasar›s› halen hepi-
mizin gündeminde. 

Her zaman söyledik yineliyoruz: 

Bu Yasa Tasar›s› sosyal devlet anlay›fl›n›n tasfiyesi an-
lam›ndad›r. Bu tasar› yasalaflt›¤›nda hepimizin, tüm
yurttafllar›n sa¤l›k ve sosyal güvenlik haklar› büyük bir
tahribata u¤rayacakt›r. Bu tasar›n›n yasalaflmas› halin-
de, sa¤l›k hakk›m›z elimizden al›nm›fl olacakt›r. Gelece-
¤imiz karart›lacakt›r. 

Herkes biliyor:

Bilefleni oldu¤umuz Emek Platformu'nun SSGSS Yasa
Tasar›s›'na karfl› itirazlar› 7 temel bafll›k alt›ndad›r. 

Prim ödeme gün say›s› 7000 olarak belirlenmelidir. 

Emeklilik yafl› 58-60 olarak kalmal›d›r. 

Ayl›k ba¤lama oranlar›nda hak kayb› olmamal›d›r. 

Fiili hizmet zamlar›n›n kapsam› daralt›lmamal›d›r. 

Temel teminat paketi-ilaç-fiyatland›rma komisyonlar›na
meslek örgütleri temsilcileri al›nmal›d›r. 

Emekli ayl›klar›n›n hesaplanmas›nda refah pay›n›n ta-
mam› yans›t›lmal›d›r. 

Katk›-kat›l›m paylar› kald›r›lmal›d›r. 

AKP'yi uyar›yoruz: 

Emek ve meslek örgütlerinin SSGSS Yasa Tasar›s› hak-
k›nda söylediklerini dikkate al›n. 

14 Mart uyar› eyleminden gereken dersleri ç›kar›n. 

Yüzünüzü IMF ve Dünya Bankas›'na de¤il, çal›flana ve
emekçiye döndürün. 

TMMOB, bu tasar›daki de¤iflikliklerin Emek Platformu
taleplerinin tamam› do¤rultusunda yap›lmas›n› "olmaz-
sa olmaz" olarak görmektedir. 

TMMOB, emekten ve halktan yana olan herkesi, ses ç›-
karmaya ve sesini yükseltmeye ça¤›rmaktad›r. 

Mehmet So¤anc› 

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

AKP, SSGSS Yasa Tasar›s› ile ‹lgili Olarak Emek Platformu'nun
Söylediklerini Dinlemelidir

SSGSS Yasa Tasar›s›’n› Protesto için Alanlardayd›k
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I. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR 65,00

• 3 m yüksekli¤e kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarlar›
• Basit kümes ve basit tar›m yap›lar›
• Plastik örtülü seralar
• Mevcut yap›lar aras› ba¤lant›- geçifl yollar›
• Baraka veya geçici kullan›m› olan küçük yap›lar
• Yard›mc› yap›lar (Müfltemilat)
• Gölgelikler-çardaklar
• Üstü kapal› yanlar› aç›k teneffüs, oyun gösteri alanlar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B GRUBU YAPILAR   112,00
• Cam örtülü seralar
• Basit padok, büyük ve küçük bafl hayvan a¤›llar›
• Su depolar›
• ‹fl yeri depolar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

II. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                                    178,00

• Kuleler, ayakl› su depolar›
• Palplanj ve ankrajl› perde ve istinat duvarlar›
• Kay›khane
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 12

Mimarl›k ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesab›nda
Kullan›lacak 2008 Y›l› Yap› Yaklafl›k Birim Maliyetleri
Hakk›nda Tebli¤

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ile yürürlü¤e giren "Mimarl›k ve Mühendislik Hiz-
metleri fiartnamesi"nin 3.2 maddesi gere¤ince mimar-
l›k ve mühendislik hizmet bedellerinin hesab›nda kulla-

n›lacak 2008 y›l› Yap› Yaklafl›k Birim Maliyetleri, yap›n›n
mimarl›k hizmetlerine esas olan s›n›f› dikkate al›narak
inflaat genel giderleri ile yüklenici kar› dahil belirlenerek
afla¤›da gösterilmifltir.

Resmi Gazete Tarihi : 26.03.2008
Resmi Gazete Say›s› : 26828

Yap›n›n Birim Maliyeti

YAPININ M‹MARLIK H‹ZMETLER‹NE ESAS OLAN SINIFI  (BM) YTL/M2

Mevzuat
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B GRUBU YAPILAR                                    245,00
• Pnömatik ve fliflirme yap›lar
• Hangar yap›lar› (Uçak bak›m ve onar›m amaçl›)
• Tek katl› ofisler, dükkan ve basit atölyeler
• Semt sahalar›, küçük semt parklar›, çocuk oyun alanlar› ve müfltemilatlar›
• Tar›m, endüstri ve sanayi yap›lar› (Tek katl› beton ve çelik prefabrike depo

ve atölyeler, tesisat a¤›rl›kl› a¤›llar, fidan yetifltirme ve bekletme tesisleri)
• Yat bak›m ve onar›m atölyeleri, çekek yerleri
• Jeoloji, botanik ve tema parklar›
• Mezbahalar
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

III. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                                     399,00

• Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel e¤itim okullar›n›n veya iflletme ve tesislerin
spor salonlar›, jimnastik salonlar›, semt salonlar›)

• Katl› garajlar
• Hobi ve oyun salonlar›.
• Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)
• Al›flverifl merkezleri (semt pazarlar›, küçük ve büyük hal binalar›, marketler. v.b)
• Bas›mevleri, matbaalar
• So¤uk hava depolar›
• Konutlar (dört kata kadar- dört kat dahil - asansörsüz ve kalorifersiz)
• Benzin istasyonlar›
• Kampingler
• Küçük sanayi tesisleri (Donan›ml› atölyeler, ticarethane, dükkan, imalathane,

dökümhane)
• Semt postaneleri
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B GRUBU YAPILAR                                    455,00
• Krefl-Gündüz bak›mevleri
• Otel ve moteller (1 ve 2 y›ld›zl› oteller, 2. s›n›f moteller)
• Entegre tar›msal endüstri yap›lar›
• ‹dari binalar (ilçe tipi hükümet konaklar›, vergi daireleri)
• Gençlik Merkezleri
• Belediyeler ve çeflitli amaçl› kamu binalar›
• Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
• Temel e¤itim okullar›
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• Küçük kitapl›k ve benzeri kültür tesisleri
• Jandarma ve emniyet karakol binalar›
• Sa¤l›k tesisleri (sa¤l›k ocaklar›, kamu sa¤l›k dispanserleri, sa¤l›k evleri,

sa¤l›k merkezleri)
• Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)
• Halk evleri
• Pansiyonlar
• 150 kifliye kadar cezaevleri
• Fuarlar
• Sergi salonlar›
• Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)
• Marinalar
• Gece kulübü, diskotekler
• ‹tfaiye kurtarma istasyonlar›
• Misafirhaneler
• Büyük çiftlik yap›lar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
IV. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR                                    513,00
• Özelli¤i olan büyük okul yap›lar› (Spor salonu, konferans salonu ve ek

tesisleri olan e¤itim yap›lar›)
• Poliklinikler ve benzeri sa¤l›k yap›lar› (Hastaneler hariç)
• Liman binalar›
• ‹l tipi hükümet konaklar› (Büyük idare ve Büyükflehir belediye binalar›)
• Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)
• 150 kifliyi geçen cezaevleri
• Kapl›calar, flifa evleri vb. termal tesisleri
• Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
• ‹badethaneler (Dini yap›lar 1000 kifliye kadar)
• Entegre sanayi tesisleri
• Aqua parklar
• Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzlar›, spor salonlar› ve stadlar› bulunan)
• Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, da¤ evleri, kaymakam evi)
• Yafll›lar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvalar›, yetifltirme yurtlar›
• Büyük al›flverifl merkezleri
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• Yüksek okullar ve e¤itim enstitüleri
• Apartman tipi konutlar (Bina yüksekli¤i 21.50 m.'yi aflan, asansörlü ve/veya

kaloriferli)
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B GRUBU YAPILAR                                     568,00
• ‹fl Merkezleri
• Araflt›rma binalar› ve laboratuarlar
• Metro istasyonlar›
• Stadyum, spor salonlar› ve yüzme havuzlar›
• Büyük postaneler (merkez postaneleri)
• Otobüs terminalleri
• Sat›fl ve sergi binalar› (showroomlar)
• E¤lence amaçl› yap›lar (çok amaçl› toplant›, e¤lence ve dü¤ün salonlar›)
• Banka binalar›
• Otel ve moteller (3 ve 4 y›ld›zl› oteller ile 1. s›n›f moteller)
• Normal radyo ve televizyon binalar›
• Özelli¤i olan genel s›¤›naklar
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

C GRUBU YAPILAR                                     682,00
• Hastaneler (150 yata¤a kadar)
• Büyük kütüphaneler ve kültür yap›lar›
• Bakanl›k binalar›
• Yüksek ö¤renim yurtlar›
• Arfliv binalar›
• Radyoaktif korumal› depolar
• Büyük Adliye Saraylar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

V. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                                    846,00

• Radyo-Tv ‹stasyonlar›
• Özelli¤i olan askeri yap›lar ve orduevi
• Büyükelçilik yap›lar›, vali konaklar› ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar
• Borsa binalar›
• Üniversite kampüsleri
• Yüksekli¤i 50,50 m'yi aflan yap›lar
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• Al›flverifl kompleksleri (‹çerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe,
restoran, market, v.b. bulunan)

• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
B GRUBU YAPILAR                                 1.025,00

• Kongre merkezleri
• Müze, sergi kütüphane kompleksleri
• Olimpik spor tesisleri - hipodromlar
• Bilimsel araflt›rma merkezleri, AR-GE binalar›
• Havaalanlar›
• ‹badethaneler (1000 kiflinin üzerinde)
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

C GRUBU YAPILAR                                    1.169,00
• Hastaneler (150 yata¤›n üstündeki hastaneler ve özelli¤i olan ihtisas hastaneleri)
• Üst donan›ml› kompleks oteller ve tatil köyleri (5 y›ld›zl›)
• Büyük radyo ve televizyon binalar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

D GRUBU YAPILAR                                     1.396,00
• Opera, tiyatro bale yap›lar›, konser salonlar› ve kompleksleri
• Restore edilecek yap›lar ve tarihi ve eski eser niteli¤inde olup, y›k›larak orijinaline

uygun olarak yap›lan yap›lar
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

Aç›klamalar:
1-) Benzer yap›lar, ilgili gruptaki yap›lara k›yasen uygulay›c› kurum ve kurulufllarca Mimarl›k ve Mühendislik Hizmetleri
fiartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlan›larak belirlenecektir.
2-) Tebli¤in revizyonu çal›flmalar›nda s›n›f› veya grubu de¤ifltiren ve tebli¤den ç›kar›lan yap›lar için, 2008 y›l›ndan önceki
tebli¤lere göre yap› s›n›f› ve grubu belirlenerek bafllat›lm›fl ve devam eden ifllerde, söz konusu
tebli¤lerdeki yap› s›n›f› ve grubu de¤ifltirilmeksizin 2008 y›l› tebli¤inde karfl›l›¤› olan tutar esas al›nmak suretiyle hesap
yap›lacakt›r.
3-) Tebli¤deki s›n›f ve gruplar yap›m aflamas›nda belirlenirken tereddüte düflülmesi halinde, o yap›n›n yap› yaklafl›k
maliyeti; yap›n›n projesine göre haz›rlanacak metrajlara Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Birim Fiyatlar›n›n uygulanmas›
suretiyle hesaplanacakt›r.
Tebli¤ olunur.
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Mevzuat

Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Yüksek
Kurulu ‹lke Karar›

Toplant› No. ve Tarihi: 77   12/3/2008             

Karar No. ve Tarihi:  740  12/3/2008             

Toplant› Yeri: ANKARA

Sa¤l›k ve termal turizmin gelifltirilmesinde önemli olan

jeotermal kaynaklar›n kullan›m›na iliflkin konunun Kül-

tür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulunda de-

¤erlendirilmesi sonucunda;

Do¤al (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koflullar›na

iliflkin 19.6.2007 tarih ve 728 say›l› ilke karar›n›n I. de-

rece do¤al sitlerle ilgili I. (a) maddesinin 2. bendinde

yer alan "...rapor do¤rultusunda"  ibaresinden sonra

gelmek üzere "; jeotermal kaynak suyunun kullan›m›na

yönelik uygulamalarda bunlara ek olarak Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanl›¤› (Maden Tetkik ve Arama Genel Mü-

dürlü¤ü) ve Bakanl›¤›m›z Yat›r›m ve ‹flletmeler Genel

Müdürlü¤ünün görüflleri ile," ifadesinin eklenmesine,

karar verildi.

Resmi Gazete Tarihi : 08.04.2008
Resmi Gazete Say›s› : 26841

Mesleki denetim amac›yla Odam›za sunulan jeotermal
›s› merkezi projesi ‹mar Planlar›nda park alan› içersin-
de yer almaktad›r. Narl›dere Belediye Meclisi’nin
01.11.2007 tarih ve 90 say›l› karar› ile 22J - IVA pafta-
da yer alan yeflil alan içerisinde 300 m2 (20 m. x15
m.) jeotermal ›s› merkezi ayr›lm›fl olup; ‹zmir Büyükfle-
hir Belediyesi taraf›ndan onaylanarak 20.03.2008 tari-
hinde ask›ya ç›kart›lm›flt›r.

‹BfiB ‹mar Yönetmeli¤i’nin 14-E-1 maddesi parklarla il-
gili düzenleme ve yap›laflma esaslar›n› tan›mlamakta-
d›r. Yönetmeli¤in bu maddesinde; parklar için gerekli
tesisler d›fl›nda bu alanlarda sadece  tuvalet, süs ha-
vuzu ve pergola  yap›labilece¤ine iliflkin hüküm bulun-
maktad›r.

Kifli bafl›na düflen yeflil alan›n en az oldu¤u   kentler-
den biri olan ‹zmir’de vazgeçilmez ve birincil gereksinim
yeflil alan kullan›mlar›n›n art›r›lmas›d›r. Gerek bu park-
ta, gerekse kentimizdeki di¤er parklarda yer alan mev-
cut yap›laflmalar›n mümkünse hemen, de¤ilse ekono-
mik ömürlerini ve ifllevlerini tamamlad›ktan sonra y›k›-
larak yeflil alana dönüfltürülmesi, yeni yap›laflmalar›n
da engellenmesi  gerekmektedir.

Parklarda yap›lmak istenen yap›lar› ve buna iliflkin yap›-
laflma kararlar›n›, flehircilik ve kamu yarar›na uygun bul-
muyoruz.

Narl›dere’de Park Alan› ‹çinde
Yer Alan Trafo Binas›na ‹liflkin
Çekince Raporu
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Mevzuat

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkanl›¤›’na

Konu : fiantiye fiefi Tip Sözleflmesi Hakk›nda

Söz konusu "Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i",  4708
say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun’un 2, 4, 5 ,7, 12.
maddelerine dayand›r›lm›flt›r. An›lan maddelerde Yap› Müte-
ahhidi ile fiantiye fiefi aras›ndaki yap›lacak tip sözleflmele-
ri belirleme yetkisi yer almamaktad›r. Ancak Bakanl›k, iflin
bafl›ndan beri kendi anlay›fl› ölçüsünde bu tür sözleflme,
form ve matbu örneklerle iflleri götürmektedir. Bu sözleflme-
ler de ço¤u kez hukuka ayk›r› kurallar içermektedir. Tan›m-
lamalar yanl›flt›r. Hukuk bilmeyen kiflilerin haz›rlad›klar› an-
lafl›lan Yönetmelik ve Tip sözleflme, özünde,  yap›lmayan ifl-
leri ka¤›t üzerinde yap›lm›fl gibi gösterme ve gelecekteki so-
runlara karfl› sorumlu oluflturma çabalar›n›n ürünüdür. 5 fiu-
bat 2008 günlü ve 26778 Say›l› Resmi Gazete’de yay›nla-
nan Yönetmelik’in flantiye flefinin görevleri konusundaki
maddelerini de¤erlendirme kolayl›¤› sa¤lamas› aç›s›ndan
afla¤›ya aktar›yorum :  

3/i) fiantiye flefi: Konusuna ve niteli¤ine göre yap›m iflle-
rini yap› müteahhidi ad›na yöneterek uygulayan, mühen-
dis, mimar, teknik ö¤retmen veya tekniker diplomas›na
sahip teknik personeli,

Görüldü¤ü gibi yetki aç›s›ndan farkl› e¤itim-ö¤retim düzeyin-
deki teknik elemanlar, "mühendis, mimar, teknik ö¤retmen
veya tekniker" deyimi içinde sorumluluk aç›s›ndan eflit ola-
rak s›ralanm›fllard›r. Yerleflik piyasa kurallar›na göre bir ifl
"tekniker" eliyle yap›labilecekse, mühendis veya mimar ça-
l›flt›rmaya gerek yok demektir. Hele ifl yapmak yerine gös-
termelik bir sorumlu aran›yorsa, yap› sahiplerinin en ucuz
yoldan karfl›layacaklar› personelle yetinmeleri do¤ald›r.

Kan›mca bu konunun yeniden ele al›nmas› gerekir. fiantiye
flefli¤ini kimlerin yapabilece¤i araflt›r›lmal›d›r. Teknik ele-
manlar›n ö¤renimlerinden bafllayarak, edindikleri mesleki
unvanlara, üstlenecekleri yap›lar›n boyutlar›na göre yetkile-
rini saptaman›n bir yarar sa¤lay›p sa¤lamayaca¤› düflünül-
melidir. 

5/¤) fiantiyede yap›lan denetim sonuçlar›n›n ifllendi¤i ve
flantiye flefi taraf›ndan flantiyede muhafaza edilen, ek-
10’da gösterilen form-8’e uygun yap› denetleme defterini
takip eder. 

Yap› müteahhidi ile flantiye flefinin görev ve sorumluluklar›

MADDE 9 – (1) Gerçek kifliler ve kooperatifler de dâhil ol-
mak üzere, tüzel kifliler taraf›ndan yapt›r›lan her türlü yap›
inflas› iflinin bir yap› müteahhidi taraf›ndan üstlenilmesi
mecburidir. Yap› müteahhidi, flahsen sahip oldu¤u teknik
ve mali kaynaklar› kullanarak veya tafleron marifetiyle ya-
p›m iflini ticari maksatla üstlenen, yap›n›n plana ve mev-
zuata, fen, sanat ve sa¤l›k kurallar›na, ruhsata ve eki pro-
jelere uygun olarak ve bünyesindeki mimar ve mühendis-
ler ile di¤er uzmanlar›n gözetimi alt›nda infla edilece¤ini
yap› sahibine ve ilgili idareye taahhüt eden gerçek veya
tüzel kiflidir.

Yap›y› kurallara uygun olarak gerçeklefltirme sorumlulu¤u-
nun yüklenicinin görevi oldu¤u belirtilmektedir. Bu do¤ru bir
yaklafl›md›r. 

‹kinci tümcede geçen "bünyesindeki mimar ve mühendisler
ile di¤er uzmanlar›n gözetimi alt›nda" sözcüklerinin aç›k-
lanmas› gerekir. Kimlerdir bu kifliler. Bünyesinde olmak, ne
demektir. Ne tür gözetim yapacaklard›r. An›lan tümce bir yü-
kümlülük mü getiriyor, yoksa laf olsun diye yaz›lm›fl dilekler-
den mi olufluyor.? Sorular›m›z›n yan›t›n›, yönetmeli¤i onayla-
yanlar vermelidirler ki, uygulamada yanl›fll›klar yap›lmas›n  

(2) Yap›m iflleri yürütülen flantiyede, mühendis, mimar,
teknik ö¤retmen veya tekniker diplomas›na sahip olmak
üzere bir flantiye flefinin bulundurulmas› mecburidir. Yap›
müteahhidi, inflaatta görevlendirece¤i flantiye flefi ile as-
gari hüküm ve flartlar› ek-12’de gösterilen form-10’da be-
lirlenmifl sözleflmeyi imzalar. Bu sözleflmenin bir sureti ya-
p› denetim kurulufluna verilir. Mühendis, mimar, teknik ö¤-

Avukat Güney Dinç

30 Nisan 2008
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retmen veya tekniker diplomas›na sahip olan yap› müteah-
hidinin flantiye flefli¤ini üstlenmesi hâlinde, flantiye flefli¤i
için sözleflme akdedilmesi flart› aranmaz. Yap› sahibi ile
yap›lan sözleflmede bu husus belirtilir.

Yukar›da, 3/i) bendi konusunda de¤indi¤imiz sorular›m›z› yi-
nelemekle yetiniyoruz.

fiantiye flefinin yap› yerinde "bulundurulmas›" ve onunla bir
sözleflme ba¤›tlanmas›, tasarlanan iliflki hukuksal deyimler-
le anlat›lmad›¤› için baz› önemli belirsizlikler içermektedir.
Bunlar› bafll›ca iki yönden ele alabiliriz:     

a) Yüklenici ile flantiye flefi aras›ndaki iliflki, bir hizmet söz-
leflmesine mi dayanacakt›r? E¤er öyle ise, çal›flma sürele-
rinden bafllayarak çal›flma koflullar› nas›l olmal›d›r? fifi gün-
de kaç saat iflyerinde bulunmal›d›r. Tam gün mü çal›flmal›,
veya esnek çal›flma m› belirlenmelidir. fifi birden fazla yap›-
da ayn› görevi üstlenebilir mi? E¤er böyle bir çal›flma biçimi
benimsenirse, kaç adet veya kaç m2 yap›n›n ayn› dönemde
sorumlulu¤unu üstlenebilecektir? Bu tür s›n›rs›z görevler
üstlenen fifi, yönetmelikte öngörülen koflullar› yerine getire-
bilir mi?  Yukar›daki sorular›n tutarl› bir biçimde yan›tlanma-
mas› durumunda, yap› denetim flirketini ve yükleniciyi so-
rumluluktan kurtarmak amac›yla göstermelik bir fifi olufltu-
ruldu¤u sonucuna var›labilecektir.

b) fifi ile yüklenici aras›nda Borçlar Yasas›’na göre kifliye
ba¤l› bir "eser sözleflmesi" de ba¤›tlanabilir. Böyle bir iliflki
daha da gevflek olaca¤›ndan, yukar›da de¤inilen tün sak›n-
calar› fazlas› ile bar›nd›racakt›r. Ancak koflullar› do¤ru sap-
tan›r, uygulama da özenle yürütülürse, kiflinin çal›flma gücü
oran›nda  yararl› sonuçlar al›nabilir.                        

(3) fiantiye flefi; yap›y› ilgili mevzuat hükümlerine, ruhsata
ve eki projelere, denetçi mimar ve mühendis ile kontrol ve
yard›mc› kontrol elemanlar›n›n talimatlar›na uygun olarak
infla ettirmek, yap› denetimi s›ras›nda bizzat haz›r buluna-
rak, denetimin uygun flartlar alt›nda yap›lmas›n› sa¤la-
mak, ek-10’da gösterilen form-8’e uygun yap› denetleme
defterini flantiyede muhafaza etmek, bu defterin ilgili bölü-
münü ve yap› denetim kuruluflunca düzenlenen di¤er tuta-
nak ile belgeleri imzalamakla yükümlüdür.

Yukar›daki tümce, fifi’ni tam anlam›yla 3194 say›l› yasan›n
28.maddesindeki "fenni"mes’ul" biçiminde tan›ml›yor. Yani
fifi’den fenni mesul’ün görevini yapmas› istenmekle kalm›-
yor, ayr›ca ayn› sorumluluklarla da yükümlü k›l›n›yor. Bu du-
rumda sormak gerekiyor. fifi. Fenni mes’ulün görevini yapa-
cak ise, yap› denetin kuruluflu ne yapacakt›r?   

(4) fiantiye flefinin herhangi bir sebepten dolay› yap› ile ili-
fli¤inin kesilmesi hâlinde, bu durum yap› müteahhidi tara-
f›ndan, en geç üç ifl günü içinde yap› denetim kurulufluna
bildirilir. Bunun üzerine yap› denetim kuruluflu ve yap› mü-
teahhidi taraf›ndan seviye tespit tutana¤› düzenlenerek il-
gili idareye ibraz edilir. Yeni bir flantiye flefi görevlendirilin-
ceye kadar, yap› müteahhidi taraf›ndan inflai faaliyet dur-
durulur.

Düzenleme uygundur, görevden her hangi biçimde ayr›lan
fifi’nin kendisi de ayr›l›fl›n› ayn› yerlere bildirmeli, yap›n›n
ulaflt›¤› boyutlar› saptayan tutana¤›n düzenlenmesinde bu-
lunmal› ve imzaya kat›lmal›d›r.Böyle bir iflleyiflte fifi’nin ya-
rar› bulunmaktad›r.

(5) Yap› müteahhidi ve onu temsilen görevlendirilen flanti-
ye flefi, yap›m ifllerindeki kusurlardan dolay› müteselsilen
sorumludur.

Gerek Yönetmelik’te, gerekse fiantiye fiefi Tip Sözleflme-
si’nde, bu görevi üstlenen teknik elemanlar olas› tüm yan-
l›fllardan Yap› Müteahhidi gibi, onunla ayn› düzeyde sorum-
lu tutulmaktad›rlar. Böyle bir sorumluluktan söz edilebilme-
si için iflverenin de fiantiye fiefi’nin her önerisini yerine ge-
tirmesi gerekir. Öngörülen sisteme göre Yap› Denetim Kuru-
lu Görevlileri, fiantiye fiefi’ne "talimat" vereceklerdir. fianti-
ye fiefi de bu talimat› yerine getirecektir. Böylece Yap› mü-
teahhidi ile Yap› Denetim Kuruluflu aras›na, yetkileri bulun-
mayan, iflletmeyi sevk ve idare gücü olmayan bir flantiye fle-
fi konulmufl ve bütün sorumluluklar onun üzerine y›k›lm›flt›r.
Bu durumda flantiye flefinin konumunu ve sorumluluklar›n›
bilerek çal›flmas› uygun olur. E¤er Yap› Denetim Kurulu-
flu’nun talimatlar›n›, müteahhit yerine getirmemekte direnir-
se, fiantiye fiefi’nin bu olguyu yaz›l› olarak her iki tarafa da
tebli¤ etmesi uygundur. fiantiye flefinin yükleniciye sözünü
geçiremedi¤ini YDK’na bildirmesi durumunda ise, an›lan ku-
rulufl sorunu çözmeye çal›flmal›, o da sonuç alamazsa, ko-
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nuyu 3194 yasa uyar›nca ruhsat veren organa iletmelidir. ‹z-
lenecek yol, 3194 say›l› yasadaki fenni mes’ullük yöntemi
olacakt›r.  fiantiye flefi bu yolla da sonuç alamazsa, gerek-
çelerini aç›klayarak hizmet sözleflmesini fesih edebilece¤ini
de¤erlendirmelidir. 

(6) Yap› müteahhidi veya onu temsilen görevlendirilen flan-
tiye flefi, inflaatta herhangi bir imalata bafllamadan en az
bir gün önce, yap›lacak imalat› yap› denetim kurulufluna
haber vermek zorundad›r. Aksi takdirde, iflin denetimsiz
ilerlemesinden do¤abilecek her türlü sorumluluk yap› mü-
teahhidine ve onu temsilen görevlendirilen flantiye flefine
aittir.

Yukar›daki bent bana, geçmiflte görevini özenle yerine getir-
meyen baz› fenni mes’ullerin  kendilerine göre gelifltirdikle-
ri özürleri an›msatm›flt›r. "Yap› sahibi bana beton at›laca¤›-
n› bildirmedi¤i için bafl›nda bulunamad›m" derlerdi.YDK yön-
temi, sürekli denetim amac›yla getirilmifltir. Her zaman yap›-
n›n bafl›nda bulunacaklar› öngörüsü ile çal›flt›racaklar› tek-
nik elamanlar ve kurulafllar›n alacaklar› ücretler saptanm›fl-
t›r. Anlafl›lan hizl› bir geriye dönüfl yaflanmaktad›r. Sürekli
denetim yerine, bilgi verilirse, yap›y› denetleyeceklerdir. Bu-
nun sorumlulu¤u da böylece üzerlerinden al›nmaktad›r.  

Anlafl›l›yor ki, yap› denetim kurulufllar› da, bu gereksinimi
do¤uran önem ve kamu yarar› do¤rultusunda görev yapma-
maktad›rlar. Üstelik bu kurulufllar›n gerçek anlamda denet-
lendikleri de söyleyemez. Yönetmelik’in de¤indi¤im madde-
leri, yaflanan olumsuz koflullar karfl›s›nda bir tür teslimiyet
belgesi niteli¤inde olmaktad›r. 

T‹P SÖZLEfiME

fiantiye fiefli¤i Hizmet Sözleflmesi Örne¤i’ni  de, ilgili mad-
delerini karfl›l›kl› olarak de¤erlendirmek aç›s›ndan afla¤›ya
aktar›yoruz:

"Görev ve Yükümlülükleri 

MADDE 3- fiantiye flefi; yap›y› yap› denetim kuruluflunun
teknik konulardaki talimatlar›na uygun olarak yönetmek
ve infla ettirmekle yükümlüdür. fiantiye flefi, yap›lacak de-
netimler için haz›rl›k yaparak yap› denetim kurulufluna bil-

dirmek, yap› denetiminde bizzat bulunarak denetime ilifl-
kin tutanak ve belgeleri imzalamak, yap› denetimine mani
olanlar varsa bunlar› öncelikle yap› denetim kurulufluna,
yap› denetim kuruluflunca denetimin sa¤lanamamas› halin-
de Yap› Denetim Komisyonuna bildirmek zorundad›r.

Bunun yan›nda flantiye flefi; görevinin gerektirdi¤i ifller ile
verilecek di¤er görevleri, öncelik s›ras› ile yürürlükteki Ya-
p› Denetimi Hakk›nda Kanuna, ‹mar Kanunu, imar plan›,
yönetmelik, ruhsat ve ekleri, standart, flartname, fen ve
sanat kurallar› ile ilgili idare, yap› denetim kuruluflu ve ya-
p› müteahhidinin talimatlar›na uygun olarak yapmay› taah-
hüt eder ve bu hizmetleri karfl›l›¤›nda 5 inci maddede be-
lirtilen ayl›k sözleflme ücretini al›r"

Görüldü¤ü gibi, görev konusunda Yönetmelik’te yer alan, yu-
kar›da özet olarak de¤erlendirdi¤imiz tüm koflullar sözlefl-
meye aktar›lm›flt›r.  Bu sözleflmeyi imzalayan teknik elema-
n›n, kendi imzas› ile de üstlenece¤i sorumluluklar› bilmesi
ve buna uygun davranmas› gerekir.

MADDE 4- Sözleflme süresi, infla edilecek yap›n›n ruhsat
tarihi ile yap› kullanma izni tarihi aras›nda geçen süredir.

Afla¤›daki maddelerden, fifi sözleflmesinin bir hizmet akdi
olmas› gerekti¤i biçiminde düzenlendi¤i anlafl›lmaktad›r.
Olay› böyle yorumlamak gerekiyor. Bu madde, yap›n›n ta-
mamlanmas›ndaki belirsizli¤i, belirli süreli sözleflmenin ko-
flulu durumuna getirmektedir. Elbette sak›ncal›d›r. Maddede
böyle denilse de, sözleflmenin bafllang›c› olarak ruhsat tari-
hinin yaz›lmas› uygun olur. Bitifl tarihi olarak da, yanlar e¤er
daha k›sa bir tarihte anlaflmam›fllar ise,  ruhsat süresi yaz›-
labilir. Belirli süreli sözleflmelerin sonunda ihbar tazminat›
ödenmesine gerek olmamaktad›r. Ancak k›dem tazminat› ifl-
lemektedir. ‹hbar ve k›dem tazminat›  konular›nda, ‹fl yasa-
s› kurallar› uygulan›r. fifi, iflvereninin hukuka ayk›r› tutumu
veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, yasal
koflullar› yerine getirerek aralar›ndaki sözleflmeyi sonland›-
rabilir. 

Ücret

MADDE 5- fiantiye flefine yapaca¤› ifle karfl›l›k, sözleflme
süresince ifl gerekleri, iflyeri ve çal›flma flartlar›na göre bi-
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rinci y›l için brüt ………YTL. ayl›k sözleflme ücreti ödenir.
Ayl›k sözleflme ücreti ilgili ay›n son ifl günü nakden ödenir.

Ertesi y›llarda, enflasyon oran› dikkate al›narak beher y›l
için brüt ücret yeniden belirlenir. Belirlenen bu ücret ayl›k
sözleflme ücreti kabul edilir.

fiantiye flefine sözleflme ücreti d›fl›nda, görevi ile bu göre-
vin ifl gereklerine uygun olarak verilen di¤er görevler için,
bu sözleflmede belirtilenlerin (yabanc› dil  tazminat›, ödül,
fazla çal›flma ücreti, harc›rah) d›fl›nda herhangi bir ad al-
t›nda baflka bir ödeme yap›lmayacakt›r.

Daha önce de ayn› konuda yaz›l› görüfl aç›klad›¤›m› an›ms›-
yorum. Kan›mca Tip sözleflmede, flantiye flefine ödenecek
ücret aç›s›ndan, Yönetmelik’te de de¤inildi¤i gibi en alt ko-
flullar belirlenmektedir. Gerçekte ücret, aç›kt›r ve yanlar ara-
s›nda saptanacakt›r. Yap› müteahhidi ile fiantiye fiefi daha
üst de¤erler üzerinden anlaflma yapabilirler. fifi bir yap›da
yaln›z denetim süreciyle ba¤lant›l› olarak de¤il, iflveren veki-
li olarak da görevler üstlenebilecektir. Sözleflmesine baflka
ödemeleri yasaklayacak koflullar koyman›n hiçbir anlam›
yoktur. fiantiye flefi gerçekten bu görevi yerine getiriyorsa,
iflletmenin bütün yükünü tafl›yor demektir. Gerekti¤inde ka-
zanca bile ortak olabilir ve buna kimse kar›flamaz. Yükleni-
cinin kendisi de fifi olabildi¤ine göre, sözleflmeyle görev ya-
pan fifi’ne kazanç s›n›rlamas› getirilmesi, anlams›z bir yak-
lafl›md›r.

Y›ll›k art›fllara uygulanacak zamda enflasyonun temel al›n-
mas›, kan›mca çal›flana güvence oluflturmay› amaçlamakta-
d›r. Y›llara göre yanlar, enflasyonun üzerinde zam ödenme-
sini karfl›l›kl› olarak kararlaflt›r›p sözleflmeye yazabilirler. 

Çal›flma Saat ve Süreleri

MADDE 6- fiantiye flefi haftal›k ve günlük çal›flman›n flek-
li ve saatleri bak›m›ndan görevin ifa edildi¤i iflyeri için tes-
pit edilen esas, usul, saat ve sürelere ve kendisine verilen
görevleri çal›flma saat ve sürelerine ba¤l› kalmaks›z›n so-
nuçland›rmak zorundad›r.

Bu tümce, "Angarya yasakt›r" diyen Anayasa’n›n 18. madde-
sine temelden ayk›r›d›r. Madde, iflverenlerce kötüye kullan›l-
mas› için özellikle çok kaypak ve anlafl›lmaz bir biçimde ya-

z›lm›flt›r. Maddenin içerdi¤i tüm konular ‹fl Yasas›’nda dü-
zenlenmifltir. Fazla çal›flma, hafta tatili ve  genel tatil günle-
rinde yap›lacak çal›flmalar için, personelin olur vermesi ge-
rekir.Ücretlerin ödeme biçimleri de yasada vard›r. Madde
yanl›flt›r.

Sosyal Güvenlik

MADDE 7- fiantiye flefi sosyal güvenlik bak›m›ndan 506
say›l› Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.

Çeflitli Hükümler

MADDE 8- Bu Sözleflmede yer almayan hususlarda, önce-
lik s›ras› ile Sosyal Sigortalar Kanunu, ‹fl Kanunu, Borçlar
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulan›r.

7. ve 8.maddelere söylenecek bir söz yoktur. Ola¤and›r. Tip
sözleflmede pek çok eksik vard›r.Örne¤in y›ll›k ücretli izinler-
den söz edilmemifltir.Gerekti¤i durumlarda, yol giderlerinin,
harc›rahlar›n nas›l karfl›lanaca¤›, di¤er ücretli ve ücretsiz
izinler de yaz›l› de¤ildir.Bu aç›dan hizmet sözleflmesini ta-
mamlayan di¤er yasalardan söz edilmesi uygundur.

SONUÇ: Yap› Denetim yasa ve yönetmeli¤i, yüklenici ile flan-
tiye flefi aras›nda ba¤›tlanacak sözleflmelerde, yap› deneti-
minin gere¤i olan baz› kurallar›n konulmas›n› isteyebilir. An-
cak ifl hukuku alan›na giren koflullar›n tümünü bir tip sözlefl-
me dayatmac›l›¤›na kadar uzanacak boyutlarda belirleye-
mez. fiantiye flefleri de, tip sözleflmeyi imzalamak zorunda
de¤illerdir. Örne¤in, yukar›daki (3.) maddenin sözleflmeye
al›nmas› yeterlidir. Buna karfl›l›k, 3. maddeyi ifllerli¤e kavufl-
turmak için, flantiye flefi de baz› koflullar› yüklenicinin üst-
lenmesini isteyebilir.Anlaflabilirlerse, bunlar› da sözleflmeye
alabilirler.

As›l temel sorun, idarenin ne yapmak istedi¤ini aç›kça orta-
ya koymamas›ndan ileri gelmektedir. fifi  deyimi, yerleflik bir
tan›m olarak, iflletmeninin bütününü veya bir bölümünü yö-
neten teknik görevli anlam›ndad›r. Yönetmelik ise böyle bir
elemandan söz etmemekte, Yap› Denetim Kuruluflu’na mu-
hatap olabilecek ve iflverence atanm›fl bir "denetçi yard›m-
c›s›"n›n varl›¤› ile yetinmektedir. Bu konunun ayd›nlat›lmas›
gerekmektedir.

ma.qxp  5/7/08  1:57 PM  Page 21



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 22

fiube Meclisi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Meclisi 2. Toplant›s›n› Gerçeklefltirdi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Meclisi 2. toplant›s›n› 8 Nisan
2008 Sal› günü "EXPO 2015 Sonras› ‹zmir’in Durumu" ve
"Serbest Çal›flan Mimarlar Dan›flma Kurulu De¤erlendir-
mesi" gündemiyle topland›.   

fiube Yönetim Kurulu sekreteri Nilüfer Ç›narl› Mutlu fiube Ça-
l›flmalar› ve etkinlik program› hakk›nda bilgilendirme yapt›.

Toplant›n›n gündem maddelerinden olan "EXPO 2015
Sonras› ‹zmir’in Durumu" hakk›nda fiube Yönetim Kurulu
Baflkan› Hasan Topal söz ald›. Topal; öncelikle “EXPO
sonras› ne olacak, EXPO ‹zmir’e neler kazand›racak, neler
kaybettirecek” sorunsal› üzerinde yeterince tart›fl›lmad›¤›-
n› dile getirdi. Konuyla ilgili toplumun farkl› kesimlerinde
farkl› beklentiler olufltu¤unu ancak bu beklentilerin sa¤l›k-
l› bilgilere dayanmad›¤›n›, konu hakk›nda en bilgili kesimin
mimarlar oldu¤unu vurgulad›. EXPO’nun kaybedilmesinde
ülkemizin birtak›m sorunlara ve genel olarak EXPO’ya yan-
l›fl yaklafl›m›n›n rol oynad›¤› görüflünü dile getiren Topal,
özellikle Milano’nun Daniel Libeskind ile bafllayan sunu-
munun etkileyicili¤inden, olay›n bir mimarl›k olay› olarak
alg›land›¤›ndan ve bunun do¤rulu¤undan, sunumda çevre
de¤erleri, bar›fl, kad›n haklar›na iliflkin konulara yer veril-
di¤inden, bu tür bir yaklafl›m›n da oy veren ülke delegele-
rini etkiledi¤inden bahsetti. EXPO alan›n›n belirleme süre-
cine k›saca de¤inen Topal, EXPO gündeme geldikten son-
ra ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin ‹YTE kampus alan›n› fu-
ar alan› olarak belirledi¤ini sonras›nda bir tak›m olaylar
sonucunda ‹nciralt› olarak de¤ifltirildi¤ini belirtti. Topal ay-

r›ca Mimarlar Odas›’n›n bu süreç boyunca alan›n planlama
sürecinde bilimsel çal›flmalar›n altl›k oluflturmas› gerekti-
¤ini, hukuksal olarak gerekli alt yap›n›n haz›rlanmas›n›n
zorunlu oldu¤unu, planlama sürecinde ekolojiye ve çevreye
duyarl› olunmas› gerekti¤ini vurgulad›¤›n› da sözlerine ekle-
di. Günümüzde art›k konunun EXPO olay›ndan ç›kt›¤›n›,
önemli olan›n alan›n do¤ru olarak planlanmas› oldu¤unu
vurgulayan Topal, gerekli bilimsel çal›flmalar yap›larak koru-
ma amaçl› imar plan› yap›lmas› gerekti¤ini belirterek konufl-
mas›n› bitirdi.

Kufladas›’nda yap›lan Serbest Çal›flan Mimarlar Dan›flma
Kurulu toplant›s› sonuçlar› hakk›nda Murat Günayd›n ve
Suat Günhan meclis üyelerini bilgilendirdi. Üyelerin yafla-
d›klar›na, sorunlara iliflkin gelifltirdikleri çözüm önerilerini
birbirleriyle paylaflmalar›n›n önemine de¤inen Günayd›n;
toplant›da Sürekli Mesleki Geliflim ve Mesleki Denetim
konular›n›n tart›fl›ld›¤› oturumlar yap›ld›¤›n›, bu oturumlar-
da da üyelerin fikirlerini beyan etme f›rsat› yakalad›klar›n›
vurgulad›. Suat Günhan ise 250 mimar›n biraya getirilme-
sinin, böyle bir çal›flma yap›lmas›n›n olumlu bir yaklafl›m
oldu¤unu, bu ilk toplant›da sorunlara iliflkin görüfller al›n-
d›¤›n› belki bir sonraki toplant›da ana sorunlara iliflkin çö-
züm önerileri gelifltirilebilece¤ini belirtti. Çal›flman›n sonu-
cu olarak haz›rlanacak raporda sorunlar›n tespitinin yan›
s›ra çözüm önerilerine de yer verilece¤ini vurgulayan Gün-
han, çal›flman›n sonuçlar›n›n Yönetim Kurulunun çal›flma-
lar›na da yard›m› olaca¤›n› belirtti.
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan› Hasan Topal ile
uzun y›llar ‹zmir'de akademisyenlik yapan ‹stanbul Bah-
çeflehir Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Dekan› Prof.Dr.
Ahmet Eyüce 9 Mart 2008 günü Oktay Ekinci’nin haz›r-
lay›p sundu¤u ‹mar Dosyas›’na konuk oldular.

Türkiye'nin imar gündeminde Sultanahmet skandal›yla
yeniden öne ç›kan "arkeolojik alan tahribatlar›"nda, Do-
¤u Anadolu'daki Hasankeyf ile Bat› Anadolu'daki Alli-
anoi’yi baraj sular›na gömecek projelerin uluslararas›
kamuoyunda da tart›fl›ld›¤›, özellikle Allianoi için "geri-
ye say›m"›n bafllad›¤› flu günlerde, antik kentteki son
geliflmeleri, Ege Bölgesi’ndeki di¤er imar sorunlar›yla
birlikte ele alan ‹MAR DOSYASI program›nda; yaflanan
problemler ve çözüm önerileri fiube Yönetim Kurulu
Baflkan› Hasan Topal taraf›ndan ele al›nd›. 

Son zamanlarda ülke düzeyinde "yak›nma"lara dönü-
flen "üniversite ve kentler" aras›ndaki "iletiflim ve iflbir-
li¤i kopuklu¤u"nun da tart›flma gündemine getirildi¤i
programda konuyla ilgili Prof. Dr. Ahmet Eyüce yer ald›.
Bu çerçevede, kentten uzaktaki "kampüs" üniversitele-
ri ile kent içindeki üniversitelerin "toplumla etkileflimle-
ri" ve e¤itim ortamlar›ndaki farkl›l›klar irdelendi.

fiube Yönetim Kurulu Baflkan›
Hasan Topal Kanal B’de
Yay›mlanan "‹mar Dosyas›"
Program›na Konuk Oldu

Say›n Meslektafllar›m›z

Dokuz Eylül Mimarl›k Fakültesi Burs Komisyonu, e¤i-
timlerini k›s›tl› imkanlarla sürdürmeye çal›flan ö¤ren-
cilerimize ayl›k nakit, yemek bursu veya çizim masa-
s› gibi e¤itimlerine katk› sa¤layabilecek yard›mlar
yapmaktad›r. Bu katk›lar›n tek kayna¤› fakültemiz ça-
l›flanlar›, çal›flanlar›m›z›n akrabalar›/tan›d›klar› ve ser-
best çal›flan meslektafllar›m›z›n gönüllü ba¤›fllar›d›r. 

Mimarl›k bölümünün di¤er birçok bölüme nazaran da-
ha masrafl› bir e¤itim sürecine sahip oldu¤unu flüp-
hesiz kendi lisans döneminizi hat›rlayarak da onaylar-
s›n›z. Üstelik günümüzde farkl› maket/çizim malze-
meleri ve bilgisayar ç›kt›lar› gibi ekstra masraflar da
ailelerinden uzakta ve gerçekten k›s›tl› imkanlarla
e¤itimlerini sürdüren ö¤rencilerimizi zorlamaktad›r. 

Bu ba¤lamda miktar› veya niteli¤i ne olursa olsun ya-
paca¤›n›z katk›lar birleflerek ihtiyac› olan ö¤renciler
için önemli bir katk› oluflturmaktad›r. Bu katk› ayl›k
düzenli ba¤›fl, bir kerelik ba¤›fl, çizim masas›, k›rtasi-
ye malzemesi vb... fleklinde olabilmektedir.

Bu konuda ayr›nt›l› bilgi veya baflvuru için afla¤›daki
e-posta adreslerinden burs komisyonunun mimarl›k
bölümü üyeleriyle iletiflim kurabilirsiniz.

Dokuz Eylül Mimarl›k Fakültesi Burs Komisyonu

Mine Tanaç Kiray, Ö¤r. Gör. mine.tanac@deu.edu.tr

Özgül Y›lmaz Karaman, Ar. Gör. ozgul.yilmaz@deu.edu.tr

H. ‹brahim Alpaslan, Ar. Gör. ibrahim.alpaslan@deu.edu.tr

DEÜ Mimarl›k Fakültesi
Burs Komisyonu
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Etkinlikler

‹lber Ortayl› ile "Koruma
Olgusu ve Topkap›
Saray›’n›n Restorasyonu"
Söyleflisi Gerçekleflti

‹zopoli Taraf›ndan
Haz›rlanan "Binalarda Is›
Yal›t›m›n›n Önemi"
Semineri Gerçekleflti

‹lber Ortayl› taraf›ndan haz›rlanan "Koruma Olgusu ve
Topkap› Saray›’n›n Restorasyonu" söyleflisi 21 Mart
2008 Cuma günü gerçekleflti. Ülkemizde koruma politi-
kalar›nda süreklili¤in olmad›¤›n›, siyasi hükümet de¤iflik-
likleri ile politikalar›n da de¤iflti¤ini vurgulayan Ortayl›,
koruma eyleminin belirli bir bütçe gerektirdi¤ini, ama en
düflük bütçeli bakanl›¤›n Kültür Bakanl›¤› oldu¤unu be-
lirtti. Ortayl› finansal problemlerin sponsorluk alarak çö-
zülmeye çal›fl›ld›¤›n› ancak sponsor olmak isteyen firmala-
r›n kabul edilemez taleplerde bulundu¤unu da dile getirdi.

Topkap› Saray›’n›n k›saca tarihçesine de¤inen Ortayl›,
Saray ve çevresinin çok katmanl› bir yap› sergiledi¤ini,
yap›lan kaz› çal›flmalar›nda alan›n antik dönemden gü-
nümüze de¤in iskan gördü¤ünün saptand›¤›n› aç›klad›.
Restorasyon aflamas›nda çok katmanl›l›k nedeniyle seç-
meci bir tav›r sergilendi¤i bu nedenle kaz› çal›flmalar›na
devam edilmeden saray›n infla edildi¤i dönem olan Os-
manl› döneminin korumada esas al›nd›¤›n›, ayn› neden-
lerle saray ve sur içinde niteliksiz eklentilerin temizleme
çal›flmalar›n›n sürdü¤ünü aç›klad›.

Y›lmaz Özdemir, Ömer Ar›öz ve Batur Demir taraf›ndan
haz›rlanan "Binalarda Is› Yal›t›m›n›n Önemi" semineri
25 Mart 2008 Sal› günü gerçekleflti.

Çat› ve cephe panellerinin, prefabrik betonarme ya da
çelik yap› konstrüksiyonuna içeriden ya da d›flar›dan giy-
dirilerek monte edilen yap› elemanlar› oldu¤u bilgisini
veren yetkililer, panellerin hafif olmas› sebebiyle günü-
müz yap› üretim sürecinde s›kça tercih edildiklerini de
ilettiler. Çat› ve cephe panelleri üreten ‹zopoli firmas› ve
ürettikleri ürünler üzerinden geliflen seminerde; binalar-
da ›s› yal›t›m›, sandviç panellerin yal›t›m cinsine göre
yang›n ve ›s› yal›t›m›na karfl› davran›fl›, yang›na karfl› da-
yan›m› yüksek paneller ve bu panellerin kullan›m yerleri-
ne de¤inildi. Üretim süreçlerine de yer verilen seminer-
de elemanlar›n teknik özellikleri ve montajlar›na iliflkin
detayl› bilgiler de izleyenlerle paylafl›ld›.

Seminerin ard›ndan ‹zopoli firmas› taraf›ndan düzen-
lenen kokteylde, üyelerimiz yetkililerle birebir iletiflim
kurma imkan›na sahip oldular.
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Etkinlikler

NSMH ‹brahim Eyüp’ün 
"Dikili – Yahflibey Denemesi"
Söyleflisi Gerçekleflti ve Nevzat
Say›n’›n “Duvar” Sergisi Aç›ld›

Nevzat Say›n Mimarl›k Hizmetleri bünyesinde yer alan ‹bra-
him Eyüp taraf›ndan haz›rlanan "Dikili-Yahflibey Deneme-
si" söyleflisi 27 Mart 2008 Perflembe günü gerçekleflti.

Dikili’deki Yahflibey Köyü’nü; konumu, iklimi, yaflayan in-
sanlar› ile ayr›nt›l› olarak aktararak sunufluna bafllayan
Eyüp, burada yer alan geleneksel evlerde duvar›n önemine
de¤inerek ne gibi ifllevler üstlendi¤ini izleyenlerle paylaflt›.

Yahflibey Köyü’nde gerçeklefltirdikleri projeleri kronolo-
jik s›rayla aktaran Eyüp, köyde var olan malzemelerle ya-
flanan deneyimi yine köy ve yak›n çevresindeki ustalar-
la yaflad›klar›n› sözlerine ekledi. Eyüp ayr›ca uygulad›k-
lar› projelerde ince ve kaba inflaat ayr›m› olmad›¤›n›, ka-
l›plar söküldü¤ünde içinde yaflamaya bafllanabilece¤ini
de belirtti. Yahflibey’de elde ettikleri projelerin, malze-
me ve teknik aç›dan gelifltirilmifl geleneksel ve yerel bir
deneyim oldu¤unu aktaran Eyüp, dört kez A¤a Han Mi-
marl›k Ödüllerine aday olduklar›n› da sözlerine ekledi.

Do¤al Tafl ve Mermer Fuar› 2008 kapsam›nda aç›lan
Nevzat Say›n’›n “Duvar” Sergisi de ilgiyle izlendi.

Bernhard Blauel’in “Bir
Mimar ve Uygulamalar›”
Söyleflisi Gerçekleflti

"Bir Mimar ve Uygulamalar›" kapsam›nda ‹zmir’de konu-
¤umuz olan Bernhard Blauel, sunuflunu 29 Mart 2008
Cuma günü, Do¤al Tafl ve Mermer Fuar› 2008 kapsa-
m›nda ‹smet ‹nönü Kültür Merkezi’nde gerçeklefltirdi.

Blauel, 1986’dan bu yana Londra’da kendi ad›na yürüt-
tü¤ü çal›flmalar›ndan çeflitli yap› ve iç mekan çal›flmala-
r›n› ‹zmir’li meslektafllar›na aktard›. Bermondsey’de 3
katl› mevcut bir yap›n›n üstüne eklemlenerek oluflturu-
lan atölye ev, konsept proje uygulamalar›, ofis iç mekan
düzenlemeleri, bir konsolosluk yap›s›n›n vize bölümü ile
çal›flma ofislerinin ayr›flt›r›lmas› ifli, koruma alt›na al›n-
m›fl bir yap›n›n renovasyonu ve yeniden yorumlan›fl› ile
elde etti¤i kendi evi, 3 m x 150 m’lik bir parselde uygu-
lanmak üzere gerçeklefltirdi¤i s›ra evler projesi gibi, çok
farkl› ölçek ve içerikteki proje ve uygulama ifllerini tan›tt›. 

Blauel sunuflunda, ifllerinde kendisine aktar›lan ya da
kendisinin sorunsallaflt›rd›¤› konular› nas›l ele ald›¤›n›;
malzeme/detay seçimleri ile mekan kurgusu/efekti,
görsel/duyusal alg› gibi konulara olan ilgisini vurgulad›. 
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Etkinlikler

Reflit Soley’in "‹ki Boyutlu
Kurumsal Kimlik ve Üç
Boyutlu Mimari Çözüm
‹liflkileri" Söyleflisi Gerçekleflti

U¤ur Tanyeli’nin "Sinan’› ve
Mimarl›¤›n› Nas›l
Yorumlamal›" Söyleflisi
Gerçekleflti

Reflit Soley taraf›ndan haz›rlanan "‹ki Boyutlu Kurumsal Kim-
lik ve Üç Boyutlu Mimari Çözüm ‹liflkileri" söyleflisi 2 Nisan
2008 Çarflamba günü gerçekleflti.

Tasar›m›; gizli bilinenlerin ortaya ç›kar›lmas›, iliflkiye sokulma-
s› ve bütüne var›lmas› olarak tan›mlayan Soley, tasar›m›n gir-
dilerini oluflturan kültür, bilgi, içerik, ifllev, teknoloji ve malze-
menin yan› s›ra "gusto(be¤eni)"nun önemine de¤indi. Tasa-
r›mc›n›n rolünün tercümanl›k oldu¤una de¤inen Soley, biz,
kimlik ve dil kavramlar› ile ortaya ç›kan "ben"den söz ederek
tasar›m›n bireysel bir hareket oldu¤unu aktard›. 

"Sen" kavram› üzerinden tasar›m›n çok çizmekten ba¤›ms›z
oldu¤una de¤inen Soley, kendi yönteminin düflünce sistemin-
de eliminasyon oldu¤unu sözlerine ekledi. Kurumsal kimlik
çal›flmalar›n›n bilinen ve sakl› olan verileri ve birbirleriyle ilifl-
kilerini aktaran Soley, “Osmanl› Bankas› ve Aria” örnekleri
üzerinden kurumsal kimli¤in mimari çözüm iliflkilerine o ifl
için do¤ru olan flekilde yans›malar›n› izleyenlerle paylaflt›. Ve-
ri ve iflveren tan›m›n›n do¤ru yap›lmas›n›n öneminden ve bu-
nun tasar›ma olan yans›malar›ndan söz eden Soley, d›fl›n içi
yans›tmas› gerekti¤ine de de¤indi.

U¤ur Tanyeli taraf›ndan haz›rlanan "Sinan’› ve Mimarl›¤›n› Na-
s›l Yorumlamal›" söyleflisi 9 Nisan 2008 Çarflamba günü ger-
çekleflti.

Tarih yaz›m yaklafl›mlar›ndan söz ederek sunufluna bafllayan
Tanyeli, zaman- mekan-toplumsall›k ba¤lam›nda veya bireysel-
li¤i ba¤lam›nda tarih yaz›m yaklafl›mlar›n›n yan› s›ra bu iki yak-
lafl›ma göre radikal olan arkitektonik bir analiz yapmak yakla-
fl›m›ndan da söz etti. Tanyeli üç ayr› tarih yaz›m yaklafl›m›n› ir-
deleyerek; tarih yaz›m›nda hep olan ve olacak olan problem
olarak; kullan›lan kavramlar›n, hatta yaz›lan tarihin kendisinin
tarihsel oldu¤una de¤indi. Sinan’› kendi bilgi binas› aral›¤›nda
anlamak, okumak zorunda oldu¤umuza de¤inen Tanyeli, bu
flekilde irdeleyemeyiflimizin nedenini Sinan’a ayr› bir pencere-
den bakmak isteyiflimiz oldu¤unu aktard›. Sinan’›, kendi dev-
rinde yaflayan Baki ve K›nal›zade ile okumak yerine bugün bi-
zimle yafl›yormuflças›na irdelemenin do¤ru olmayaca¤›n› söz-
lerine ekledi.

Sunuflunun Sinan okuma denemesi oldu¤unu ve baflka kav-
ramlar üzerinden irdelenmeye devam edilebilece¤ini ileten
Tanyeli; “kadimisi üzre a’mel oluna, mazmun, flerh ve flarih,
kemal-i meb’de, za’f-› te’lif / erbab-› te’lif ve israf” bafll›klar›
alt›nda Sinan’›n yap›lar›yla birlikte sunuflunu gerçeklefltirdi.
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Etkinlikler

Aykut Kolatar Taraf›ndan
Haz›rlanan "Mimarlar›n
Vergisel Yükümlülükleri"
Semineri Gerçekleflti

‹zmir Vergi Dairesi Baflkanl›¤›, Vergi Denetmenlerinden Aykut
Kolatar ve Raflit Uçan taraf›ndan haz›rlanan “Mimarlar›n Vergi-
sel Yükümlülükleri Semineri” 11-12 Nisan tarihlerinde De-
sem’de gerçekleflti.

Seminerin ilk gününde; mimarlar›n kazançlar›n›n daha ziyade
serbest meslek kazançlar› kapsam›nda de¤erlendirildi¤ini be-
lirten Kolatar, Serbest Meslek Kazanc›n›n tan›m›n› ve unsurla-
r›n› aç›klad›. Mimarlar›n serbest meslek ve limited flirketler
bünyesinde vergisel yükümlülüklerini ve mimarlar›n kazançlar›-
n›n nas›l tespit edildi¤ine iliflkin bilgiler verdi. Serbest meslek
kazanc›n›n tespitinde giderler, matrahtan indirilecek giderler,
serbest meslek kazançlar›nda vergi tevkifat› ve iadesi gibi ko-
nular› detaylar›yla üyelerimize aktaran Aykut Kolatar, Katma
De¤er Vergisi ve Damga Vergisi Uygulamalar›n› ve dikkat edil-
mesi gereken hususlar› vurgulad›.

Seminerin ikinci gününde ise "Vergi ‹ncelemelerinde Mükelle-
fin Haklar› ‹darenin Yükümlülükleri" ve "Tüm Yönleriyle Vergi
‹ncelemesi" bafll›klar› alt›nda üyelerimize özellikle vergi dene-
timleri sürecinde haklar›, yükümlükleri ve dikkat etmeleri gere-
ken noktalar aktar›ld›. Üyelerimiz seminerde vergi ödeme ve de-
netlenme s›ras›nda karfl›laflt›klar› sorunlara iliflkin soru sorma
ve bilgilenme olana¤›n› buldular.

Cengiz Kabao¤lu taraf›ndan haz›rlanan "Kayakap› Kültürel ve
Do¤al Çevre Koruma ve Canland›rma Projesi" söyleflisi 16 Ni-
san 2008 Çarflamba günü gerçekleflti.

Kabao¤lu proje alan› hakk›nda genel bir bilgilendirmenin ard›n-
dan proje ortaklar› ve proje ile ilgilenen di¤er taraflar› aktard›.
Kabao¤lu ayr›ca a¤›rl›kl› olarak terkedilmifl özel mülkiyet olan
alan›n yasal durumundaki geliflmeleri aktard›. Projenin amac›-
n›n; Kayakap› Mahallesi’nin, tarihi yap›lar›, kentsel dokusu ve
do¤al alanlar›yla birlikte bir ‘çevre miras›’ olarak korunmas› ve
kültür turizmi a¤›rl›kl› ifllevlendirilmesi ile uluslararas› stan-
dartlarda, sürdürülebilir turizm yat›r›m›n gerçeklefltirilmesi: ta-
rihi yap›larda konaklama imkanlar›n›n yarat›lmas›, günübirlik
turizm faaliyetleri ile mahallenin geçmifl yaflant›s›n›n canland›-
r›larak ziyaretçilere tan›t›lmas› oldu¤unu belirten Kabao¤lu,
ana ilkeleri, yöntemi, ana dan›flmanl›k konular› hakk›nda bilgi
verdi. Miras yönetimi plan›n›n safhalar›n› aktaran Kabao¤lu,
31 adet yap›laflma katman› bulundu¤unun bilgisini de verdi. 

Bütçeyi, proje aflamalar›n› hatta kavramlar› canl› tuttuklar›n›
aktaran Kabao¤lu, bu sayede her an devinim gösteren proje-
nin daha rahat ilerledi¤ini izleyenlerle paylaflt›. Proje alan› içe-
risinde yer alan Kaya Kilise ve Bafla¤a Hamam›’n› da aktaran
Kabao¤lu, Kayakap› Bülteni ç›kard›klar› bilgisini de verdi.

"Kayakap› Kültürel ve Do¤al
Çevre Koruma ve Canland›rma
Projesi" Söyleflisi ile Cengiz
Kabao¤lu Odam›z›n Konu¤uydu

ma.qxp  5/7/08  1:57 PM  Page 27



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 28

Etkinlikler

Haber: Ayfle Atatoprak

Mimar Derya Akdurak ile
“K›rm›z›” Evler Teknik Gezisi
Gerçekleflti

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Ö¤renci Üye Toplant›s›
Gerçekleflti

Afrodisyas Antik Kenti ve Müzesi
Teknik Gezisi Gerçekleflti

2008 y›l›n›n ilk teknik gezisi 22 Mart Cumartesi günü Çefl-
me’de "Mimarlar Yap›lar›n› Gezdiriyor-K›rm›z›" oldu. 
Yap› tan›t›m›na kat›lm›fl olmak için bir gece önce yurtd›fl›ndan
gelen say›n Derya Akdurak, randevu saatini geçirmifl olmam›-
za ra¤men bizleri son derece içtenlikle karfl›layarak, K›rm›z›
hakk›nda bilgilendirdi ve yap›lar›n› gezdirdi.
Mamur Baba mevkiinde her biri ayr› tek katl› olarak tasarlan-
m›fl befl ev; kendi içinde, ayn› zamanda di¤er yap›lar ile pey-
zaj ve Akdeniz bitkileriyle bir bütünlük oluflturmufltur. Beyaz-
lat›lm›fl lamine parke kullan›lan salon ve yatak odalar›; görsel
olarak bütünlük sa¤lam›fl olmas›na ra¤men, birbirinden ba-
¤›ms›z olarak tasarlanm›fl yüzme havuzuna aç›lm›flt›r. Di¤er iç
mekanlar ile teraslarda gri renkli do¤al Brezilya tafl›, banyo
duvarlar›nda ise polikor kaplama kullan›lm›flt›r. Projelendirme
olarak insan› yormayan binalar› gezdikten sonra merak edilen
"Neden K›rm›z›" sorusuna mimar›m›z "mal sahipleri buraya
‹talyanca, Frans›zca isimler ar›yordu. Ben de öyle karmafl›k
isimler olmas›n k›rm›z›, mavi gibi kolay isimler olsun dedim
ve isim "KIRMIZI" oldu" bilgisini verdi. Bizleri ikramlar›yla çok
güzel a¤›rlayan ve zaman›n› ay›ran Derya Akdurak’a Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi olarak teflekkür ederiz. Yap›lardan sonra
Alaçat›’ya geçerek, tafl yap›lar› ve pazar›n› gezip, kahve soh-
betleri yapt›k. Ö¤le yeme¤imizi Çeflme’nin içinde deniz kena-
r›nda "Muhsin’in Yeri"nde bal›klar›m›z› yedikten sonra, geç
vakit bir sonraki gezide buluflmak üzere ‹zmir’e hareket ettik.

Mimarlar Odas› ‹zmir
fiubesi Ö¤renci Üye
Buluflmas› 12 Ni-
san’da Dokuz Eylül
Üniversitesi, ‹zmir
Yüksek Teknoloji Ens-
titüsü, ‹zmir Ekonomi
Üniversitesi ve Yaflar
Üniversitesi Mimarl›k
Bölümü ö¤rencilerinin

kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Oda-Ö¤renci üye iliflkilerinin gelifl-
tirilmesine yönelik hedefler ve çal›flma gruplar› oluflturuldu. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Ö¤renci Üye Buluflmas›nda ka-
rarlaflt›r›lan Afrodisyas Antik Kenti ve Müzesi teknik gezisi
3 May›s 2008 Cumartesi günü Dokuz Eylül Üniversitesi, ‹z-
mir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ‹zmir Ekonomi Üniversitesi
ve Yaflar Üniversitesi Mimarl›k Bölümü ö¤rencilerinin kat›l›-
m›yla gerçeklefltirildi.
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Kongre

Program (5 Gece 6 Gün)
28 Haziran Cumartesi: ‹stanbul Atatürk havaliman›ndan
ALITALIA uça¤› ile 18.55 hareketle Milano’ya hareket edi-
yoruz. 20.55’de Milano’ya var›fl ve Hotel’e transfer.

29 Haziran Pazar: Gündüz serbest zaman. Akflam kongre
etkinlik merkezine transfer. Aç›l›fl seremonisi ve UIA’n›n
60. y›l›n› kutlama etkinlikleri. Gece etkinlikleri.

30 Haziran Pazartesi: Kongre salonuna transfer. Kongre-
nin 1. günü. “Konu: KÜLTÜR” Mimarl›k Kültürü, Sunufllar,
Mimarl›k tarihi, Mimari Miras ve e¤itim. The culture of arc-
hitecture, talent, history, heritage, education. Akflam, ö¤-
renci yar›flmalar› ve ödül töreni. Gece etkinlikleri.

1 Temmuz Sal›: Kongrenin 2. günü. “Konu: DEMOKRAS‹”
Kentsel demokrasi, demokratik kat›l›m, uzlaflma kültürü,
kararlar. Urban democracy, participation, mediation, deci-
sion. Akflam ve gece etkinlikleri.

2 Temmuz Çarflamba: Kongrenin 3. günü. “Konu: TEMEN-
N‹LER” Çevre korumas› ve sürdürülebilirlik. Sustainability
and environment protection. Akflam UIA alt›n madalya
ödülleri. Gece etkinlikleri.

3 Temmuz Perflembe: Saat 14.15 ALITALIA uça¤› ile ‹stan-
bul’a hareket etmek üzere Milano’ya geçiyoruz. Saat
18.15 gibi ‹stanbul Atatürk havaliman›na iniyoruz.

F‹YAT: 795 EU
Fiyata Dahil Olan Hizmetler: ‹stanbul-Milano Uçak Bileti
Havaliman› Vergileri Dahil, Milano-Torino Klimal› Araçlarla
Transfer, Oda-Kahvalt› Otel Konaklamalar› (3* Hotel Ale-
xandra), ‹talyanca Rehberlik, Yurtd›fl› Seyehat Sigortas›

Fiyata Dahil Olmayanlar: Yurtd›fl› Ç›k›fl Harc› 15 YTL., Ye-
mek ve ‹çecekler ve Her Türden Kiflisel Harcamalar, Vize

Rezervasyon: fiener Macit 
(0212) 253 45 35 - (0532) 408 58 81
mivisletme@superonline.com. www.mimarlikvakfi.org
Ticaret Sicil No: 531209-178791 - Beyo¤lu V.D. 621034542

Mimarlar Odas› Bursa fiubesi taraf›ndan bu sene yir-
mincisi düzenlenen Yap› ve Yaflam Kongresi 19–23
Mart 2008 tarihleri aras›nda Bursa’da gerçeklefltirildi.
"Erk ve Mimarl›k" olarak belirlenen tema kapsam›nda
ekonomik, siyasi ve toplumsal güç mekanizmalar› ile
mimarl›k iliflkisi çeflitli perspektiflerden de¤erlendirildi. 

Toplant›da yap›l› çevrenin oluflumu ve gelifliminde kim-
lerin ne tür etki ve güç alanlar› yaratt›¤› ve mimarl›¤›n
yap›l› çevrenin dönüflümünde ve gelifliminde ne ölçüde
etkili oldu¤u üzerine tart›fl›ld›. Ayr›ca etkinli¤e paralel
olarak kongrenin yap›laca¤› fuar alan›nda, Mimarlar
Odas› Bursa fiubesi ve Tüyap Bursa Fuarc›l›k ortakl›¤›n-
da düzenlenen "Bursa Yap› ve Yaflam Fuar›"n›n yan› s›-
ra pek çok sergi ve mimarl›k ö¤rencileri atölyeleri yer ald›. 

20. Uluslararas› Yap› ve
Yaflam Kongresi Gerçekleflti

Mimarl›k Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi
Torino 2008 Mimarl›k
Kongresi’ne Gezi Düzenliyor
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Kongre

AMAÇ

7. Ulusal Ayd›nlatma Kongresi 27-28 Kas›m 2008 tarih-
lerinde ‹TÜ Taflk›flla binas›nda gerçeklefltirilecektir.
Kongrenin amac›, ayd›nlatma konusunda araflt›rma, ta-
sar›m, uygulama ve üretim gibi de¤iflik alanlarda çal›-
flan kiflileri bir araya getirmek, karfl›l›kl› bilgi, deneyim
aktar›m›n› sa¤lamak ve yeni geliflmeleri ortaya koyarak
tart›flmakt›r.

KONULAR

• Görme ve renk

• Ifl›k ve ›fl›n›m›n fiziksel ölçümü

• ‹ç ayd›nlatma

• D›fl ayd›nlatma

• Ulafl›mda ayd›nlatma ve sinyalizasyon

• Fotobiyoloji ve fotokimya

• Ayd›nlatman›n genel konular› (terminoloji, e¤itim, ay-
d›nlatmada etkin enerji kullan›m›, ayd›nlatma ve sa¤l›k,
›fl›k kaynaklar› ve ayd›nlatma ayg›tlar›n›n geliflimi, vb.)

• Görüntü teknolojisi

Kongre yukar›da s›ralanan konularda bildirilere aç›kt›r.
Çal›flman›n amac›, yöntemi ve beklenen sonuçlar›n›
kapsayan en az 400 kelimelik bildiri özetlerinin Kongre
Sekreterli¤i’ne gönderilmesi gerekmektedir.

KONGRE TAKV‹M‹

Bildiri özetlerinin gönderilme tarihi 11 Nisan 2008

Özet de¤erlendirme sonuçlar›n›n kat›l›mc›lara bildirilme-
si 16 May›s 2008

Bildirilerin son gönderilme tarihi 10 Ekim 2008

B‹L‹MSEL KURUL

Prof. Dr. Mehmet fiener Küçükdo¤u ‹KÜ Müh. ve Mimarl›k Fakültesi

Prof. Müjgan fierefhano¤lu Sözen       YTÜ Mimarl›k Fakültesi

Prof. Dr. Sermin Onaygil ‹TÜ Enerji Enstitüsü

Prof. Dr. Rengin Ünver YTÜ Mimarl›k Fakültesi

Doç. Dr. Leyla Dokuzer Öztürk YTÜ Mimarl›k Fakültesi

Doç. Dr. Alpin Köknel Yener ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mehmet fiener Küçükdo¤u

Prof. Müjgan fierefhano¤lu Sözen

Prof. Dr. Sermin Onaygil

Prof. Dr. Rengin Ünver

Doç. Dr. Leyla Dokuzer Öztürk

Doç. Dr. Alpin Köknel Yener (Sekreterya)

Y.Doç. Dr. Önder Güler

Y.Doç. Dr. Banu Manav

Y.Müh. Kamuran Türko¤lu

Ar. Gör. Emre Erkin (Sekreterya)

7. Ulusal Ayd›nlatma Kongresi 27-28 Kas›m 2008
‹TÜ Taflk›flla Taksim ‹stanbul
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Yap›l› çevre kalitesinin Avrupa’da sürdürülebilir büyüme ve
geliflme için yaflamsal önemde oldu¤unu vurgulamay› ve
mimarl›k mesle¤ini AB gündeminde daha öncelikli bir konu
haline getirmeyi amaçlayan Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE)
10 Nisan 2008’de Belçika-Brüksel’de "Gelece¤i Tasarla-
mak: Pazar ve Yaflam Kalitesi" temal› bir konferans düzen-
ledi. Mimarlar› politikac›lar, merkezi/yerel yöneticiler, eko-
nomistler ve siyaset bilimcilerle biraraya getiren program
sayesinde mimarl›k mesle¤i Avrupa’n›n politik ve ekono-
mik gündeminde yer buldu. Avrupa Komisyonu Baflkan› Jo-
sé Manuel Barroso’nun himayesinde gerçeklefltirilen kon-
feransta, sürdürülebilir geliflimin toplumsal, ekonomik ve
çevresel boyutlar› ve tüm bu boyutlar›n kesiflimindeki kül-
türel boyut ana oturumlar› oluflturuyordu.

ACE Konferans›: Sonuçlar ve Gelecek Vizyonu

Konferansta yap›lan konuflmalar ve de¤erlendirmelerde
öne ç›kan mesajlar k›saca flöyle özetlenebilir:

• Gerek Avrupa genelinde gerekse ulusal ölçekte mi-
marl›k, kent ve yap›l› çevre kalitesi konular›n›n temel bir
politika olarak ele al›nmas› gere¤i; 

• Kamunun yap›l› çevre kalitesinin gelifltirilmesindeki
öncü rolü ve örnek kamu projelerinin önemi; kamu oto-
ritelerinin birer bilgi platformu ve paylafl›m a¤› olarak gö-
rev yapmalar›, farkl› taraflar aras›nda koordinasyon sa¤-
lamalar›, insan ihtiyaçlar›na cevap veren standartlarla
ve örnek projelerle öncü rol oynamalar› ve kaynaklar›
gerçekten ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirmeleri gere¤i; 

• Yap›lar›n ve yap›l› çevrenin kalitesinin ekonomik para-
metrelerle de¤erlendirilemeyece¤i; mimarl›k ve inflaat

hizmetlerinin al›m›nda niteli¤e ba¤l› kriterlerin kullan›l-
mas›n›n gere¤i; 

• Kentle ilgili kararlarda, politikac›lar ve yönetimlerin
farkl› meslek gruplar› ve toplumla diyalog içine girmesi; 

• Kentin planlanmas›n›n özel sektör aktörleri, kamusal
ve politik aktörler, mimarlar, planc›lar ve tasar›mc›lar
aras›nda bir etkileflimden do¤mas› gerekti¤ini ve bu ne-
denle tüm bu taraflar aras›nda ortak bir kentsel kültür
gelifltirilmesi gerekti¤i; 

• Kamu-özel ortakl›klar› gibi, kentin kamusal alanlar›n›
özellefltirmeye yönelik olan ve meslek alanlar›n›n plan-
lama sürecine yeterince girmesini engelleyerek sonuç
ürünün niteli¤inde düflmeye neden olan mekanizmalar-
dan kaç›n›lmas› gere¤i; bunun yerine kamu yarar›na ve
kent için olumlu sonuçlar üreten mekanizmalar›n gelifl-
tirilmesi ihtiyac›. 

ACE Konferans›, mimarl›k mesle¤i ve onun sonuç ürünü
olan yap›l› çevrenin sosyal, ekonomik, çevresel ve kül-
türel boyutlar› aç›s›ndan do¤rudan ve dolayl› sorumluluk
üstlenen Avrupal› politikac›lar ve bürokratlar›n gündemi-
ne mimarl›¤› tafl›mak aç›s›ndan oldukça önemli bir ad›m
oldu. Konferanstan sonraki günlerde yap›lan ACE Genel
Kurulu’ndaki de¤erlendirmelerin ard›ndan ACE üyesi ör-
gütler, ACE Konferans›’n› baflar›l› bulduklar›n› ifade ede-
rek bu konferans›n farkl› konular› ele alacak biçimde
önümüzdeki dönemlerde düzenli olarak gerçeklefltirilmesi
karar›n› ald›lar.

‹letiflim Adresi: www.ace-cae.org
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Konferans

ACE Konferans›’nda Mimarlar Yöneticiler ve Politikac›larla Bulufltu

ma.qxp  5/7/08  1:57 PM  Page 31



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 32

Konferans

Karadeniz Teknik
Üniversitesi Mi-
marl›k Fakültesi ve
Avrupa Sanat Ens-
titüleri Birli¤i (ELIA)
ortakl›¤›nda düzen-
lenen Designtrain
Konferans› 5–7
Haziran tarihlerin-
de Hollanda’n›n
Amsterdam kentin-
de gerçeklefltirile-
cek. Tasar›m E¤iti-
mini Tasarlamak
temas› alt›nda dü-
zenlenecek olan
konferans, mimar-
l›k e¤itiminin birin-
ci senesinde ö¤-

rencilerin tasar›m fikri ile karfl›laflmalar› ve birinci s›n›f
e¤itiminin farkl›l›klar› üzerine tekrardan düflünmeyi ve
farkl› deneyimlerin paylafl›lmas› hedefliyor. Kongre kül-
türel ve bölgesel koflullar alt›nda farkl›l›k gösteren de¤i-
flik e¤itim metotlar›n›n tart›fl›lmas›n›n yan› s›ra yeni dü-
flünceler ve deneylerin sunulmas›na bir ortam yaratma-
y› hedefliyor. 

‹letiflim Adresi: www.designtrain-ldv.com 

02. DESIGNTRAIN Tasar›m
E¤itimini Tasarlamak

5-7 Haziran 2008 / Amsterdam, Hollanda

Konferans›
Yap›-Endüstri Merke-
zi, ekoloji ve sürdürü-
lebilir tasar›m alanla-
r›nda yürüttü¤ü yo¤un

çal›flmalar›n› Yeflil Tasar›m ve Planlama Konferans› ile
gündemde tutmaya devam ediyor. YEM, bu alanda kit-
lesel fark›ndal›k yaratmak ve mimarl›k alan›ndaki ekolo-
jik uygulamalara dikkat çekmek için y›l boyunca sürecek
çeflitli etkinliklere imza atacak. Bu yo¤un çal›flmalar›n›n
ikincisi Yeflil Tasar›m ve Planlama Konferans› dünyaca
tan›nm›fl mimar Dr. Ken Yeang’›n katl›m› ile 23 May›s
2008, Cuma günü saat 19.00’da YEM Etkinlik Merke-
zi’nde gerçekleflecek. Konferans enerji tüketimini azal-
tan kapsam› yal›t›m çözümleri sunan Ode Yal›t›m Ana
Sponsorlu¤unda gerçekleflecek. Dünyada gayrimenkul
sektörünü yönlendiren en önemli organizasyonlardan bi-
ri olan ULI (Urban Land Institute) de konferans› destek-
liyor.

Yeflil Tasar›m ve Planlama Konferans›n› konuya ilgili
yerli yabanc› mimarlar, sivil toplum örgütleri, yat›r›mc›-
lar, malzeme üreticileri ve müteahhitler ile devlet ve ye-
rel yönetim yöneticilerini buluflturacak.

Ode Yal›t›m deste¤i ile yap› sektöründe ekolojik çal›fl-
malar› somut örnekler üzerinden tart›flmaya açacak
olan konferans, ekolojik ve pasif düflük enerjili tasar›m
konusunda uzman ve dünyan›n en ünlü mimarlardan
olan Dr. Ken Yeang’i konuk edecek. 

‹letiflim Adresi: www.yemetkinlik.com/kenyeang

Yeflil Tasar›m ve Planlama
– Dr. Ken Yeang Konferans› 

23 May›s 2008 / 
YEM Etkinlik Merkezi
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Ödül

Mimarl›k dünyas›n›n en prestijli ödüllerinden
biri olan Pritzker Ödülü’nün 2008 senesi için
öngördü¤ü mimar, Fransa’n›n en büyük mi-
marl›k ofislerinden birine sahip olan ve hem
Fransa’ya hem de di¤er pek çok ülkeye yay›l-
m›fl bir proje a¤›na sahip olan Jean Nouvel.
‹lk olarak 1981 senesinde Francois Mitte-
rand dönemi gelifltirme projeleri kapsam›nda

tasarlanacak olan Arap Dünyas› Enstitüsü (Institut du Monde Arabe, IMA) binas› ta-
sar›m› ile üne kavuflan Nouvel, 1994 senesi adaylar›ndan Christian de Portzam-
parc’dan sonra Pritzker Ödülü’nü alan ikinci Frans›z mimar oldu. ‹lk olarak 1970 sen-
sinde kurdu¤u mimarl›k ofisi ile profesyonel mimarl›k hayat›na ad›m atan Nouvel’in
büyük ço¤unlu¤u Fransa’da yer alan projelerinin yan› s›ra Amerika, Japonya, ‹spanya,
‹ngiltere, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin de içinde bulundu¤u pek çok ülkede ya-
p›s› bulunuyor. Önde gelen uluslararas› projeleri aras›nda 2006 senesinde tamamla-
nan Minneapolis’de bulunan Guthrie Tiyatrosu, New York’da MOMA’n›n bitifli¤inde
75 katl› Tour Verre binas›, Barselona’daki Agbar Kulesi, Lyon’daki Opera Binas› ve
Paris’de yer alan Cartier Foundation for Contemporary Art binas›n› saymak mümkün. 

Pritzker jürisinin de ›srarla belirtti¤i gibi Nouvel mimarl›¤›n›n en önemli özelli¤i her pro-
jeye deneysel bir yaklafl›m oluflturabilmesidir. Otuz seneyi aflk›n meslek hayat›nda
mimarl›k prati¤inin ve söyleminin s›n›rlar›n› zorlayan Nouvel, her projesinde risk al-
maktan kaç›nmayan tavr›yla ça¤dafl mimarl›¤›n dilini zenginlefltirmenin yan› s›ra bina-
lar›n tasar›m›ndan yap›m›na kadar pek çok aflamada farkl›l›¤› ve baflar›y› yakalayabil-
mifltir. Tarihsel referanslar› tekrardan ele alarak de¤erlendirmek yerine içinde bulun-
du¤umuz dönemin modern düflüncelerinden, teknolojisinden ve malzemelerinden yo-
la ç›karak bugün mimarl›k alan›nda yapabileceklerimizin s›n›rlar›n› zorlayan Nouvel
için mimarl›kta önceden belirlenmifl hiçbir (a priori) stil mevcut de¤ildir. Bunun yeri-
ne kültür, konum, program, müflteri gibi etkenler ›fl›¤›nda oluflan içerik her yap› için
farkl› stratejiler oluflturulmas›n› tetikler. 

2008 Pritzker Ödülü, The Lord Palumbo baflkanl›¤›nda, Shigeru Ban, Reolf Fehlbaum,
Carlos Jimenez, Victoria Newhouse, Renzo Piano ve Karen Stein’dan oluflan bir jüri
taraf›ndan de¤erlendirildi. Bu seneki ödül töreni Washington DC’de Library of Cong-
ress salonunda, 2 Haziran tarihinde yap›lacak ve bu törende 100 000$’l›k büyük
ödül ve bronz madalya 62 yafl›nda Jean Nouvel’in olacak.  

Tour de Verre
75-story tower for a site adjacent to
the Museum of Modern Art
New York City, NY Courtesy Ateliers
Jean Nouvel 2007-in progress

2008 Pritzker Mimarl›k Ödülü’nün Sahibi 

Jean Nouvel "E¤er bir proje ayn› anda on binlerce baflka proje olabiliyorsa, bundan mutluluk duyar›m"

Jean Nouvel

Institut du Monde Arabe (IMA or Arab World
Institute) 1981-87 Paris, France
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Ödül

Yap›-Endüstri Merkezi’nin (YEM) 40. Kurulufl Y›l Dönü-
mü kapsam›nda, YEM’in birikimini topluma aktarmak ve
Türkiye’de mimari çevreye duyulan ilgiyi artt›rmak ama-
c›yla ilk kez düzenlenen YEM Ödülleri, sahiplerini buldu.
YEM Medya Onur Ödülü, YEM Mimar›n ‹lk Yap›s› Ödülü,
YEM Alt›n Çekül Yap› Ürün Ödülü, YEM Mimari Tasar›m
Ödülü olmak üzere dört ana kategoride düzenlenen
YEM Ödülleri, mimarl›k camias›n› biraraya getiren YEM
40. Kurulufl Y›ldönümü kutlama gecesinde (10 Nisan
2008) verildi. Medya Onur Ödülü, Nuri Çolako¤lu, Oktay
Ekinci, Betül Mardin, Do¤an Tekeli ve Bülend Tuna’dan
oluflan seçici kurul, bir edebiyat ve sanat elefltirmeni
olarak, mimarl›¤›n özellikle kültür ve sanat yönüyle gün-
deme getirilmesine katk›da bulunmas› ve yaz›lar› ile mi-
marl›k tart›flmalar›n›n da sanatsal bir içerik kazanmas›-
na çaba göstermesi nedeniyle Do¤an H›zlan’a verildi.
YEM Medya Onur Jüri Özel Ödülü’ne ise, Türkiye’de
kent dokusunun bilim d›fl› ve toplum yarar›n› gözetme-
yen planlama ve imar kararlar›yla bozulmas› ve kent hu-
kukunun göz ard› edildi¤i, çevreye, kültürel dokulara,
mimarl›k ve flehircilik ilkelerine ayk›r› yap›laflma kararla-

r› karfl›s›nda gösterdikleri duyarl›l›k ve ayn› yöndeki mi-
mari muhalefete bas›nda verdikleri destek ve katk›lar
nedeniyle Melih Afl›k ve Yalç›n Bayer lay›k görüldü. 

Emre Arolat, Prof. Dr. ‹hsan Bilgin, Behruz Çinici, Ayfle
Hasol Erktin ve Orhan fiahinler’den oluflan Mimar›n ‹lk
Yap›s› Ödülü seçici kurulu bu ödülü son befl y›l içinde
ilk yap›s›n› tamamlam›fl olan iki mimar; ‹stanbul’daki
NP12 Evleri ile Bo¤açhan Dündaralp ve Konya’daki Ça-
talhöyük Korugan› ile Sinan Omacan’a verdi.  YEM Mi-
mar›n ‹lk Yap›s› ‹flveren Ödülü ise daha önce infla edil-
mifl yap›s› bulunmayan genç mimarlarla iflbirli¤i yapa-
rak, baflar›l› yap›lar›n gerçeklefltirilmesine olanak veren
Çatalhöyük Korugan›’n›n iflvereni Kültür Bakanl›¤› Çatal-
höyük Araflt›rma Proje Baflkan› olan HODWER ve NP12
Evleri’nin iflvereni Yap› Konut A.fi. Yönetim Kurulu Üye-
si Ülkü Ar›o¤lu’na verildi. Alt›n Çekül Yap› Ürün Ödülü
ise ISIDAÇ 40 - Kalsiyum Aluminatl› Çimento’ya verildi.
Alt›n Çekül Teflvik Ödülü ise, Bluesafe Prosonic ürünü
ile Mardav Yal›t›m ve Sanifoam Sünger’in oldu. 

Son dönem Türk Mimarl›¤› ad›na nitelikli bir seçkiye dik-

YEM Ödülleri Sahiplerini Buldu 

Ortado¤u Teknik Üniversitesi MATPUM Binas›, Abdi Güzer Beysukent’te Konut, Gül Güven Akf›rat Belediye Binas›, Kenan Geyran
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Dünya Habitat Ödülleri 2008

35Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Teslim Tarihi: 1 Haziran 2008

1985 y›l›nda kurulan Dünya Habitat Ödül Program› Gü-
ney ve Kuzey yar›m kürelerde konut üretimi konular›na
pratik, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler ortaya koyan
projelerin de¤erlendirilmesini amaçl›yor. Tasarlanacak
bu yap›lar›n sadece belirlenen spesifik bölgeler için ta-
sarlanmas›n›n yan› s›ra farkl› bölge ve co¤rafyalarda da
uygulanabilir olmas› gerekiyor. 

Yar›flma, bütün mimar ekip ve bireysel kat›l›ma aç›k ol-
mas›n›n yan› s›ra merkezi ve yerel idareler, sivil toplum
örgütleri ve özel sektörün de kat›l›m›n› destekliyor. Ulus-
lararas› bir jüri taraf›ndan de¤erlendirilecek projeler ara-
s›ndan seçilecek iki proje Dünya Habitat Günü etkinlik-
leri kapsam›nda aç›klanacak. Yar›flman›n toplam ödülü
ise 10 000£. 

Yar›flma baflvurular› internet üzerinden 
www.worldhabitatawards.org adresinden yap›labiliyor.
Yar›flman›n son teslim tarihi ise 1 Haziran 2008. 

‹letiflim Adresi: wha@bshf.org

www.worldhabitatawards.org

kat çekmek amac› tafl›yan YEM Mimari Tasar›m Ödülü
için on befl y›l içinde (2003 –2007 y›llar› aras›nda) ya-
p›m› tamamlanm›fl olan nitelikli yap›lar ön elemeden ge-
çirilerek, internet üzerinden oylamaya sunuldu.
3.000’in üzerinde ziyaretçinin oylad›¤› yap›lardan en
çok oy alarak YEM Mimari Tasar›m Ödülleri’ne almaya
hak kazanan isimler flunlar oldu; Ortado¤u Teknik Üni-
versitesi MATPUM Binas› ile Abdi Güzer, Beysukent’te
Konut ile Ven Mimarl›k’tan Gül Güven, Akf›rat Belediye
Binas› ile Geyran Mimarl›k’tan Kenan Geyran, Esenbo-
¤a Havaliman› ile Ercan Çoban, Suzan Esirgen, Süley-
man Bayrak, Ahmet Yertutan ve L Binas› ile Onur Özsoy,
Yüksel Öztürk, K›vanç Gürtafl. 

Esenbo¤a Havaliman›, 
Ercan Çoban, 
Suzan Esirgen, 
Süleyman Bayrak, 
Ahmet Yertutan

L Binas›, 
Onur Özsoy, 
Yüksel Öztürk,
K›vanç Gürtafl. 
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2008 AIA Konut Ödülleri Sahiplerini Buldu 

AIA (Amerikan Mimarlar Derne¤i) taraf›ndan her y›l da¤›-
t›lan ödüllerden ‘Konut’ kategorisinin kazananlar› belli
oldu. Konut tasar›m›n›n en iyilerine da¤›t›lan ödüller, bu
y›l, dört ayr› kategoriden 19 ofise lay›k görüldü. Tek-çift
aile için özel üretilmifl konut, çok say›da aile için konut,
tek-çift aile için seri üretim konut ve özel konut katego-
rilerinde verilen ödülün seçici jürisi flu isimlerden oluflu-

yordu: Sanford Steinberg, AIA, Steinberg Design Colla-

borative; David Jameson, FAIA, David Jameson Archi-

tect; Jane Kolleeny, Architectural Record; Charles F.

McAfee, FAIA, CFM ve Mark McInturff, FAIA, McInturff

Architects. ‘AIA Housing Awards’ 2008’in kazananlar›

ise flöyle:

Tek veya çift aile için özel üretilmifl konut kategorisi:

Lake Tahoe Residence

Nevada, Lake|Flato Architects 

Streeter House

Deephaven, Minnesota, Salmela Architect 

Modern Barn

Wainscott, New York, Leroy Street Studio 

L-Stack House

Fayetteville, Arkansas, Marlon Blackwell Architect

Live/Work Studio II

Pittsburgh, studio d'ARC architect

Laboratory

Omaha, Nebraska, Randy Brown Architects

Wissioming Residence

Glen Echo, Md., Robert M. Gurney, FAIA 

Wildcat Ridge Residence

Snowmass, Colorado, Voorsanger Architects 

Ödül
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Çok say›da aile için üretilmifl konut kategorisi:

The Duke

Scottsdale, Arizona., Circle West Architects

26th Street Low-Income Housing

Santa Monica, Kalifornia, Kanner Architects 

1 Carneros Inn and Courtyard Homes

Napa, Kaliforniya, by William Rawn Associates, Architects

2 Modular: Crabapple Omaha

Nebraska, Randy Brown Architects 

3 Urban Infill

Milwaukee, Johnsen Schmaling Architects

GateHouse

Boston, Hacin + Associates

Front Street, Block 97

New York, Cook+Fox Architects 

25 Bond Street

New York, BKSK Architects

Habitat 825

Bat› Hollywood, Kalifornia, Lorcan O'Herlihy Architects

NoLi Housing

Philadelphia, Erdy McHenry Architecture

Macallen: The Macallen Building Condominiums

Boston, Office dA and Burt Hill

Tek veya çift aile için seri üretim konut kategorisi: Özel konut kategorisi:

1 2

3
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Ulusal Fikir Yar›flmas›
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Yar›flma

Teslim Tarihi: 23.07.2008

Yar›flman›n Konusu

‹zmir’in geleneksel tarihi kent merkezi olan Kemeralt›
Çarfl›s›’nda yer alan yaya dolafl›m alanlar›nda gerekli
donat› elemanlar›yla birlikte bir üst örtü tasar›m›d›r.

Yar›flman›n Yeri ve S›n›rlar›

‹zmir Kemeralt› Kentsel Sit Alan› ile üçüncü derece Ar-
keolojik Sit Alan›nda yer alan ve ekli paftada s›n›rlar› be-
lirtilen Kemeralt› Çarfl›s› bütünü dikkate al›narak öneri-
lecek tasar›mlar ayn› paftada iflaretlenmifl üç farkl› böl-
gede örneklenecektir. 

Yar›flman›n Amac›

Yar›flma alan› içerisinde baflta al›flverifl olmak üzere d›fl
mekân etkinliklerini gerçeklefltirirken gerek kullan›c›la-
r›n gerekse dükkânlar›n karfl›laflt›¤›, özellikle günefl gi-
bi, do¤al koflullara dayal› olumsuz faktörlerin denetim
alt›na al›nmas› ve yaya mekânlar›n›n gerektirdi¤i ça¤dafl
donat› elemanlar›n›n tasar›m önerilerinin üretilmesidir.

Ödüller
8 adet eflde¤er ödül olup, bir ödül 25.000 YTL’dir.

Yar›flma Jürisi

Dan›flman Jüri Üyeleri
Aziz KOCAO⁄LU, ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›

Muzaffer TUNÇA⁄, ‹zmir Konak Belediye Baflkan›

Ali R›za GÜLERMAN,‹zmir Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard›mc›s›

Fügen SELV‹TOPU,‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar ve fiehircilik Dairesi Baflkan›

Hasan TOPAL, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›

Mehmet GÜLAYLAR, Kemeralt› Esnaf Derne¤i Baflkan›

Asil Jüri Üyeleri
Cem AÇIKKOL, Y. Mimar

Mehmet ASATEK‹N, Doç. Dr.

Oktay EK‹NC‹, Y. Mimar

Ahmet EYÜCE (Jüri Baflkan›), Prof. Dr.

Emel GÖKSU, Prof. Dr.

Dürrin SÜER KILIÇ, Dr.

Ersin PÖ⁄ÜN, Y. Müh. Mimar 

Yedek Jüri Üyeleri
Erdal Onur D‹KTAfi, Y. Mimar 

Nursen KAYA, Yrd. Doç. Dr. 

Murat ÖZYILMAZ, Mimar 

Ebru YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. 

Raportörler
Berna BOZKURT, Mimar

Emre GÜNDAY, Mimar

H. Gökhan KUTLU, Dr. ,Mimar

Yar›flma Takvimi
Yar›flma Bafllang›ç Tarihi : 21.04.2008
Son Soru Sorma Tarihi : 09.05.2008, 17.00 
Yan›tlar›n Verilece¤i Son Tarih : 19.05.2008, 17.00
Son Yer Görme Tarihi               : 20.06.2008, 17.00
Tasar›mlar›n Teslim Tarihi : 23.07.2008, 17.00
Jürinin Toplanaca¤› Tarih : 29.07.2008, 09.30
Yar›flman›n Sonuçlar›n›n ‹lan Tarihi : 07.08.2008,   17.00
Sergi Aç›l›fl›, Kolokyum, Ödül Töreni Tarihi ve Yeri: 

06.09.2008,13.00 - ‹zmir Enternasyonal Fuar› 
Serginin Kapan›fl Tarihi : 14.09.2008, 17.00
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YARIfiMA JÜR‹S‹

DANIfiMAN JÜR‹ ÜYELER‹:
U¤ur DO⁄AN, D›fliflleri Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›- Büyükelçi

Mahmut KÜÇÜK, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›

Sad›k YAMAÇ, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›

A.Enver YAYLALI, Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Genel Müdür Yard›mc›s›  

Gürol SÖKMENSÜER, D›fliflleri Bakanl›¤› Genel ‹dari ‹fller Dairesi Baflkan›

ASL‹ JÜR‹ ÜYELER‹:
Do¤an HASOL, Mimar (‹.T.Ü)

M.Özgür  ECEV‹T, Mimar (Münih Teknik Üniversitesi) 

Adnan AKSU, Mimar (G.Ü.M.M.F)

S.Y›lmaz KÜÇÜK, Mimar (K.T.Ü.)

Özhan AKAY, ‹nfl. Müh(G.Ü.M.M.F.) 

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Yap› ‹flleri Genel
Müdürlü¤ünden D›fliflleri Bakanl›¤› Kongre Merkezi Binas›
Mimari Proje Yar›flmas›

Yar›flma

Teslim Tarihi: 01.07.2008

YEDEK JÜR‹ ÜYELER‹:

Ali CENG‹ZKAN, Mimar (O.D.T.Ü)

Elif UZ, Mimar (G.Ü.M.M.F.)

Ayfle AKTÜRK BASIK, ‹nfl. Müh. (K.T.Ü)

RAPORTÖRLER: 

Raziye fiAHAN, Mimar (A.D.M.M.A)

Özay Ülgen, Mimar (Trakya Üniversitesi)

Behiye ÇÖL DO⁄AN, Mimar (Selçuk Üniversitesi)

ÖDÜLLER

1. ÖDÜL (NET)                    : 35.000 YTL

2. ÖDÜL (NET)                    : 30.000 YTL

3. ÖDÜL (NET)                    : 25.000 YTL

MANS‹YONLAR

1. MANS‹YON (NET)             : 20.000 YTL

2. MANS‹YON (NET)             : 20.000 YTL

3. MANS‹YON (NET)             : 20.000 YTL

4. MANS‹YON (NET)             : 20.000 YTL

5. MANS‹YON (NET)             : 20.000 YTL

‹letiflim Adresi:

Raportörlük Tel No : 312 410 16 72 

312 410 16 58

312 410 16 70

Merkez Saymanl›k  Tel  No : 312 430 35 70 /122

fiartname ve eklerine www.bayindirlik.gov.tr adresinde
"Duyurular"  bölümünden ulafl›labilir.

D›fliflleri Bakanl›¤›
Kongre Merkezi Bina-
s› mimari projelerinin
elde edilmesi ifli, Ka-
mu ‹hale Kurumu tara-
f›ndan 24 Aral›k 2002
tarih ve 24973 say›l›
Resmi Gazete’de ya-
y›mlanan "Mimarl›k,
Peyzaj Mimarl›¤›, Mü-
hendislik, Kentsel Ta-

sar›m Projeleri, fiehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat
Eserleri Yar›flmalar› Yönetmeli¤i" kurallar› içinde, ser-
best, ulusal ve tek kademeli olarak yar›flmaya ç›kar›l-
m›flt›r. Bu yar›flmaya Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i üyesi mimarlar kat›labilir. 
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Yar›flma

Fethiye Belediyesi Al›flverifl ve Yaflam Merkezi 
Ulusal Mimari Proje Yar›flmas›

Son Baflvuru Tarihi:27.05.2008

Fethiye Belediyesi, Al›flverifl ve Yaflam Merkezi Mimari
Proje Yar›flmas› düzenliyor. Serbest, ulusal ve tek kade-
meli olan yar›flmaya, Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i üyesi mimarlar kat›labiliyor.

JÜR‹ ÜYELER‹

DANIfiMAN JÜR‹ ÜYELER‹
Behçet Saatc›, Belediye Baflkan›

Durcan Kaya, Fethiye Belediyesi ‹mar Müdürü

Cahit Engin, Mimar - TMMOB Fethiye Temsilcili¤i Baflkan›

Mustafa fi›kman, ‹nfl.Y.Müh. - TMMOB Fethiye Temsilcili¤i Baflkan›

T.Cengiz Kaman, Özel Çevre Koruma Kurumu Baflkanl›¤›

Etüd Plan Proje Uygulama Dairesi Baflkanl›¤›

ASL‹ JÜR‹ ÜYELER‹
Mustafa Mürflit Günday, ADMMA Mimar - Jüri Baflkan›

Bahriye Gönül Tavman, ADMMA Y.Mimar

Hayri Anamurluo¤lu, G.Ü. Mimar

Ali Osman Öztürk, ODTÜ Y.Mimar

M. Atilla Eser, ‹TÜ ‹nfl.Y.Müh.

YEDEK JÜR‹ ÜYELER‹
Günay Solak, A.Ü. Mimar

Zafer Akdemir, YTÜ Mimar

Mustafa Karaca, YTÜ ‹nfl.Y.Müh.

RAPORTÖRLER
Güzide Özkaya, D.E.Ü. fiehir Planc›s›

Aylin Büber, S.D.Ü. Mimar

ÖDÜLLER
Birinci Ödül (Net) : 30.000 YTL 

‹kinci Ödül (Net) : 25.000 YTL

Üçüncü Ödüle (Net) : 20.000 YTL

5 Adet Mansiyon (Her Birine Net) : 10.000 YTL

5 Adet Sat›nalma (Her Birine Net) : 5.000 YTL 

Yar›flma flartnamesi ve eklerini almak için elden veya
posta ile Ziraat Bankas› Fethiye fiubesi 38324164-
5001 numaral› hesab›na 50 YTL yat›r›ld›¤›n› gösteren
ve yar›flmac›n›n ad›n› ihtiva eden makbuz ile Fethiye Be-
lediyesi Al›flverifl ve Yaflam Merkezi Ulusal Mimari Pro-
je Yar›flmas› Raportörlü¤üne (Cumhuriyet Mah. Atatürk
Cad.NO:17 Fethiye) müracaatlar›nda flartname kendile-
rine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacakt›r.
fiartname 27 May›s 2008 Sal› gününe kadar sat›n
al›nabilir. 

‹letiflim Adresi: www.fethiye.bel.tr
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Yar›flma

Leonardini Ahflap Oyuncak
Tasar›m Yar›flmas› Baflvuru
Süresi Uzat›ld›

Teslim Tarihi: 14 May›s 2008

Oyunun önemini ön plana ç›karmak ve daha yarat›c› ne-
siller yetiflmesine katk›da bulunmak amac›yla
2005’den beri faaliyette bulunan Leonardini, gelenek-
sel oyuncaklar› yeniden yorumlayarak üretimini sa¤la-
mak ve yurtd›fl›na ihraç etmek amac›yla genç tasar›mc›-
lara aç›k ahflap oyuncak tasar›m› yar›flmas›n›n baflvuru-
su süresi üniversite ö¤rencilerinden gelen talep üzerine
14 May›s 2008 akflam›na kadar uzat›ld›… 

Mimar – flair Cengiz Bektafl, ressam – foto¤raf sanatç›-
s› ‹rfan Ertel, araflt›rmac›- koleksiyoner Sabiha Tansu¤,
yazar-flair Sunay Ak›n’›n yan› s›ra Aziz Uygur (7 yafl), De-
niz Tankurt (9 yafl) ve Irmak Tankurt’tan  (6 yafl) oluflan
seçici kurul ilk üçe giren ekipleri ve mansiyon kazanan-
lar› 19 May›s 2008’de aç›klayacak. Birincilik Ödülü  5
bin, ‹kincilik Ödülü 3 bin, Üçüncülük Ödülü 2 bin YTL
olarak belirlendi. Mansiyon 1 ve Mansiyon 2 kazananla-
ra ise biner YTL ödenecek. Detayl› bilgi edinmek ve
yar›flmaya kat›lmak için www.leonardini.com.tr’ye bafl-
vurabilirsiniz.

‹klime Uyumlu Temiz Enerji
Bilinçli Ev Tasar›m› Yar›flmas› 
Genel Kurallar 

1. Bu yar›flma üniversite ö¤rencilerine aç›kt›r. Grup olarak
baflvurulabilir.
2. Tasar›mda iklime uyumlulukta gözönüne al›nan koflullar
belirtilmeli ve temiz enerji kullan›m›n›n ayr›nt›s› verilmelidir. 
3. Baflvurular›n, daha önce bir yar›flmada ödül kazanma-
m›fl olmas› gereklidir.
4. Baflvuran kiflinin/kiflilerin aç›k adresi ve e-posta adres-
leri baflvuruda belirtilmelidir.
5. Yap›lacak tasar›m›n çizimleri ve aç›klamalar› baflvuruda
birlikte gönderilmelidir. 
6. Gönderim e-posta ile yada posta ile yap›labilir. 
e-posta: feray@hacettepe.edu.tr
Posta adresi: Prof. Dr. Aynur Eray, Hacettepe Üniversitesi
Fizik Mühendisli¤i Bölümü, Beytepe 06800 Ankara
7. Son gönderim 12 Eylül 2008 günü çal›flma saati sonudur.
8. Tasar›m›n aç›klamalar›nda, tasar›mda ele al›nan konula-
r›n nedenleri aç›k olarak belirtilmelidir.
9. Baflvurular bir Seçici Kuruluca incelenecek ve ödüle de-
¤er görülenler sahiplerine bildirilecektir.
10. Gerekli görülürse, Seçici Kurul baflvuru sahibinden/sa-
hiplerinden ek bilgi isteyebilir.
11. Ödül töreni, "1. Uluslar aras› Kat›l›ml› Temiz Enerji Ku-
rultay›" süresinde (15-17 Ekim 2008) yap›lacakt›r. Tören
öncesi, ödüle de¤er görülen tasar›mlarla ilgili en çok 8 da-
kikal›k bir sunum "1. Temiz Enerji Gençlik Kurultay›"nda
baflvuru sahibince yap›lacakt›r.
12. Ödüle de¤er görülen tasar›mlar Kurultay süresince ser-
gilenecektir.
13. Ödüle de¤er görülen tasar›mlarla ilgili bilgiler, konuyla
ilgili kurumlara gönderilecektir.
14. Gönderilen tasar›mlar uygulamaya geçerse, bu yar›fl-
maya kat›ld›klar›; e¤er ödül ald›lar ise, bu yar›flmada ödül
ald›klar› belirtilecektir.
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Sinan’a Sayg› Foto¤raf Yar›flmas› Sonuçland›

Çekül Vakf› taraf›ndan düzenlenen ve Mimar Sinan'›n
farkl› eserlerindeki say›s›z yorumu, "Sinan'a Sayg›" pro-
jesi kapsam›nda bir araya getirmeyi hedefleyen foto¤raf
yar›flmas› sonuçland›. Multi Turkmall'un kurumsal des-
te¤i ile ÇEKÜL Vakf› taraf›ndan yürütülen yar›flma so-
nuçlar› 27 Mart Perflembe günü Ayasofya Müzesi'nde
yap›lan bas›n toplant›s›yla aç›kland›. 

15 Aral›k-28 fiubat tarihleri aras›nda Sinan ve Yaflam,
Korunamayan Sinan ve Kubbelerin Mimar› olmak üzere
üç ayr› temada gerçeklefltirilen yar›flmaya; ‹stanbul'dan
Kayseri'ye, Edirne'den Van'a, Sofya'dan fiam'a, Si-
nan'›n eserlerinin bulundu¤u kentlerden 500'ün üzerin-

de foto¤raf kat›ld›. Foto¤raflar, 11 Mart 2008 tarihinden
bafllayarak internet üzerinden herkese aç›k bir oylama
ile de¤erlendirildi. 

21 Mart 2008 tarihine kadar devam eden de¤erlendir-
me sonunda, Sinan ve Yaflam kategorisinde Uygar Kor-
ça'n›n Edirne'deki Sultan Selim (Selimiye) Camisi ile
Ustan›n Mührü adl› foto¤raf›, Kubbelerin Mimar› bölü-
münde Muhsin Divan'›n ‹stanbul'daki Sultan Süleyman
(Süleymaniye) Camisi ile Sinan 3 adl› foto¤raf›,
Korunamayan Sinan kategorisinde ise Ayd›n M›zrak'›n
Van'daki Hüsrevpafla Camisi ile Van Hüsrevpafla
Camisi adl› foto¤raf› birinci oldu.

Uygar Korça “Ustan›n Mührü” Ayd›n M›zrak ” Van'daki Hüsrevpafla Camisi”Muhsin Divan “Süleymaniye Camisi”

Yar›flma
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Yar›flma

Delta Mobilya Deko-
rasyon San. Ve Tic.
A.fi. taraf›ndan düzen-
lenen "Delta Tasar›m
Yar›flmas›" n›n amac›:
Mobilya kavramlar›
içinde ‘Ofis Mobilyala-
r›n›n’ konumunu ve
önemini ortaya koy-
mak, Türk Ofis Mobil-
yalar› sektörünün kali-
tesini yükseltmek ve
kimlik kazanmas›n›
desteklemek, Türki-
ye’de Ofis Mobilyalar›
sektörünün ulusal bo-
yuttaki geliflimine

uluslar aras› yeni geliflimler paralelinde katk›da bulun-
mak, Ofis Mobilyalar› alan›nda yarat›c› e¤itimi destek-
lerken, genç tasar›mc› adaylar›n› sektöre kazand›rmakt›r. 

‘Delta Tasar›m Yar›flmas›n›n’ konusu: "Gelecek Ofisleri
‹çin Yeni Fikirler" olarak kavramlaflm›flt›r.  Yar›flmaya
‘Aç›k Sistem Ofis Mobilyalar›’ ve ‘Yönetici Odas› için
Ofis Mobilyas› Tak›mlar›’ konular›ndaki tasar›mlar kat›-
labilir. Yar›flma ofis ortamlar›ndaki çal›flma mekânlar›-
n›n ça¤dafl geliflimlerini, yeniliklerle destekleyen mobil-
yalar›n tasarlanmas›na yöneliktir. Mobilyalar›n, aç›k ofis
sistemlerinde ve yönetici odalar›nda gelece¤e yönelik
ve ça¤dafl çal›flma tarzlar›na yeni yorumlar getiren, ko-
lay tafl›nabilen, montaj ve demontaj kolayl›¤› sa¤layan,
çal›fl›lan ofis ortamlar›n›n gelece¤e yönelik, yeni ürün
kullan›m senaryolar›n›, kimliklerini yans›tabilen kavram-
lar› içermesi ve üretilebilir olmas› beklenmektedir. 

Gelecek Ofisler ‹çin Yeni Fikirler Tasar›m Yar›flmas›
Son Baflvuru Tarihi :22.11.2008

Ödüller 

Birincilik Ödülü :  5.000,00 YTL 
‹kincilik Ödülü :  2.500,00 YTL 
Üçüncülük Ödülü :  1.500,00 YTL 
Mansiyon (3 adet) :    500,00 YTL 

Jüri Üyeleri 

Yalç›n Özel, Prof. Dr. (MÜ – GSF- ‹çmimarl›k Bölümü) –Jüri Baflkan›

Meltem Eti Proto Özel, Prof. Dr. (MÜ – GSF- ‹çmimarl›k Bölüm Baflkan›) 

Seçil fiat›r, Doç. Dr. (‹.T.Ü.- Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü)  

Nazan BORA, Yrd. Doç. Dr. (Y.Ü.-GSF- Endüstri Tasar›m› Bölüm Baflkan›)

Aziz Sar›yer (Tasar›mc›)

Tanju Özelgin (Tasar›mc›)

Ali Bakova (Tasar›mc›)

Raportör 

Ayflegül Erman ( DELTA Mobilya ) 

Eda Baflak Güzey ( DELTA Mobilya ) 

Baflvuru dosyalar›, en geç 22 KASIM 2008 Cumartesi
günü, 18:00’e kadar Delta  Mobilya Ayaza¤a showro-
omuna  elden ya da iadeli taahhütlü posta ile ulaflt›r›la-
cakt›r. 

Adres: Maslak Köyü Yolu No: 10 Ayaza¤a -  ‹stanbul 

Bu tarihten sonra teslim edilecek projeler kabul edilme-
yecektir. Postada kaybolan veya zarar gören dosyalardan
Delta Mobilya Dek. San. Ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.  

Yar›flma sonuçlar› ve ödül töreni hakk›nda tüm bilgiler
11 OCAK 2009 tarihinde www.deltamobilya.com inter-
net sitemizden duyurulacakt›r.

‹letiflim Adresi: www.deltamobilya.com
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Haber

16.03.2007 gün ve 26464 say›l› Resmi Gazete' de ya-
y›nlanan "6831 say›l› Orman Kanunu'nun 2. maddesi-
nin (A) bendine göre Orman S›n›rlar› D›fl›na Ç›kar›lacak
Yerler Hakk›nda Yönetmelik"in baz› maddelerinin iptali
ve yürütmesinin durdurulmas› istemiyle aç›lan davada,
Dan›fltay Sekizinci Dairesi yürütmeyi durdurma karar›
verdi.

Söz konusu yönetmeli¤in iptali istemiyle hem TMMOB
Peyzaj Mimarlar› Odas› hem de Türk Mühendis ve Mi-
mar Odalar› Birli¤i dava açm›flt›. Dan›fltay Sekizinci Da-
iresi, Peyzaj Mimarlar› Odas› taraf›ndan aç›lan davada
yürütmeyi durdurma karar› vermesi sebebiyle
TMMOB'nin davas›nda ayr›ca karar vermeye gerek gör-
medi.

Yarg›dan "2-A" ‹çin
Yürütmeyi Durdurma

ANKARA - Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, 5751 say›l› "Top-
rak Koruma ve Arazi Kullan›m› Kanunu ile Mera Kanunun-
da De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunu onaylad›. Ka-
nun, Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi. Kanu-
na göre, 11 Ekim 2004 tarihinden önce, gerekli izinler al›n-
madan tar›m d›fl› amaçla kullan›ma aç›lan arazilerin, "Ta-
r›msal bütünlü¤ü bozmamas›" halinde, "‹stenilen amaç"
ile kullan›m›na izin verilecek. 

Bu izin için, düzenlemenin yürürlü¤e girdi¤i tarihinden itiba-
ren 1 y›l içinde Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›na baflvurulma-
s›, haz›rlanacak Toprak Koruma Projesine uyulmas› ve ta-
r›m d›fl› kullan›lan tar›m arazilerinin her metre karesi için 5
YTL ödenmesi flart› aranacak.

Bu arazi ve tesislerin istenilen amaçla kullan›m› için çeflit-
li kurumlardan al›nmas› gerekli ruhsat, izin gibi ifllemler
için Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›na baflvurulacak.

Baflvuru tarihinden itibaren 2 y›l içerisinde ifllemler ta-
mamlan›ncaya kadar baflvuru sahipleri faaliyetlerine de-
vam edecek. Bu süreler içerisinde gerekli izinleri alama-
yanlar›n üretim faaliyetleri, ilgili idarelerce durdurulacak.
Tar›m arazisi niteli¤inden ç›kar›lan araziler, ilgili kurulufllarca
baflvuru sahibinin iste¤i do¤rultusunda niteli¤ini de¤ifltirecek.

Tar›m arazileri üzerinde, Enerji Piyasas› Düzenleme Kuru-
mu’nun talebi üzerine, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
kullan›m›yla ilgili yat›r›mlar ile jeotermal kaynakl› teknolojik
sera yat›r›mlar› için yer tahsisi yap›labilecek. 

Yasa, Bursa’da tar›m arazisi üzerine kurulu Cargill firmas›-
na af getirdi¤i gerekçesiyle muhalefetin yo¤un elefltirile-
rine hedef olmufltu.

Kaynak: www.ntvmsnbc.com

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, tar›m arazilerinde kuru-
lan fabrika ve tesislere yeflil ›fl›k yakan yasay› onayla-
d›. Yasa, Cargill flirketine af getirdi¤i gerekçesiyle
tepki çekiyordu.

Gül’den ‘Cargill Yasas›’na Onay

2008 y›l›
ajandan›z›

Odam›zdan alabilirsiniz

2007 y›l› aidat›n›
ödeyen üyelerimiz;
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TMMOB Elektrik ve Maki-
na Mühendisleri Odalar›
asansör disiplinine iliflkin
seminer, sempozyum ve
kongre çal›flmalar›n›
1993 y›l›ndan itibaren ‹z-
mir‘de Asansör Semineri
ve Sempozyumu, ‹stan-
bul‘da ‹letim Makinalar›
Kongre ve Sergisi etkinlik-
leri ile bafllatm›flt›r. 

Asansör Sempozyumu'2008 Bildiri Konular›

• Asansörler 
• Yürüyen Merdivenler/Yolcu Bantlar› 
• Teleferikler 
• Sistem Güvenli¤i ve Enerji Tasarrufu 
• Kumanda ve Kontrol Sistemleri 
• Kullan›c› Güvenli¤i 
• Bak›m, Koruyucu Bak›m ve Ar›za ‹zleme Sistemleri 
• Asansörlerin Tasar›m› ve Projelendirilmesi 
• Periyodik Kontroller 
• CE ‹flaretlemesindeki Sürecin De¤erlendirilmesi 
• Asansör Yönetmeli¤i ve Uygulamalar› 
• Mevcut Asansörlerin ‹yilefltirilmesi 
• Engelli Kullan›m›na Yönelik Uygulamalar 
• Makina Emniyeti Yönetmeli¤i Kapsam›nda Kald›rma
Sistemleri 
• Acil Durumlar ve Özellikli Asansörler 
• Teknik Eleman E¤itimi

‹letiflim Adresi: www.emo.org.tr

Asansör Sempozyumu 2008
23-24-25 May›s 2008 /
‹zmir Fuar Alan› - 1/A Salonu 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
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fiube Kütüphanemize Yeni Gelen Yay›nlar

‹nflaat Mühendislerinin Vergisel Yükümlülükleri TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Sanayi Yap›lar›nda Yal›t›m: Is›-Ses-Yang›n       ‹zocam

Sa¤l›k Yap›lar›nda Yal›t›m: Is›-Ses-Yang›n ‹zocam

Kamondo Han Emine Çi¤dem Tugay-Mehmet Selim Tugay

Metamorfoz Ankara: Yitik Zamanlar›n Kenti TMMOB Mimarlar Odas› Ankara fiubesi

XXV. Mimarl›k Okullar› Bölüm Baflkanlar› ‹letiflim Grubu Toplant›s› 
5-6 Kas›m 2007 Gazi Üniversitesi / Ankara TMMOB Mimarlar Odas› Genel Merkezi

TMMOB Mimarlar Odas› Ordu fiubesi 7.Dönem Çal›flma Raporu            TMMOB Mimarlar Odas› Ordu fiubesi

TMMOB Mimarlar Odas› Ankara fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu TMMOB Mimarlar Odas› Ankara fiubesi

TMMOB Mimarlar Odas› Trabzon fiubesi 11. Dönem Çal›flma Raporu TMMOB Mimarlar Odas› Trabzon fiubesi

TMMOB Mimarlar Odas› Samsun fiubesi 9. Dönem Çal›flma Raporu TMMOB Mimarlar Odas› Samsun fiubesi

TMMOB Mimarlar Odas› Mersin fiubesi 9. Dönem Faaliyet Raporu              TMMOB Mimarlar Odas› Mersin fiubesi

TMMOB Mimarlar Odas› Bursa fiubesi 11. Dönem Çal›flma Raporu TMMOB Mimarlar Odas› Bursa fiubesi

TMMOB Mimarlar Odas› Mu¤la fiubesi 1. Dönem Çal›flma Raporu TMMOB Mimarlar Odas› Mu¤la fiubesi

Günefl Kent Çetin Göksu

Küresel Is›nma Ve Türkiye’nin Günefl Projeleri Çetin Göksu

Turkish Natural Stone Archive 2008=Türkiye Do¤al Tafllar› ‹stanbul Maden ‹hracatç›lar› Birli¤i

Innovative Apartment Buildings Carles Broto

20 Houses By Twenty Architects  Mercedes Daguerre

Temel Mimari Tasar›m Elemanlar› Mehmet Türeyen

Bilimsel Araflt›rma Yöntemlerinin Bir Mimari Araflt›rmadan Örneklerle Rapor ve 
Tezlerin Kurgusuna Uygun Bir Dizi ‹çinde Tan›t›m› Mehmet Türeyen

Adnan Menderes Üniversitesi Kampusü ve Yap›lar›Tasar›m: Mehmet Türeyen

Tasar›m: 1980’li Y›llarda Gerçeklefltirilen Çal›flmalardan Bir Kesit Mehmet Türeyen

Lisans Düzeyindeki Mimari Tasar›m Derslerinin Amaçlar›n›n ve 
‹çeriklerinin Belirlenmesi ‹le ‹lgili Bir Öneri Mehmet Türeyen

The Differences in the Satisfaction of Designers and 
Users on The Performances of Learning Spaces with Distinctive Characteristics Mehmet Türeyen

Okul Konumu Seçimi ve Tasar›m› ‹lkeleri Mehmet Türeyen

De¤iflik E¤itim Mekanlar›n›n ve De¤iflik E¤itim Yöntemlerinin Ö¤renim Üzerindeki 
Etkilerinin Ölçülmesine ‹liflkin Deneysel Bir Öneri Mehmet Türeyen
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Araflt›rma-Gelifltirme Proje ve Önerilerinden Bir Kesit Mehmet Türeyen

Effect of Non-Intellective Factors on the Academic Achievements of Students in Architectural Schools Mehmet Türeyen

TOK‹ Konut Uygulamalar› Özeti: Hedefimiz 500.000 Konut TOK‹

Evrensel Expo 2015 ‹zmir Türkiye: Daha ‹yi Bir Dünya ‹çin Yeni Yollar Herkes ‹çin Sa¤l›k

Çocuk ve Mimarl›k: Toplumsal Bir E¤itim Modeli TMMOB Mimarlar Odas› Ankara fiubesi

‹nsan, Meslek, Kent TMMOB Mimarlar Odas› Ankara fiubesi Malatya Temsilcili¤i

Mimarl›k ve Kent Buluflmalar› Mu¤la "K›y› Kentleri ve Mimarl›k" TMMOB Mimarlar Odas›

Dünya Mimarl›¤›ndan: Kurumsal Aç›l›mlar, Düflünceler, Uygulamalar TMMOB Mimarlar Odas› Ankara fiubesi

Mimarl›k ve Kent Buluflmalar›: Mu¤la Tema: K›y› Planlamas› ve Mimarl›k TMMOB Mimarlar Odas›

Bauwelt Dergisi 2008 y›l› aboneli¤i (Haftal›k Dergi)

1. Sürekli Mesleki Geliflim Çal›fltay› "‹lkeler ve Uygulamalar" Mimarlar Odas› Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi

‹flyeri Temsilcileri Buluflmas›-1: De¤iflen Türkiye Dönüflen Mimarl›k Çal›flma ve 

Mimarl›k Meslek Hukukuna Bak›fllar            TMMOB Mimarlar Odas› ‹flyeri Temsilcilikleri Eflgüdüm Komitesi (‹TEK)

‹flyeri Temsilcileri Buluflmas›-2: Toplum/ Mimarl›k ve 

‹stihdam Politikalar›na Bak›fllar TMMOB Mimarlar Odas› ‹flyeri Temsilcilikleri Eflgüdüm Komitesi (‹TEK)  

XX.Uluslararas› Yap› ve Yaflam Kongresi: Erk ve Mimarl›k Bildiriler TMMOB Mimarlar Odas› Bursa fiubesi

Kentlerde ve Yap›larda Alüminyum : Beflinci Cephe-Çat›lar / 2007 TMMOB Mimarlar Odas› Bursa fiubesi

2008 Y›l› Vergi Takvimi Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Mimarlar›n Vergisel Yükümlülükleri    Haz›rlayan: Aykut Kolatar Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Mimarlar Odas› 40.Dönem Çal›flma Raporu 2006-2008 TMMOB Mimarlar Odas› Genel Merkezi

Bursa Yerel Gündem 21 "Gönüllü Hareketin Öncü Program›" Bursa Büyükflehir Belediyesi

3. Bin Y›lda Yaflayan Osmanl› Köyü-Cumal›k›z›k Fikir Proje Yar›flmas› Kitab› Y›ld›r›m Belediyesi  2007

Çat› Sistemlerinin E¤itimi Ders Notlar› Haz›rlayan: Mehmet Öztürk

Çat› Kaplama Malzemeleri Uygulama Detaylar› K›lavuzu ÇATIDER

TMMOB Türkiye’de Özellefltirme Gerçe¤i Sempozyumu II TMMOB

Mimarl›k ve Kent Buluflmalar› 6 : Eskiflehir TMMOB Mimarlar Odas›

Geçmifli Derlemek Gelece¤i Kurgulamak: Mimarlar Odas› Gündeminden Yaz›lar Bülend Tuna
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HABERLER
Yerel Süreli Yay›n  •  Ayda Bir Yay›mlan›r
Yay›n Yeri: 1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R
Tel: (0.232) 463 66 25 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr • http://www.izmimod.org.tr
SAYI : 2008/4 Bask› Tarihi: 08/05/2008
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‹

Yitirdiklerimiz

Bodrum Belediyesi eski meclis üyelerin-
den ve baflkan yard›mc›lar›ndan Mimar ve
fiehir Planc›s› Öktem ‹ren’i 26 Mart Çar-
flamba günü sabaha karfl› kaybettik.  

Uzun y›llar Mimarlar Odas› Bodrum Tem-
silcili¤i'nde baflkanl›k yapan ‹ren, 1717
sicil numaras› ile odam›za kay›tl› idi.

1935 ‹stanbul do¤umlu Öktem ‹ren, ‹TÜ
Mimarl›k Fakültesi'nden 1960 y›l›nda me-
zun olmufltu. 

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

Öktem ‹ren’i Kaybettik

‹stanbul Modern’in Londra Tasa-
r›m Müzesi ile iflbirli¤i içinde ger-
çeklefltirdi¤i "Tasar›m Kentleri"
sergisi 23 Nisan’da aç›l›yor. Kü-
ratörlü¤ünü Londra Tasar›m Mü-
zesi Müdürü Deyan Sudjic’in
üstlendi¤i, 23 Nisan 2008 – 10
A¤ustos 2008 tarihleri aras›nda
‹stanbul Modern’de izleyicilerle
buluflacak olan sergi, 5 Eylül
2008 – 4 Ocak 2009 tarihleri

aras›nda da Londra Tasar›m Müzesi’nde yer alacak.

"Tasar›m Kentleri" sergisi, ça¤dafl tasar›m›n serüvenini,
uluslararas› anlamda yedi kilit kente ve bu kentlerin ta-
sar›m›n geliflimindeki belirleyici konumlar›na odaklana-
rak anlat›yor. 1851 y›l›ndaki "Büyük Sergi" zaman›n›n
Londra’s›ndan bafllayan sergi, 1908 y›l›n›n Adolf Loos’lu
Viyana’s›na, 1928’de Dessau’da kurulan Bauhaus’a,
1936 y›l›n›n Le Corbusier’li Paris’ine do¤ru ilerliyor. 2.
Dünya Savafl› sonras› dönem ise, 1949 y›l›n›n Charles
ve Ray Eames’li Los Angeles’›na, 1957 y›l›n›n Milano’su-
na ve 1987’de büyük bir geliflme gösteren Tokyo’ya ula-
fl›yor. Sergi, sonunda yine bafla dönerek çemberi tamam-
l›yor ve bir kez daha, bugün dünyan›n en önde gelen ta-
sar›m merkezi olan, Ron Arad, Zaha Hadid, Ross Loveg-
rove, Jasper Morrison ve daha birçok öncü tasar›mc›n›n
yaflamakta oldu¤u Londra ile sona eriyor.

Tasar›m Kentleri Sergisi
‹stanbul Modern’de
23 Nisan - 10 A¤ustos 2008 
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