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Gündem

Mimarlar Odas› 40. Dönem I. Merkez Dan›flma
Kurulu, 25-26 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda,
Mimarl›k Hakk›nda Kanun ve Türkiye Mimarl›k
Politikas›’n›n tart›fl›ld›¤› gündemle Denizli’de top-
lanm›flt›. II. Dan›flma Kurulu ise, 31 Mart - 1 Ni-
san 2007 tarihlerinde mesleki denetim sistemi-
nin de¤erlendirilmesi ve uygulamalar› ana günde-
mi ile Antalya’da topland›. Dan›flma Kurulu aç›l›fl
konuflmas›n› gerçeklefltiren MUDK Merkez Yöne-
tim Kurulu sorumlusu Aysel Çetinsoy, toplant›n›n
gündemini mesleki denetim sisteminin bütün
olarak de¤erlendirilmesi ve iflleyiflle ilgili öner-
melerin tart›fl›lmas› olarak aç›l›mlarken, mesleki
denetim uygulamalar›nda karfl›lafl›lan sorunlar›n
dile getirilmesi ve iflleyiflle ilgili farkl›l›klar›n orta-
dan kalkmas› için çal›fl›lmas›n›n önemini vurgu-
lad›. ‹lk günkü oturumlarda tart›fl›lan gündem
maddelerini Serbest Mimarl›k Hizmetleri Uygula-
ma, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤i ve
fiartnameleri ve Oda D›fl› Mevzuat ve Kamu Ku-
rumlar›ndaki Uygulamalara iliflkin de¤erlendirme-
ler oluflturdu. Her konu bafll›¤›nda MUDK üyesi
Fikret O¤uz, tart›flmaya aç›lan konunun çerçeve-
sini çizen ve konu üzerine yap›lm›fl olan istatis-
tik verilerin ortaya kondu¤u sunufllar gerçeklefl-
tirdi. Dan›flma Kurulu’nun ikinci gününde ise,
mesleki denetim uygulamalar›n›n de¤erlendiril-
mesi kapsam›nda, kat›l›mc›lar uygulama
deneyimleri ve s›k›nt›lar› konusunda görüfl al›fl-
veriflinde bulundular.

Mimarlar Odas› 40. Dönem II. Merkez Dan›flma Kurulu
Toplant›s› Antalya’da Gerçeklefltirildi



TMMOB Mimarlar Odas›, 3621 Say›l› K›y› Kanunu’nda
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›’n› incele-
yerek bir rapor haz›rlam›flt›r.

04.04.1990 tarihinde TBMM taraf›ndan kabul edilen
3621 say›l› K›y› Kanunu’nun yeni koflullara uyarlanmas›
amac›yla de¤ifltirilmesi öngörülmüfl, bu amaçla Bay›n-
d›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›, Teknik Araflt›rma ve Uygulama
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yeni bir tasar› tasla¤› haz›r-
lanm›flt›r.

Yap›lmas› öngörülen bu de¤ifliklikler TMMOB Mimarlar
Odas›’n›n oluflturdu¤u bir çal›flma grubu taraf›ndan ele
al›nm›fl ve bir görüfl oluflturulmufltur. Bu görüfl ayr›ca
"Türkiye Mimarl›k Politikas›na Do¤ru Mimarl›k ve Kent
Buluflmalar› etkinli¤imizin" dördüncüsü olan ve 10 Mart
2007 tarihinde Mu¤la’da gerçeklefltirilen "KIYI PLANLA-
MASI VE M‹MARLIK" toplant›s›nda, uzmanlar›n sunduk-
lar› de¤erlendirmelerle zenginlefltirilmifltir.
TMMOB Mimarlar Odas›, tasar›y› de¤erlendirirken flu te-
mel ilkeleri benimsemektedir:
1. K›y› karfl›l›k ödenmeksizin herkesin serbestçe yarar-
lanabilece¤i bir aland›r. Halk›n k›y›dan, sudan, görü-
nümden yararlanmas› engellenemez,
2. K›y›lar›m›z›n çok büyük bir bölümü içerdikleri de¤er-
lerle, evrensel ve ulusal ölçekte tan›m› yap›lm›fl do¤al

miras niteli¤i tafl›maktad›r,
3. K›y›larla ilgili olarak getirilecek her karar toplum yara-
r›na olmal›d›r ve k›y› ve sahil fleritlerinden yararlanma
öncelikle kamu yarar› gözetilerek sa¤lanmal›d›r,
4. K›y›lar, sahil fleritleri ve onlar›n devam› olan di¤er
alanlar bütüncül bir planlama anlay›fl› içinde ele al›nma-
l›d›r,
5. E¤er bir mekânsal düzenleme ve yap›laflma gereki-
yorsa, sadece k›y›dan yararlanmay› sa¤layacak ya da k›-
y›dan baflka yerde oluflturulamayacak tesisler ölçe¤in-
de tutulmal›d›r,
Kanun de¤iflikli¤i bu ilkeler ›fl›¤›nda incelendi¤inde, ba-
z› olumsuzlar içermektedir.

1. Yeni tan›mlarla k›y›lara birer ticari iflletme olarak
bak›lmaktad›r. Tasar› ile getirilen "su alan›", "yat›r›m-
c›", "fizibilite raporu" gibi yeni tan›mlar k›y›lar›n sadece
ekonomik yarar yönünden ele al›nd›¤›n› ve bir yat›r›m
arac› olarak görüldü¤ünü göstermektedir. Oysa bu ba-
k›fl aç›s›, k›y›lar›n ve su alanlar›n›n korunmas› gerekli ni-
telikleri ve de¤erleri ile ba¤daflmamaktad›r.

2. K›y›da konumlanmas› gerekmeyen ve k›y›lardan be-
delsiz yararlanma ilkesi ile ba¤daflmayan ifllevler geti-
rilmektedir. Tasar›, k›y›da kamu yarar›na kullan›m›na
yönelik olarak "terminal, gar, otopark, park, yeflil alan,

K›y› Kanunu’nda Yap›lmak ‹stenen De¤ifliklikler Endifle
Yaratmaktad›r!
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spor alan›, aç›k yüzme havuzu, su sporlar› tesisleri; lo-
kanta, çay bahçesi, sergi üniteleri, idare binalar›n› da
içeren fuar ve rekreasyon alanlar› gibi alt yap› ve tesis-
ler" yap›labilece¤ini öngörmektedir. Bu hizmetlerin bir
bölümünün k›y›da yer almas› gerekmemektedir. Ayr›ca
bu tesislerin ticari iflletme mant›¤› ile önerildi¤i düflü-
nüldü¤ünde, kamu yarar› ve k›y›lardan bedelsiz yararlan-
ma kabulleri ile ne kadar ba¤daflaca¤› sorgulanmal›d›r.

3. Toplum k›y›dan uzaklaflt›r›lmakta, böylece kamu ya-
rar› kavram› göz ard› edilmektedir. Mevcut yasada bu-
lunan "uygulama imar plan› bulunan yerlerde duvar, çit,
parmakl›k, tel örgü, hendek, kaz›k ve benzeri engeller
oluflturulamaz" hükmünün yeni tasar›da kald›r›lmas›,
bu engellerin belli yat›r›mc›lar taraf›ndan tekrar olufltu-
rulmas›n› sa¤layacakt›r. Mevcut yasada olmas›na kar-
fl›n engellenemeyen bu "engellerin" yasadan ç›kart›lma-
s› halinde k›y›lar›m›z› sadece denizden ya da gölden iz-
leyebilece¤imiz aç›kt›r.

4. Tasar›da olumsuzu meflrulaflt›rarak örtülü af olufl-
turma yönünde hükümler vard›r. 1992 y›l›ndan önce
neredeyse hangi koflula ba¤l› (ya da ba¤l› olmayarak)
olursa olsun, oluflmufl yap› ve tesislerin sahil fleridinin
belirlenmesinde referans olarak verilmesi ile imar plan›
bulunmayan alanlar k›smi yap›laflma içine sokulmakta,

sahil fleridi yine kamu zarar›na olarak daralt›lmakta ve
bir "örtülü af" getirilmek istenmektedir.

TMMOB Mimarlar Odas›, tasar›da do¤an›n dengelerini
bozabilecek ve tümünün kamu yarar›na oldu¤undan
kayg› duyulan kullan›mlar›n önerildi¤ini; buna karfl›n "k›-
y› kent ve kasabalar›m›zda deniz yaflam› ve kültürünün
gelifltirilmesi", "plajlar›n sa¤l›klaflt›r›lmas›", "amatör
bal›kç›l›¤›n teflviki ve düzenlenmesi" gibi toplumu da-
ha mutlu k›lacak hükümlerin yer almad›¤›n›; k›y› dolgu-
lar›n›n yeni rantlar›n yarat›lmas›nda araç olarak kullan›l-
mak istendi¤ini; k›y›lar›m›zdan potansiyellerinin üzerin-
de bir fleyler beklendi¤ini; mevcut bürokrasiyi en aza in-
direrek  yabanc› yat›r›mc›lar›n ilgisini çekebilecek bir
oluflum tasarland›¤›n› düflünmektedir. ‹mar planlar›n›n
yat›r›mc› taraf›ndan yapt›r›lmas›, bu süreçte yerel yöne-
timlerin devre d›fl› b›rak›lmalar› bu kan›m›z› hakl› göster-
mektedir.

Bu nedenlerle; TMMOB Mimarlar Odas›, yasa tasar›s›-
n› bir geri ad›m olarak de¤erlendirmekte, koruma, ka-
mu yarar›, meflruiyet gibi temel ve vazgeçilemez kav-
ramlarla bar›fl›k ve ba¤dafl›k bir tasar›n›n oluflmas›
için tart›flmalar›n de¤iflik platformlarda sürdürülmesini
zorunlu görmektedir.

TMMOB Mimarlar Odas›
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• Bar›nma ve sa¤l›kl› çevrelerde yaflama hakk› en te-
mel insan haklar›ndand›r ve sosyal bir devlet anlay›fl›-
n›n gere¤i olarak Anayasam›zda yer alm›flt›r. Devlete
ve vatandafla sorumluluklar yüklemifltir. Özellikle
kentlerimizde depreme yönelik sa¤l›klaflt›rma sorunla-
r› acil çözüm beklemektedir. 

• Mortgage, "Konut Finansman Sistemine ‹liflkin Çe-
flitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Ka-
nun" bu temel anlay›fltan ve Türkiye’nin konut sorunu-
nu çözmekten uzakt›r. 

• Sistem kredi kullan›c›lar›n›n haklar›n› esas almayan,
paran›n güvencesini esas alan bir yap›dad›r.

• Türkiye’nin ekonomik koflullar›n›n sistemin uygulan-
mas›na elveriflli olmamas›, kredi kullan›m› s›ras›nda
bireysel ve toplumsal ma¤duriyetler oluflturabilecek-
tir. 

• Gayrimenkul de¤erleme alan› ve bu alana iliflkin dü-
zenlemeler konuyla ilgili mesleklerin ve onlar›n ba¤l›
oldu¤u meslek odalar›n›n yetkisinde olmas› gerekir-
ken, bu yasa gere¤i kurulacak hiçbir mant›¤›, bilimsel
dayana¤› ve hukuku bulunmayan gayrimenkul de¤erle-
me uzmanlar› birli¤ine b›rak›lm›flt›r.

‹ki y›ld›r, Meclis’in ve kamuoyunun gündeminde duran
mortgage (tutulu sat›fl / tut-sat) ipotek karfl›l›¤› konut fi-
nansman› sistemi yürürlü¤e girmifl bulunuyor. Nüfusun
kontrol edilemez bir flekilde artt›¤› ve k›rsal nüfusun
kentlere göçü nedeniyle giderek artan konut ihtiyac›n›n
çözümü için özellikle sektörün mucize olarak sundu¤u

sistem, Türkiye’nin konut sorununu çözmekten uzakt›r. 

Dünyada baz› ülkelerde uygulanmakta olan bu sistemin
ülkemizde uygulanabilir olmas›n›n koflullar› yoktur. Sis-
temin uygulanabilmesinin temel koflulu olan düflük enf-
lasyon, buna ba¤l› düflük faiz, güçlü istikrarl› ekonomi,
sürekli istihdam ve al›m gücü bulunmamaktad›r. Ülke-
mizde ekonomik hayat, üretim iliflkilerinden kopar›lm›fl,
yüksek faize dayal› borçlanmayla yürütülür hale gelmifl-
tir.

Mevcut ekonomide bankalar iki üç ay gibi k›sa vadeler-
le mevduat toplayabilmekte, toplad›klar› mevduatlar›
ise mevcut ekonomik verilere göre vadelendirerek çeflit-
li alanlarda kredi olarak kulland›rmaktad›rlar. Mortgage,
konut finansman› sisteminin esas› 30 y›l gibi uzun va-
deli borçlanmad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda mevcut eko-
nomik koflullar de¤iflmeden bankalar›n veya mortgage
sistemi nedeniyle oluflacak arac› kurumlar›n uzun vade-
li konut finansman› sa¤lamas› mümkün de¤ildir. 

Mortgage sisteminin uygulanabildi¤i ülkelerde enflas-
yon düflüktür. Buna paralel olarak da faiz oranlar› y›ll›k
% 1-3 gibi düflük oranlardad›r. Ülkemizde ise y›ll›k % 18-
20 oran›ndad›r. Kredi kullananlar aç›s›ndan bak›ld›¤›n-
da, bu faiz düzeyi ile otuz y›l gibi uzun vadeli bir borçlan-
man›n mümkün olmad›¤›, otuz y›l istikrarl› bir ifl, ifl gü-
vencesi, enflasyona ve faiz oranlar›na uygun ücret art›-
fl› gerektirdi¤i görülecektir. 

Ülkemizin ekonomik iflleyifli üretime de¤il, gayrimenkul
rant›na ve bu yüksek faizden pay almak için gelen ulus-

Mortgage Düzenlemesi Konut Sorununu Çözmekten Uzakt›r
Öncelikli Sorunumuz Yap› Stokunun Sa¤l›klaflt›r›lmas›na
Yönelik Politikalar›n Gelifltirilmesidir

4 Nisan 2007
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lararas› sermayeye ba¤lanm›flt›r. Üretimin olmad›¤› hiç-
bir ekonomik sistemde istihdam›n ve enflasyona en-
deksli ücret art›fl›n›n sa¤lanmas› mümkün de¤ildir. Bu
flartlar gözetilmeden bankalar›n ve arac› kurumlar›n risk
alarak kredi kulland›rmas› halinde, bir finans krizi kaç›-
n›lmaz olacak, böyle bir krizin faturas› ise ülkemiz insa-
n› taraf›ndan ödenmek zorunda kalacakt›r. 

Sürdürülen ekonomi politikalar› ile güvenli ve istikrar-
l› bir ekonominin yarat›laca¤› iddialar› dayanaks›zd›r. 

Yasa uzun vadeli borçlanma temeli üzerine infla edil-
mifltir. Türkiye gibi siyasi ve ekonomik istikrar›n bulun-
mad›¤›, ekonominin sa¤lam temellere oturmad›¤› ülke-
lerde istihdam›n ve ödeme kabiliyetinin süreklili¤inin
sa¤lanmas› olanaks›zd›r. Toplumun al›m gücü s›n›rl›d›r. 

Küreselleflen dünyada giderek tüm mal ve hizmetlerin fi-
nansman arac›na dönüfltürülmesi gibi, insanlar›n temel
ihtiyac› olan bar›nma ihtiyac› da finansman arac›na dö-
nüfltürülmüfltür. Esas olarak konut al›c›s›n›n finansman
sorununa çözüm üretmek üzere düzenlemeler yap›lma-
s› gerekirken küreselleflmenin sonucu olarak oluflan bü-
yük parasal kaynaklara pazar yarat›lmaktad›r. Düzenle-
me bu parasal kaynaklar›n bu alanda da kredi olarak
kulland›r›lmas›na iliflkin yap›lmaktad›r. Kâr amaçl› bir
sistemdir. Bu özelli¤inden dolay› da kredi kullan›c›lar›-
n›n haklar›n› esas almayan, paran›n güvencesini esas
alan bir yap›dad›r. Sistemde krediyi verenlerle, krediyi
kullananlar›n haklar›n›n birlikte gözetilmesi gerekirken,
ç›kart›lan yasa daha ziyade krediyi verenlerin lehine dü-
zenlemeler içermektedir. 

Yasada verilecek kredi miktar› sat›n al›nacak gayrimen-
kulün teorik olarak % 75’i kadard›r. Her durumda kredi-
yi kullananlar sat›n al›nacak gayrimenkulün % 25’ini
kendileri bulmak zorundad›r. Bu %25’lik pay krediyi ve-
renler aç›s›ndan bir güvence yaratmak amac›yla olufltu-
rulmufltur. Ödemede risk oldu¤u takdirde ya da kredi
kurumlar› bu kredilendirme riskini üzerlerinde tutmak is-
temedikleri durumlarda bu gayrimenkulü kolayca devret-
mek istemektedirler. Bu aradaki % 25’lik ›skonto ile sa-
t›fl kredi verenlerin sat›fl›n› kolaylaflt›rmakta ve herhan-
gi bir mali yükümlülük getirmemektedir.

Konuya kredi kullananlar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise
özellikle uzun vadeli kredilerin ilk y›llardaki ödemelerin-
de kredinin anaparas› de¤il, faizi ödenmektedir. Her-
hangi bir ödeyememe durumunda o ana kadar yap›lan
ödemeler, % 25 de dahil, yand›¤› gibi gayrimenkul edin-
me hayali de yok olmaktad›r. Dünyada bu tür gayrimen-
kullerin al›m sat›m›n›n yap›ld›¤› bir sistem bulunmakta,
çok büyük finansman imkân›na sahip flirketler bu alan-
da faaliyet göstermektedirler. Bu flirketlerin edinmifl ol-
du¤u mal varl›klar›n›n karfl›l›¤› hisse senetlerinin ifllem
görmüfl oldu¤u borsa bulunmaktad›r. % 25’lik eksik de-
¤erleme bu yap›n›n oluflturdu¤u bir orand›r.

Öte yandan kredi kullananlar›n kullanm›fl oldu¤u krediyi
vadesinden önce ödemesi halinde ise yasa % 2’lik bir
komisyonun ödenmesini kurala ba¤lam›flt›r. Kullan›lan
kredinin ödenmemesi, ödenememesi halinde ise sis-
tem k›sa bir zaman diliminde bu sorunun çözülmesini
sigorta güvencesine ba¤lam›flt›r. Ancak bunun sonunda
da sorun çözülmüyorsa gayrimenkul kredi kulland›ran-
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larca sat›labilmektedir. Mevcut hukuk düzenimizde bu
anlamda kredi kullananlar, böyle bir durumda baz› hak-
lara sahipken, bu yasa ile kredi verenlerin lehine süre-
cin çok çabuk sonuçland›r›lmas›na yönelik düzenleme-
ler getirilmifltir.

Öte yandan ülkemizde gayrimenkullerin kullan›m süreç-
lerinde maruz kald›¤› olumsuz koflullar›n nas›l giderile-
ce¤i, sorumlulu¤u, yap›m onar›m ile ilgili düzenlemeler
yetersizdir. Yap› kullan›m süreçleri ile ilgili düzenlemeler
bu sistemle toplum aç›s›ndan son derece önemlidir.
Çünkü bu gayrimenkuller güvence olarak kullan›larak
hisse senedine çevrilmekte, borsada sat›lmakta ve ye-
ni finansman kayna¤› olarak kullan›lmaktad›r. ‹flte bu
hisse senedi sahiplerinin ellerindeki hisse senetlerinin
de¤eri ekonominin gidiflat› ile (al›m-sat›m de¤erleri) ilgi-
li oldu¤u kadar gayrimenkulün niteli¤i ile de ilgilidir. Sis-
tem yarat›c›lar taraf›ndan bir finansman düzene¤i olarak
kurguland›¤› için bu alana itibar edilmedi¤i görülmüfltür.

Mortgage belirli bir ekonomik politikan›n arac›d›r. Bu
ekonomik politika içinde belirli bir mant›¤› ve ifllerli¤i
vard›r. Belirli bir gelir gurubuna hitap eder, uygun ekono-
milerde bir tafl›nmaz finansman modeli olarak uygulana-
bilir. Konut sorununu çözememifl, ekonomisi yetersiz ül-
kemizde de koflular›n oluflmas› halinde s›n›rl› bir üst ge-
lir gurubunun konut edinmesinde bir finansman arac›
olarak kullan›labilir. Kamuoyunun, bas›n›m›z›n, sektörü-
müzün konuya bu çerçevede bakmas›n›n kamuoyunun
do¤ru bilgilendirilmesi aç›s›ndan daha uygun bir davra-
n›fl olaca¤›n› düflünmekteyiz.

Bu ba¤lamda esas olarak ihtiyaç sahibi genifl bir kesi-
min konut ihtiyac›n›n giderilmesi için politikalar›n olufl-
turulmas›, çaba sarf edilmesi ortak hedef haline getiril-
melidir. Bar›nma ve sa¤l›kl› fiziksel çevrelerde yaflama
hakk› en temel insan haklar›ndan olup Anayasam›zda

da yer alm›fl ve devlete yükümlülükler getirmifltir.

ANAYASA MADDE 56: Herkes, sa¤l›kl› ve dengeli bir
çevrede yaflama hakk›na sahiptir. Çevreyi gelifltirmek,
çevre sa¤l›¤›n› korumak ve çevre kirlenmesini önlemek
devletin ve vatandafllar›n ödevidir.

ANAYASA MADDE 57: Devlet, flehirlerin özelliklerini ve
çevre flartlar›n› gözeten bir planlama çerçevesinde, ko-
nut ihtiyac›n› karfl›layacak tedbirleri al›r, ayr›ca toplu ko-
nut teflebbüslerini destekler.

Türkiye Cumhuriyeti kuruldu¤u günden beri sosyal dev-
let olma sorumlu¤u ile hareket eden çeflitli iktidarlar,
konut sorununun çözümü için çeflitli politikalar üretmifl-
ler ve çeflitli araçlar gelifltirmifllerdir. (SSK Kredileri, Loj-
man, Toplu Konut Kredileri, Emekli Sand›¤› Kredileri,
OYAK Kredileri ve OYAK Konut üretimi, Özel ‹htisas Ban-
kalar› Kredilendirme ve Konut Üretimi, Emlak Bankas›,
…) Ancak, uygulamadaki yanl›fllar, olumsuz tutum ve
davran›fllar, politik ç›karc› etkiler nedeniyle sorun temel-
den çözümlenememifltir. Bu alandaki temel açmaz, üre-
timi teflvik etmeyen, gelifltirmeyen gayrimenkul rant›na
dayal› bir ekonomi politikas›d›r. 

Devletin konut sorununun çözümüne iliflkin oluflturdu-
¤u, özellikle de son dönemde aktivitesini art›ran Toplu
Konut ‹daresi, Arsa Ofisi gibi kurumsal yap›lar k›sa bir
süre önce tek bir çat› alt›na toplanm›flt›r. As›l amac›,
yoksullar›n, dar gelirlilerin, gerçek ihtiyaç sahiplerinin
gerek arsa, gerekse bitmifl konut ihtiyac›n›n giderilmesi-
ne yönelik faaliyetler yerine, ellerindeki siyasi erki de
kullanarak kamu arazileri üzerinde yüksek gelir gurupla-
r›na yönelik rant projeleri yapar hale gelmifllerdir. Yine
kamu kurum ve kurulufllar›n›n, Maliye Bakanl›¤›n›n, Ha-
zinenin elindeki arazileri kamu yarar›na gelifltirmeleri,
kullanmalar› gerekirken; amac› net olarak belirleneme-
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yen alan, satan, tahsis eden, takas eden bir kurumsal
yap›ya dönüflmüfltür. Bu durum küreselleflme nedeniyle
kamu yönetiminin yeniden yap›land›r›lmas› söylemleriy-
le de çeliflmektedir. Tüm yetkiler yerelleflirken bu alan
Baflbakanl›¤a ba¤l› s›n›rs›z yetkilerle donanm›fl bir yö-
netsel yap›ya kavuflturulmufltur.

Yeni meslekler ve yeni meslek birlikleri yarat›lmaktad›r. 
Öte yandan bu yasada kamu yarar› aç›s›ndan hayati
öneme sahip Gayrimenkul De¤erlemesi ve De¤erleme
Uzmanl›¤› Anayasaya ve Yasalara ayk›r› olarak düzen-
lenmifltir. Esas› itibar› ile konuyla ilgili mesleklerin ve
onlar›n ba¤l› oldu¤u meslek odalar›n›n yetkisinde olma-
s› gereken bu konudaki düzenlemeler bu yasa gere¤i ku-
rulacak olan hiçbir mant›¤›, bilimsel dayana¤› ve huku-
ku bulunmayan gayrimenkul de¤erleme uzmanlar› birli¤i-
ne b›rak›lm›flt›r.

Bugüne kadar gayrimenkul de¤erlemesi herhangi bir
e¤itim, yeterlik ve belgeye dayal› olmaks›z›n, hukuksal
dayanaktan yoksun bir flekilde yap›lmakta idi. Sermaye
Piyasas› Kurulu, bu ihtiyac›n› gidermek üzere gayrimen-
kul alan›ndaki geliflmelerin paralelinde kendisinin kont-
rol ve denetiminde bulunan Gayrimenkul Yat›r›m Ortak-
l›klar›nda ve yeni yasada hukuksal düzenlemeler yap-
m›flt›r. De¤erleme yapacak kurumsal yap›lar› ve gayri-
menkul de¤erlemecilerinin tabi olaca¤› koflullar› belirle-
mifltir. Bu alanda faaliyet gösterecekler, bu hukuka tabi
olarak bu yetkiyi elde edecekler ve kullanacaklard›r. Ya-
p›lan düzenlemeler hukuk aç›s›ndan, bilimsel aç›dan
toplum ç›karlar› aç›s›ndan ciddi zafiyetler ve problemler
içermektedir. 

Bu alanda de¤erleme yapacaklar SPK’n›n belirledi¤i ko-
flullarda kurulmufl sermaye esasl› bir flirket kurmak zo-
runda b›rak›lm›fllard›r. Bireysel sorumluluk, bilgi ve ehli-
yetle yap›lmas› gereken böylesi bir iflin sermaye flirke-

tinde flirket sorumlulu¤unda gerçeklefltirilmesi tart›flma-
l›d›r.Yasada net olarak tan›mlanmayan farkl› disiplinlere
ihtiyaç duyulan de¤erleme alanlar›nda ortak çal›flman›n
kurumsal yap›s› tan›mlanmam›flt›r.

Temel olarak gayrimenkul ve menkul k›ymet alan› farkl›
iki alan ve farkl› bilgi birikimi ve altyap› gerektirmekte-
dir. Oysa SPK bu iki farkl› bilimsel alan› gözetmeksizin
ve lisans düzeyinde alm›fl olduklar› e¤itimleri de s›n›rla-
madan bu ehliyeti almak isteyen her disipline aç›k tut-
mufltur. Bu yaklafl›m bilimsel olarak yanl›flt›r. Temel ola-
rak gayrimenkul de¤erlemesi ve menkul de¤erlemesi ay-
r›flt›r›lmal›d›r. Bu alanlarda verilecek e¤itimlerin, önce-
likle o alanda lisans e¤itimi alm›fl olanlara ve lisans e¤i-
timlerine uygun bir de¤erleme e¤itimi verilmelidir.

Kamu otoritesinin son dönemde baz› konularda sertifi-
ka programlar› ile Anayasa ve yasalar›m›za ayk›r› olarak
meslekler ve onlar›n ba¤l› olaca¤› meslek odas› ya da
birliklerini yaratma e¤ilimi gözlenmektedir. Adalet Ba-
kanl›¤›’n›n bilirkiflilik odas›, Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›-
¤›’n›n yap› denetimcileri odas›, flimdi de gayrimenkul de-
¤erlendirmecileri odas› gibi. Bu yasan›n en temel yanl›fl-
lar›ndan birisi de budur. Bu e¤ilimin güçlenmesi ve ser-
tifikal› meslekler yarat›lmas›n›n toplumsal maliyeti bü-
yük olacakt›r.

Esas itibariyle devletin sosyal niteli¤inin yok edildi¤i,
sa¤l›k, e¤itim, bar›nma ihtiyac›n›n giderilmesi gibi temel
alanlar›n ve görevlerin piyasa ekonomisine terk edildi¤i
günümüzde, ihtiyaç sahiplerinin konut taleplerinin düfl
olmaktan öteye gidemeyece¤i aç›kt›r. Böylesi aç›k bir
duruma ra¤men yasan›n ç›kar›lmas›, üretimden ve
temel ekonomik dayanaklardan yoksun ülkemizde
seçim öncesi ekonomik hayat›n canland›r›lmas›na
yöneliktir. 

TMMOB Mimarlar Odas› 
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Bas›n Bildirisi

Osmanl› tarihinin en ünlü sanatç›s› Sinan yap›tlar›yla
ulusal tarihin fiziksel imgesini oluflturan en önemli ya-
rat›c›d›r. Tarihimizin uzun yüzy›llar›n› çevremizde somut-
laflt›ran varl›klar olarak yap›lar› günümüz yaflam›na ka-
t›l›yorlar. Sinan’›n mesaj›n›n tan›m›n› bilgi olarak edin-
mek yeterli say›lmamal›d›r. Sinan’›n yap›t› ça¤dafl bir
etkinli¤i yönlendirici olursa gerçek ödevini yerine getir-
mifl olur. Onun genç kuflaklara iletti¤i mesaj›n yorumu,
ça¤dafl koflullar içinde yap›lar›nda bulduklar›m›zla oran-
t›l›d›r. Genç kuflaklar›n hayal gücünü harekete geçiren,
yarat›c›l›¤a özendiren olgular geçmifl yarat›c›l›klard›r.
Geçmiflin yarat›c›l›¤›, özgünlü¤ü özendirdi¤i oranda an-
laml›d›r. Sinan’›n pek çok yap›t›, tasar›mlar›n›n süzül-
müfllü¤ü ile etkileyicidir. Ne var ki bu etkinin bilinçli bir
de¤erlendirmeye dönüflmesi, görsel bir etkilenmenin
ötesinde, bir yaratma iradesinin ak›lc› temelini aç›kla-
yan bir yoruma dayanmal›d›r. Sinan’›n yap›tlar› bu ba¤-
lamda heyecan verici bir düflünsel spekülasyon ürünü-
dür. Her büyük yap›t›nda yeni bir fley aramak, yeni bir
ö¤eyi kompozisyona eklemek, istedi¤i mekân etkisini
yaratmak için strüktürel flemalar›n bütün varyasyonlar›-
n› denemek, kendinden sonra gelen mimarlar›n yüzy›l-
larca gerçeklefltiremedikleri yap› düzenlerini kendi ya-
flam›nda gerçeklefltirebilmek onu büyük sanatç› yapan
özelliklerdir. 

Onalt›nc› yüzy›l, Uzakdo¤u d›fl›ndaki bütün büyük kültür
çevrelerinde büyük kubbeli yap›lar dönemidir. Osmanl›
kültür dünyas›, Sinan’›n elinde, kubbeli yap› strüktürü-
ne özgün bir ifade kazand›ran bir üslup yaratarak toplu-

Mimar Sinan’› Ölümünün 419. Y›l›nda Sayg› ile An›yoruz
9 Nisan Mimar Sinan’›n ölüm y›ldönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde, bu senenin Mi-
mar Sinan bildirisini de¤erli hocam›z Prof. Dr. Do¤an Kuban haz›rlam›flt›r. Kuban’›n bildirisini afla¤›da sunuyoruz:

Sinan’›n Mesaj›,  Prof. Dr. Do¤an Kuban

6 Nisan 2007

mun yarat›c› potansiyelinin en güçlü gösterisini olufltur-
mufltur. Genç mimarlar›n Sinan’da bir fleyler bulmalar›,
onun kendilerine bir esin kayna¤› olmas›, ancak do¤ru
bir tarihî de¤erlendirme içinde, büyüklük edebiyat›n›n
gösterifllerinden ar›nm›fl ve mimarl›k olgusunun kendi-
sinde odaklanan bir aray›fl›n sonucu olabilir. Büyük kub-
beli camilerin dünyan›n kubbeli mimari üsluplar›yla kar-
fl›laflt›r›lmas› Sinan’›n mimari tasar›m›n›n strüktürel di-
namizminin, yaratt›¤› mimari dilin özgünlü¤ünün kavran-
mas›na yard›m edecektir. Sinan’›n ayr›nt›lar›n biçimlen-
mesinden çok, mimari vizyon bütünlü¤ü aray›fl›ndan et-
kilenmeleri onlar› yeni yaratmalara özendirecektir.

Tarihî kültür ba¤lam›nda bütün büyük olgularda insanla-
r› birbirine yaklaflt›ran bir nitelik vard›r. Sinan’›n eserin-
de birlefltirici olan, ça¤›n›n bütün teknik olanaklar›n›,
sanatsal e¤ilimlerini aç›klayan, ortam›n yo¤urdu¤u, ka-
l›pland›rd›¤› bir sentez olmas›d›r. Osmanl› kültürünün
sadece ‹slam kültürü içinde de¤il, Akdeniz kültür gele-
ne¤i içinde de yer almas› onun evrensel boyutunun bir
özelli¤idir. Bu çok yönlülük bizim bugünümüzü haz›rla-
yan kültürün e¤ilimini göstermesi bak›m›ndan, günümü-
zü de anlamam›za yard›m edebilir. Biz Türk kültürünün
sadece Anadolulu, sadece Orta Asyal›, sadece Müslü-
man, sadece Akdenizli ya da Bizansl› olmad›¤›n› görüyo-
ruz. Kaynaklar›n çok yönlülü¤ü, ulus olarak adaptasyon
gücümüzü, yaratma potansiyelimizi belgeliyor. Büyük
sanatç›, içinde yaflad›¤› toplumu yans›t›rken, kültürün
pek çok boyutunu da ayd›nlat›yor. Bunlar Türk toplumu-
nun iç yaflant›s›ndan gelen, kesinleflmemifl e¤ilimler
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olabilir. Folklorumuzda buldu¤umuz bir dengeli
duyarl›k, bir insanc›l sevgi, bir duru an›tsall›k gi-
bi. Sinan’›n sanat›n›n bilincini daha derinlefltir-
mek zorunda oldu¤umuz bir mesaj› var. Yap›t-
lar›n›n estetik gücünde ifadesini bulan enerji
günümüzün insan›na da yeni çabalar için ge-
rekli enerji kayna¤› olabilir. Bütün özellikleriyle
bugüne kadar ulaflabilen Sinan mimarisinin ö¤-
retici gücü buradan geliyor.

Sinan’›n sanat›n›n mesaj›n› toplumun tarihsel
do¤rultusunu iflaretleyen olarak görmek, ulusal
kültürün tan›m›n›n önemli bir bileflenidir. ‹s-
lam’la Avrupa arakesitindeki konumunda bu
sanat Akdenizlidir. Akdenizlilik. Anadolululuk gi-
bi, tarihin her aflamas›nda yeniden tan›mlan-
mas› gereken bir jeo-politik ve kültürel konum-
dur.

Sinan miras›n›n korunmas› ba¤lam›nda mimar-
l›k kamuoyunun, ayd›nlar›n ve ulusal kültür kay-
naklar›n›n de¤erlendirilmesini amaçlayan bi-
linçli insanlar›n, onun yap›lar›n›, di¤er kültür
varl›klar›yla birlikte, tehdit eden durumu do¤ru
de¤erlendirmeleri gerekir. Bu tehdit Kanunî tür-
besi yan›na ahflap gecekondu yapmaktan, Sü-
leymaniye imaretini lokantaya çevirmeye, yap›-
lar›n›n çevresinde sayg›l› koruma bölgeleri ta-
sarlamak yerine yap› spekülasyonu yapmaya
ve Türkiye’deki bilgi ve uzman birikimini d›flla-
yan bir cahil vurdumduymazl›¤a uzanan davra-
n›fllarla karfl›m›za ç›kmaktad›r. Fiziksel çevreyi
sadece ya¤ma penceresinden görenlerin ulu-
sal kültüre yapt›klar› ve yapabilecekleri zarara
karfl› çok duyarl› olmam›z gerekiyor.
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SMGM

Mimarlar›n bilgi ve becerilerinin toplumun ihtiyaçlar›na
uygun olmas›n›, mevcut bilgi ve becerilerin yitirilmeme-
sini ve art›r›lmas›n› hedefleyen sürekli mesleki geliflim
çal›flmalar›, fiubemiz bünyesindeki SMG biriminin, Sü-
rekli Mesleki Geliflim Merkezi ile koordineli olarak sür-
dürdü¤ü çal›flmalar ile yürütülmektedir. 

Bilindi¤i gibi üyelerimizin 2008 y›l› Büro Tescil
Belgeleri’ni alabilmeleri için 15 SMG Kredisini tamamla-
malar› gerekmektedir. 65 yafl üzerindeki üyelerimiz
muaft›r, 1977 y›l› öncesi mezunlar› sadece 2007 y›l›na
mahsus olmak üzere SMG e¤itimlerinden muaft›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi olarak üyelerimizin ihtiyaç
duyduklar› 15 SMG kredisini tamamlayabilmeleri için,
ücretli olan SMG e¤itimlerinin yan› s›ra ücretsiz olan et-
kinliklerden de kredi toplayabilmeleri gerekti¤ine inan-
maktay›z. Bu nedenle 2007 y›l› Ocak ay›ndan itibaren
SMG kapsam›nda yer alan  seminer, söylefli, teknik ge-
zi vb. etkinlikler düzenlenmektedir. Süreç içerisinde
Ocak ay›nda bir, fiubat ay›nda üç, Mart ay›nda dört ve

Nisan ay›nda sekiz etkinli¤imiz SMG kapsam›nda de¤er-
lendirilmifl, toplamda 16 kredilik etkinlik düzenlenmifltir. 

Sürekli mesleki geliflimin bir di¤er aya¤›n› oluflturan üc-
retli e¤itimlerimiz ise 6-7 Nisan tarihinde düzenlenen
Mimarl›k Hizmetlerinde Temel Kavramlar ve 6 Nisan ile
13 May›s tarihlerinde devam edecek olan Gayrimenkul
De¤erleme Uzmanl›¤› E¤itimleri ile bafllam›flt›r.  Yo¤un
ilgiyle karfl›lanan Mimarl›k Hizmetlerinde Temel Kavram-
lar E¤itimi, Eylül ay› itibariyle belirli dönemlerde tekrar-
lanacakt›r. Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤› e¤itimi
ise, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi E¤itim Merkezi olarak
düzenlenen, K›br›s fiehitleri Caddesi üzerindeki eski
Oda binam›zda sürdürülmektedir.  

Sürekli mesleki geliflim e¤itimlerinin, Manisa, Ayd›n,
Uflak ve Kufladas› Temsilciliklerinde de düzenlenebil-
mesi için çal›flmalar devam etmektedir. Böylece üye-
lerimiz ‹zmir’e gelmeden SMG kredilerini tamamlaya-
bileceklerdir.

E¤itim ve etkinliklerimize ilgi gösteren tüm üyelerimize teflekkür ederiz.  

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Sürekli Mesleki Geliflim
Çal›flmalar› Devam Ediyor
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Ödül

Yedek Seçici Kurul
Mine TANAÇ K‹RAY, Ö¤r. Gör. Dr., DEÜ [Mimar]

Nursen KAYA, Yrd. Doç. Dr., ‹YTE Ö¤retim Üyesi [fiehir Planc›s›]

Deniz ÖZKUT, Yrd. Doç. Dr. A.Ü. Ö¤retim Üyesi [Mimar]

Dan›flman Seçici Kurul
Hasan TOPAL, ‹.B.B. Genel Sekreter Yard›mc›s›

Fügen SELV‹TOPU, ‹.B.B. ‹mar ‹flleri Daire Baflkan›

K›v›lc›m KESK‹NER, ‹.B.B. Tarihsel Çevre Ve Kültür Varl›klar› Müdürü

Serpil YASA, ‹zmir 1 No’lu KTVK Bölge Kurulu Müdürü

Ali Zafer ÇAKMAKÇI,‹zmir 2 No’lu KTVK Bölge Kurulu Müdürü

Tamer BAfiBU⁄, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan› 

Tolga Ç‹L‹NG‹R, fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan›

Raportörler
Dr. Mimar H. Gökhan KUTLU
Restoratör Mehmet YASA
Mimar Özge AKBULUT

‹zmir Büyükflehir Belediyesi, binlerce y›ll›k kültür gele-
ne¤inin birikti¤i bir co¤rafya üzerinde, bu uygarl›klara
ait çeflitlenmifl ve farkl›laflm›fl kültürel-mekansal mira-
sa hak etti¤i sayg›n›n gösterilerek korunmas›; koruma
bilincinin ve örneklerinin teflvik edilmesi; yerel koruma
modellerinin gelifltirilmesi; yöntem, ölçüt ve de¤erlerin
özgünlefltirilmesi; yerel inisiyatifin harekete geçirilme-
si; tarihi çevreye iliflkin koruma bilinci tafl›yan çaba ve
eylemlerin özendirilmesi gereklili¤inden hareketle, son
dört y›ld›r oldu¤u gibi bu y›l da "Tarihe Sayg› Yerel Ko-
ruma Ödülleri" da¤›tacakt›r. Ödüller befl ana kategoride
toplam sekiz ayr› dalda verilecektir. 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihe Sayg› Yerel Koruma
Ödülleri

A. Kentli ‹zmirli Ödülü

B. Tek Yap› ve Tarihi Doku Ölçe¤inde Baflar›l› Koruma
Uygulamalar› Ödülleri

B.1. Basit Onar›m Ödülleri 

B.2. Esasl› Onar›m Ödülleri

Özgün ‹fllevin Korundu¤u Esasl› Onar›m 

Özgün ‹fllevin De¤ifltirildi¤i Esasl› Onar›m

B.3. Emek Ödülü

C. Arkeolojik Sit Alanlar›ndaki Ören Yerlerinde Kültür
ve Tabiat Varl›klar›n›n Korunmas› ve Sergilenmesine
Yönelik Baflar›l› Mekanlar›n Oluflturulmas› Ödülü

D. Kentsel Sit Alanlar›nda Yer Alan Yeni Yap›lar ‹çin
Baflar›l› Uygulama Ödülü

E. Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar›n› Koruma Dal›nda
Katk› Ödülü

Ödül Program›
Baflvuru Bafllang›ç Tarihi : 30.04.2007 
Baflvuru Bitifl Tarihi : 10.08.2007
Jüri Toplant›s› : 03.09.2007 – 07.09.2007
Sonuçlar›n ‹lan› : 17.09.2007
Ödül Töreni : 29.09.2007 veya 06.10.2007

Kat›l›m için gerekli tüm detayl› bilgiye, yar›flma flartnamesine ve kat›l›m
formuna http://www.izmir.bel.tr internet adresinden ulaflabilirsiniz. 

Asil Seçici Kurul
Orcan GÜNDÜZ, Prof. Dr., DEÜ Ö¤retim Üyesi [Mimar]

Sezai GÖKSU, Prof. Dr.,DEÜ Ö¤retim Üyesi [fiehir Planc›s›]

Binnur GÜRLER, Prof. Dr., DEÜ Ö¤retim Üyesi [Arkeolog]

Zeynep MERCANGÖZ, Prof. Dr.,EÜ Ö¤retim Üyesi [Sanat Tarihçisi]

Gül ASATEK‹N, Doç. Dr.,ODTÜ Ö¤retim Üyesi [Mimar]

Semahat ÖZDEM‹R, Doç. Dr., ‹YTE Ö¤retim Üyesi [fiehir Planc›s›]

Serhat AKBAY, [Y. Mimar]
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Etkinlikler

"Kurum Kimlik Çal›flmalar›nda ‹ç Mimarl›k Tasar›m›n›n
Yeri" söyleflisi, 21 Mart Çarflamba günü fiubemiz semi-
ner salonunda gerçekleflti. 

Mimar Sibel Dalokay Bozer; kurum kimlik çal›flmalar›n›
yürüttü¤ü Finansbank örnekleriyle gerçeklefltirdi¤i sunu-
munda; iç mekan tasar›m›n›n kurum kimli¤i üzerinden
mekana nas›l yans›d›¤›na de¤indi. 

Tasarlad›¤›m›z mekanlarda bizi k›s›tlayan kurum kimli¤i
ana bafll›¤› alt›nda her türlü girdinin mimar eliyle olum-
lanabilece¤ine de¤inen Bozer, üretilen detaylar›n olu-
flum süreçlerini de aktard›. Kurum kimli¤inin yap›ld›¤›
ülkenin standartlar›na göre tekrar yorumlanmas› ve
amaca yönelik yeni üretimlerin yap›lmas› gerekti¤ini,
gösterdi¤i örnekler yard›m›yla kat›l›mc›larla paylaflt›.

Sibel Dalokay Bozer, ‹ç
Mekan Tasar›m› Üzerine
Düzenlenen Söyleflinin
Konu¤uydu

"‹nflaat ‹fllerinin ve ‹fl Programlar›n›n Senkronize Olarak
Görsellefltirilmesi" semineri, David Arditi’nin sunumuy-
la 28 Mart Çarflamba günü fiubemiz seminer salonun-
da gerçekleflti. 

David Arditi, neredeyse her inflaat projesinde yüklenici
ile ifl sahibi aras›nda gecikmelerden kaynakl› anlaflmaz-
l›klar›n olabildi¤i ve bu anlaflmazl›klar›n mahkemelerde
çözülmesinin sorunlu oldu¤u saptamas› ile bafllad›¤›
sunuflunda; çözüm üretmek amac›yla elde ettikleri
programlar›, süreç içerisinde ne gibi problemlerle karfl›-
laflt›klar›na da de¤inerek aktard›. 

Zaman›n 4. boyut olarak sisteme eklemlenerek elde
edilen programlar›n; 4D Video ve 4D CAD olarak iki ay-
r› türde gelifltirildi¤ine de de¤inen Arditi, bu programlar-
dan verdi¤i örneklerle sunumunu tamamlad›.

"‹nflaat ‹fllerinin ve ‹fl
Programlar›n›n Senkronize
Olarak Görsellefltirilmesi"
Semineri Gerçekleflti
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Etkinlikler

"Adnan Menderes Havaliman› D›fl Hatlar Terminali" söy-
leflisi, projenin müellifi Mimar Yakup Hazan’›n sunumuy-
la 31 Mart Cumartesi günü Mermer Fuar› kapsam›nda
Kültürpark 1 nolu hol toplant› salonunda gerçekleflti. 

Yakup Hazan, 1998 y›l›nda DHM‹. Genel Müdürlü¤ü ta-
raf›ndan yar›flmaya ç›kar›lan projenin, 2006 y›l›nda infla-
s›n›n tamamlanmas›na kadar yaflanan süreci sunumun-
da ayr›nt›l› olarak aktard›. 

Havalimanlar›n›n, gökyüzü ile olan iliflkisini önemsedi¤i-
ni belirten Hazan, mekan organizasyonunda temel kay-
g›s›n›n gökyüzü etkisinin devaml›l›¤› oldu¤unu, bu se-
beple cam yüzeylere oldukça fazla yer verildi¤ini ve renk-
lendirilmeden uyguland›¤›n› dile getirdi. Hazan ayn›
zamanda arazide var olan demiryolunun tasar›ma etkisi,
yolcu hareketlerinin çözümünde düzayakl›¤›n önemsen-
mesi gibi di¤er tasar›m kriterlerinden de söz etti.

Yakup Hazan, "Adnan
Menderes Havaliman› D›fl
Hatlar Terminali"
Sunumuyla ‹zmir’deydi

"Geoplas: Su Yal›t›m Malzemeleri" semineri Sad›k ve
Harun fierefo¤lu’nun sunumuyla 4 Nisan Çarflamba gü-
nü fiubemiz seminer salonunda gerçekleflti. 

Su yal›t›m membranlar› hakk›nda genel bilgi vererek ko-
nuflmas›na bafllayan Harun fierefo¤lu, geoplas su yal›-
t›m membranlar›n›n fiziksel ve kimyasal özellikleri, di-
¤er yal›t›m malzemeleri ile aras›ndaki farklar gibi konu-
lara dikkat çekti. Ürünün yap›n›n farkl› yerlerinde nas›l
uygulanmas› gerekti¤ine iliflkin ayr›nt›l› bilgi veren fiere-
fo¤lu, aç›k-kapal› teraslarda ve  temellerde yap›lan uy-
gulamalar› örnekler üzerinden aktard›. Bu uygulamalar
s›ras›nda kullan›lacak; dere, ya¤mur inifl sistemi, köfle
ve bitim noktalar›nda kullan›lan aparatlar› tan›tan ko-
nuflmac›lar, sunumlar›n›n sonunda  yapt›klar› örnek uy-
gulama ile ürünlerin birleflme detaylar› ve bu detaylar›
oluflturmada kullan›lan araç gereci ayr›nt›l› olarak üye-
lerimizle paylaflt›.

Yo¤un bir kat›l›mla gerçekleflen etkinlik, düzenlenen
kokteyl ile son buldu.

"Geoplas: Su Yal›t›m 
Malzemeleri" Semineri
Gerçekleflti



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 14

Etkinlikler

Nevzat Say›n, 05 Nisan Per-
flembe günü ‹YTE Mimarl›k Fa-
kültesi seminer salonunda mi-
marl›k ö¤rencileriyle bulufltu.

Say›n; "Karmafl›k ifllevler için
geliflmifl teknolojileri kullan-
mak; büyük yap›lar/fabrika - k›-
s›tl› olanaklarla geleneksel in-
fla yöntemleri gelifltirmek; kü-
çük yap›lar/konut" bafll›klar› al-
t›nda; Dikili’de geleneksel yap›
sisteminin uyguland›¤› konut yap›lar›n› ve Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde yap›m›na bafllanan ve on y›ld›r bofl du-
ran bir yap›n›n dönüfltürüldü¤ü Matbaa yap›s›n› aktard›.

Sunumun ard›ndan ‹YTE Mimarl›k Fakültesi, Nevzat Sa-
y›n’›n da kat›l›m›yla a¤aç dikti.

Nevzat Say›n ‹YTE Mimarl›k
Fakültesi’ndeydi

"Hüseyin Anka ile Sinan’›
Yeniden Yorumlamak"
Söylefli ve Film Gösterimi Gerçekleflti
Hüseyin Anka ile Sinan’› Yeniden Yorumlamak konulu
söylefli ve film gösterimi, 10 Nisan Sal› günü fiube semi-
ner salonumuzda gerçekleflti. Reha Ar›n, filmin yönetme-
ni Suha Ar›n hakk›nda bilgi vererek, Mimar Sinan’›n hey-
kelini ilk yapan kifli olan Hüseyin Anka ve Sinan’›n sanat
hayatlar›ndaki sürecin benzerli¤ini dile getirdi. Filmin ya-
p›m sürecine ve yeniden düzenlenerek ortaya ç›kma sü-
recine de de¤inilen söyleflinin ard›ndan film izlendi.

Dörken Delta Drenaj Levhalar› ve Çat› Örtüleri Semine-
ri, 11 Nisan Çarflamba günü gerçekleflti. 

Yap› hasarlar›n›n önemli bir k›sm›n›n su ve meydana ge-
tirdi¤i bas›nçtan kaynakland›¤›n› belirterek sunumuna
bafllayan ‹nfl. Yük. Müh. Melih Akdeniz, öncelikle yal›-
t›m ve drenaj konular›ndaki yasal düzenleme ve stan-
dartlara de¤indi. Ürünlerinin fiziksel ve kimyasal özellik-
lerini anlatan Akdeniz, ürün gam› ve kullan›m yerleri
hakk›nda bilgi verdi. Ürünün uygulama detaylar›na ilifl-
kin bilgi verdikten sonra, özellikle temel duvar›n›n ko-
runmas›nda kullan›lan çeflitli aksesuarlar tan›t›ld›. 

Drenaj levhalar›n›n ard›ndan çat› örtülerinin tan›t›m›na
geçildi. Çat›larda örtü sistemlerindeki geliflmeler ve sis-
tem de¤iflikliklerini aktaran Akdeniz, havaland›rmal›-ha-
valand›rmas›z, kaplamal›-kaplamas›z kriterleri göz önü-
ne al›narak kullan›lacak ürün çeflitleri ve uygulama de-
taylar› hakk›nda üyelerimize ayr›nt›l› bilgi verdi. 

Seminer sunumunun ard›ndan yap›lan kokteylde üyele-
rimiz firma yetkilileri ile birebir görüflme ve ürün hakk›n-
da detayl› bilgi alma f›rsat› buldular.

Drenaj Levhalar› ve Çat›
Örtüleri Semineri Gerçekleflti



Etkinlikler

Sürekli Mesleki Geliflim E¤itim Progra-
m› kapsam›nda düzenlenen "Mimarl›k
Hizmetlerinde Temel Kavramlar" E¤iti-
mi, 6-7 Nisan tarihlerinde fiubemiz
seminer salonunda gerçekleflti.

Avukat Güney Dinç, tasar›m ve uygu-
lama alan›nda s›kça karfl›lafl›lan prob-
lemlerin hukuksal bir analizini aktard›-
¤› sunuflunda, örnekler üzerinden ko-
nuya de¤indi.

Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiu-
besi ad›na Bar›fl Ayd›n, Makine Mü-
hendisleri Odas› ‹zmir fiubesi ad›na
Halim Ak›fl›n; Asansör Yönetmeli¤i,
standartlar ve uygulama sorunlar›
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi aktard›.

Alev A¤r› ve Naime Beyaz›t ise; ‹mar
Mevzuat›nda mimarlar›n s›kça karfl›lafl-
t›¤› sorular, sorunlar ve uygulamalara
de¤indikleri bir program ile örnekler
üzerinden sunufllar›n› gerçeklefltirdiler.

"Mimarl›k Hizmetlerinde
Temel Kavramlar" E¤itimi
fiubemizde Gerçekleflti
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Garanti Galeri ve Osmanl› Ban-
kas› Müzesi,  4 Nisan - 26 Ma-
y›s 2007 tarihleri aras›nda, kü-
ratörlü¤ünü U¤ur Tanyeli ile Atil-
la Yücel'in yapt›¤›, Turgut Can-
sever: Düflünce Adam› ve Mimar
bafll›kl› "‹kiz Arfliv-Sergi"ye ev
sahipli¤i yapacak. Sergiler, Cansever'in entelektüel ve
mimari serüvenini görsellefltirecek. Amaç, bu mimar ve
düflünce adam›n›n inflai ve yaz›l› eserinin geliflmesini
ortaya koymak.

Garanti Galeri ve Osmanl› Bankas› Müzesi'nde 

‹kiz Arfliv Sergi: "Turgut
Cansever; Mimar ve Düflünce
Adam›" 

‹letiflim Adresi:
"Turgut Cansever: Mimar ve Düflünce Adam›" 
Garanti Galeri Sal› - Cumartesi 11:00 - 20:00 aras›
‹stiklal Caddesi 115a, Beyo¤lu ‹stanbul Tel: (212) 293 63 71
Osmanl› Bankas› Müzesi Hergün saat 10:00 - 18:00 aras›
Bankalar Caddesi 35-37, Karaköy, ‹stanbul Tel: (212) 334 22 70

7-9 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda ODTÜ Mimarl›k Fakül-
tesi’nde "Mimarl›k ve E¤itiminde Süreklilik ve De¤iflim"
temas› ile gerçeklefltirilecek olan 4. Mimarl›k ve E¤itim
Kurultay›’n›n haz›rl›k çal›flmalar› sürüyor. Son toplant›-
larda, çal›flma alanlar› ve çal›flma gruplar›ndaki aktif ka-
t›l›mc›lar tan›mland›ktan sonra, kurultay kapsam›ndaki
çal›flma gruplar› belirlendi.

‹letiflim Adresi: www.mo.org.tr/mek

4. Mimarl›k ve E¤itim
Kurultay›’n›n Çal›flma
Gruplar› Belirlendi  
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Sempozyum

Yar›flmalar düzeninin olumlu ve varsa olumsuz yönleri-
nin irdelenmesi ve bu ba¤lamda Mimarlar Odas›’n›n uy-
gulayaca¤› stratejilerin saptanmas› amac›yla düzenle-
nen Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar› Sempozyumu, 14 Ni-
san Cumartesi günü ‹zmir Sanat’ta gerçekleflti.

Mimarlar Odas› Genel Baflkan› Bülend Tuna yapt›¤› aç›-
l›fl konuflmas›nda; mimarl›k yar›flmalar›n›n önemini vur-
gulayarak, bu ba¤lamda bafllat›lan ve önümüzdeki se-
nelerde de tekrarlanmas› planlanan Sempozyumun
önemini dile getirdi. Yar›flmalar›n, genç mimarlar için
avantajl› bir ortam haz›rlad›¤›na de¤inen Tuna, meslek
hazz›n› yaflatmas› aç›s›ndan da yar›flmalar›n önemli bir
rolü oldu¤unu aktard›. Yar›flma sürecinden de bahse-
den Tuna, bu konuda Mimarlar Odas›’n›n yapt›¤› ve
yapmay› planlad›¤› organizasyonlardan söz etti. Mimar-
lar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Tamer
Baflbu¤ ise; 1930 y›l› itibariyle ülkemizde aç›lan mimar-
l›k yar›flmalar›n›n say›s›n› grafiksel bir anlat›mla sundu.
Günümüzde, 1960’larda aç›lan yar›flma yüzdesine ula-
fl›lamad›¤›na dikkat çeken Baflbu¤, aç›lan ulusal yar›fl-
malar›, belirledi¤i kriterler üzerinden kat›l›mc›larla pay-
laflt›. Yap› yar›flmalar›n› kendi içinde konular›na göre
yüzdelik dilimleriyle aktaran Baflbu¤, yar›flmalar› açan
kurumlar›n yüzdelik dilimini de aktararak, Sempozyuma
bir aç›l›m yapt›. Ayr›ca Sempozyumda elde edilecek ve-
riler ›fl›¤›nda bu konuda yap›lan çal›flmalar›n devam
edece¤i bilgisini verdi.

Oturum baflkanl›¤›n› Erdo¤an Elmas’›n üstlendi¤i “Tür-
kiye’de Yar›flma Süreci: Tarihsel Aç›l›m” ana bafll›kl› ilk
oturum, Baran ‹dil’in yar›flmalar›n politik ve sosyal ya-

fiubemiz taraf›ndan düzenlenen Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar› Sempozyumu,
14 Nisan Cumartesi günü ‹zmir Sanat’ta gerçekleflti.

Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar› Sempozyumu

flam ile örtüflen “K›r›lma Noktas›” bafll›kl› sunumu ile
bafllarken, Bilal Yakut “Kamuda Yar›flmalar” ve Hakk›
Ustaömer “Kamu ‹hale Kurumu” bafll›klar› alt›nda, ya-
r›flmalar yönetmeli¤i ve karfl›lafl›lan problemler üzerine
sunufllar›n› gerçeklefltirdiler. 

Yar›flmalarda “Durum – Düzen”in irdelendi¤i ikinci otu-
rum, oturum baflkan› Do¤an Hasol’un; yar›flmalar›n yal-
n›zca bir ifli yapt›rma yöntemi olarak ele al›namayaca¤›-
na ve aç›lan yar›flmalardan kaç tanesinin uyguland›¤›na
dikkat çekti¤i konuflmas› ile bafllad›. Deniz Aslan; “Ça-
t›flma (Disiplinler aras› Polemik)” bafll›¤› alt›nda flehir-
cilik ve mimarl›k disiplinleri aras›ndaki k›r›lma noktala-
r›n›n irdelerken, yar›flmalar›n etik sorunlar› üzerine de
de¤indi. Semra Uygur; “Yap› – Yar›flma – ‹flveren” te-
mas›nda birincili¤i elde etti¤i TED Ankara Koleji ve
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras› örnekleri üzerin-
den iflverenin ayn› zamanda kullan›c› olmas› veya olma-
mas› durumunun uygulama sürecine yans›mas›n› aktar-
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d›. Do¤an Tekeli ise; yar›flmalar›n en önemli aktörlerin-
den jüri de¤erlendirme mekanizmas›n›, deneyimledi¤i
örnekler üzerinden anlatt›. Jürinin, yar›flman›n amac›n›n
aktar›lmas›nda daha etkin bir rolünün olmas› gerekti¤i-
ni belirten Tekeli, raportör çal›flmalar›ndaki etkinli¤in jü-
rinin iflini büyük ölçüde kolaylaflt›rd›¤›na da de¤indi.
Uluslararas› Yar›flmalar Düzeni içinde Almanya Örne¤i
Yavuz Selim Sepin taraf›ndan aktar›ld›. Almanya’da ya-
r›flmada elde edilen birinciye, uygulaman›n verilmesi zo-
runlulu¤u bulunmad›¤›na dikkat çeken Sepin, ülkemiz-
deki uygulama ile aradaki farklar› kat›l›mc›larla paylaflt›.

Sempozyumun son oturumu görsel sunumlarla da des-
tekli “Yorum” bafll›¤› alt›nda irdelendi. Oturum baflkan›
Murat Ulu¤; yar›flma serüvenini aktard›¤› konuflmas›nda
elefltrinin yar›flmalardaki büyük rolü üzerine dikkat çek-
ti. Ercan Çoban; “Ankara Esenbo¤a ‹ç-D›fl Hatlar Termi-

nal Binas› ve Katl› Otopark›”, Hasan Özbay; “TC. ‹sla-
mabad Büyükelçili¤i Binas›” yar›flma ve uygulama süre-
cinde yaflad›klar›n› aktard›. Ayhan Usta ise; Sivas
2010 Kentsel Tasar›m› - Fuar, Kongre ve Kültür Merke-
zi özelinde yar›flmalarda yaflad›klar›n› dile getirdi. “TES-
KOMB Binas›” ile Mete Öz, “ODTÜ Kuzey K›br›s Kam-
püsü, Kampüs Yönetim Binas› Kütüphane, B‹M” ile
Cem ‹lhan, yar›flma süreçlerini, karfl›laflt›klar› problem-
leri ve flansl› olduklar›n› düflündürten ayr›nt›lar› kat›l›m-
c›larla paylaflt›.

Güngör Kaftanc›’n›n yöneticili¤inde gerçekleflen Forum
– Tart›flma bölümü; genel bir de¤erlendirmenin ard›n-
dan bu konuda yaflanan problemler ve çözüm yollar›
üzerine geliflti.
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Gezi

25 Mart 2007 Pazar günü gezimize yol güzergah› üze-
rinde verdi¤imiz ball› – kaymakl› nefis kahvalt› molas›n-
dan sonra Adala’ya hareket ettik.

Anadolu’nun bat›s›nda, Ege Bölgesi içerisinde Gediz
havzas› orta kesiminde yer alan Manisa / Salihli’ye
ba¤l› olan Kula / Kenger / Kaplan / Çakallar (Katake-
kavmera) yanarda¤ lavlar›n›n, Gediz Vadisi’ne de¤in ine-
rek, darbo¤az› geçip ovaya girdi¤i  an durdu¤u yerde ku-
rulmufl tarihi bir yerleflim yeri olup 1530 – 1875 y›llar›
aras›nda Saruhanl› Sanca¤› Kazas›, 1996’da Bucak,
1967’de ise 3 mahalleden oluflan (Atatürk – Do¤anlar
– Cami) Belediye olmufltur.

Adala gezimizde tüm programlar›n› iptal ederek, tüm de-
taylarla tek tek ilgilenerek, görülmedik yer b›rakmayarak
sabahtan akflama rehberli¤imizi Adala Belediye Baflka-
n› Süleyman U⁄UZ ile efli Birgül U⁄UZ yapt›lar. Kendile-

rine Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Üyeleri ad›na çok te-
flekkür ederiz.

‹lk olarak Gediz nehri üzerinde yap›m›na 1954 y›l›ndan
itibaren bafllanm›fl olup, 1958 y›l›nda bitirilerek, tahliye
savaklar› kapat›larak su toplamaya bafllanan 77m. yük-
seklikte toprak dolgu tipinde olan enerji üretimi, sulama
ve su taflk›nlar›n› önlemeyi amaçlayarak yap›lan "Demir-
köprü Baraji’na" daha sonra alabal›k yetifltiricili¤i yap›-
lan "Bal›k Çiftli¤ine" gidildi.

A¤açlar alt›nda, fl›r›l fl›r›l sular akan çiftli¤in bulundu¤u
yer flehir karmaflas›nda koflturmaca yaflayan bizler için
çaylar›m›z› içerken son derece dinlendirici geldi.

Adala’n›n görmeye de¤er o kadar çok güzellikleri var ki
bunlardan biri de sular› metrelerce yukar›dan dökülen
"Su Uçtu" denen yeridir.

Adala (Attala)
Gezisi

Ayfle ATATOPRAK
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Halen çevre halk›na ve hafif araçlara geçit vermekte
olan ‹lk Osmanl› Dönemi eserlerinden oldu¤u söylenen
Gediz nehrinin en dar yerinde; ortada büyük kemer, iki
taraf›nda alçalan üç kemerden infla edilmifl olan zarif ve
güzel "K›z Köprüsünü" seyretmek muhteflemdi.  

Enerji santral›nda da bilgi ald›ktan sonra ac›kmaya bafl-
lad›¤›m›z› hissettik.

Belediye Baflkan›m›z bizlere Adala içerisinde Gediz nehri
kenar›nda mesire olarak kullan›lan alanda masalar haz›r-
latarak, yöreye özgü gözleme açt›r›yordu. Birgül han›m ise
aç›lanlar› piflirmek için ocak bafl›na geçmiflti bile. 

Bu alan›n 10 Haziran’dan sonra barajda tutulan sular›n
b›rak›lmas› ve flu anda bofl olan nehrin doldurulmas› ile
çok daha güzel oldu¤u anlat›ld›.

Yemekten sonra Gazi Mustafa Kemal Pafla ile bulufl-
mak üzere geldi¤i Adala’n›n içinde bulunan eflraftan
Mehmet A¤a’n›n 1896 y›l›nda yapt›rm›fl oldu¤u evi gö-
rüldü.

Arac›m›z 43 km. uzunlu¤unda olan Gediz nehrinin yüzy›l-
lar boyu afl›nd›rarak oluflturdu¤u "Adala Kanyonunun" bir
k›sm›n› gördükten sonra "Attalos At Çiftli¤ine" ulaflt›.

Ziyaretimizden haberdar olarak gelen mülk sahibi Salih-
li Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Talat
ZURNACI’ya, çiftlikte bulunan atlara, büyüklerin ve midil-
lilere, gelece¤in mimarlar› küçüklerin binmesine olanak
verdi¤i ve ortaya hofl görüntülerin ç›kmas›n› sa¤lad›¤›
için teflekkür ederiz.

Son olarak "Egayid Tatil  Köyü’nü" gezerek bilgi ald›k.

Art›k ayr›l›k vakti gelmiflti. Güzel bir günün ard›ndan Be-
lediye Baflkan›m›z’dan 14-15 Temmuz’da "Adala fiefta-
li ve Kültür fienli¤i" yap›ld›¤› bilgisini al›p görülesi yerle-
ri görmeniz dile¤iyle vedalaflarak geri dönüldü.

"Kent ve Mimarl›k: ‹zmir"
Sergisi ‹TO Ticaret Tarihi
Müze Salonunda Aç›ld›
Küratörlü¤ünü Yrd. Doç. Dr. Emel Kay›n’›n üstlendi¤i
"Kent ve Mimarl›k: ‹zmir" Sergisi 2 Nisan Pazartesi gü-
nü ‹TO Ticaret Tarihi Müzesi’nde aç›ld›. ‹zmir kentinin
kuruluflundan bafllayarak tarihsel süreç içerisindeki ge-
liflimini mimari aç›dan irdeleyen serginin aç›l›fl konufl-
mas›n›; ‹TO Baflkan› Ekrem Demirtafl, Konak Belediye
Baflkan› Muzaffer Tunça¤ ve Yrd. Doç. Dr. Emel Kay›n
yapt›. 

Demirtafl, sergide aktar›lan geliflimden ve Expo
2015’in bu geliflime olumlu katk›lar sa¤layaca¤›ndan
söz etti. Kay›n ise; serginin bir mimarl›k sergisi oldu¤u-
nu vurgulayan konuflmas›nda, sergi paftalar› üzerinden
‹zmir’in mimari geliflimine k›saca de¤indi. Son olarak
sözü alan Tunça¤, Konak Belediyesi’nin ‹zmir kentinde
gerçeklefltirdi¤i ve proje aflamas›nda olan kentsel dö-
nüflüm projelerinden ve bunlar›n kente sa¤layaca¤›
olumlu katk›lardan bahsetti.
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Gezi

Büyük Türk Mimar› Sinan’›n aram›zdan ayr›l›fl›n›n 419.
y›l›nda, ünlü mimar›m›z›n eseri olan Muradiye Camii ve
Küllliyesi’ni incelemek ve fiehzadeler fiehri Manisa’y›
gezmek amac›yla Odam›z, 08 Nisan 2007 Pazar günü
Doç.Dr. R. Eser GÜLTEK‹N rehberli¤inde bir inceleme ve
kültür gezisi düzenlenmifltir. 

Spil (Sipylos) Da¤› eteklerinden, Gediz Nehri’ne kadar
uzanan ve genifl bir alan› kapsayan Manisa flehri çok
eski tarihe geçmifle sahiptir. Tarihte Magnesia ad›yla
an›lan bu bölge, s›ra ile Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma ve
Bizans uygarl›klar›na sahne olmufltur. Daha sonra Saru-
hano¤ullar› (1313-1410) ve Osmanl› (1410-1923) ege-
menli¤ine girmifltir.  Manisa, 23 May›s 1919’da Yunan
iflgaline u¤ram›fl ve 08 Eylül 1922’de kurtar›larak Cum-
huriyet Türkiyesi’nin gelece¤i parlak bir ili konumuna
gelmifltir.     

Gezimizin ilk dura¤› Fatih devrinde yaflam›fl, onun def-
terdarl›¤›n› yapm›fl (1452-1459)  Titrek Sinan Bey tara-
f›ndan 15.yy’da infla ettirilen; revakl› avlusu ve kubbeli
eyvan›yla Manisa’daki ilk Osmanl› Medresesi olmas› ve
girifl yönünde, revaklar arkas›nda ö¤renci hücrelerinin
olmamas›yla, Klasik Osmanl› Medreseleri özelli¤i tafl›-
mas› bak›m›ndan önemli olan Sinan Bey Medresesi zi-
yaret edilmifltir. Beylikler dönemi mimarisinden klasik
Osmanl› mimarisine geçifl özellikleri gösteren aç›k avlu-
lu tarzdaki medreseye girifl, kuzeye bakan bir taç kap›
ile sa¤lanmaktad›r. Dikdörtgen planl› medresenin gü-
ney cephesinde mescit – dershane, do¤u ve bat› kanat-
lar›nda ise befler oda yer almaktad›r. Vakfiyesinden,
medresenin yan›nda bulundu¤u anlafl›lan s›byan mekte-
bi günümüze ulaflmam›flt›r.

Daha sonra yol güzergah› üzerindeki Antik Dönemden
beri a¤layan, bu nedenle A¤layan Kaya ad›yla an›lan
Niobe’ye var›lm›flt›r. Niobe’den sonra ilerlerken, sa¤ ta-
raftaki Antik Dönem Kale surlar› dikkati çekmektedir. 

Spil Da¤› eteklerinde ilerlerken Milli Park içerisinde, ‹s-
hak Çelebi taraf›ndan H.770 / M.1368-1369 tarihinde
mimar Osman bin Emet’e yapt›r›lan ve Ulu Cami Külliye-
si’nin bir parças› olan Mevlevihane gezilmifltir. Spil Da-

fiehzadeler fiehri Manisa
Kültür Gezisi...

Eser GÜLTEK‹N
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Türkiye Prefabrik Birli¤i'nin 13 Kas›m 2007 tarihinde
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarl›k Fa-
kültesi'nin iflbirli¤i ile "Prefabrikasyonda Yenilikler ve
E¤itim" konusunda gerçeklefltirece¤i 12. sempozyum
kapsam›nda bir ö¤renci yar›flmas› düzenlenmektedir.

‹letiflim Adresi: www.prefab.org.tr/sempozyum12 

Türkiye Prefabrik Birli¤i
Ö¤renci Proje Yar›flmas›

¤› eteklerinden afla¤› do¤ru inildi¤inde Saruhano¤ullar›
Döneminde yap›ld›¤› bilinen (1362 tarihinden önce)
Darphane ile karfl›lafl›l›r. Darphanenin biraz afla¤›s›n-
da,  Manisa’ya hakim bir konumda yer alan Ulu Camii
ve (‹shak Çelebi) Külliyesi görülmektedir. Külliye, kale
surlar› d›fl›nda Spil Da¤› ete¤inde kurulmufl; Cami,
Medrese, Türbe, Hamam, Çeflmeler ve Mevlevihane-
den oluflan büyük bir yap› toplulu¤udur. Külliyeden inil-
di¤inde Saruhan Park› içinde Saruhan Bey Heykeli ve
arkas›nda da Türbesi dikkati çekmektedir. Cephe düze-
ni aç›s›ndan Selçuklu gelene¤inin izlerini tafl›yan  bu ya-
p› ziyaret edildikten sonra, ö¤le yeme¤i molas› için tari-
hi bir yap› olan Borsa Kahvesi’ne gidilerek Manisa yö-
resine ait yemekler "tereya¤l› Manisa köfte" yenildi. Ye-
mekten sonra kahvelerimizi içmek üzere 19.yy’da Kara-
osmano¤ullar› Döneminde, enine dikdörtgen planl›, or-
tas› avlulu, iki katl› infla edilmifl Manisa valili¤ince res-
tore edilmifl olan Yeni Han’a yöneldik. Burada kahvele-
ri içip, fal bilen arkadafl›m›zca,fallar›m›za bak›ld›ktan
sonra Mimar Sinan’›n yap›tlar›ndan Muradiye Camii ve
Külliyesi’ne vard›k. 

Kanuni Sultan Süleyman’›n torunu III.Murad zaman›n-
da, 1583-1586 tarihinde plan›n› Mimar Sinan’›n, uygu-
lamas›n› ise Mimar Mahmud ve Mehmed A¤a’lar›n yap-
m›fl oldu¤u cami, medrese, imaret, dükkanlar, çeflme
ile sonradan ilave edilen kütüphaneden oluflan Muradi-
ye Külliyesi gezildi. Caminin yan›nda bulunan ve günü-
müzde müze olarak ifllevlendirilen imaret ve medrese
bölümleri de gezildikten sonra Sultan Camii ve Külliye-
si’ne do¤ru yola ç›k›ld›.  Bu eseri de ziyaret ettikten
sonra yolumuza devam edip, Karaköy semtindeki Ayn-›
Ali Türbesi’ne ulaflt›k. Avluda yer alan Ayn-› Ali kahveha-
nesine giderek oraya özgü Sultan Çaylar›n›, mangalda
yap›lan Türk kahvesini ve aromal› nargilemizi içtikten
sonra güzel an›larla Manisa’y› geride b›rakarak, Odam›-
z›n bir baflka gezisinde yine birlikte olmak dilekleriyle
‹zmir’e do¤ru yola ç›kt›k.
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Cumhuriyet Mitingi

1May›s 
Dünya Eme¤in
Bayram›’nda

1882 - 2007

MEYDAN-
LARDAYIZ
1 May›s “Eme¤in Günü”, olarak ilk kutlama, 5 Eylül
1882’de Newyork Merkezi ‹flçi Sendikas› taraf›ndan
düzenlendi. Sonraki y›llarda, 1 May›s “‹flçi Bayra-
m›”n›n kutland›¤› bir tarih olarak bütün dünyada ge-
nel bir kabul gördü.

“Tehlikenin Fark›nday›z”
Cuma akflam› Konak’tan Mimarlar Odas› gurubuyla An-
kara’ya, her meslek gurubundan, sendikalardan, okul-
lardan ve ad› duyulduk duyulmad›k tüm sivil kurulufllar-
dan, memuru, esnaf›, köylüsü ile bafl› sonu olmayan
200’ün üzerinde otobüsten bir konvoy ile yola ç›k›ld›.
Güzergah›n her kilometresinde çevreden yeni otobüsler
kat›l›yordu, Afyon’dan sonra Akdeniz ve Güney Ege’den
de gelenlerle yolun çift fleridi de doldu. Muazzam bir
konvoy halinde, cumartesi sabah 08.00'de, otobüslerin
parkedece¤i söylenen hipodroma girmeye çal›flt›¤›m›z-
da, hipodrom ve ona giden yollar dolmufltu. Oysa biz er-
ken varm›flt›k ve bizden sonra 11.00'e kadar daha çok
gelen olacakt›. Nitekim ö¤leden sonra 14.00'te hipod-
rom-Tando¤an-An›tkabir, Bahçelievler-Beflevler-Tando-
¤an güzergah› da ad›m at›lamaz bir insan seli halini al-
m›flt›.

Gurur duydum orada toplanan bir milyon kifliden. 

‹nan›n kalabal›k ve izdihamdan s›k›flma noktas›na gelin-
di¤inde bile; kad›n›m›za, k›z›m›za, yafll›m›za, çocu¤umu-
za karfl› herkes sorumlulu¤unun fark›nda bir olgunluk
sergiledi.

Osman ARSOY
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
ile Anlaflmal› Kurulufllar
‹zmir Modern E¤itim Dersaneleri
‹zmir Modern E¤itim Dersaneleri Odam›z üyeleri 
1. derece yak›nlar›na %25 indirim imkan› sunmaktad›r.
Yararlan›labilecek kurs programlar›:
- Ün. Haz. ÖSS kursu
- L3 (yeni) haz›rl›k kursu
- L2. ve L3. s›n›f haz›rl›k kursu
- 8. s›n›f OKS haz›rl›k kursu
- 6. ve 7. s›n›f haz›rl›k kursu
‹letiflim Adresi: 
Gaziosmanpafla Bulvar› No: 2 Hilton Center Kat.3 
Çankaya / ‹zmir   Tel: 441 46 16   Faks: 441 46 79

MTN Digital Bask› Merkezi
MTN Digital Bask› Merkezi Odam›z üyelerine kopyalama
hizmetlerinde %10 indirim, di¤er ürünlerde de özel fiyat
tarifesi 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
üyesi mimarlar›m›z›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yönelik ifl-
birli¤i içerisindedir. 

Bireysel Mimarlar 
Kat›l›m Odas› Üyeleri

Girifl Aidat› 200.00 YTL 97.92 YTL
Asgari Katk› Pay› 90.00 YTL 48.00 YTL
Yönetim Gideri Kesintisi %8 %3
Ek Katk› Pay› Kesintisi %4 %3

‹letiflim Adresi: www.ankaraemeklilik.com.tr
Yal› Cad. Karfl›yaka Apt. No: 234 K:1 D:1 Karfl›yaka
Tel.: 0232 396 84 84

Vefat halinde; 

30,000-YTL.
Kal›c› sakatl›k halinde; 

30,000-YTL.
Tedavi masraflar› için; 

3,000-YTL
Üyelerimiz, aidat ödedi¤i tarih ile 
31 Aral›k 2007 tarihleri aras›nda 

FERD‹ KAZA S‹GORTASI 
kapsam›nda olacaklard›r.

AXA OYAK firmas›yla yap›lan anlaflma gere¤i
sigorta kapsam›na al›nan üyelerimizin FERD‹
KAZA S‹GORTA Teminatlar›:

Mimarlar Odas› 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren
2007 y›l› aidat›n› ödeyen üyelerimize 

FERD‹ KAZA S‹GORTASI yapt›r›yor

FERD‹ KAZA
S‹GORTASI
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Mevzuat

Mimarl›k ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesab›nda
Kullan›lacak 2007 Y›l› Yap› Yaklafl›k Birim Maliyetleri
Hakk›nda Tebli¤
Resmi Gazete Tarihi  : 10.03.2007
Resmi Gazete Say›s› : 26458

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 2007 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 kâr› dahil belirlenerek
afla¤›da gösterilmifltir.

Yap›n›n Birim Maliyeti
YAPININ M‹MARLIK H‹ZMETLER‹NE ESAS OLAN SINIFI (BM) YTL/M2  

I. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR 61,00

• 3 m yüksekli¤e kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarlar›

• Basit kümes ve basit tar›m yap›lar›

• 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 105,00

• Basit padok, büyük ve küçük bafl hayvan a¤›llar›

• Su depolar›

• ‹fl yeri depolar›

• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
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II. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR 167,00

• Kuleler, ayakl› su depolar›

• Palplanj ve ankrajl› perde ve istinat duvarlar›

• Kay›khane

• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B GRUBU YAPILAR 230,00

• Seralar

• Pnömatik ve fliflirme yap›lar

• Hangar yap›lar›

• Tek katl› ofisler, dükkan ve basit atölyeler

• Semt sahalar›, küçük semt parklar›, çocuk oyun alanlar› ve müfltemilatlar› 

• Tar›m ve endüstri yap›lar› (Tek katl› prefabrike binalar, 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 375,00

• Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel e¤itim okullar›n›n veya iflletme ve tesislerin spor salonlar›, jimnas-
tik 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›
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• Kampingler

• ve Küçük sanayi tesisleri (Donan›ml› atölyeler,ticarethane,dükkan,imalathane, dökümhane)

• Semt postaneleri

• ve bu gruptakilere benzer yap›lar

B GRUBU YAPILAR 427,00

• 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›

• 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
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IV. SINIF YAPILAR
A  GRUBU YAPILAR 482,00

• 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 ve fabrikalar

• 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 

• 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 533,00

• ‹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›)
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• 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 640,00

• 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 794,00

• 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 kampusleri

• Yüksekli¤i 50,50m’yi aflan yap›lar 

• Al›flverifl kompleksleri (‹çerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan) 

• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B GRUBU YAPILAR 962,00

• Kongre merkezleri

• Müze, sergi kütüphane kompleksleri
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• 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 1.098,00

• 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 1.311,00

• Opera, tiyatro bale yap›lar›, konser salonlar› ve kompleksleri

• Restore edilecek yap›lar ve tarihi ve eski eserlere 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, 2007 y›-
l›ndan önceki tebli¤lere göre yap› s›n›f› ve grubu belirlenerek bafllat›lm›fl ve devam eden ifllerde, söz konu-
su tebli¤lerdeki yap› s›n›f› ve grubu de¤ifltirilmeksizin 2007 y›l› tebli¤inde karfl›l›¤› olan tutar esas al›nmak
suretiyle hesap yap›lacakt›r.

Tebli¤ olunur. 
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Bas›ndan Cüneyt ÖZDEM‹R, Radikal, 17.04.2007

Ankara'da bahar aylar›nda iki s›cak tart›flma var. ‹lki Re-
cep Tayyip Erdo¤an'›n cumhurbaflkanl›¤a aday adayl›¤›.
Bu tart›flmaya bambaflka aç›dan birazdan dönelim. ‹kin-
ci tart›flma ise bir cami ile ilgili. Ankara'da Mogan Gö-
lü'nün hemen yan›na infla edilen Mogan Camisi, yap› bi-
çimi ve flekli ile bugüne kadar gördü¤ünüz camilere hiç
benzemiyor. Minaresinden, cam duvarlar›na kadar cami
mimarisine yepyeni bir yaklafl›m söz konusu. ‹lginç olan
bu yeni yaklafl›m›n mimarlar taraf›ndan hararetle tart›fl›-
l›yor olmas›. Mimarl›k forumlar›nda tart›flman›n mimari-
den ibadete uzanan ilginç bir içeri¤i de var. Camiyi ta-
sarlayan Hilmi Güner ve Hüseyin Bütüner'e cami sipari-
flini veren adres de en az tart›flma kadar ilginç. fiu gün-
lerde Ankara'da bulvar b›rakmad›¤› için elefltirileri gö-
¤üsleyen AKP'li Ankara Büyükflehir Belediyesi. 

Mogan Camisi'nde bir kubbe yok, minare ise bugüne
kadar görmedi¤iniz farkl› bir flekilde, flerefesiz ve iki ka-
demeli. Caminin mimarlar› www.arkitera.com sitesinde
yer alan projelerinde üç farkl› noktadan hareket ettikle-
rini söylüyorlar. ‹lk referans noktalar›, mihrap duvar›na
yak›n namaz k›lma tercihi nedeniyle uzunlamas›na bir
mekân kullan›m› tercih edilmifl olmas›. ‹kinci olarak,
mihrap duvar›n›n bir ›fl›k duvar› oldu¤undan hareketle,
duvarda vitray yerine blok cam kullan›lmas› ve üçüncü
olarak da, kent d›fl›nda menzillerde, aç›khavada namaz
k›lmak için kullan›lan namazgâhlardan esinlenilmesi. 

Gelin görün ki, buna ra¤men forumlardaki tart›flmalar,
cam duvar fleffaf olmal› m› olmamal› m›'dan ibadete et-
ki ve katk›lar›na, kubbenin cami mimarisinin bir parças›
m› oldu¤u, yoksa eski bir kilise olan Ayasofya'dan esin-
lenerek mi cami mimarisine girdi¤ine kadar renkli bir
çerçevede gelifliyor. Hatta tart›flmay› "Diyanet'e sorma-
l›yd›lar"a getiren mimarlar bile var. 

Mimari ve Rejim Tart›flmas› 
Ben tart›flmay› Diyanet ekseninde yürütmektense mi-
marlar düzeyinde götürmeyi daha anlaml› bulanlarda-
n›m. Nitekim konufltu¤um kimi mimarlar özellikle cami
mimarisi ile ilgili zorluklardan yak›n›yorlar. Hasan Çal›fl-
lar da bunlardan bir tanesi. Çal›fllar, "Türkiye'de mimar-
lar›n bu konuda çok 'dolu' olduklar›n›" söylüyor ve
"Bunca cami yap›lmas›na ra¤men modern mimari ile
yap›lan azd›r. Sonuçta hepsi ayn› ifle yar›yor. Fabrika
altlar›nda, benzinci kenarlar›ndaki mekânlar› ibadetha-
ne olarak kullan›rken kimsenin sesi ç›km›yor ama ben
modern bir cami yapaca¤›m dedi¤in zaman ortal›k aya-
¤a kalk›yor. Görkemli olan cami, büyük demek olarak al-
g›lan›yor. Oysa Sinan'›n Sokullu Camisi küçük olmakla
beraber en rafine mimariye sahiptir" diyor. 

Sivil hayattan korunan binalar 

Mimarlar cephesinde Ankara'da Mogan Camisi, ‹stan-
bul'da AKM'nin y›k›lmas› tart›fl›l›rken, malumunuz Türki-
ye de cumhurbaflkan›n›n kim olaca¤›n› tart›fl›yor. Tart›fl-
malar› tek tek kifliler ya da binalar üzerinden yapt›¤›m›z
zaman ölçek hep küçük kal›yor ve biz hep bu küçük tar-
t›flmalar›n içinde bo¤ulup gidiyoruz. Oysa, mesela bu-
gün Ankara'n›n simgesi mekânlara kimin oturaca¤› tar-
t›fl›l›yor da, 'sivil hayattan' tel örgüler ve eli silahl› as-
kerler taraf›ndan korundu¤u konusu bir türlü tart›flma
gündemine gelmiyor. 

Bugün Washington'da, Berlin'de ya da Londra'da bafl-
kentlerin simgesi olan parlamento binalar›n›n bahçele-
rine gidebilir, piknik yapabilir, foto¤raf çektirebilir hatta
tur programlar› ile içini bile gezebilirsiniz. Oysa Anka-
ra'da bunu yapman›z imkans›zd›r. Meclis, üç ayr› nokta-
da polis taraf›ndan girifl ç›k›fl› tutulsa da askerler tara-
f›ndan korunur. Bahçesine giremezsiniz, önünde foto¤-
raf çektiremezsiniz, hatta araban›z› bile durdurman›z ya-
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sakt›r. Keza An›tkabir de öyledir. An›ttepe'nin en güzel
çam orman›, duvarlar ve duvarlar›n ard›nda askerler ta-
raf›ndan korunur. Neredeyse koca bir semte tekabül
eden yeflil alan sivil de¤il askeridir, girilmezdir. 

Ve elbette cumhurbaflkanl›¤› konutu. Bugün san›r›m
dünyan›n hiçbir ülkesinde, hiçbir cumhurbaflkanl›¤› ko-
nutu askerler taraf›ndan korunmuyor. Ama bizde köfl-
kün arkas›nda koca bir alay var. fiehrin ortas›nda en bü-
yük yeflil alan, sivil halka tamamen kapal›. Çankaya
Köflkü bir kartal yuvas› kadar halk›ndan uzak.
CNNTürk'ün savunma muhabiri Kemal Yurteri'ye "Köfl-
kü neden askerler koruyor?" diye soruyorum. "Bir Cum-
huriyet gelene¤i..." diye cevap veriyor. Neden bu kadar
genifl bir alan Ankara halk›ndan korunuyor diye sormam
nafile art›k... Sözün bitti¤i yer buras› iflte. 

Ankara'da bu alanlar›n halka aç›lmas›, güvenlik tedbir-
lerinin flehrin tek nefes alaca¤› yeflil alanlar çevresinde
de¤il binalara kayd›r›lmas›n› istemek, ‹stanbul Belediye-
si'nden bofl arazileri satmamalar›n›, yeflil alan yapmala-
r›n› istemek kadar bofl ve nafile. ‹çinde Atatürk Kültür
Merkezi bulunan dev bir alan›n, y›llard›r sadece resmi
geçitler düflünülerek kupkuru, a¤açs›z b›rak›l›p duvarlar-
la çevrili oldu¤u düflünülürse, t›pk› modern cami tart›fl-
mas›nda oldu¤u gibi, ifl flehircilikten ya da mimariden
ç›k›p rejim tart›flmas›na kadar gidebiliyor iflte. 

Geçti¤imiz y›llarda gözyafllar› ile izledi¤imiz Mimar Ba-
bam adl› belgeselde, Louis Khan 70'li y›llarda bir flehir
merkezini tasarlarken, arabalar›n girmemesi fikrini be-
¤enmeyen kibirli bir belediye baflkan› ile de tan›flm›flt›k.
Oysa bugün Londra Belediyesi para cezalar› ve vergile-
riyle, neredeyse Londra'n›n merkezini arabalardan ar›n-
d›rmak üzere. Yani bu söylediklerimiz ütopya gibi gelse
de, birinin hayalini bir baflkas› gerçeklefltirebiliyor. 

Geçen hafta ‹stanbul Festivali'nde de bir baflka hayal-
perest mimar›n belgeseli gösterildi. Filmin ad› Frank
Gehry'nin Skeçleri. Aran›zda Frank Gehry ismini duyma-
yanlar varsa ‹spanya Bilbao'daki Guggenheim müzesini
hat›rlatmak yeterli olur umar›m. Belgesel, böylesine 'or-
jinal' bir yap›n›n bir flehrin kaderine neler katabilece¤ini
de sorguluyor. Kimileri böylesine büyük ve gözal›c› bir
yap›n›n, içinde sergilenen sanat yap›tlar›n› gölgeledi¤ini
düflünse de Bilbao'da yaflayanlar buna kat›lm›yor. 350
bin kiflilik flehre bir y›l içinde, bu bina yüzünden 700 bin
turistin gelmifl olmas›na ilk baflta flafl›rm›fllar, flimdi ise
bütün dünya taraf›ndan tan›nd›klar› için sevinçlerini sak-
lam›yorlar. Yani do¤ru zamanda büyük ölçekte bir hayal,
bir flehrin kaderini de¤ifltirebiliyor. 

Berlin'de eski bir un fabrikas›n›n üst kat›na kurulmufl
olan Sammlung Hoffmann koleksiyonunu gezerken,
Frank Gehry'nin binalar›n› and›ran dev bir eserini, evin
oturma odas›n›n duvar›nda görünce hem flafl›r›yor hem
de heyecanlan›yorum. 1960'lardan bu yana sanat ese-
ri toplayan Hoffmann'lar, son birkaç y›ld›r toplad›klar›
sanat eserlerini kendi evlerinde sakl›yorlar. Haftada bir
evlerini halka aç›p randevu ald›¤›n›z takdirde bir rehber
eflli¤inde gezmenize izin veriyorlar. Almanya'n›n zengin
sanayicilerinden birinin evini, oturma odas›n› gezerken,
bir kez daha, hayalgücünün kap›lar›n› halka açman›n
as›l zenginlik oldu¤unu düflünüyorum. Birazdan buradan
ç›k›p Alman parlamento binas›n›n önündeki çimenlere
oturup Alman parlamentosuna bakarken bir hayal kura-
ca¤›m. Belki günün birinde içinde kim oturuyor olursa ol-
sun, Cumhurbaflkanl›¤› köflkünün bahçesinde, An›tka-
bir'in çamlar›n›n aras›nda ya da Meclis silüetinin önün-
de çimlere uzan›p bir hat›ra foto¤raf› çektiririz. 

‹nsanl›k için küçük, bizim için büyük bir hayal!
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Yaz›flmalar

Konak Belediyesi’nce haz›rlanmakta olan Kemeralt›
Kentsel +3. Derece Arkeolojik Sit Alan›n›n 2.Etap 1.
Bölgesinde Koruma Amaçl› Revizyon ‹mar Plan›n›n "
2.Bilgilendirme Toplant›s›" ‹zmir Büyükflehir Belediyesi
Meclis Salonu’nda gerçeklefltirildi.

Koruma Amaçl› ‹mar Planlar› ve Çevre Düzenleme Pro-
jelerinin Haz›rlanmas›, Gösterimi, Uygulamas›, Deneti-
mi, Müelliflerine iliflkin Usul ve Esaslara Ait Yönetme-
lik’in 17. maddesi "Koruma amaçl› imar planlar›n›n mü-
ellifi, flehir planc›s› veya flehir ve bölge planc›s› veya
kent planc›s›d›r. Planlama ekibinde alan›n konumu, sit
statüsü, ve özellikleri göz önünde bulundurularak mi-
mar, restorasyon konusunda yüksek lisans yapm›fl mi-
mar, sanat tarihçisi, arkeolog, sosyolog, mühendis,
peyzaj mimar› gibi meslek gruplar›ndan yeterli say›da
uzman görev al›r" demektedir. 

Ancak Konak Belediyesi taraf›ndan haz›rlanan söz ko-
nusu plan›n ekibinde hala mimar bulunmad›¤› saptana-
rak, Belediye yaz›l› ve sözlü uyar›lm›flt›r.

Yeflilyurt Spor Komp-
leksi projesi, Konak
Belediyesi taraf›ndan,
2003 y›l›nda yar›flma-
ya aç›lm›fl, Tülin Hadi,
Cem ‹lhan, Zeynep
Atafl’›n haz›rlad›¤› proje
birincili¤i kazanm›flt›. 

Ancak süreç içinde çö-
zülemeyen mülkiyet
sorunu nedeniyle, Ko-
nak Belediyesi’nin pro-
jeyi uygulamay›p, tip
projeye yöneldi¤i bas›ndan ö¤renildi. Konu ile ilgili ola-
rak Konak Belediye Baflkan› ile yap›lan görüflmelerde
de sonuç al›namad›.

“Yeflilyurt Kültür Merkezi Uygulama Projelerinin
Haz›rlanmas› ve Zemin Etüdü Yap›lmas› Hizmet Al›m›”
ihalesinin 4.3.2 maddesinde personel durumuna iliflkin
belgelerde “....... 1 mimar veya 1 inflaat mühendisini”
ibaresi yer almaktad›r. Mimari uygulama projeleri mutla-
ka mimar taraf›ndan yap›lmal›d›r. ‹hale belgesindeki bu
eksikli¤in düzeltilmesi talebimizi Konak Belediyesi’ne
ilettik. Bu tür eksikliklerin yol açaca¤› sorunlar›n
yaflanmamas› için yetkili makamlar›n konuya gerekli
hassasiyeti göstermeleri zorunludur.

Yeflilyurt Spor Kompleksi
Tip Proje ile Yap›l›yor

Yeflilyurt Kültür Merkezi
Uygulama Projesi Mimar
Olmadan Yap›l›yor

Konak Belediyesi Kemeralt›
Kentsel 3. Derece Arkeolojik
Sit Alan›n›n 2. Etap 
1. Bölgesinde Koruma Amaçl›
‹mar Plan› 
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Haber

Dan›fltay, Kalk›nma Ajanslar›
Kurulmas›na Dair Bakanlar
Kurulu Karar› ‹çin de 
Yürütmeyi Durdurma 
ve Anayasa Mahkemesi'ne
Gönderme Karar› Verdi

Baz› Düzey 2 Bölgelerinde Kalk›nma Ajanslar› Kurulmas›-
na Dair 2006/10550 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›'n›n
iptali ve yürütmenin durdurulmas› istemiyle TMMOB tara-
f›ndan Dan›fltay'da aç›lan davada, Onuncu Daire yürüt-
meyi durdurma ve dayanak yasa olan 5449 say›l› Kalk›n-
ma Ajanslar›n›n Kuruluflu, Koordinasyonu ve Görevleri
Hakk›nda Kanun'un baz› maddelerinin Anayasa'ya ayk›r›
oldu¤u gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne baflvurul-
mas›na karar verdi.

Dan›fltay, daha önce de TMMOB'nin Kalk›nma Ajanslar›-
n›n Çal›flma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik'in ip-
tali ve yürütmenin durdurulmas› istemiyle açt›¤› davada,
yürütmeyi durdurma ve Anayasa Mahkemesi'ne baflvu-
rulmas› karar› vermiflti.  

‹zmir ili, Çeflme ilçesi, Alaçat› Liman mevkii, 29 M-1d
pafta üzerine k›y› kenar tespit ifllemindeki usulsüzlük
duyumlar› üzerine 01.04.2003 günü Mimarlar Odas› ‹z-
mir fiubesi, 3194 say›l› Kanunun 9. maddesi gere¤ince
aleni olan imar planlar›n› istemifl ancak baflvurular ya-
n›ts›z b›rak›lm›flt›. Alan›n imar plan›, elde edildi¤inde,
K›y› Kanunu ve Uygulama Yönetmeli¤inde aç›kça belir-
tildi¤i üzere kara taraf›nda olmas› gereken k›y› kenar
çizgisinin denizin ortas›ndan geçti¤i saptanm›fl ve hu-
kuksal süreçte; ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi taraf›ndan
29.06.2005 tarihinde yürütmenin durdurulmas› karar›
verilmiflti. 

K›y› kenar çizgisinin, yap›ld›¤› dönem mevzuat hükümle-
rine göre yap›ld›¤›n›n iddia edilmesine karfl›n, ‹zmir 3.
‹dare Mahkemesi taraf›ndan yap›lan iki ayr› keflif ve bi-
lirkifli heyeti raporlar› tespit ve sonuçlar› de¤erlendirile-
rek, bu konuda yap›lan itirazlar yerinde görülmemifltir.
Mahkeme ayr›ca aç›klamalar ve raporun de¤erlendiril-
mesi sonucunda dava konusu k›y› kenar çizgisi tespiti-
ne ve buna dayal› onaylama iflleminde hukuka uyarl›k
bulunmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Çeflme, Alaçat› Liman
Mevkiindeki K›y› Kenar
Çizgisinin ‹ptaline Karar Verildi

Her y›l; 2.500 kifli iflyerindeki arkadafl›ndan,
3.500 kifli eflinden,
1.500 bebek anne ve babas›ndan 
dolay› pasif içici olarak sa¤l›¤›n› 
yitirmektedir.

Sigara Öldürür
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Sempozyum

TMMOB'nin "Birer do¤a olay› olarak yaflananlar afete
dönüflmesin!.." slogan›yla düzenledi¤i Afet Sempozyu-
mu, 5-7 Aral›k 2007 tarihlerinde Ankara'da gerçekleflti-
rilecek.

Sekreteryas› ‹nflaat Mühendisleri Odas› taraf›ndan yü-
rütülen sempozyum kapsam›nda, ülkemizde do¤a olay-
lar›n›n afete yol açmas›n› engellemek için at›lmas› gere-
ken ad›mlar ile "zarar azaltma, afete haz›rl›k ve müda-
hale konusunda örgütlülü¤ü gelifltirmek" amac› do¤rul-
tusunda afet politikalar› ele al›nacak. Bu genel bafll›k
alt›nda her bir konunun ilgili tüm taraflar›n ve bu konu-
larda çal›flma yapan/çaba sarf edenlerin kat›l›m› ile ele
al›nmas›, tart›fl›lmas›, ulusal, kurumsal ve bireysel dü-
zeyde sonuçlara var›lmas› hedefleniyor. 

Sempozyum Takvimi
28.04.2007 Bildiri Özetlerinin Gelmesi
20.05.2007 Bildiri Kabulü ve Yaz›m K›lavuzu

Gönderilmesi
19.09.2007 Bildiri As›llar› Gelmesinin Son Günü
05.11.2007 Bildiri Kabul, Ret veya Düzeltme 

Yaz›lar› Gönderilmesi
15.11.2007 Bildiri As›llar›nda Son Düzeltme Yap›lmas›

Sempozyum Konular›

• Ülkemizde Afet Tehlikesi ve Risk 
• Tehlike ve Risk Belirlem 
• Erken Uyar› 
• Sigorta Sistemi 
• DASK ve Benzeri Yaklafl›mlar 
• Planlama ve Denetim 
• Yerleflim Politikalar› 
• ‹mar, Çevre ve Bölge Planlar› 

• Yap›laflma 
• Sak›n›m Planlamas› 
• Denetim 
• Süreçlere Kat›l›m 
• Afet Yönetimi Uygulamalar› 
• Dünyadan Örnek Uygulamalar 
• Ülkemizde Afet Yönetimi 
• Afet Yönetiminin Sorunlar› 
• Afet Yönetiminin Sorumluluklar› 
• Afet Yönetiminin Bileflenleri 
• Afet Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Yeri 
• Kurumsal, Örgütsel Çal›flmalar ve Uygulamalar 

Afet Sempozyumu 
5-7 Aral›k 2007 Ankara

"Birer do¤a olay› olarak yaflananlar 
afete dönüflmesin!.."
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• Kamu Kurumlar›n›n Çal›flmalar› 
• Meslek Örgütlerinin Çal›flmalar› 
• TMMOB'nin Afet Haz›rl›k ve Müdahale Örgütlülü¤ü 
• Afetlerde Mühendislik ve Mimarl›k Hizmetlerinin Yeri 
• Afet Haz›rl›k ve Müdahale Çal›flmalar›nda Haz›rl›k, Duyarl›l›k, 

Donan›ml›l›k 
• Meslek Eti¤i 
• Mesleki Yeterlilik 
• Özel Kurum/Kurulufllar›n Çal›flmalar› 
• STÖ'lerin Çal›flmalar› 
• E¤itim 
• Afet Bilinci Oluflturma 
• ‹flgücü E¤itimi 
• Afetlerin Hukuki Boyutu 
• Yetki, Sorumluluk ve Sorumsuzluk 
• Yarg› Süreci 
• Kamu Hukuku 
• Bireysel Hukuk 
• Önleyici Hukuk 
• ‹htisas Mahkemeleri 
• Bilirkiflilik Mekanizmas› 
• Afetlerin Sosyal Boyutu ve Sonuçlar› 
• Sa¤l›k Sorunlar› 
• Beden Sa¤l›¤› 
• Can Kay›plar› 
• Yaralanmalar 
• Sa¤l›k Hizmetleri 
• Ruh Sa¤l›¤› 
• Toplumsal Travma-K›r›lma 
• Bireysel Sorunlar 
• Sosyolojik Sorunlar 
• ‹nsan ‹liflkileri 
• Bar›nma Sorunlar› 
• Afetlerin Ekonomik Boyutu ve Sonuçlar› 
• Afetlerin Ekonomik Boyutlar› 
• Zarar Azaltman›n Ekonomik Boyutu 
• Maddi Kay›plar 
• ‹flgücü Kay›plar›

Ulusal Mimarl›k Sergisi Almanya’n›n Bielefeld ken-
tinde bu y›l ticaret ve sanayi odas› taraf›ndan yap›la-
cak olan buluflma haftas› kapsam›nda "Türkiye’de
Modern Mimarl›k" bafll›¤› alt›nda ulusal mimarl›k
sergisi Alman kamuoyuna ve mimarl›k çevrelerine
sunuluyor. 

‹lki 1995 y›l›nda Dortmund fiehir ‹daresi sergi salo-
nunda yap›lan etkinli¤in 2.si Hagen teknoloji merke-
zinde gerçekleflmifl olup Bina Kimlikleri Sergisi ile
birlikte karma sergi olarak sunulmufltu. Almanya’da
yaflayan Mimar Mesut Tanyel’in katk›lar›yla üçüncü
kez Almanya’ya getirilen sergi 22 May›s’ta aç›lacak. 

"Türkiye’de Modern Mimarl›k" sergisi bu sene Biele-
feld Ticaret ve Sanayi Odas› baflkan› Goldbeck`in hi-
mayesinde Esenbo¤a Havaalan› projesinin tan›t›m›
ile birlikte Gobazentrum da yap›lacak. 10 gün sürey-
le aç›k kalacak olan serginin aç›l›fl›nda MSÜ ö¤retim
üyesi ve Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi
Yönetim Kurulu üyesi say›n Doç. Dr. Deniz ‹nceday›
konuya iliflkin bir konuflma yapacak. Türkiye’de Mo-
dern Mimarl›k uygulamalar›na en son ve kayda
de¤er bir örnek olarak Ankara Esenbo¤a
Havaalan›n›n tan›t›m›n›n yap›laca¤› sergi aç›l›fl›nda,
Havaalan› proje müelliflerinden Say›n Mimar Ercan
Çoban projeyi tan›tan bir sunum gerçeklefltirecek. 

10.Ulusal Mimarl›k 
Ödülleri Sergisi Almanya'da 

Gobazentrum; Ummelner Str. 4-6 33649 Bielefeld 

22-31 May›s 2007 

Sergi Aç›l›fl›: 22 May›s 2007 (19.00)
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Ödül

Mimarl›k dünyas›n›n en prestijli
ödülü, Pritzker Ödülü’nün bu y›lki
sahibi merkez ofisi Londra’da yer
alan Richard Rogers Partnership
flirketinin sahibi Richard Ro-
gers’›n oldu.  Her y›l, dünyan›n
prestijli bir mekan›nda gerçeklefl-
tirilen ödül töreni, 4 Haziran 2007
tarihinde Londra’da Banqueting
House’daki yap›l›yor. 73 yafl›nda-
ki mimara, törende 100.000 ABD Dolar› para ödülü ve
bronz madalya verilecek. 

Rogers, 1933 y›l›nda Floransa’da do¤du. Londra’da
Architectural Association School’daki mimarl›k e¤itimin-
den sonra Yale Üniversitesi’nden mezun oldu. ‹lk efli
Sue ve Norman ve Wendy Foster ile birlikte "Team 4"u
kurdular. 1970’te ‹talyan mimar Renzo Piano ile çal›fl-
maya bafllad›. Paris’te tasarlad›klar› Pompidou Merke-
zi’nin tamamlanmas›n›n ard›ndan Richard Rogers Part-
nership’i kurdu. 

Rogers’›n di¤er önemli ödülleri aras›nda 1985 RIBA Al-
t›n Madalyas›, 2006 Stirling Ödülü bulunuyor. Önümüz-
deki günlerde Rogers Stirk Harbour + Partners ismini
alacak Richard Rogers Partnership flirketinin Londra’n›n
yan›s›ra Barselona, Madrid ve Tokyo’da ofisleri bulunu-
yor. Önemli projelerinden baz›lar›: Dünya Ticaret Merke-
zi (New York), Galler Ulusal Meclisi (Cardiff), Nippon TV
Merkez Ofisi (Tokyo)

2007 Y›l› Pritzker Mimarl›k Ödülü’nün Sahibi 
Richard Rogers

‹letiflim Adresi: www.pritzkerprize.com
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Yar›flma

Teslim Tarihi: 22.06.2007

"Antalya Büyükflehir Belediyesi Konyaalt› Do¤a ve Kültür
Park› Alan› Mimari ve Çevre Düzenleme Proje Yar›flmas›" 
Antalya Konyaalt› sahilinde Atatürk Kültür Park ve Fuar
alan›n›n hemen yan›nda ve II.k›s›m olarak nitelenen
alanda Antalya Büyükflehir Belediyesi’nce Mimarlar
Odas› Antalya fiubesi koordinasyonunda Kamu ‹hale
Kurumu Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mühendislik, Kent-
sel Tasar›m Projeleri, fiehir ve Bölge Planlama ve Güzel
Sanat Eserleri Yar›flmalar› Yönetmeli¤i uyar›nca ser-
best, ulusal ve tek  kademeli olarak Antalya halk›n›n
park ve rekreasyon alan› gereksinimini karfl›layabilecek
bu alan›n kültür ve do¤a park› olarak kente kazand›r›l-
mas›, Antalya kent kimli¤inin zenginleflmesine katk›da
bulunmas› ve güzel sanatlar›n teflvik edilmesi amac›yla
"Antalya Büyükflehir Belediyesi Konyaalt› Do¤a ve Kül-
tür Park› Alan› Mimari ve Çevre Düzenleme Proje Yar›fl-
mas›" aç›lm›flt›r.

5 Nisan 2007 günü bafllayan, 22 Haziran 2007 günü
tamamlanacak olan yar›flma ile ilgili yar›flma dosyas›
Mimarlar Odas› Antalya fiubesi: Meltem Mahallesi
3808.sokak N:16 Antalya adresinden veya Mimarlar
Odas› Ankara, ‹stanbul, ‹zmir fiubelerinden 50 YTL.
karfl›l›¤› al›nabilir. Ayr›ca yar›flma flartnamesi, TMMOB
Mimarlar Odas› Genel Merkezinde ve tüm flubelerinde
görülebilir.

‹letiflim Adresi: Antalya Büyükflehir Belediyesi 
Tel: (242) 243 06 27 Faks: (242) 243 06 28

Dan›flman Jüri Üyeleri
Menderes Türel, Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan›

M. Osman Ayd›n, Mimar, Mimarlar Odas› Antalya fiube Baflkan›

Bahad›r Çilek, ‹nfl. Müh., Antalya BB. ‹mar Daire Baflkan›

Fatih Özdel, Arkeolog, Kültür ve Tabiat Var. Kor. Kur. Böl. Md.

Asil Jüri Üyeleri
Halit Yafla Ersoy, Prof Dr. Y. Mimar – Jüri Baflkan›

Deniz ‹nceday›, Doç.Dr. Y. Mimar

M.Rafet K›st›r, Yrd.Doç.Dr. Y. Mimar

Özge Köksal, Mimar

Seval Gelen, Mimar

Onur Günayd›n, ‹nflaat Mühendisi

Nazan Can Aksu, Peyzaj Mimar›

Yedek Jüri Üyeleri
Mahmut Durmufl, Mimar

Gülflen Dereli ‹rban, Mimar

Meral Yalç›ntepe, Mimar

Utku O¤uz, Mimar

Raportörler
Ömrüye Öner, Mimar

‹lknur Kara, Mimar

Kat›lm fiartlar›
Yar›flmac›lar›n;
- fiartname alarak adres ve varsa e-posta adresi
b›rakm›fl olmalar› gerekmektedir.
- Yar›flmaya ekip bafl› mimar olmak koflulu ile; mimar-
lar ve peyzaj mimarlar›ndan oluflan ekipler kat›labilir.
Peyzaj mimarlar› ekipte, dan›flman veya yar›flmac›
olarak yer alabilirler.
- Yar›flmac› mimarlar›n T.M.M.O.B. Mimarlar Odas›na
ve yar›flmac› veya dan›flman peyzaj mimarlar›n›n
T.M.M.O.B. Peyzaj Mimarlar› Odas›na kay›tl› olmalar›
flartt›r.
- Yer görme belgesi alm›fl olmalar› zorunludur.

Ödüller:

1. Ödül : 25.000 YTL
2. Ödül : 15.000 YTL
3. Ödül : 10.000 YTL
Mansiyon : 6.000 x 5 adet = 30.000 YTL
Sat›n alma için jüri emrine 5.000 YTL. tahsis edilmifltir.
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Yar›flma

Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel
Tasar›m ve Mimari Proje Yar›flmas›
Sonuçland›

TC Diyarbak›r Büyükfle-
hir Belediyesi ‹mar ve
fiehircilik Daire Baflkan-
l›¤› taraf›ndan aç›lan
Dicle Vadisi Peyzaj
Planlama Kentsel Tasa-
r›m ve Mimari Proje Ya-
r›flmas› sonuçland›. 

1. Ödül
Devrim Ç‹MEN, Mimar ve Kentsel Tasar›mc›- ODTÜ (Ekipbafl›)

Sertaç ERTEN, fiehir Planc›s› ve Kentsel tasar›mc›- ODTÜ

Sinan BURAT, Peyzaj Mimar›- Ankara Üniversitesi

2. Ödül
Sunay ERDEM, Peyzaj Mimar› ve Ankara üniversitesi (Ekipbafl›)

Günay ERDEM, Y. Mimar- Gazi Üniversitesi- ODTÜ

Mehmet Naz›m ÖZER, fiehir Planc›s›- Gazi Üniversitesi

3. Ödül
Murat BEKTAfi, Peyzaj Mimar› - Ankara Üniversitesi (Ekipbafl›)

Ahmet Özer KARAASLAN, Mimar- YTÜ

Alper B‹ÇER, Kent Planc›s›- Gazi Üniversitesi

1.ÖDÜL 

1. Mansiyon
Elif ERD‹NE, Mimar-‹TÜ (Ekipbafl›)

‹lter ARIKAN, Peyzaj Mimar›-Ç.Ü.

Enver YILMAZ, fiehir Planc›s›-G.Ü.

2. Mansiyon
Nimet AYDIN, Y.Mimar-G.Ü.-ODTÜ (Ekipbafl›)

Kezban DÜZDA⁄, Peyzaj Mimar›-Ankara Ü.

Nalan AYGÜL, fiehir Planc›s›-ODTÜ

3. Mansiyon
Dr.Tülay AYAfiLIG‹L, Peyzaj Mimar›-Ankara Ü. (Ekipbafl›)

Mesut Ç‹FTÇ‹, fiehir Planc›s›-YTÜ

Gökhan Alper YED‹KARDEfi, Mimar-YTÜ

Tülay TOZAR, Peyzaj Mimar›-‹stanbul Ü.

MANS‹YONLARÖDÜLLER
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Yar›flma

Sat›n Alma
Cem GÜRAY, Y.Mimar-‹TÜ (Ekipbafl›)

Dr.Ceyhan YÜCEL, fiehir Planc›s›-‹TÜ

Ça¤r› AYAN, Peyzaj Mimar›-KTÜ

Sat›n Alma
Doç.Dr.Ayhan USTA, Y.Mimar-KTÜ (Ekipbafl›)

Prof. Dr.Gülay USTA, Y.Mimar-KTÜ

Ali Kemal fiEREMET, Mimar-KTÜ

Engin AKTAfi, Y.Peyzaj Mimar›-KTÜ

Adem ALTINTAfi, fiehir Planc›s›-KTÜ

Sat›n Alma
Bahriye Gönül TANMAN, Y.Mimar-DEÜ (Ekipbafl›)

Keriman Dilek BERBERO⁄LU, Mimar-DEÜ

Melis Billur TOLON, Peyzaj Mimar›-AÜ

fieyda AKKAN, Mimar-GÜ

Arzu Özlem ALPASLAN, fiehir Planc›s›-GÜ

Sat›n Alma
Sevdan TEBER, fiehir Planc›s›-ODTÜ (Ekipbafl›)

Çi¤dem HACIO⁄LU, fiehir Planc›s›-GÜ

fiükran TUNA ÖZAYDINLIK, fiehir Planc›s›-ODTÜ

Serhat CELEP, fiehir Planc›s›-ODTÜ

Ümit Tar›k YAfiAR, Peyzaj Mimar›-B‹LKENT Ü.

Onur Basri ÇAMURLU, Y.Peyzaj Mimar›-B‹LKENT Ü.

Zafer PARLAK, Peyzaj Mimar›-B‹LKENT Ü.

Salih KARATEPE, Mimar-ODTÜ

Hulusi SITKI, ‹nflaat Mühendisi-ODTÜ

Sat›n Alma
Hamdi DOSTO⁄LU, Mimar-ODTÜ (Ekipbafl›)

Dr.Turgay ATEfi, Y.fiehir Planc›s›-ODTÜ

Asl›han ÖZASLAN, Peyzaj Mimar›-B‹LKENT Ü.

Sat›n Alma
M. Zeyyat HATTAPO⁄LU, Peyzaj Mimar›, Kent Tasar›mc›s› (Ekipbafl›)

‹brahim ALP, Y.fiehir Planc›s›

Jülide ALP, Y.fiehir Planc›s›

Mustafa Sami DEM‹RSOY, Y.fiehir Planc›s›

Oknur ÇALIfiKAN, Mimar

Eda Birge ERASLAN, Peyzaj Mimar›

Bahar BAfiER, Y.Peyzaj Mimar›

Burcu ERTEN, Peyzaj Mimar›

Demet KARAO⁄LU, Peyzaj Mimar›

Sat›n Alma
Rauf TUNÇTAN, Peyzaj Mimar›-A.Ü. (Ekipbafl›)

Leyla UÇKAÇ, Y.Peyzaj Mimar›-A.Ü.

Bayaz›t O¤uz AYO⁄LU, Peyzaj Mimar›-A.Ü.

Gözde YÜCESAN, Peyzaj Mimar›-A.Ü.

Hazal Mine SARIASLAN, Peyzaj Mimar›-A.Ü.

Kamuran SAM‹, Y.Mimar-Selçuk Ü.

Hayriye ÇEL‹K, fiehir Planc›s›-G.Ü.

Sat›n Alma
Birge YILDIRIM, Mimar-‹TÜ (Ekipbafl›)

Zeynep ATAfi, Mimar-‹TÜ

Meltem ERDEM, Y.Peyzaj Mimar›-‹TÜ

Zeren ALPAGUT, fiehir Planc›s›-‹TÜ

4. Mansiyon
Ervin GAR‹P, Yüksek Mimar-‹TÜ (Ekipbafl›)

S.Banu BAfiESK‹C‹ GAR‹P, Yüksek Mimar-‹TÜ

Esra ÖZBEK, Yüksek Mimar-‹TÜ

Alev ÖZKAN, fiehir Planc›s›-‹TÜ

Güçlü VARLIK, Peyzaj Mimar›-‹stanbul Ü.

5. Mansiyon
Merih Feza YILDIRIM, Mimar-DEÜ (Ekipbafl›)

Serdar USLUBAfi, Mimar-DEÜ

Ramazan AVCI, Mimar-DEÜ

Mesut YÜKSEL, fiehir Planc›s›-DEÜ

Vedat ATEfi, fiehir Planc›s›-DEÜ

Orhan DEM‹REL, Peyzaj Mimar›-AÜ

Hamdullah KAYA, Mimar-Dicle Ü.

Seden C‹NASAL, Mimar-Gazi Ü.

SATINALMALAR



The Center of Çukurova with Historical: Adana
Ed. S. Haluk Uygur Adana Büyükflehir Belediyesi

Tarihi Foto¤raflarla Adana (1833-1960)
Adana Büyükflehir Belediyesi Alt›nkoza Yay›nlar›

TMMOB Onur Kurullar› ve ‹flleyifli E¤itim Semineri
(16.12.2006) TMMOB

Tepebafl› Belediyesi Hizmet Binas› Ulusal Mimari
Proje Yar›flmas› Eskiflehir Tepebafl› Belediyesi

1000X European Architecture Verlagshouse Braun

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 40

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 : 2007/4 Bask› Tarihi: 03/04/2007
Bask›: Doruk Grafik (0.212) 629 01 26

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

BÜLTEN‹

Yay›n Tan›t›m›

fiube Kütüphanemize
Yeni Gelen Yay›nlar

15.04.2007 Pazar günü kaybet-
ti¤imiz de¤erli meslektafl›m›z
Mustafa TOZAÇAN, (‹stanbul
Teknik Üniversitesi, 1973)
5652 sicil numaras› ile Oda-
m›z’a kay›tl› idi.

Mustafa Tozaçan

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

Yitirdiklerimiz

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, daha önceki senelerde de
gerçeklefltirdi¤i "4 Kuflak Mimarl›¤› Tart›fl›yor" etkinli¤i-
ni, on y›l aradan sonra 5 Ekim 2006 tarihinde oturum
baflkanl›¤›n› Gürhan Tümer'in üstlendi¤i, konuflmac›
olarak Do¤an Tekeli, Mutlu Çilingiro¤lu, Emre Arolat ve
Bo¤açhan Dündaralp'in davet edildi¤i buluflma ile bir
kez daha gerçeklefltirdi. 

Zaman›n birbirinden farkl› dilimleri içerisinde mimarl›k
mesle¤ine girmifl ve icra etmifl mimarlar ile fakl›l›k ve
benzerliklerin arand›¤› ve her zaman de¤iflmeyenin an-
cak de¤iflimin kendisi oldu¤u unutulmadan organize edi-
len etkinlikte, kuflaklar› temsil eden mimarlar, yaflad›k-
lar› dönemin koflullar›, verdikleri ürünler ve hayata, mi-
marl›¤a, tasar›ma bak›fllar›yla karfl›m›za ç›k›yor. Ege Mi-
marl›k Dergisi'nin 61. say›s› ile birlikte da¤›t›m› yap›lan
söz konusu toplant›n›n bant çözümünü içeren kitap, za-
man›n yaratt›¤› bu dört kufla¤› ve mimarlar›n›n kendi iç-
lerindeki de¤iflimi de aç›¤a ç›karmay› amaçl›yor.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›,
Nisan 2007
Yay›na Haz›rlayan: Tuba Çak›ro¤lu
Grafik : Ömer Can Bozkurt
Ebatlar : 16.5x24
Sayfa : 60
ISBN : 978-9944-89-246-9 
Sat›fl Fiyat› : 10 YTL

4 Kuflak Mimarl›¤› Tart›fl›yor


