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fiubemizde gerçekleflen toplant›n›n gündemini
oluflturan "Meslek ‹çi E¤itim, Sürekli Mesleki Ge-
liflim Merkezi Yönetmeli¤i" konusu atölye çal›fl-
mas› yöntemi ile ele al›nd›. 

Meclis Baflkan› Güner Eliçin’in yönetti¤i toplant›-
da, atölye çal›flmas›n›n yürütücülü¤ünü Murat Gü-
nayd›n üstlendi.

Potansiyel mesleki geliflim alanlar›n›n yan›s›ra ka-
t›l›mc›lar taraf›ndan ortaya konan baz› yöntem/sü-
reç önerileri ise flöyle s›ralanabilir:
• Meslekiçi e¤itim çal›flmalar›nda internetin ola-
naklar› kullan›lmal›d›r (e-group, portal vb.) 
• E¤itim dökümanlar›n›n görsel arflivi oluflturulma-
l›d›r. 
• SMGM yurt genelinde eflde¤er e¤itim verme-
li/verilmesini sa¤lamal›d›r.

Meclis üyeleri taraf›ndan keyifle gerçeklefltirilen
atölye çal›flmas›n›n sonuçlar›n›n "Meslek ‹çi E¤i-
tim" konusunun ivmelenece¤i önümüzdeki sürece
›fl›k tutaca¤› umudunu tafl›maktay›z. 

fiube Meclisi Toplant›s› 
“Sürekli Mesleki Geliflim” Gündemiyle 
10 Ocak 2005 Cumartesi Günü Gerçekleflti

SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M ALANLARI ÖNER‹LER‹:

•Dünya mimarl›¤›n›n izlenmesi  •Yap› malzemesi uygulamalar›, teknikleri, geliflmeleri  •Mimar›n yap› sektörün-
deki disiplinlerle iliflkisi  •Büro yönetimi  •Halkla iliflkiler  •Büro teknolojileri  •AB sürecinde mimarl›k   •Hukuki
bilgilendirme   •Mimari standartlar  •Sosyal iliflkiler  •Mesleki yabanc› dil  •Kent kültürü ve bilinci  •Bilirkiflilik
•Proje ve inflaat yap›m yöntemleri  •Kentsel dönüflüm  •Yap› tan›t›m›  •Mimarl›¤›n eylem alanlar›  •Bilgisayar
destekli tasar›m  •Teknik geziler (ulusal – uluslararas› fuarlar)  •Mesleki uzmanlaflma  
•‹mar ve yap› hukuku  •Proje fizibilite de¤erlendirme raporu: ihtiyaç program›-maliyet,fizibilite, zaman-toplumsal
maliyetin kavranmas›  •Proje yönetimi – fiantiye yönetimi – Büro yönetimi  •‹hale dosyas› haz›rlanmas›   •Alter-
natif yap›m teknikleri  •Mimarl›k çevre iliflkisi – Co¤rafya mimarl›k iliflkisi – Yöresel gezi, mimarl›k kültürü  •Ça¤-
dafl koruma ve restorasyon bilincinin gelifltirilmesi  •Diyalog-hitabet-iletiflim teknikleri  •‹fl alan› gelifltirme stra-
tejileri  •Yay›n takibinin sa¤lanmas› / arfliv kullan›m›
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Hukuk devleti olman›n önemli kural› adalet duygusu-
nun toplumda egemen k›l›nmas›d›r. Bu nedenle huku-
kun egemen k›l›nmas›nda yarg›laman›n tarafs›z, h›zl›
ve adil olmas›n›n yan› s›ra, yarg›ya yans›yan teknik bil-
gi ve birikim gerektiren konularda; mühendis, mimar
ve flehir planc›lar›n›n uzmanl›klar› çerçevesinde kamu-
sal bir sorumlulukla görev yapmalar› gerekmektedir. 

Bilirkiflili¤in; adaletin yerine gelmesi ad›na teknik bil-
gisini yarg›ya sunan önemli bir müessese oldu¤u bilin-
mektedir.

Öte yandan günümüzde, bilirkiflili¤in kamuoyuna yan-
s›yan flikayetler, hatal› de¤erlendirme ve eksiklikler
ile birlikte varoldu¤u karfl› ç›kamayaca¤›m›z bir ger-
çekliktir.

Hukuksal ve sosyal sonuçlar› a¤›r olan bu sorunlar›n
çözümünde ilk ad›m›n; bilirkiflilerin ikili iliflkilerle de¤il
meslek odalar› taraf›ndan haz›rlanan listelerde yer
alan, uzmanl›klar› ve yeterlilikleri belirlenmifl meslek
mensuplar› aras›ndan seçilmesi ile at›labilece¤i kana-
atindeyiz. 

Bu amaçla meslek odalar›, bilirkiflilik müessesini tar-
t›flmak amac› ile konuyu TMMOB ‹zmir ‹l Koordinas-
yon kuruluna tafl›m›flt›r. Kurul bünyesinde bu konu ile
ilgili çal›flma yapmak üzere bir komisyon oluflturulmufl
ve konu ile ilgili tüm kurum ve kurulufllar ile ortak ça-
l›flma yap›lmas› konusunda ilke karar› al›nm›flt›r. 

TMMOB’ye ba¤l› Odalar›m›z; Anayasan›n 135. madde-
sinin kendilerine yükledi¤i kamusal görev ve sorumlu-
luk bilinciyle konu ile ilgili tüm yasal zeminlerde çal›fl-
malar›n› devam ettireceklerdir. 

Bu çerçevede yürürlükteki yasalar›n ilgili maddeleri
gere¤ince Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i’ne

(TMMOB) ba¤l› meslek odalar› taraf›ndan haz›rlanan
bilirkifli listeleri her y›l oldu¤u gibi bu y›l da valiliklere
bildirilmifltir. 

Uzmanl›k alanlar›na göre bilirkiflilik listelerinin haz›r-
lanmas›nda afla¤›daki kriterler esas al›nmaktad›r. 

• Meslek mensuplar›n›n gönüllülük esas›na göre ilgili
meslek odas›na baflvurmufl olmas›,

• Kamu hizmeti ve mesle¤ini icra etmeye yönelik bir
k›s›tl›l›k halinin olmamas›,

• Odalar taraf›ndan verilen bilirkiflilik hizmetine yöne-
lik olarak inceleme, raporlama tekni¤i ve temel hukuk
e¤itime kat›lm›fl ve e¤itimi baflar› ile tamamlam›fl ol-
mas›,

Bilirkiflilik müessesesi TMMOB ve ba¤l› Odalar› tara-
f›ndan ayr› bir meslek olarak görülmemektedir. Bu
alan; mesle¤inde uzman olan meslek mensuplar›n›n,
adaletin yerine getirilmesinde kamusal görev ve so-
rumlulu¤u olarak tan›mlanmaktad›r. 

Bu konudaki sorunlar›n çözümünde TMMOB’ne ba¤l›
meslek odalar› üzerlerine düflen görev ve sorumluluk-
lar› yerine getirmeye haz›rd›r. 

Bu anlay›fl çerçevesinde konuyla ilgili bütün kurum ve
kurulufllarla ortak çal›flman›n gereklili¤i inanc›n› payla-
fl›yor, her kesimi bu sorunun çözümlenmesi konusun-
da yap›lacak olan çal›flmalara katk› ve kat›l›mda bu-
lunmaya ça¤›r›yoruz. 

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
13 Ocak 2005 
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Bilirkiflilik Kurumu Güçlendirilmelidir
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TMMOB fiehir Plancıları ve TMMOB Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odaları tarafından, Bayındırlık
ve ‹skan Bakanlı¤ı'nca 30 Mart 2004'te Resmi Ga-
zete'de yayımlatılan "Kıyı Kanununun Uygulanma-
sına Dair Yönetmelikte De¤ifliklik Yapılması Hak-
kında Yönetmelik"in iptali ve yürürlülü¤ün durdurul-
ması talebiyle açılan dava sonucunda Danıfltay Al-
tıncı Dairesi anılan Yönetmeli¤in yürürlülü¤ünü dur-
durdu. 

Danıfltay kararında da açıkça vurgulandı¤ı üzere;
"Anayasa ve Kıyı Yasası hükümlerine aykırı olarak

kıyılardan herkesin eflit ve serbest yararlanma hak-
kını ortadan kaldıracak veya sınırlandırabilecek
herhangi bir tasarrufta bulunulması mümkün de¤il-
dir." Bu yönetmelikle ise, "...kıyıdaki dolgu alanla-
rında ve sahil fleridinde yapılabilecek yapıları sınır-
lı olarak sayan Kıyı Kanununa aykırı olarak Yönet-
melikle yapılaflma hakkı geniflletilmifltir."

Anayasa gere¤i herkesin malı olan kıyıların, hiç bir
flekilde kamu yararını ortadan kaldıracak veya en-
gelleyecek ya da özel mülkiyete konu olacak veya
dönüfltürecek flekilde kullanılamayaca¤ı çeflitli ke-
reler Anayasa Mahkemesi kararlarında da açıkça
belirtilmifltir. Oysa anılan yönetmeli¤in yürürlükte
kalması ile toplumun eflit ve ortak olarak yararlan-
dı¤ı kıyı alanlarının, turizmden gelir elde etme, de-
niz turizm ve ticaretinde rekabet etme gerekçeleriy-
le, toplumun kullanımına kapatılmasına ve tahrip
edilmesine olanak sa¤lanacaktı.

CHP’nin baflvurusu üzerine incelemesini yapan Anayasa
Mahkemesi, geçici 4. maddenin af niteli¤i taflıdı¤ı, ancak son
oylamada gerekli ço¤unluk sa¤lanmadan kabul edildi¤i sonu-
cuna vararak Belediye Kanunu’nu flekil yönünden iptal etti.
Kanunu bu gerekçelerle iptal eden mahkeme, do¤acak yasal
bofllu¤un doldurulması için Meclis’e 6 ay süre verdi.

CHP’nin iptal baflvurusunda, ilgili maddenin Anayasa’nın
öngördü¤ü “son oylamada gerekli ço¤unlukla kabul” koflulu-
nun gerçekleflmedi¤i kaydedilmiflti.

Anayasa Mahkemesi
Belediye Kanunu’nu 
fiekil Yönünden 
‹ptal Etti

K›y›lar› Yap›laflmaya Açan
Yönetmeli¤e Yürürlü¤ün
Durdurulmas› Karar› Ç›kt›

Hukuk



5 Nisan 2005 - Sal›
tarihinden itibaren yürürlü¤e girecektir.

4 Nisan 2005 Pazartesi günü, 18.00’e kadar mesleki
denetime sunulan projeler, 2004 y›l› bedelleri ile ifllem
görecektir.D
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2005 Y›l› Mimarl›k
Hizmetleri Bedelleri

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 4

A g o r a  K a z ›  A l a n ›  G E N ‹ fi L E T ‹ L ‹ Y O R  
‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin haz›rlad›¤›,
“Agora Çevresi Koruma - Gelifltirme ve Yaflat-
ma Projesi” çerçevesinde, toplam büyüklü¤ü
4 bin 65 metrekarelik 20 parsel, Agora kaz›
alan›na dahil edilecek. Parseller üzerinde bu-
lunan 14 bina kamulaflt›r›larak ‹zmir 1 Nolu
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu gö-
zetiminde y›k›lacak. 

Proje kapsam›nda alan›n ‹kiçeflmelik Caddesi
yönündeki 90 binan›n daha kamulaflt›r›lmas›
ve Agora’n›n kent yaflam› ile bütünleflmesinin
sa¤lanmas› hedefleniyor.

Büro Tescil

Belgesi

Sahibi

Üyelerimizin

Dikkatine
2005 y›l› bedelleri ve uygulama esaslar›n› içeren kitapç›k, Serbest Mimarl›k Hizmetleri Büro Tescil Belgesi sahibi
üyelerimize iletilmektedir. 
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Güncel mesleki sorunlar› ve çözüm
önerilerini paylaflmak amac›yla
düzenlenen toplant›ya kat›l›m›n›z›
bekliyoruz.

t Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

2005
Saat: 18.30
Yer : Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Serbest
Çal›flan
Mimarlar
Toplant›s›

Serbest
Çal›flan
Mimarlar
Toplant›s›

17 Mart - Perflembe 

Sevgili Üyemiz,
Sizlerle daha kolay ve etkin 

iletiflim kurabilmemiz, 

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

Daha h›zl› haberdar 
olabilmeniz için;

e-posta 
adresinizi

ve

cep telefonu 
numaran›z› 

Lütfen fiubemize bildiriniz.



Uzun süredir kentimizin gündeminde bulunan
kentsel yenileme projelerinin hayata geçirilmesi
konusunda önemli bir ad›m at›ld›.

Heyelan tehlikesi tafl›yan; Konak Belediyesi s›n›r-
lar›nda bulunan ‹mariye, Kosova, Yeflildere, Vezi-
ra¤a, 19 May›s, Hasan Özdemir, 1. Kadiriye, Altay
ve Kadifekale Mahalleleri ile Karfl›yaka Belediyesi
s›n›rlar› içindeki Çiçek, Alparslan, Fuat Edip ve
Bask› Mahallelerinde yaflayanlar, imzalanan proto-
kol kapsam›nda Uzundere’de yap›lacak toplu ko-
nut alanlar›na tafl›nacak. Protokol kapsam›nda ay-
r›ca Karfl›yaka, Bostanl›’daki Yal› Mahallesi’nin de
yasad›fl› yap›laflmadan ar›nd›r›lmas› ve bu bölgede

yaflayanlar için Örnekköy’de toplu konutlar›n infla
edilmesi planlan›yor. 

TOK‹ taraf›ndan 62, 82 ve 110 m2. lik, yaklafl›k
4000 konut’un infla edilece¤i protokol kapsam›n-
daki kent yenileme projesinin üç y›l içinde tamam-
lanarak boflalt›lacak alanlar›n kent yaflam›na ka-
mu yarar› önceli¤inde kat›lmas› gerekiyor.
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“ K e n t s e l  Y e n i l e m e  P r o j e l e r i ”

‹zmir Büyükflehir Belediyesi, Konak ve Karfl›yaka
Belediyeleri ile Toplu Konut ‹daresi Aras›nda

Kapsam›nda Protokol ‹mzaland›

Fuat Edip, Alparslan Mahalleleri (Karfl›yaka - Bayrakl›)

Vezira¤a, Ball›kuyu Mahalleleri (Konak)Yal› Mahallesi (Karfl›yaka - Bostanl›)



Ege Mahallesi Tafl›n›yor
Ege Mahallesi’nde yaflayanlar›n Gürçeflme’de
‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›nan yapt›r›la-
cak konutlara yerlefltirilmesi planlan›yor. Son-
ras›nda ise boflalan alan, proje kapsam›nda
yeniden ifllevlendirilecek.
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‹zmir Kamuoyunda Tart›fl›lan

Varyant Viyadü¤ü 
Tamamlan›yor
Karayollar› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yapt›r›lan
Varyant viyadü¤ü, 1999 y›l›nda mahkeme karar›
ile durdurulmufltu. ‹zmir halk›n›n yak›ndan izledi¤i
bu süreçte; ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nce haz›r-
lanan 1/5000 ve Konak Belediyesi’nce haz›rlanan
1/1000 Koruma Amaçl› ‹mar Planlar›nda Konak
Alt Geçidi yer alm›fl, mahkeme karar› ile durduru-
lan viyadük plan d›fl› b›rak›lm›flt›.

Ancak Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› haz›rlanan bu
planlar› onaylamam›fl, bu nedenle  Konak Alt Ge-
çidi de hukuksal aç›dan tart›flmal› hale gelmiflti.

En son ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nce haz›rlanan
Koruma Amaçl› ‹mar Plan›nda; yar›m kalan viyadük
ve Konak Altgeçiti de yer ald›.

‹zmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nca onaylanan Koruma Amaçl› ‹mar
Planlar›, Büyükflehir Belediyesi Meclisi’nde de onayland›. Plan, Konak Belediyesi Meclisinde
onaylanmas›n›n ard›ndan Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’na gönderilecek. 
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‹fl yaflam›n›n her zaman gündemdeki önemli ko-
nular›ndan zaman yönetimini ele alan seminer, 9
fiubat 2005 - Çarflamba günü, H. Murat Günayd›n
taraf›ndan fiube toplant› salonumuzda gerçeklefl-
tirildi.

Günayd›n, söyleflisine önceliklerin do¤ru belirlen-
di¤i, zamanlaman›n gerçekçi planland›¤› bir prog-
ram›n ifl yaflam›ndaki verimlili¤e, kiflisel ve kurum-
sal geliflime katk›s›na vurgu yaparak bafllad›. Da-
ha sonra ifl yaflam›nda zaman›n do¤ru ve etkin
kullan›m›n› engelleyen faktörlere dikkati çeken Gü-
nayd›n, k›sa bir öneri listesini kat›l›mc›lar ile de-
¤erlendirdi. 

Zaman›n etkin kullan›m› konusundaki sorunlar›n
tan›mland›ktan sonra öncelikle k›sa soluklu, basit
hedefler ve önlemler ile baflland›¤›nda çözüme
ulaflman›n kolaylaflt›¤›n›n vurguland›¤› seminer, iz-
leyicilerin de katk›lar›yla sürdü.

Ahmet Pirifltina Kent Ar-
flivi ve Müzesi yönetici-
si Fikret Y›lmaz’›n söy-
leflisi 16 fiubat - Çar-
flamba günü fiube top-
lant› salonumuzda ger-
çekleflti. Y›lmaz, söyle-
flisine kent tarihçili¤i
konusundaki görüflleri ile kentsel haf›zan›n bile-
flenlerini anlatarak bafllad›. Semt, meydan, cad-
de, sokak gibi kentsel mekanlar›n isimlerinde -
özellikle politik kararlarla- yap›lan de¤iflikliklerin
süreksizlik yaratarak kent kimli¤inin oluflmas›na
ve korunmas›na olumsuz etki etti¤ini ve haf›za
kayb›na yol açt›¤›n› örneklerle vurgulayan Y›l-
maz’›n söyleflisi ilgi ile izlendi.  

Kentsel Kimlik“Kentsel
Haf›zan›n ve Yer ‹simlerinin
Süreklili¤inin Önemi”
Söyleflisini Fikret Y›lmaz Sundu

H. Murat Günayd›n
“Zaman Yönetimi” 
Seminerini Sundu

Et
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Yap›mda kullan›lan malzemelerin do¤ru bilgi ile uy-
gulanmas›na yönelik etkinliklerimiz, üyelerimizin
yo¤un ilgisini çekiyor. 

Seminerde firman›n tan›t›m filmini takiben uygula-
ma flefi U¤ur Uzgan ürünün teknik özelliklerini, uy-
gulama yöntemlerini ve do¤ru s›va çözümlerini;
sonras›nda ise Burhan Feleko¤lu, kullan›labilecek
s›va katk›lar›n›n özelliklerini izleyenlere aktard›lar.

Yo¤un ilgi gören seminere izleyiciler de uygulama-
da karfl›laflt›klar› sorunlar ve gelifltirilen çözümler
konusundaki deneyimlerini aktararak katk› sa¤la-
d›lar.

AKG Gazbeton firmas›n›n sundu¤u seminer, kok-
teyl ile sona erdi.

Do¤ru Uygulama Yöntemleri ve
Gazbetonla Uyumlu Yeni S›va
Uygulamalar› 

Gazbeton Semineri 
Gerçekleflti

Mimarlar Odas› Mu¤la Temsilci-
li¤i ve ‹nflaat Mühendisleri Oda-
si Mu¤la fiubesi tarafindan,
Mu¤la Valisi Hüseyin Aksoy’un
önderli¤inde düzenlenen konfe-
rans, 9 fiubat 2005 tarihinde,
Mu¤la ‹l Özel ‹dare Salonu’nda gerçekleflti.

Konunun uzmanlar›ndan Prof. Dr Erdal Özhan’›n
sundu¤u konferansta k›y› yönetiminin amaçlar›; k›-
y› alanlar›ndaki do¤al kaynaklar›n, kültürel de¤er-
lerin ve çevrenin korunmas›, iyilefltirilmesi ve ge-
lifltirilmesi, ortak varl›klann kullan›lmas›nda eflitlik
ilkesinin uygulanmas›, k›y› alanlar›n›n çeflitli kulla-
n›mlar› aras›ndaki çeliflkilerin ya da çat›flmalar›n
engellenmesi ve çözülmesi olarak vurguland›.
Konferans›, ilçe kaymakamlar›, belediye baflkanla-
r›, ilgili kurulufllar›n temsilcileri ve mimarlar ilgi ile
izledi.

"Türkiye'de K›y› Yönetimi ve
Mu¤la K›y› Alanlar›n›n Durumu"
Konferans› Mu¤la Temsilcili¤imizin
Katk›lar›yla Gerçekleflti
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Lütfen bir bofl vaktinizde arabanıza atlayıp Borno-
va'dan Gaziemir'e do¤ru çevre yolundan gidin. Bu
turu Narlıdere'den Bornova'ya do¤ru da tekrarlaya-
bilirsiniz.
Yine Çi¤li'den Karflıyaka'ya, Güzelbahçe'den Üçku-
yular'a do¤ru bir tur atın. ‹zmir'in çevresinin nasıl
gecekondularla çevrildi¤ini ve gecekonduların üçer,
dörder katlı bina olmak üzere oldu¤unu görün.
‹stisnasız hemen hepsinde demirler açıkta, yeni bir
kat çıkılmak üzere hazırlıklar yapılıyor.
Da¤lar, tafllar, sokaklar, caddeler iflgal edilmifl du-
rumda. Büyük bir ihtimalle ço¤unda kaçak elektrik
kullanılıyor.
‹zmir kaçak elektrikle mücadelede di¤er kentlere gö-
re çok baflarılı olmasına ra¤men yine de gerçek
bu... fiehir trafi¤ine girmemek için genellikle bu çev-
re yollarını kullanıyorum. ‹nsan araba kullanırken
pek farketmiyor ama floför koltu¤unun yanında etra-
fa daha dikkatlice bakıyorsunuz.
Çok de¤il, yerel seçimler öncesinde bir flehir turu at-
mıfl, bu güzergahlarda hızla artan gecekondulaflma-
ya yine dikkat çekmifltim. ‹nanın yedi, sekiz ayda
tek katlı evler apartman olmufl.
Büyükflehirlerde kaçak yapı oranı yüzde ellilerin üze-
rinde gözüküyor. Türkiye gibi deprem kufla¤ında
olan bir ülkede, korkarım ki önlemler alınamazsa
büyük felaketlerle karflı karflıya kalaca¤ız.
‹zmir, ‹stanbul, Ankara gibi kentlerin gerçekten bü-
yük altyapı sorunları var.
Ben kimseye suç bulmuyorum; böylesine devasa
problemlere çözüm bulmak kolay ifl de¤il.
Ancak belediyelerin elinde önemli yaptırımlar bulu-
nuyor. Örne¤in yeni gecekonduların önüne mutlaka

geçilmeli; kat üstüne kat çıkan yapılara asla izin ve-
rilmemeli.
Cezaysa ceza, yıkımsa yıkım...
Ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı.
Ben bu güzergahlardan her geçti¤imde kendimi kö-
tü hissediyorum.
Eminim benim gibi birçok kifli aynı hisleri hissediyor-
dur. Yasalara uyanların kendilerini aldatılmıfl hisset-
ti¤i bir ülkede yaflıyoruz. Devletin arazisini iflgal
edenlere göz yumuldu¤u gibi bir süre sonra bu gece-
kondular imar aflarıyla bu kiflilere verilmedi mi? Böy-
lece arazi mafyası yaratılmadı mı?
Okumuflunuzdur.
Beflincisi tamamlanan "Türkiye Sorunlarına Çözüm
Konferansı" sonucunda, 81 il içinde en geliflmifl il
‹zmir olarak tespit edildi.
Geliflmifllik ortalamalarının belirlenmesinde flu kri-
terler kullanılmıfl.
Nüfus, yüzölçümü, okur - yazar oranı, okullaflma ora-
nı, kifli baflına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSY‹H),
kentleflme oranı, il do¤umlu olanlar, ortalama hane
halkı büyüklü¤ü, nüfus yo¤unlu¤u, do¤urganlık hızı,
bebek ölüm hızı, kadın baflına düflen çocuk oranı,
ö¤retmen baflına ö¤renci oranı, yüksek ö¤retimdeki
ö¤renci sayısı, yatak baflına düflen hasta sayısı,
doktor baflına hasta sayısı, iflsizlerin iflgücüne ora-
nı, toplam suç sayısının nüfusa oranı, sanayi sektö-
ründe çalıflan nüfus, kifli baflına yıllık elektrik tüke-
timi, kifli baflına yıllık su tüketimi, GSY‹H geliflme hı-
zı, merkez ilçelerin geliflmifllik sıralaması... Bunları
neden mi yazıyorum?
Çünkü bu gecekondulaflmaya izin verildi¤i sürece
saydı¤ım bu kriterleri tümü iyiye gidece¤ine tersine
dönecek. Birkaç yıl sonra ‹zmir de, sıralamada geri-
lere do¤ru gidecek. Benden söylemesi. t
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Deniz S‹PAH‹

13 Ocak 2005 - Milliyet Gazetesi

Gecekonduya Dur Deyin
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‹zmir’den güneye aç›lan kap› ile bafllayan ve iyi çözül-
müfl ulafl›m aks› ile belli bir h›z› aflmadan (60
km/saat) kentten sorunsuz ç›kman›z mümkündür.

Ancak, yolun her iki yan›nda uzanan mobilya ve mef-
ruflat ma¤azalar› ile küçük sanayinin yola sarkmas›
ve kendilerine pazar aramalar› sonucu oluflan hare-
ketlilik son y›llarda ma¤aza ve dükkanlar›n cephele-
rine de yans›yarak kent bilinci olan insan› rahats›z
edecek boyutlara ulaflm›flt›r.

Ço¤unlu¤u dijital bask› marifeti ile haz›rlanm›fl boya-
l› ve çok renkli cepheler, içeride ne sat›ld›¤›n› göster-
menin yan› s›ra firma kimli¤ini de yans›tmay› ihmal
etmemektedir.

Daha çok seçim zamanlar› görmeye al›flt›¤›m›z renk-
li görüntüler art›k her saniye bizimle birlikte yafla-
maktad›r.

Hollywood dekorlar›n› and›ran renkli görüntüler ara-
s›nda kente girerken kentin dinamik yap›s›na eklen-
mifl yeni dinamizmin bizi ne kadar yordu¤unu bilmem
nas›l anlatmal›y›z. Her isteyen bu dijital bask›larla
her fleyini teflhir edebilmektedir .

Bir düflünün mobilya ma¤azalar›n yerinde kozmetik
ve tekstil sektörünün yer ald›¤›n› ve ayn› beceri ile
bizlere fantezilerle süslü iç giyim modellerini sunduk-
lar›n› ya da k›rm›z› dudaklar›n› buruflturarak savrulan
saçlar›n› burnumuza sokan güzel manken foto¤rafla-
r›n›…

Bütün bu fantezilerin yan› s›ra iflin en önemli ve he-
pimizin gözden kaç›rd›¤›m›z boyutu fludur: 

“Kentte mimarl›k ve flehircilik yok olmaktad›r.”

fiimdi kendimize flu sorular› sormal›y›z.

• Bizleri kent giriflinde kimli¤i olan yap›lar kucaklasa
ve gelecek nesillere mimari miras olarak b›rakabile-
ce¤imiz bir kent yaratsak daha iyi olmaz m›?

• Kent kültürünü oluflturmak sadece sinema tiyatro
gösterileri ve meydanlarda konserler ve festivaller
düzenleyerek mi olmal›?

• Biz mimarlar eserlerimize çocuklar›m›z gibi sahip
ç›kmak zorunda de¤il miyiz?

• Kent ad›na ve meslek onurumuz ad›na att›¤›m›z
imzan›n arkas›nda durmak zorunda de¤il miyiz?

• Yaratt›¤›m›z yap›larla  kentte bir yer edinmiflsek bu-
nun için topluma hesap vermek zorunda de¤il miyiz?
Yoksa bu hesab› vermekten korktu¤umuz için mi mü-
elliflik haklar›m›za sahip ç›km›yoruz? t

Yokolan Mimarl›k!
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Bilindi¤i gibi 2547 say›l› yasan›n 33/a maddesinde
"araflt›rma görevlileri, yüksekö¤retim kurumlar›nda
yap›lan araflt›rma, inceleme ve deneylerde yard›mc›
olan ve yetkili organlarca verilen ilgili di¤er görevle-
ri yapan ö¤retim yard›mc›lar›d›r" tan›m› yap›lmakta
ve ard›ndan atama esaslar› "bunlar, ilgili anabilim
veya anasanat dal› baflkanlar›n›n önerisi, bölüm
baflkan›, dekan enstitü yüksekokul veya konserva-
tuar müdürünün olumlu görüflü üzerine rektörün
onay› ile araflt›rma görevlisi kadrolar›na en çok üç
y›l süre ile atan›rlar, atanma süresi sonunda görev-
leri kendili¤inden sona erer." cümleleri ile belirlen-
mektedir.

Di¤er üniversitelerde olageldi¤i gibi  Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde de  bu güne dek bu madde hüküm-
leri uyar›nca araflt›rma görevlisi olarak çal›flmaya
bafllayanlar›n sözleflmesi yenilenirken bu hükümle-
re göre tesis edilmifltir.

Ancak Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlü¤ü bu mad-
de kapsam›ndaki araflt›rma görevlilerinin  sözlefl-
mesini, bundan böyle yasan›n 50/d maddesine gö-
re uzatma karar› alm›flt›r. Bilindi¤i üzere 50/d mad-
desi "lisansüstü ö¤retim yapan ö¤renciler kendileri-
ne tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilece¤i
gibi her defas›nda bir y›l için olmak üzere ö¤retim
yard›mc›s› kadrosuna atanabilirler." hükmünü içer-
mektedir.

TM
M

OB
’n

de
n Dokuz Eylül Üniversitesi’nde

Araflt›rma Görevlisi
Atamas›nda Kamu Hizmetinin
Süreklili¤i Esas Al›nmal›d›r

Bas›n Aç›klamas›
Önceki atamalar› 33/a maddesine göre yap›lan
araflt›rma görevlilerinin, bu kez 50/d madde hü-
kümlerine göre atamas›n›n yap›lmas› hiçbir yasal
gerekçeye dayand›r›lmam›flt›r. ‹lk atamas› lisansüs-
tü e¤itimiyle iliflkilendirilmeksizin yap›lan araflt›rma
görevlilerinin, bu kez lisansüstü e¤itimiyle iliflkilen-
dirilmifl bir atamayla sözleflmesinin yenilenmesi
sonucu araflt›rma görevlileri  adeta hukuksal daya-
nak gösterilmeksizin cezaland›r›lm›fl olmaktad›r. 

33. madde’de her ne kadar, istihdam edilen arafl-
t›rma görevlisinin atanma süresi sonunda görevi
kendili¤inden sona ermektedir denmekteyse de
Anayasa m.128 uyar›nca di¤er kamu görevlileri ara-
s›nda yer alan üniversite personeli dar anlamda ka-
mu görevlisi statüsünde olup, yüksekö¤retim ala-
n›nda idare esaslar›na göre asli ve sürekli hizmet-
leri yerine getirmektedir. Oysa ki 50/d bendine gö-
re yap›lan atamalar geçici türden atamalar olup, li-
sansüstü e¤itime destek olmak amac›yla oluflturul-
mufl geçici görevlere iliflkindir. Bu maddi destek, li-
sansüstü e¤itim ile s›n›rl›d›r. DEÜ’ de bu güne dek
2547 say›l› yasan›n 33/a maddesi kapsam›nda ya-
p›lan atamalar›n›n bu kez 50/d uyar›nca yap›lmas›,
öncelikle kamu hizmetinin süreklili¤ini yok saymak
ve anayasal bir haktan yoksun b›rakmak anlam›na
da gelmektedir. 

Bu durum önemli say›da üyelerimizin de içinde yer
ald›¤› Araflt›rma Görevlilerinin ifl güvencesini  yok
etmekte, çal›flma verimlili¤ini olumsuz etkilemekte-
dir. ‹fl güvencesini ortadan kald›ran  bu uygulama-
ya ivedilikle son verilerek araflt›rma görevlili¤ini
özendiren, gönendiren, hizmet süreklili¤ini esas
alan anlay›flla atamalar›n gerçeklefltirilmesi konu-
sunda DEÜ Rektörlü¤ü baflta olmak üzere tüm yük-
sek ö¤renim kurum yönetimlerini duyarl› olmaya,
yap›c› çözümler üretmeye ça¤›r›yoruz.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

11 fiubat 2005
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Karfl›yaka istasyon bölgesinde, hükümetin ve adli-
yenin oldu¤u, Karfl›yaka Çarfl›s›’n›n ç›k›fl› olan bir
yeflil alan, dolmufl istasyonuna çevrilmifltir. Karfl›-
yaka kent merkezinde yeflil alan›n yok denecek ka-
dar az olmas›na ra¤men bu alan, Kentin Ulafl›m
Master Plan›’nda bulunmayan, kentimizin önemli
bir bölümünde geçmifl dönem uygulamalar› ile kal-
d›r›lm›fl olan ve kentsel çevreye ve kent içi ulafl›-
ma olumsuz etkilerinden dolay› sa¤l›kl› bir toplu
ulafl›m türü olmayan dolmufl ulafl›m›n›n ›srarla
kent merkezine sokulmaya çal›fl›lmas›, bölgeye,
Bahriye Üçok Bulvar›’na ve Yasa Park›’na yap›lan
çevre düzenlemesi yat›r›mlar›n›n yok say›lmas› ka-
bul edilemez bir uygulamad›r. 

Karfl›yaka Park›, bir yeflil aland›r ve özel koflular›n-
dan dolay›, yeflil alan kullan›m›na uygun olmayan
kullan›mlara asla konu olamaz. Bu özel durumu,
plan kararlar›n›n ve uygulamalar›n yan› s›ra alan›n
yeniden yeflil alan kazan›m› için yürütülen toplum
ve hukuk mücadeleleri sonucu ayn› zamanda ana-
yasal güvence alt›ndad›r.

Karfl›yaka Park› (yeflil alan oldu¤u halde, alana ya-
sad›fl› katl› bir hipermarket ve otopark yap›ld›¤›
için) dört mahkeme karar› ile, yasad›fl› yap›n›n y›k›l-
mas› yoluyla, yok edilen yeflil alan›, yeniden yeflil
alana dönüfltürülerek kazan›lan bir hukuk alan›d›r. 

Karfl›yaka Park›, ayn› zamanda kentine iliflkin ka-
rarlara, kentlinin mücadele yolu ile de kat›l›m›n›n
simgeleflti¤i bir sivil kazan›m, kent yönetimlerinin
anayasaya, kentleflmeye iliflkin yasalara ve ülke-
nin di¤er yasalar›na uygunlu¤unun da ölçüldü¤ü
bir yerel duyarl›l›k ve kararl›l›k alan›d›r.

Karfl›yaka Yasa Park› 
Yeni Bir Hukuksuzlu¤un 
Konusu Olamaz! 

Karfl›yaka bölgesinde tamamen kald›r›lana kadar
öncelikle kent merkezinde olmamas› gereken dol-
mufl ulafl›m› istasyonuna iliflkin yer seçimi için
merkezin d›fl›nda çözümlere gidilmeli ve eflzaman-
l› olarak kent yönetimlerince kent içi ulafl›mda top-
lu ulafl›m türleri, olanaklar›, sefer s›kl›klar› ve ring
seferleriyle yurttafllar›n kolay, rahat ve ucuz ula-
fl›m olanaklar› art›r›lmal›d›r.

Karfl›yaka ‹stasyon Park›’nda bu kez bir baflka ya-
sad›fl› uygulama ile yeflil alan özelli¤ini ortadan kal-
d›ran bir baflka kullan›ma aç›lmas›, anayasaya, ül-
ke yasalar›na, planlama ilkelerine ve toplum yarar›-
na ayk›r›d›r. Bu uygulama derhal iptal edilmeli, ye-
flil alan daha fazla zarar görmeden, Karfl›yaka kent-
lisi bu alandan daha fazla yoksun kalmadan, önce-
ki yeflil alan özelliklerine yeniden dönülmelidir.

Karfl›yakal› yurttafllar›n, bilim çevrelerinin, meslek
odalar›n›n giriflimleri ile planlarda yeflil alan olarak
belirlendi¤i halde, yarg› kararlar›na ra¤men hiper-
market ve katl› otoparka dönüfltürülen dört yarg›
karar› ile üzerindeki yasad›fl› yap› y›k›larak tekrar
yeflil alana dönüfltürülen ve ad› Yasa Park› olan
Karfl›yaka ‹stasyonu karfl›s›ndaki bu yeflil alan ay-
n› zamanda, bir hukuk alan› olarak da özellikler ta-
fl›maktad›r. Bu nedenle, alanda yeni bir hukuk ta-
n›mamazl›k olan bu duruma, bu yönü ile de derhal
son verilmeli, kent ve kentli kazan›mlar› olan yarg›
kararlar› yok say›lmamal›d›r.

Karfl›yakal› yurttafllar›n yeniden yeflil alan özelli¤i-
ne kavuflturulan bu alandaki kentli duyarl›l›¤›n› ve
kat›l›m›n› yok saymak, bir kent yönetiminin temel
ilkeleri olan planlama bilimine, planlama ilkeleri-
ne, toplum yarar›na, hukuka ve kentlinin kat›l›m›-
n›n uygunlu¤unu yok saymakt›r.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu 

24 fiubat 2005
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Allianoi antik kal›nt›lar› Bergama'n›n 18 km. kuzey-
do¤usunda, Yortanl› Baraj›'n›n gölet alan› ortas›nda
kalan, Pafla Il›cas› mevkii olarak bilinen alandad›r.

1800 y›ll›k tarihi olan Allianoi, Anadolu mozai¤inin
en güzel parçalar›ndand›r. Ülkemizde sa¤lam kal-
m›fl halen kullan›labilecek s›cak suyu ile en büyük
sa¤l›k merkezidir. Ayn› zamanda, flifal› sular›n› ba-
r›nd›ran dünyan›n do¤a taraf›ndan en iyi korunmufl
ve en sa¤lam kalabilmifl sa¤l›k yurtlar›ndan biridir.

Bu dünya kültür miras›, önüne geçilmez ise Kas›m
2005'te su tutulmas› planlanan Yortanl› Baraj›'n›n
sular› alt›nda kalacak.

Allianoi'nin sular alt›nda kalmas›n› önleyebilmek,
insanl›¤›n ortak miras›n›n, gelecek kuflaklara kal-
mas›n› sa¤layabilmek için geçti¤imiz Eylül ay›nda,
(arkeologlar, avukatlar, mimarlar, mühendisler,
hekimler, meslek odalar› ve sivil toplum örgütleri
temsilcileri, bas›n çal›flanlar› ve duyarl› yurttafllar
taraf›ndan) "Allianoi Giriflim Grubu" oluflturuldu.

Allianoi Giriflim Grubu üyeleri, Allianoi dostlar› ola-
rak; Allianoi'nin korunmas›, restore edilmesi, sa¤-
l›k turizm merkezine dönüfltürülmesi, Dünya Kültür
Miras› Listesi'ne al›nmas› ve dolay›s›yla gelecek
kuflaklara b›rak›lmas› için çal›flmalara bafllad›k.

Allianoi ile ilgili olarak ‹zmir I.Numaral› Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu taraf›ndan
29.03.2001 tarih ve 9226 say›l› karar ile "...ala-
n›n l. derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, antik
yerleflimin göl alan› d›fl›na ç›kar›lmas›na  ve ‹lya
Çay›'n›n su bask›n›ndan korunmas› için, DS‹ tara-

f›ndan gerekli bilimsel ve teknik çal›flmalar›n yap›l-
mas›na..." karar verilmifltir. Bu karar bugüne ka-
dar uygulanmam›flt›r. Konu yeniden Koruma Kuru-
lu'nun gündemindedir.

Kal›nt›lar› bulmak ve sular alt›ndan kurtarmak için
geçti¤imiz Eylül ay›na kadar, adeta zamana karfl›
yar›fl›ld›. Öyle gözüküyor ki, önlem al›nmazsa, kur-
tarma kaz›lar› dahi tamamlanamadan ören yerini
sular yutacak.

Kurtarma kaz›lar› da Allianoi'nin kurtar›lmas› anla-
m›n› tafl›maz. Günümüzde, arkeolojik miras›n "ye-
rinde korunmas› ve sergilenmesi" ilkesi kabul edil-
mektedir. Allianoi'nin yerinde korunmas› ve sergi-
lenmesi için, söz konusu baraj projesi de¤ifltirilme-
li ve ören yeri göl alan› d›fl›na ç›kart›lmal›d›r. Paray-
la de¤eri ölçülemeyecek "insanl›¤›n ortak kültür
miras›" ve ülkemizin efli olmayan bir tarihi sitinin
korunmas› için, bütün seçenekler de¤erlendirilme-
li, mutlaka bir çözüm yolu bulunmal›d›r.

Bu amaçla; Allianoi'nin sular alt›nda kalmas›n›n
önüne geçilmesi, bu kapsamda Yortanl› Baraj›'n›n
projesinde de¤ifliklik yap›lmas› ya da aks yerinin de-
¤ifltirilmesi için, 2 kurumsal, 1532 bireysel imzal›
dilekçemizi DS‹ Genel Müdürlü¤ü'ne gönderiyoruz.

Bu baflvurumuza olumlu yan›t verilmemesi halin-
de, konuyu ulusal ve uluslararas› yarg› organlar›na
tafl›yaca¤›m›z›, kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Allianoi Giriflim Grubu

3 Mart 2005

Su ‹çin Kurulan ALLIANOI, Suya Gömülmesin

www.allianoi.org •  allianoi_mail@yahoo.com  •  allianoi_team@yahoogroups.com

Bas›n Aç›klamas›
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web sayfam›z güncelleniyor
• fiubemizin çal›flmalar› hakk›nda detayl› bilgiye,
• Duyuru ve etkinlik haberlerine,
• Güncel haliyle mesle¤imizle ilgili 

Yasa ve Yönetmeliklerin tamam›na,
• Mimarl›k Hizmetleri Tarifesine,
• Ayl›k haberler bültenimizin son say›s›na ve 

arflivine
• Ege Mimarl›k Dergisi’nin tüm indeksine ve son

say›lar›na,
• Kütüphanemizde bulunan kitaplar›n listesine,
• fiube Meclisi toplant› çal›flmalar›n›n detaylar›na
• Yar›flma duyurular›na,
• ‹nternet üzerindeki mimarl›kla ilgili web 

sayfalar›n›n linklerine,
• Mimarl›kla ilgili güncel bilgilere...

web sayfam›zdan ulaflabilirsiniz.

www.izmimod.org.trmimarl›k vakf›’ndan

De¤erli meslektafl›m›z,

Mesle¤imizin ve meslektafllar›m›z›n esenli¤i
için kurulmufl olan Mimarl›k Vakf› sizlerin de
kat›lmas›yla yayg›nlafl›p etkinlik kazanacakt›r.
Bu nedenle sizi Yard›mlaflma Sand›¤›’na üye ol-
maya, ö¤renci burs fonuna ba¤›flta bulunmaya
ve Vak›f çal›flmalar›na destek olmaya ça¤›r›yo-
ruz. Ça¤dafl, güçlü ve yarat›c› bir meslek top-
lulu¤una ancak bilgi, beceri ve dayan›flma ile
ulafl›labilece¤ine inan›yoruz.

Teflekkür, sevgi ve sayg›lar›m›zla...

Mimarl›k Vakf› Yönetim Kurulu

2005 y›l› Bedelleri:
Girifl Ödentisi : 35 YTL. / 35.000.000 TL.
Y›ll›k Ödenti : 70 YTL / 70.000.000 TL.

• Sand›k aidatlar›, y›l içinde taksitlendirilerek öde-
nebilir  • Nakit ödemeler Mimarlar Odas› fiubeleri-
ne makbuz karfl›l›¤› yap›labilir  • Banka hesab›na
EFT yap›labilir  • Kredi kart›yla belirlenen tarih ve
miktarda ödeme yap›labilir. 

Ayr›nt›l› bilgi için:

Mimarl›k Vakf›
‹stiklal Caddesi, Büyükparmakkap› Sokak No: 1/5
Beyo¤lu - 80060 ‹stanbul
Tel: (0-212) 245 16 66  Faks: (0-212) 249 08 32
e-posta: mimarlikvakfi@superonline.com
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UIA 2005 Kongresinin 
Ana Konuflmac› Listesi Geniflliyor

UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA

Bu listedeki geliflmelere/kat›l›mlara http://www.uia2005istanbul.org adresinden ulaflabilirsiniz. 
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Cam Ev, 1949

Philip Johnson
9 8  Y a fl › n d a  V e f a t  E t t i
Amerikalı mimar Philip Johnson 25 Ocak 2005
Salı gecesi 98 yaflında vefat etti. Johnson mo-
dernizm en önemli öncülerinden ve ustalarından
biriydi. Yaptı¤ı binalar, sergiler, burslar ve kültü-
rel faaliyetler ile 20. yy'›n en önemli tasarımcı-
larından biri olarak an›l›yor. 

Johnson'un yaptı¤ı önemli tasar›mlar arasında
New Canaan'daki Cam Ev (1949), New York'ta-
ki MOMA Heykel Bahçesi, AT&T Binası bulunu-
yordu.

Philip Johnson
1906 yılında Cleve-
land'da do¤du. 1979
yılında Pritzker Ödü-
lü'nü, 1978 yılında
Amerikan Mimarlar
Enstitüsü Altın Madal-
yasını kazandı. John-
son, Marcel Breuer ve
Walter Gropius'un
Harvard'da ö¤rencisi oldu. Ludwig Mies van der
Rohe'nin mimarisindeki yalın formlardan etkilen-
di. Ayrıca, 1930'larda MOMA Mimarlık Bölü-
mü'nde yönetici olarak çalıfltı. Meslek yaflam›n›,
kurucusu oldu¤u New York'taki Philip John-
son/Alan Ritchie Associates firmas›nda sürdüren
Johnson, 60 yıllık meslek yaflantısından sonra ge-
çen sonbahar emekliye ayrılmıfltı.

C
a
m

 E
v,

 1
9

4
9



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 18

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’ndan

Mimarl›k ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin
Hesab›nda Kullan›lacak 2005 Y›l› Yap›
Yaklafl›k Birim Maliyetleri Hakk›nda Tebli¤ 

Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2005 - Sal›

Resmi Gazete Say›s›: 25728 (As›l) 

16.07.1985 tarihli ve 85/9707 say›l› Bakanlar Kurulu Kara-
r› ile yürürlü¤e giren "Mimarl›k ve Mühendislik Hizmetleri
fiartnamesi"nin 3.2 maddesi gere¤ince mimarl›k ve mühen-
dislik hizmet bedellerinin hesab›nda kullan›lacak 2005 y›l›
Yap› Yaklafl›k Birim Maliyetleri, yap›n›n mimarl›k hizmetleri-
ne esas olan s›n›f› dikkate al›narak inflaat genel giderleri ile
yüklenici kar› dahil belirlenerek afla¤›da gösterilmifltir.

Yap›n›n Mimarl›k 
Hizmetlerine Esas Olan S›n›f›

Yap›n›n Birim Maliyeti
(BM) YTL.-TL./M

2

• Yat bak›m ve onar›m atölyeleri, çekek yerleri
• Jeoloji, botonik ve tema parklar›
• Mezbahalar

ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

III. SINIF YAPILAR
A Grubu Yap›lar 315.- YTL. 315,000,000.-
• Okul ve mahalle ölçe¤i 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, kalorifersiz)
• Al›flverifl merkezleri (semt pazarlar›, küçük ve büyük hal binalar›, mar-
ketler)
• Bas›mevleri, matbaalar
• So¤uk hava depolar›
• Konutlar (Dört kata kadar -dört kat dahil- asansörsüz, kalorifersiz)
• Benzin istasyonlar›
• Kampingler
• Küçük sanayi siteleri ( Donan›ml› atölyeler, ticarethane, dükkan,
imalathane, dökümhane) 
• Semt postaneleri (

ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B Grubu Yap›lar 359.- YTL. 359,000,000.-
• Krefl-gündüz bak›m evleri
• Otel ve moteller (1 ve 2 y›ld›zl› oteller, 2. s›n›f moteller)
• Entegre tar›m ve endüstri yap›lar›
• ‹dari binalar (‹lçe 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 ve asansörsüz veya kalorifersiz ve 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.

I. SINIF YAPILAR
A Grubu Yap›lar           51.- YTL. 51,000,000.-
• 3 m yüksekli¤e kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarlar›
• Basit kümes ve 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 Yap›lar 89.- YTL. 89,000,000.-
• Basit padok, büyük ve küçük bafl hayvan a¤›llar›
• Su depolar›
• ‹flyeri depolar›

ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

II. SINIF YAPILAR
A Grubu Yap›lar 141.- YTL. 141,000,000.-
• Kuleler, ayakl› su depolar›
• Palplanj ve ankrajl› perde ve istinat duvarlar›
• Kay›khane

ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B Grubu Yap›lar 193.- YTL. 193,000,000.-
• Seralar
• Pnömatik ve fliflirme yap›lar
• Hangar yap›lar›
• Tek katl› ofisler, dükkan ve basit atölyeler
• Semt sahalar› (Müfltemilatl›)
• Tar›msal endüstri yap›lar› (Tek katl› prefabrike binalar, tesisat a¤›rl›kl›
a¤›llar, fidan yetifltirme ve bekletme tesisleri)
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IV.SINIF YAPILAR
A Grubu Yap›lar 406.- YTL. 406,000,000.-
• 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 idari binalar› ve büyükflehir bele

diye binalar›)
• Yüksek okullar ve e¤itim enstitüleri
• 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)
• Sanayi tesisleri ve fabrikalar (Fen ve sanat yönünden nitelikli)
• Aqua parklar
• Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzlar›, spor salonlar› ve stadlar)
• Özellikli müstakil konutlar (Villalar, teras evleri ve da¤ evleri, kay

makam evi)
• Apartman tipi konutlar (Bina yüksekli¤i 21.50 m.’yi aflan, asan

sörlü ve/veya kaloriferli)
• Yafll›lar huzurevi, kimsesiz çocuk yuvalar›, yetifltirme yurtlar›
• Büyük al›flverifl merkezleri

ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B Grubu Yap›lar 448.- YTL. 448,000,000.-
• ‹fl merkezleri
• Araflt›rma binalar› ve laboratuvarlar
• Metro istasyonlar›
• Stadyum, spor salonlar› ve yüzme havuzlar›
• Büyük postaneler (Merkez postaneleri)
• Otobüs terminFranklinGothicDemialleri
• 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 Yap›lar 539.- YTL. 539,000,000.-
• Hastaneler (150 yata¤a kadar)
• Büyük kütüphaneler ve kültür yap›lar›
• Bakanl›k binalar›
• Yüksek ö¤renim yurtlar›
• Arfliv binalar›
• Büyük adliye saraylar›

ve bu gruptakilere benzer yap›lar

V.SINIF YAPILAR
A Grubu Yap›lar 668.- YTL. 668,000,000.-
• Radyo-TV istasyonlar›
• Özelli¤i olan askeri yap›lar ve orduevleri
• Büyükelçilik yap›lar›, vali konaklar› ve 600 m2 üzerindeki özel ko

nutlar
• Borsa binalar›
• Üniversite kampüsleri
• Al›flverifl kompleksleri (‹çerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, 

kafe, restoran, market bulunan)
ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B Grubu Yap›lar 809.- YTL. 809,000,000.-
• Kongre merkezleri
• Müze, sergi, kütüphane kompleksleri
• Olimpik spor tesisleri-hipodromlar
• Bilimsel araflt›rma merkezleri, AR-GE binalar›
• Havalanlar›
• ‹badethaneler (1000 kiflinin üzerinde)

ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

C Grubu Yap›lar 924.- YTL. 924,000,000.-
• 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 Yap›lar     1.103.- YTL.  1,103,000,000.-
• Opera, tiyatro, bale yap›lar›, konser salonlar› ve kompleksleri
• Restore edilecek yap›lar ve tarihi ve eski eserler 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 belirlenecektir.
2- Tebli¤in revizyonu çal›flmalar›nda s›n›f› veya grubu de¤ifl-
tirilen ve tebli¤den ç›kar›lam yap›lar için, 2005 y›l›ndan ön-
ceki tebli¤lere göre yap› s›n›f› ve grubu belirlenerek bafllat›l-
m›fl ve devam eden ifllerde, söz konusu tebli¤lerdeki yap› s›-
n›f› ve grubu de¤ifltirilmeksizin 2005 y›l› tebli¤inde karfl›l›¤›
olan tutar esas al›nmak suretiyle hesap yap›lacakt›r.



1980 y›l› sözleflmeleri için 66298,30

1981 “ 45643,67

1982 “ 30509,26

1983 “ 24269,17

1984 ilk dönemi 19640,03

1984 2. “ 16776,18

1985 ilk “ 12747,36

1985 2. “ 11533,48

1986 ilk “ 9216,17

1986 2. “ 8299,41

1987 ilk “ 6633,97

1987 2 “ 5750,68

1988 ‹lk “ 4390,74

1988 2. “ 3616,51

1989 ilk “ 2838,11

1989 2 “ 1473,46

1990 ilk “ 1210,63

1990 2. “ 960,92

1991 ilk (1 Ocak-30 Haziran) 788,30

1991 2. (1 Temmuz-14 Eylül) 594,04

1991 3. (15 Eylül-31 Aral›k) 552,28

1992 ilk (1 Ocak-30 Haziran) 416,85

1992 2. (1 Temmuz-31 Aral›k) 343,61

1993 ‹lk (1 Ocak-30 Haziran) 258,92

1993 2. (1 Temmuz-30 Eylül) 207,96

1993 3. (1 Ekim-31 Aral›k) 188,53

1994 ‹lk (1 Ocak-31 Mart) 154,19

1994 2.  (1 Nisan-30 Haziran) 137,01

1994 3. (1 Temmuz-30 Eylül) 134,11

1994 4. (1 Ekim-31 Aral›k) 129,47

1995 ilk (1 Ocak-31 Mart) 112,64

1995 2. (1 Nisan-14 Nisan) 106,07

1995 3. (15 Nisan-14 Kas›m) 65,42

1995 4. (15 Kas›m-31 Aral›k) ve

1996 ‹lk (1 Ocak-30 Haziran) 44,44

1996 2. (1 Temmuz-31 Aral›k) 30,07

1997 ilk (1 Ocak-30 Haziran) 17,09

1997 2. (1 Temmuz-31 Aral›k) 12,72

1998 ‹lk (1 Ocak-30 Haziran) 9,62

1998 2. (1 Temmuz- 30 Eylül) 8,00

1998 3. (1 Ekim-31 Aral›k) 7,21

1999 ilk (1 Ocak-30 Haziran) 5,57

1999 2. (1 Temmuz-31 Aral›k) 4,66

2000 ilk (1 Ocak-31 May›s) 4,08

2000 2.  (1 Haziran-30 Haziran) 3,75

2000 3. (1 Temmuz-14 Aral›k) 3,50

2000 4. (15 Aral›k-31 Aral›k) 3,29

2001 ‹lk (1 Ocak- 14 Nisan ) 3,00

2001 2. (15 Nisan-14 May›s) 2,94

2001 3. (15 May›s-14 Haziran) 2,64

2001 4. (15 Haziran-30 Haziran) 2,54

2001 5. (1 Temmuz-14 Eylül) 2,42

2001 6. (15 Eylül-14 Ekim) 2,33

2001 7. (15 Ekim-14 Kas›m) 2,19

2001 8. (15 Kas›m-14 Aral›k) 2,07

2001 9. (15 Aral›k-31 Aral›k) 1,98

2002 ‹lk (1 Ocak-14 Ocak) 1,81

2002 2. (15 Ocak-14 May›s) 1,47

2002 3. (15 May›s-14 Temmuz) 1,42

2002 4. (15 Temmuz-30 Eylül) 1,34

2002 5. (1 Ekim-31 Aral›k) 1,29

2003 ‹lk (1 Ocak – 30 Haziran) 1,18

2003 2. (1 Temmuz-31 Aral›k) 1,16

2004 ‹lk (1 Ocak - 30 Haziran) 1,10

2004 2. (1 Temmuz - 31 Aral›k) 1,04

2005 1. (1 Ocak - ) 1,00

olarak tespit edilmifltir. Tebli¤ olunur.

Proje ve Kontrolluk ‹fllerinde Uygulanacak Fiyat Art›fl Oranlar› Hakk›nda Tebli¤
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’ndan
Resmi Gazete  Tarih: 26 fiubat 2005 - Cumartesi  Say› :25739

28/07/1988 tarihli ve 88/13181 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e giren "Kamu Sektörüne Dahil ‹dare-
lerin ‹halesi Yap›lm›fl ve Yap›lacak ‹fllerinde ‹hale Usul ve fiekillerine Göre Fiyat Fark› Hesab›nda Uygulayacaklar›
Esaslar"›n 4 üncü maddesinin (4.5) numaral› bendi gere¤i, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet
Memuru olarak Bakanl›¤›m›z Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Mimari Proje Dairesi Baflkan›'n›n bütün ek ödentileri da-
hil net maafl›n›n sözleflmeye esas y›l dönemi (sözleflme birim fiyatlar›n›n ait oldu¤u y›l dönemi) ile uygulama y›l›
dönemine ait miktarlar› aras›ndaki art›fl oranlar›;

01/01/2005 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk ifllerinde uygulanmak üzere;

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 20
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2004 y›l› aidat›n› ödeyen 

üyelerimiz ajandalar›n› 

fiubemizden alabilirler.

Binalarda Yer Alacak Mimar 
Plaketleri

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

Yap›n›n müellif mimar›n›n isminin yaz›ld›¤› plake-
tin uygulama (inflaat) bittikten sonra yap›n›n uy-
gun bir yerinde yer almas›n› öngören Mimarlar
Odas› 36. Dönem Genel Merkez Yönetim Kuru-
lu’nun 25 fiubat 2000 tarihli 36/32-19 no’lu ka-
rar›n› tekrar dikkatinize sunuyoruz.

5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun
(4110 say›l› yasayla de¤iflik) 15. maddesi ve Kül-
tür Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu’nun
5 Kas›m 1999 tarih ve 660 say›l› ilke karar›na
dayanarak gelifltirilen ve tüm mimarl›k ürünlerin-
de yaflama geçirilmesi öngörülen uygulama için
bir plaket örne¤i haz›rlanm›flt›.



17. Yapı-Yaflam 2005 Kongresi’nin ana amacı,
mimarlık mesle¤inin iflleyiflini do¤rudan ilgilendi-
ren  yakın meslek ve uzmanlık alanlarının "Türki-
ye’de mimarlı¤ın neresinde?" oldukları konusunu
tartıflmaya açmaktır. Mimarlı¤ın flehir planlama,
kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, koruma ve iç me-
kan tasarımının yanısıra, yapı üretimi alanındaki
mühendislik dallarıyla iliflkileri de afla¤ıdaki alt
bafllıklarla ele alınacaktır: 

fiehir Planlama / Kentsel Tasarım
… VE M‹MARLIK

Peyzaj Tasarımı/”Çevre Düzenleme”  
… VE M‹MARLIK

Koruma / Onarım/”Eski Eserlefltirme”
… VE M‹MARLIK

Dekorasyon/“‹ç” Mimarlık/“Dıfl” Mimarlık 
… VE M‹MARLIK

Mühendislik Hizmetleri 
… VE M‹MARLIK

17. Yap› -Yaflam Kongresi

VE M‹MARLIK !
19-21 May›s 2005  • Bursa

Kat›l›m Biçimleri ve Format
Kat›l›mlan, sözlü sunufl ve poster sunufl olarak
gerçeklefltirilebilir. Detaylar, kongre sekreteryas›-
dan ö¤renilebilir.

Takvim:
Bildiri Özetlerinin Teslimi: 25 fiubat 2005
Bildiri Özetlerinin De¤erlendirilmesi
ve ‹kinci Duyuru: 10 Mart 2005
Bildiri Tam Metinlerinin Teslimi: 10 Nisan 2005
Metinlerin De¤erlendirilmesi: 20 Nisan 2005
Kongre: 19-21 Mayıs 2005   

Kongre Bilimsel Kurulu:
Bora Akçay, Mimar  •  Aydan Balamir, Mimar

Ersen Gürsel, Mimar •  Güngör Kaftancı, Mimar 

Haydar Karabey, Mimar •  Aslı Özbay, Mimar 

Murat Tafl, Mimar 

Kongre Kat›l›m Ücreti:
Bildirileri kabul edilen katılımcıların bildiri bafl›na
ödeyecekleri bedel 100 YTL.’dir.

letiflim:

17. Yap›-Yaflam Kongresi Sekreteryas›
Mimarlar Odas› Bursa fiubesi
Çırpan Mh. Güçlü Sk. ‹l Özel ‹dare Müdürlü¤ü 
BURSA/TÜRK‹YE
Tel: + 90 224 273 32 50; Faks 273 10 20
e-posta: yapi_yasam@bursamimar.org.tr
www.bursamimar.org.tr
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Bilgi:
Taciser ÇET‹NOL - Nur DEM‹R
YUBAM (Yer ve Uzay Bilimler Arafltırma Merkezi)
Tel/Fax : (0.262) 335 01 59 - 335 11 48 d: 1299
http://kocaeli2005.kou.edu.tr • kocaeli2005@yubam.kou.edu.tr

• Bölgesel Jeoloji-Tektonik ve Sismotektonik
• Yer Yap›s›
• Yap› ve Yerleflimler
• Co¤rafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Alg›lama
• Mühendislikte Yeni Yaklafl›mlar ve Uygulamalar›

• Deformasyon ve Simülasyon Modelleri
• Deprem ve Çevresel Etkileri
• Deprem ve ‹nsan
• Yap›lanlar Yap›labilecekler

Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005
23-24-25 Mart 2005

17 A¤ustos 1999 Kocaeli Depremi, Türkiye'nin
deprem gerçe¤ini artık yok sayamayaca¤ını an-
ladı¤ı bir deprem olması nedeni ile özel öneme
sahiptir. Ülkemiz, bu depremle, depremin ne ol-
du¤unu anlamak ve onunla yaflamayı ö¤renmek
sürecine girmifltir. Bu nedenle, Kocaeli'de dü-
zenlenen Deprem Sempozyumları özel bir önem
kazanmaktadır. 
Birincisini 2003 yılında gerçeklefltirilen sempoz-
yumun ardından düzenlenen ikinci sempozyum-

da da deprem olgusu tüm boyutlarıyla ele al›na-
cak. Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005'de;
Türkiye'de deprem riskleri, gelecekte olabilecek
depremlerin olas› özellikleri ve etkileri, bunlar-
dan en az zarar ile kurtulmak için önceden alın-
ması gereken önlemler, deprem anında ve he-
men sonrasında yapılması gerekenler ve olufla-
cak kayıpların nasıl telafi edilebilece¤ine iliflkin
konuların tüm yönleri ile incelenmesi amaçlan-
maktadır.

Kat›l›m:
Sözel ve poster sunum sahipleri 
ile sempozyum olanaklarından 
yararlanmak isteyen katılımcılar 
için katkı payları:

Yazıflma Adresi:
Deprem Sempozyumu Kocaeli2005
Kocaeli Üniversitesi, Veziro¤lu Kampusu
Yer ve Uzay Bilimleri Arafltırma Merkezi (YUBAM)
41040 KOCAEL‹ 

Konular

28 fiubat 2005 tarihine kadar 100.000.000 TL/ 100 YTL.
(Ö¤renciler için: 50.000.000 TL/ 50 YTL.)
28 fiubat 2005 tarihinden sonra 150.000.000 TL /150 YTL.
(Ö¤renciler için: 75.000.000 TL/ 75 YTL.)
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Arkimeet
Toplant›lar›
2005’te de 
Devam Ediyor
w w w . a r k i m e e t . c o m

Toplant›lar›n yeri, saati ve kay›tla ilgili ayr›nt›lar için:
T: (0.216) 355 07 22  •  info@arkimeet.com

Arkemeet, Arkitera Mimarl›k Merkezi taraf›ndan
düzenlenen dünya çapında ünlü mimarların ve ta-
sarımcıların Türkiye'ye davet edilerek ifllerini ve
mimarlıkla ilgili görüfllerini Türkiye'deki profesyo-
neller, akademisyenler ve ö¤renciler ile paylaflma-
larını sa¤layan  konferanslar ve sergiler serisidir.

2003 y›l›nda Wolf Prix ve Dominique Perrault ile
bafllayan Arkimeet dizisinin  2004 y›l›  konuklar,
Massimiliano Fuksas, Adriaan Geuze, W.Jan Ne-
utelings, Francine Houben, Ben van Berkel, Man-
silla Tuñón Mimarlık, Matthias Sauerbruch, Enri-
que Norten idi. 2005 y›l› için programlanan
Arkimeet toplant›lar›nda ise MVRDV, Rem Koolhas
ve Christoph Ingenhoven konuk olacaklar. w
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MVRDV, Berlin Europan Yarıflması'nda birincilik
ödülünü aldıktan sonra Winy Maas, Jacob van Rijs
ve Nathalie de Vries tarafından 1991 yılında kurul-
du. Rotterdam eksenli MVRDV, Mimar Kromhout
tarafından yapılmıfl eski bir basımevinde, mimar-
lık, kent tasarımı ve peyzaj mimarlı¤ı alanında ça-
lıflmalar yürütmektedir.

Bugün özgün yazıları ve binalarıyla adından en çok
söz edilen mimarların baflında gelen Koolhaas,
aralarında Prameium Imperiale ve Pritzker gibi
prestijli ödüller olmak üzere birçok ödül almıfltır.
Koolhaas'ın güncel projeleri arasında Berlin'deki
Hollanda Konsoloslu¤u, Seattle Kütüphanesi,
CCTV ve Souterrain Metro ‹stasyonu yeralmaktadır.
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Yaklafl›k 20 y›ld›r ülkemizde bilim, sanat, kültür ve iletiflim
alanlar›ndaki çal›flmalara katk›da bulunan Milliyet Ödülleri,
bu y›l yeni bir aç›l›m› daha gerçeklefltiriyor. Gazeteci Örsan
Öymen an›s›na düzenlenen ödülün bu y›lki konusu Kentler
Tarihi. Yar›flma ile bugüne kadar ihmal edilmifl olan kent ve
tarih bilincinin kamuoyunda yerleflmesine ve kentsel belle-
¤in yaflat›lmas›na yard›mc› olmak hedefleniyor.

Seçici Kurul
Mehmet Çubuk •  Feridun Emecan
Özer Ergenç •  Vahdettin Engin
Mehmet Genç •  Zekai Görgülü
Ruflen Kelefl •  ‹lber Ortayl›
Metin Sözen

Baflvuru adresi:
Do¤an Medya Center, Milliyet Ödülleri, 34204 
Ba¤c›lar, ‹stanbul 
Ayr›nt›l› bilgi için tel: (0.212) 505 63 49

Ö
d

ü
l

Son Baflvuru ve
Teslim Tarihi

30 Nisan 2005

Mi l l i yet  
Ödül ler i  

2005

Yar›flmaya Baflvuru

Ödüle aday olacak çal›flmada, Türkiye co¤rafya-
s›nda yer alan herhangi bir kentin veya çevresel
ba¤lar içinde kentleflmenin tarihsel süreci, bel-
gelere, tarihi kan›t ve kaynaklara dayan›larak, bi-
limsel bir yöntemle ve kavranabilir yal›n bir anla-
t›m biçimiyle ifllenmelidir. Çal›flmada o kentin ya
da belirli bölgelerdeki kentleflmenin tarihsel sü-
reçteki durumu toplumsal yaflam›, günümüze ka-
lan/kalmayan, soyut (gelenek ve görenek) /so-
mut tarih ve kültür zenginlikleri ele al›nmal›d›r.

Di¤er detaylar için bilgi al›nmal›d›r.“Kentler Tarihi”

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 



YARIfiMAYA KATILMA KOfiULLARI
Yarıflmacıların, TMMOB Mimarlar Odası üyesi ol-
maları, flartname alarak adres bırakmaları ve yu-
karıda belirtilen yarıflma yönetmeli¤inin 15. mad-
desi flartlarına uyması gerekmektedir.

Yarıflmacıların flartname bedeli olan 25 YTL ( Yir-
mibefl Yeni Türk Lirası)’nı yat›rmalar› gerekmekte-
dir. Banka dekontunun ve teslim adresinin yarıfl-
ma raportörlü¤üne fakslanmasını takiben flartna-
me ve ekleri yarıflmacıların adreslerine postalana-
caktır. 

YARIfiMA SÜRES‹
Yarıflma 02/03/2005 günü bafllayıp,
01/06/2005 günü saat 17.00’de sona erecektir.

JÜR‹ 
Dan›flman Jüri Üyeleri
Osman Baydemir - Avukat; Diyarbakır Büyükflehir Bel. Bflk.

Fırat Anlı - Avukat; Diyarbakır Yeniflehir Bel. Bflk.

Zülküf Karatekin ‹nfl. Müh.; Diyarbakır Kayapınar Bel. Bflk.

Yurdusev Özsökmenler - Antropolog; Diyarbakır Ba¤lar Bel. Bflk.

Abdullah Sevinç - fiehir ve Bölge Plancısı; Diyarbakır Büyükflehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Asli Jüri Üyeleri
Neslihan Dosto¤lu (Baflkan) -  Prof. Dr., Y. Mimar; Uluda¤
Üniversitesi Müh. Mim.Fak.

Bülent Tarım - Prof. Dr., Y. Mimar; Yıldız Teknik Ü. Mim. Fak

Kamuran Sami -  Y. Doç. Dr., Y. Mimar; Dicle Ü. Müh. Mim. Fak.

Kaya Özgen - Prof. Dr., ‹nfl. Y. Müh.; ‹TÜ Mim. Fak.

Cem ‹lhan - Y. Mimar; Serbest Mimar; ‹TÜ

Yedek Jüri Üyeleri
Recep Esengil - Mimar, A.D.M.M.A.

Mert Nedim Alhas - ‹nfl. Y. Müh., ‹.T.Ü.

Emine Da¤tekin - Y. Mimar, Dicle Ü.

Raportörler
Heval Erdemli - Mimar, Dicle Ü.

Yasemin Noyan - Mimar, Dicle Ü.

ÖDÜLLER (net)
1. Ödül: 15.000 YTL. 
2. Ödül: 10.000 YTL.
3. Ödül: 8.000 YTL.
Mansiyonlar: 4 adet, her biri net: 4.000 YTL
Sat›n Alma(lar): Toplam 3.000 YTL.

Ayr›nt›lar için:
Yeniflehir Belediyesi ‹mar Müdürlü¤ü
Tel.:(0-412) 228 96 54 (4 hat)
Faks: 0 412 228 96 53
e-posta: yenisehiryarisma@mynet.com

D‹YARBAKIR - YEN‹fiEH‹R BELED‹YES‹ H‹ZMET B‹NASI
Ulusal Mimari Proje Yar›flmas›

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 26



27Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Mimarlık E¤itimi Derne¤i (M‹MED), Türkiye ve
KKTC'deki mimarl›k ö¤rencilerinin kat›labilece¤i
ö¤renci ödüllerinin dördüncüsü bu y›l gerçeklefltiri-
liyor.

Bu y›lki ödüllere "2003-2004 bahar" ve "2004-
2005 güz" yarıyıllarında yap›lm›fl projeler kat›labi-
lecek. 

Ödül Kategorileri;

Birinci Y›l Mimarl›k Ö¤rencileri Ödülü
‹kinci Y›l Mimarl›k Ö¤rencileri Ödülü
Üçüncü Y›l Mimarl›k Ö¤rencileri Ödülü
Dördüncü Y›l Mimarl›k Ö¤rencileri Ödülü

Takvim:
Ödüllerin ilanı: 21 fiubat 2005

Projelerin teslimi: 7 Nisan 2005 - Saat: 10:00-
17:00 arası / ‹TÜ Taflkıflla-102 No'lu salon

Jüri de¤erlendirmesi: 09-10 Nisan 2005

Sonuçların ilanı: 11 Nisan 2005

Proje sergisi: 11-25 Nisan 2005 / ‹TÜ Taflkıflla-
102 No'lu salon

Ödül töreni ve Kollokyum: 22 Nisan 2005 / ‹TÜ
taflkıflla-102 No'lu salon

Jüri Üyeleri:
Gülsün Sa¤lamer (Prof. Dr - ‹TÜ)

‹hsan Bilgin (Prof. Dr. - ‹stanbul Bilgi Üniversitesi) 

Ayhan Usta (Doç. Dr. - KTÜ)

Arda ‹nceo¤lu (Doç.Dr. - ‹TÜ)

Murat Ulu¤ (Yrd. Doç. Dr. - Kocaeli Üniversitesi)

Boran Ekinci (Mimar, ODTÜ)

Can Çinici (Mimar, ODTÜ)

Raportörler:
Özgür Esra Kahveci (Arafl. Gör., ‹TÜ)

kahveci@itu.edu.tr 
Ayflen Ciravo¤lu (Arafl. Gör., YTÜ)

iravoglu@superonline.com

Ödüller:
Yarıflmanın dört kategorisi için seçilen her bir ba-
fları ödülüne 1000$, teflvik ödüllerine ise 250$
para ödülü ve plaketler verilecektir.

Kat›lan tüm projeler -olanaklar ölçüsünde baflta
ödül alan projeler olmak üzere- "UIA 2005 ‹stan-
bul Dünya Mimarl›k Kongresi" etkinlikleri kapsa-
m›nda sergilenecektir.

Yarıflmaya ait sorular yarıflma raportörlü¤üne 14
Mart 2005 tarihine kadar e-posta yoluyla sorulabilir.

Teslim Koflullar›na ililflkin detayl› bilgi, yar›flma
raportörlü¤ünden edinilebilir.

Mimarl›k E¤itimi Derne¤i Ö¤renci Ödülleri
mimed 2005



TEV'den Tasar›m Yar›flmas›
Çalıflkan ve baflarılı ancak maddi durumu yeter-
siz ö¤rencilerin e¤itimlerine destek olmak ama-
cıyla faaliyet gösteren TEV (Türk E¤itim Vakfı) bir
tasar›m yar›flmas› düzenliyor. Yar›flman›n
konusu;

�Türk E¤itim Vakf› Logosu

�Çelenk 
Cenazelerde kullan›lacak.

�Mutlu Gün Panosu
Niflan, nikâh, dü¤ün, do¤um günleri ve aç›l›fl gi-
bi etkinliklerde k ullan›lacak.

�Tan›t›m Stand›
Vakf›n de¤iflik mekanlarda tan›t›m› ya da ba¤›fl
toplama gibi farkl› amaçlarla kullanaca¤› hare-
ketli standlar› içeriyor.

Yarıflma için son katılım tarihi, 15 Mart 2005.

Birinciye 3 milyar, ikinciye 2 milyar, üçüncüye 1
milyar verilecek yarıflmada 750 milyonluk üç
adet mansiyon ödülü de sahiplerini bulacak.

Yarıflmayı kazanan kifliler ve çalıflmaları 20 Ni-
san 2005 Çarflamba günü, www.tev.org.tr site-
sinden duyurulacak.

Yarıflmaya katılım koflulları için ayrıntılı bilgi
www.tev.org.tr sitesinden ve üniversitelerin gü-
zel sanatlar bölümlerinden alınabilir.
Ayr›nt›l› bilgi için;

www.tev.org.tr

Tel.: (0.212) 217 58 58
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Holcim Ödülleri Proje teslim tarihi: 31.03.2005

Belçika Mimarl›k Vakf›'ndan Avrupa Mimarl›k Ödülü
2005 "Kentsel ve K›rsal Alanlar›n Yeniden ‹nflas›"

Proje teslim tarihi: 15.04.2005

Kyrl R›ht›m› Mimari Tasar›m Yar›flmas› - Cork (‹rlanda)
Proje teslim tarihi: 20.04.2005

Milliyet Ödülleri 2005 "Kentin Tarihi"
Teslim tarihi: 20.05.2005

IOC/IAKS 2005 Ödülü: "Örnek Spor ve E¤lence Tesisleri"
Proje teslim tarihi: 30.04.2005

‹deal Kütüphane Tasar›m› Fikir Yar›flmas› - Cork (‹rlanda)
Proje teslim tarihi: 20.05.2005

Mimarlar Odas› 50. Y›l Park› Proje Yar›flmas› - Kayseri
Proje teslim tarihi: 20.05.2005

Diyarbak›r - Yeniflehir Belediyesi 
Ulusal Mimari Proje Yar›flmas›

Proje teslim tarihi: 01.06.2005

"EXTREME"
Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA) 
XXII. Dünya Mimarl›k Kongresi Kapsam›nda

Proje teslim tarihi:13.06.2005

"Sergileme Sistemi Tasar›m›"
Proje teslim tarihi: 21.03.2005

Devam Eden Yar›flmalar / Ödüller

Ö¤renci Yar›flmalar›
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MARBLE
2 0 0 5
“Uluslararas›

Mermer, Do¤altafl 
ve Teknolojileri

Fuarı”
31 Mart - 03 Nisan 2004

Kültürpark Fuar Alan›
www.izmirfair.com.tr • info@izmirfair.com.tr

Marble 2005 Kapsam›nda
‹zmir Mimarl›¤› Sergisi'ni Aç›yoruz Sabri Deniz ÖZYOL'u 

kaybettik.
[‹stanbul DGSA Mim. Yük. Ok.1980 mezunu
olan Sabri Deniz ÖZYOL, fiubemize 12104
sicil numaras› ile kay›tl› idi.]

Y ‹ T ‹ R D ‹ K L E R ‹ M ‹ Z

Sadi TUGAY'I
kaybettik.

[‹TÜ Mimarl›k Fakültesi, 1953 mezunu olan
Sadi Tugay, fiubemize 591 sicil numaras› ile
kay›tl› idi.]

Üyelerimizin, ailelerine,
dostlar›na ve meslektafllar›m›za
baflsa¤l›¤› diliyoruz.



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 30

Mimarl›k Gazetesi
Her ay›n 1. ve 3. Pazartesisi Yay›mlan›r.

Abonelik:
1 y›l için abonelik bedeli: 29 YTL.

Sat›fl:
Kitabevlerinde: 1.5 YTL. 

Okullarda: 1 YTL.

Tel: (0.212) 251 18 11
Faks: (0.212) 251 17 26

www.yenimimar.com.tr

Türkiye’nin ‹lk Modern Sanat Müzesi

‹stanbul Modern Aç›ld›
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Adres: Meclis-i Mebusan Cad. 
Liman Sahası Antrepo No:4 Karaköy - ‹stanbul
Tel: (0.212) 334 73 00  •  Fax: 243 43 19
info@istanbulmodern.org  •  www.istanbulmodern.org 

Aç›l›fl› 11 Aral›k’ta gerçeklefltirilen müzede Türki-
ye’nin önemli koleksiyonlarından yapıtlar yer alı-
yor.‹stanbul Modern’in hem modern kültürü birik-
tirme/koruma hem de üretme ba¤lamında önemli
bir ifllev yüklenmesi bekleniyor.  Yurtd›fl› kurumlar
ile gerçeklefltirilecek iflbirlikleri de ‹stanbul Mo-
dern'de uluslararası sanat dünyasından seçkin
eserlerin sergilenmesine olanak sa¤layacak.

‹stanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın çatısı altında
hayata geçirilen ‹stanbul Modern’in mimari proje-
lerini Tabanl›o¤lu mimarl›k gerçeklefltirdi.
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Cumhuriyet 
Döneminde 
Kad›n ve 
Mimarl›k
Cumhuriyet Dönemi Mimarl›¤› ve fiehircili¤i - I

Neslihan Türkün Dosto¤lu (Editör) , 
Mimarlar Odas› Yay›nlar›, Türçe/‹ngilizce, 98 s.,
24x24 cm., Ankara, 2005, ISBN 975-395-812-9

... Türkiye’de Cumhuriyet, kadınlara pek çok hak
sa¤lamakla birlikte, Türk kadınlarının e¤itim, ifl ya-
flamına katılım, meslek sahibi olma, yöneticilik
statüsünü elde etme, politikaya atılma gibi konu-
larda dünya ülkelerinin gerisinde kaldı¤ı bilinmek-
tedir. Oysa, kadınların kamu yaflamıyla bütünlefl-
mesi, Cumhuriyet’in demokratik ilkeler temelinde
yeniden yapılanmasına yol açabilece¤i gibi, Avru-
pa Birli¤i kriterlerini karflılamak açısından da
önem kazanmıfltır. Bütün bu tartıflmaların yaflandı-
¤ı bir ortamda, Neslihan Türkün Dosto¤lu editörlü-
¤ünde hazırlanan "Cumhuriyet Dönemi Mimarlı¤ı
ve fiehircili¤i" dizisinin ilki olan bu kitap, Cumhuri-
yet döneminde kadın ve mimarlık konusunu ele al-
maktadır.

yay›n tan›t›m
fiube Kütüphanemize 
Yeni Gelen Yay›nlar

‹stanbul 1900-2000 
Konutu ve Modernleflmeyi Metropolden Okumak

U¤ur Tanyeli

Barcelona in Progress (Kitap+DVD-Rom) 
Barcelona Kent Konseyi Yay›n›

Genç Çizgiler 2004 - Arkitera Mimarl›k Veritaban› Genç
Mimar Ödülü - Editör: ‹dil Erkal

Suyun Alt›nda Yerin Üstünde - Ça¤dafl Hollanda Mimarl›¤›, 
Editör: P›nar Gölbayrak

ODTÜ Kuzey Kampusu -Yönetim Binas›, Kütüphane, Bilgi
‹fllem Merkezi- Mimari Proje Yar›flmas› 2003, 

Mimarlar Odas› Yay›n›

50 Y›lda Antalya'da Planlama - Kentleflme ve Mimarlar
Odas›, Mimarlar Odas› Antalya fiubesi Yay›n›

Cumhuriyet Döneminde Kad›n ve Mimarl›k
Cumhuriyet Dönemi Mimarl›¤› ve fiehircili¤i - I
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