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Bas›n Aç›klamas›

AKP Hükümeti iktidara geldi¤i günden bugüne;
yasa ve yönetmeliklerde yap›lan de¤iflikliklerde
"madencili¤in önündeki engelleri kald›rma" ifa-
desiyle; tarihi ve kültürel miras›, ormanlar›, ta-
r›m alanlar›n›, k›y›lar›, sulak alanlar›, meralar›
yok etme yönünde "önemli" ad›mlar atmakta-
d›r. Siyasi iktidar›n bu yöndeki giriflimlerinin so-
nucunda do¤al, tarihi ve kültürel varl›klar yok
edilmektedir. Bunun görünen yüzü flimdi de Ba-
l›kesir ve Çanakkale illerimiz içerisinde yer alan
Biga Yar›madas› ve özelde de Kazda¤lar›’d›r. 

‹çinde yaflad›¤›m›z dönemde kapitalist küresel-
leflmeye eklemlenme do¤rultusunda Petrol, Do-
¤algaz, Enerji Piyasalar›, Teknoloji Gelifltirme
Bölgeleri ve Serbest Bölgeler, Do¤rudan Yaban-
c› Yat›r›mlar Yasas›, ‹hale, Maden, Kamu Yöne-
timi ve Yerel Yönetimler ile Personel Rejimi Ya-
sas› gibi birçok yeni yasa ç›kar›ld› ya da ç›kar›l›-
yor. Do¤al zenginliklerimizle ilgili yetkilerin yerel
yönetimlere devredilmesi, özellefltirme ve ser-
best piyasa yöntemleri ile elden ç›kar›lmas›,
devletin planlama, yönlendirme ve denetleme
ifllevlerinden ve sosyal devletten uzaklaflt›r›lma-
s›n› hedefleyen bu yasalar, halk›n sa¤l›¤›, gü-
venli¤i ve refah›n› do¤rudan ve olumsuz etkile-
yecek hükümler içermektedir. 

Do¤al, Tarihi ve Kültürel Varl›klar Yok Ediliyor 
Kazda¤lar› Bunun Sadece Görünen K›sm›d›r…

25.12.2007
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Bu yeni yap›lanmadan madencilik sektörü de etkilen-
mektedir. Madencilik; sanayi baflta olmak üzere, ekono-
minin di¤er sektörlerinin temel hammadde gereksinim-
lerini sa¤layan bir sektördür. Ekonomik kalk›nman›n sa-
nayileflmeyle sa¤land›¤› toplumlarda enerji ve hammad-
de kayna¤›n›n sa¤lay›c›s›d›r. Madencilik sektörünün ül-
ke kalk›nmas›ndaki kritik önemi, fazla miktarlarda üreti-
lip yurt d›fl›na sat›larak döviz elde edilmesinde de¤il, ül-
ke sanayisine düflük maliyette ve kaliteli girdi sa¤lama-
s›ndad›r. Gerçekte, madencilik sektörünün planlanma-
s›nda ülke sanayi sektörleri ile entegrasyon ön planda
tutulur. 

Tüm bu bilinen gerçekliklere ra¤men, 1978 y›l›nda ç›ka-
r›lan Devlet Eliyle ‹flletilecek Madenler Hakk›ndaki 2172
Say›l› Yasa gere¤i belirlenen demir, kömür sahalar›n›n
bir k›sm›n›n daha sonra 1983 ve 1984 y›llar›nda ç›kar›-
lan yeni yasalarla özel sektöre devredilmesinin yolu aç›l-
m›flt›r. 1985 y›l›nda ç›kar›lan 3123 say›l› Maden Yasas›
ve daha sonra yap›lan de¤ifliklikle devletin madenlerin
aranmas›ndaki ifllevi ortadan kald›r›lm›flt›r. Sümer-
bank’›n özellefltirilmesi ile bafllayan süreçte; Etibank’›n,
Etimaden’e dönüfltürülerek küçültülmesi gerçeklefltiril-
mifl; bak›r, kurflun, çinko, krom, alüminyumda özellefltir-
meler yaflanm›flt›r. Demir çelik sektörü özellefltirilmifltir. 

Yaflad›¤›m›z bu süreçte demir ve kömür ithal edilirken,
krom ihracatç›s› olan ülkemizde ithal kroma dayal› tesis-
ler gelifltirilmektedir. Birçok maden türü de ifllenmemifl
ya da basit zenginlefltirme ifllemleri sonras› serbestlefl-
menin oluflturdu¤u piyasa koflullar›nda düflük fiyatlarla
pazarlanmaktad›r. 

Bu süreçte, yabanc› sermayenin ülkemiz madencili¤ine
yönelik ilgi alan›n›n alt›n olmas› da bir rastlant› de¤ildir.
Bunun nedeni; rafinasyonun yurtd›fl›nda yap›l›yor oluflu,
kamunun bu alanda yat›r›m yapmamas› ve alt›n fiyatla-
r›nda yükselme ile birlikte düflük tenörlü alt›n yataklar›-
n›n ekonomik olarak iflletilebilirlik de¤erlerine ulaflmas›d›r.

Uluslararas› sermayenin bu türden ülkemizi aç›k pazar
olarak h›zl›ca kullanmas›, baflka bir deyiflle yap›lan dü-
zenlemelerle bu ya¤man›n önünün aç›lmas›, ülke günde-
minde yo¤un olarak alt›n madeni aranmas› ve üretilme-
sinin; ya iflletme teknolojisi ve çevre ya da ekonomik bo-
yutuyla gündeme gelmesine neden olmufltur. Alt›n ara-
ma ve üretilme ifllemlerinin oldu¤u bölgelerde de insa-
n›m›z›n yo¤un ve hakl› direniflleri Türkiye mücadeleler ta-
rihinde yerini alm›flt›r. Öte yandan bu durum, bir bütün-
sellik içinde Türkiye madencili¤imizin temel tercihleri ve
politikalar›n›n neler olmas› gerekti¤i aç›s›ndan yeterince
de¤erlendirilmemifltir. 

Ülkemizde resmi bilgilere göre ekonomik olarak iflletile-
bilirli¤i belirlenmifl 600 ton alt›n vard›r. Bu miktarda al-
t›n›n elde edilmesi için kabaca 400.000.000 m3 kaz›
yap›larak, k›rma, ö¤ütme, eleme, kimyasal ifllem ve y›-
kama yap›lmas› ve bozulan alanlar›n düzenlenerek do-
¤aya yeniden kazand›r›lmas› gerekir.

Ülkemizde 200 ton alt›n›n süs ve tak› sektöründe ifllen-
di¤i bilinmektedir. Ülkemizde iflletilebilir alt›n rezervleri
süs ve tak› sektörünün üç y›ll›k ihtiyac› olan de¤erli me-
taldir. Bu aç›dan da bak›ld›¤›nda yaratt›¤› toplumsal fay-
da nedeniyle alt›n iflletmecili¤inin tekrar gözden geçiril-
mesi gerekir. 

Ülkemizde alt›n iflletmecili¤ine bafllanmas› ile geliflen sü-
reçte yaflananlar, toplumda Devlet’e ve Devletin baz› or-
ganlar›na olan güvenin sars›lmas›na neden olmufltur. Ulu-
sal ç›kar›n gözetildi¤ine dair flüpheleri artt›rm›flt›r. Berga-
ma ve Eflme’de yarg› kararlar›na uyulmamas›, arama ve
iflletme sürecinde çevre, ekonomi ve toplum aras›nda
denge kurulmamas› ve/veya bunun gereklerinin sa¤lan-
mamas› bilinen nedenlerdir. Her fleyden önce Berga-
ma’da ve Eflme’de alt›n iflletmecili¤i ile ilgili yarg› kararla-
r› derhal uygulanmal›d›r. Kazda¤lar›’nda veya ülkenin her-
hangi bir yerinde ortaya ç›kan toplumsal tepkiler iflin çev-
re ve toplum boyutunun yok say›lmas›n›n sonucudur.
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Madenlerin aranmas› ve bulunmas›na yönelik çal›flma-
lar bilim ve tekni¤in gerekleri yerine getirilerek, topra-
¤›n, suyun ve havan›n kirlenmesine neden olmadan ya-
p›lmal›d›r. Arama sürecinde do¤al yap›y› bozmamaya
özen gösterilmelidir. Orman alanlar›nda a¤aç kesimine
son verilmelidir. Bu çal›flmalarda MTA ve Maden ‹flleri
Genel Müdürlükleri gibi madencilik kurum kurulufllar› ile
Orman Genel Müdürlü¤ü sorumluluklar›n› yerine getir-
melidirler. Flora ve faunan›n korunmas› için Çevre ve Or-
man Bakanl›¤› ile Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› gereken
duyarl›l›¤› göstermeli, sorumluluklar›n› yerine getirmelidir.

DS‹ Genel Müdürlü¤ü, alt›n iflletmecili¤i yap›lan saha-
lardaki yeralt› suyu gözlem kuyular› verilerini, su seviye-
si, su kalitesi de¤iflimlerini periyodik olarak yay›nlama-
l›, akredite olmufl laboratuarlar›n örnekler üzerinde tah-
lil yapmalar›na olanak sa¤lanmal›d›r. 

5177 say›l› yasa ile de¤iflik 3213 say›l› Maden Yasas›
ve ilgili yasal mevzuat, ülke madencili¤inin yöre halk›n›n
istemlerini de gözetecek flekilde yürütülebilmesi yönün-
de yeniden düzenlenmelidir.

Madencilik faaliyetleri, teknolojik geliflmelere ba¤l› ola-
rak aç›k iflletme yöntemlerinin daha çok uyguland›¤› bir
flekle dönüflmüfltür. Bu süreçte aç›k iflletme yöntemi ile
do¤an›n görünen yüzü, topografik yap› büyük boyutlarda
de¤iflikli¤e u¤ramaktad›r. Bu de¤iflimin olumsuz sonuç-
lar›n› ortadan kald›racak önlemler bilinmektedir ve bir-
çok ülkede uygulanmaktad›r. Madencilikle bozulan ara-
zilerin do¤aya yeniden kazand›r›lmas› ekonomik ve eko-
lojik bir zorunluluktur. ÇED süreci ve bilimsel öngörüle-
rin sa¤lanmas›n›n yarataca¤› cayd›r›c›l›k endifleleriyle
eksik ve yetersiz yasa ve mevzuat düzenlemeleri ilerde
oluflacak sorunlar›n ana kayna¤›d›r.

Maden arama ruhsatl› alanlarda arama sürecinde ÇED
zorunlulu¤u olmamas›na karfl›n ÇED’in ölçütleri göz
önünde bulundurularak çal›flma yap›lmal›d›r. Kaz› ge-

rektiren ifllerle sondajl› aramalarda bitki örtüsüne en az
zarar verecek biçimde çal›fl›lmal›, yeralt› suyunu kirlete-
bilecek kimyasallar kullan›lmamal›d›r.

Orman alanlar›nda belirlenmifl çal›flma kurallar›na uyul-
mas› sa¤lanmal›, yap›lan çal›flmalar raporlarla belgelen-
dirilmelidir. ‹flletme projelerine uygunluk ve yasalar›n
gereklerinin yerine getirilmesi konusunda kamusal de-
netim iflletilmelidir.

TMMOB, "Do¤al kaynaklar›m›z›n toplumsal faydaya dö-
nüflümü içermeyen, salt paray› ön planda tutan her tür-
lü faaliyet derhal durdurulmal›d›r" diyor. 

TMMOB, "Ülke sanayinin temel gereksinimi olan ham-
maddenin temini yerine madencili¤i sadece kaz› ve k›r-
ma ifli olarak alg›layan düzenlemeler derhal ortadan kal-
d›r›lmal›d›r" diyor.

TMMOB, "Topra¤›, suyu ve havay› temiz kullanmak in-
san hakk›d›r. Tüm bunlar› temiz tutmak için mesleki bil-
gilerimizi kullanmakta kararl›y›z. Ülkemizin kimyasallar-
la kirletilmesinin önüne geçilmelidir" diyor. 

TMMOB, "Yarg› kararlar›na uymamak anayasal suçtur.
Maden arama ve iflletmecili¤inde yarg› kararlar›na der-
hal uyulmal›d›r" diyor.

TMMOB, "Baflta Kazda¤lar› olmak üzere Türkiye’yi haf-
riyat alan›na ve kimyasal çöplü¤e dönüfltürecek uygula-
malardan vazgeçilmelidir. Do¤al, tarihi ve kültürel varl›k-
lar›m›z yok edilmemelidir" diyor. 

TMMOB, "Yaflam alanlar›m›z›n talan›na DUR" diyor.

Siyasal karar vericiler ülkemizin ayd›nl›k gelece¤i için bu
uyar›lar›m›z› dikkate almak ve gere¤ini yapmak zorundad›r.

Mehmet So¤anc›

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›
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Bas›n Aç›klamas›04.01.2008

1. Derece Arkeolojik Sit Alan› Üzerinde
Sürdürülmekte Olan Four Seasons Oteli Ek Bina
‹nflaatlar›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n Hukuka
Ayk›r› Plan Karar› ile Gerçeklefltirilmifltir.

Plan Tadilat› ile, 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Tarihi
Yar›mada Koruma Amaçl› Naz›m ve Uygulama ‹mar
Planlar›nda "Arkeolojik Park ve Sergi Alan›" Olarak
Gösterilmifl Olan Alan (Eski Sultanahmet
Cezaevi’nin, Yeni Four Seasons Oteli’nin Bulundu¤u
Ada), "Arkeolojik Park, Turizm ve Kültür Alan›"na
Dönüfltürülmüfltür.

Hukuka Ayk›r› Olan Bu Plan Tadilat›n›n ‹ptali
Talebiyle Açm›fl Oldu¤umuz Dava Dan›fltay 6.
Dairesi’nde Devam Etmektedir.

Sultanahmet’te, Four Seasons Oteli’nin
"Bizans Saray›" kal›nt›lar› üzerinde sürmek-
te olan ilave inflaatlar› son günlerde bas›-
n›n gündeminde yo¤un bir biçimde yer al-
maktad›r. Tarihi Yar›mada’daki geliflmelerle
yak›ndan ilgilenen Odam›z›n bu konudaki
çal›flmalar› 1992 y›l›na dayanmaktad›r. Söz
konusu ilave inflaatlar›n dayana¤›n› olufltu-
ran imar plan› tadilat›na karfl› aç›lm›fl iptal
davas› da Dan›fltay 6. Dairesi’nde sürmek-
tedir. Bu süre içersinde, konunun bir türlü
bas›nda yer bulamam›fl olmas›na karfl›n,
aradan uzun süre geçip, inflaatlar bafllay›p
neredeyse yar›land›ktan sonra ortaya ç›kan
oldukça gecikmifl bir ilgi nedeniyle de olsa
yeni bir bilgilendirme yapma gere¤i duyul-
mufltur. 
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09.11.1992 y›l›nda Sultan Ahmet Cezaevi’nin Otele dö-
nüfltürülmesi projesi gündeme geldi¤inde, Odam›z›n gö-
rüflleri olarak haz›rlan›p kamuoyuna sunulan ÇED Rapo-
runda ilgili karar›n sak›ncalar› dile getirilmifl ve yaflana-
cak tehlikeye iflaret edilmiflti. Bu raporda ortaya konan
endifleler zamanla bir bir gerçekleflmifl olup, bu tahri-
bat, bugün, arkeolojik kal›nt›lar›n üzerine yeni ilave in-
flaatlar yap›m›na dek varan ak›l almaz bir "tarih ve kül-
türel" katliam›na dönüflmüfltür. Bu katliam›n planl›,
onayl› bir biçimde sürdürülüyor olmas›, tarih ve kültürü
korumak ve yaflatmakla sorumlu olan yap›lar›n bugün
hangi noktada durduklar›n› gözler önüne sermesi aç›-
s›ndan ibret vericidir. 

Söz konusu süreç özetle afla¤›daki gibi ifllemifltir:

• Tarihi Yar›mada’n›n 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan-
lar› ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nce haz›rlanm›fl;
YÖK taraf›ndan atanan 2 ö¤retim üyesinin ciddi muha-
lefetlerine karfl›n, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’nca atan-
m›fl 3 üyenin oylar›yla, 1 No.lu K.V.T.V. Koruma Kurulu
plan› oldu¤u gibi onaylam›fl; belediye meclislerince de
onayland›ktan sonra, planlar 26.01.2005 tarihinde as-
k›ya ç›kar›lm›flt›r. Uygulanmas› halinde Tarihi Yar›ma-
da’da geri dönülmez tahribatlara neden olacak sak›nca-
l› plan kararlar›n›n iptali istemiyle Mimarlar Odas› ‹stan-
bul Büyükkent fiubesi’nce yarg›ya baflvurulmufl olup,
davalar henüz sonuçlanmam›flt›r.

• Bu arada, yeni bir geliflme yaflanm›fl; bu kez, 2005
sonunda, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nde,
"1/5000 Ölçekli Tarihi Yar›mada – Eminönü ilçesi Ko-
ruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan› (Süleymaniye, Sulta-
nahmet, Barbaros evleri Turizm Merkezleri K›sm›)" ile
Eminönü Belediyesi’nde "1/1000 Ölçekli Tarihi Yar›-
mada – Eminönü ilçesi Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar
Plan› (Süleymaniye, Sultanahmet, Barbaros evleri Tu-
rizm Merkezleri K›sm›)" ask›ya ç›kar›lm›flt›r. Edinilen
bilgiye göre, 1/5000 ölçekli Tarihi Yar›mada Koruma
Amaçl› Naz›m ‹mar Plan› ile 1/1000 ölçekli Eminönü
Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar Plan›’n›n "turizm merke-
zi" ilan edilmifl 3 bölgeyi kapsayan k›s›mlar›, ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan, onaylanmak üzere,
bu kez Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na gönderilmifl ve Ba-
kanl›k taraf›ndan tadilen onaylanm›flt›r. Four Seasons
Oteli’nin arkeolojik kal›nt›lar üzerinde yükselen ilave in-
flaatlar›n›n yolu da iflte Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n
bu planlar› onaylarken yapt›¤› tadilat ile aç›lm›flt›r. Yap›-
lan bu plan tadilat› ile, 1/5000 Ölçekli Tarihi Yar›mada
Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan›’nda "Arkeolojik Park
ve Sergi Alan›" olarak gösterilmifl olan alan (Eski Sul-
tanahmet Cezaevi’nin, yeni Four Seasons Oteli’nin bu-
lundu¤u ada), 1/5000 ve 1/1000 ölçekli yeni planlar-
da "Arkeolojik Park, Turizm ve Kültür Alan›"na dönüfl-
türülmüfltür. 
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• Söz konusu alan, 1. Derece Arkeolojik Sit Alan›’nda
kalmakta olup, bu alan, plan üzerinde de, "Korunmas›
Gerekli, Tescilli Arkeolojik/Tarihi Sanat De¤eri Olan
Yer Alt› Yap› ve Kal›nt›lar›" lejant› ile belirlenmifltir. Bu
yeni fonksiyon için getirilen plan lejant› göstermektedir
ki, bu uygulama, daha önceki planda yer almas›na ihti-
yaç duyulmayan yeni bir plan lejant› da üretilmesini ge-
rektiren özel bir uygulamad›r. Bu uygulama ile, arkeolo-
jik de¤erler içeren, tescil edilmifl bir alan yap›laflmaya
aç›lmaktad›r. Dikkati çeken bir baflka husus ise, söz
konusu alana getirilen yeni fonksiyona iliflkin imar ko-
flullar›n›n dahi belirtilmeyerek serbest b›rak›lm›fl olma-
s›d›r. Yap›lan plan tadilat› ile ilgili olarak getirilmifl olan
"67 PAFTA,58 ADA, 1 VE 2 NO.LU PARSELLER ‹Ç‹N
PLAN NOTLARI" bafll›kl› yeni plan notlar›’nda, 

"3- Planlama alan›nda öngörülecek düzenleme ve uy-
gulamalar T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, ‹stanbul 1
Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kuru-
lu’nca onaylanacak avan projelere göre yap›lacakt›r."
hükmü yer almaktad›r. Bu hükümden aç›kça anlafl›ld›¤›
üzere, yap›lacak yeni ilave yap›larla ilgili her türlü yap›-
laflma koflulu, baflkaca hiçbir k›s›tlama getirilmeksizin,
"avan projelere" b›rak›lmaktad›r. "Avan projelere" ifa-
desi ise, flu anda uygulanmakta olan avan proje ile ge-
tirilen inflaatlar d›fl›nda, yar›n yeni avan projelerle yeni
ilave inflaatlar›n da gündeme gelebilece¤ini göstermek-
tedir. 

Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi taraf›ndan
1/5000 ve 1/1000 ölçekli bu yeni planlar için
27.01.2006 tarihinde "yürütmeyi durdurma" talepli
plan iptal davalar› aç›lm›fl olup, bu davalar Dan›fltay 6.
Dairesi’nde devam etmektedir. Dava dilekçesinde;
planda "Korunmas› Gerekli, Tescilli Arkeolojik/Tarihi
Sanat De¤eri Olan Yer Alt› Yap› ve Kal›nt›lar›" olan söz

konusu alanla ilgili talebimiz; "Zengin arkeolojik kal›n-
t›larla dolu bu alan›n turizm yap›laflmas›na aç›lmas›
korumac›l›k anlay›fl›yla hiç ba¤daflmayan çok sak›n-
cal› bir karard›r. Bu karar›n uygulamaya geçirilmesi
halinde, Suriçi’nde geri dönüflü olanaks›z ciddi bir kül-
türel tahribata yol açaca¤› aç›kt›r. Bu nedenlerle, ya-
p›lan bu plan tadilat› iptal edilerek, alan ‘Arkeolojik
Park ve Sergileme Alan›’ olarak düzenlenmelidir. Bu
gerekçeyle, bu plan karar›n›n, getirilen yeni plan lejan-
t›n›n ve Plan Notu’nun iptal edilmesini talep ediyoruz."
biçiminde ifade edilmifltir.

Konu, UNESCO taraf›ndan da ilgiyle izlenmektedir. ‹s-
tanbul’un tarihi alanlar›n›n UNESCO "Dünya Miras›" lis-
tesinden ç›kar›larak "Tehlikedeki Dünya Miras›" lis-
tesine al›nma tehlikesiyle karfl›ya oldu¤umuz bir süreç-
te; UNESCO taraf›ndan oluflturulan bir uzmanlar heyeti
10-11 Nisan 2006 tarihlerinde ‹stanbul’da yapt›¤› in-
celeme ve de¤erlendirme sonuçlar›n› rapor haline getir-
mifltir. Rapor, 08-16 Temmuz 2006 tarihinde Litvan-
ya’n›n Vilnius Kentinde Dünya Miras› Komitesi’nin 30.
Dönem Toplant›s›na sunulmufltur. Mimarlar Odas› ‹s-
tanbul Büyükkent fiubesi taraf›ndan Türkçelefltirilip
yay›n haline getirilerek kamuoyuna duyurulan bu rapor-
da, "Büyük Saray’›n Bir Bölümünün Arkeolojik Kal›n-
t›lar›na Do¤ru Otel Geniflletme Çabalar›" olarak yer al-
makta ve Four Seasons Oteli’nin arkeolojik kal›nt›lar
üzerinde gerçeklefltirilen ilave inflaatlar› konusunda
uyar›lar yap›lmaktad›r. 

Konunun, gecikmeli de olsa, kamuoyunun gündemine
girmesinin, bu ak›l almaz tarih ve kültür katliam›n› dur-
durmada etkili olaca¤› umuduyla, kamuoyuna sayg›yla
duyurulur. 

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi
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Bas›n Aç›klamas›

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 8

Anayasa Mahkemesi’nin Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› ile ilgili iptal karar› bu alandaki düzen-
lemeleri, toplumun olurunu da alarak "gerçek bir re-
form"a dönüfltürmek için f›rsat yaratm›flken, AKP iptal
edilen 5510 Say›l› Yasa’dan da geri bir yasa tasla¤› ile
ortaya ç›km›flt›r.
AKP, emekten ve halktan yana düzenlemeler yerine IMF
ve sermayeden yana uygulamalar›n› ›srarla sürdürmek-
tedir. Çal›flanlar›n kazan›lm›fl haklar›n› ortan kald›ran si-
yasal iktidar, taslak metinde TBMM Baflkan›, Baflba-
kan, milletvekillerine özel bir düzenleme ile temsil taz-
minat› ad› alt›nda ayl›k ba¤lamak istemektedir. Yasama
organ›n› temsil eden milletvekilleri ve dolay›s›yla yak›n-
lar›n›n gelece¤i garanti alt›na al›n›rken, çal›flan kesimin
gelece¤inin piyasan›n eline teslim edilmesi toplumda
adalet duygusunu yok edecektir. 
"Yeni" diye sunulan taslak metinde siyasal iktidar,
"sosyal devlet" anlay›fl›n›n yerine "piyasac› zihniyeti"
koymaktad›r. Emekçilerin sosyal güvenlik haklar›n› t›r-
panlarken, sa¤l›k haklar›n› elinden al›rken, özel hasta-
nelere; ilaç tekellerine aktaraca¤› pay› art›rmaktad›r.
AKP'nin haz›rlad›¤› bu tasar›n›n yasalaflmas› durumun-
da sa¤l›k ve sosyal güvenlik haklar›nda önemli kay›plar
oluflacakt›r. 
Tasar›n›n yasalaflmas› durumunda; 
• Kad›nlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yafl›
hem kad›nlar hem de erkekler için 65'e ç›kar›lacakt›r 
• Emeklili¤e hak kazanmak için halen 7.000 gün prim
ödemek gerekirken 9.000 gün prim ödemek gerekecek-
tir.
• Emekli ayl›¤› ba¤lama oranlar›nda "alt s›n›r" kald›r›la-
rak, emekli ayl›klar› düflürülecektir. 
• A¤›r flartlar alt›nda çal›flan emekçilerin çal›flmadaki

y›pranma pay› di¤er deyiflle fiili hizmet süresi zamm› kal-
d›r›lacakt›r.  

• Yeniden çal›flmaya bafllayan emeklilerin, emekli ayl›k-
lar› kesilecektir.

• Ayl›k geliri 139,6 YTL'den fazla olan bütün vatandafl-
lar her ay 73 ila 475 YTL Genel Sa¤l›k Sigortas› primi
ödemek zorunda kalacakt›r.

• Hastal›k, kaza, ameliyat gibi nedenlerle hastaneye
yatmak gerekince "kat›l›m pay›" ad› alt›nda para ödene-
cek, bütün sa¤l›k hizmetleri paral› olacakt›r.

• Hastalanan, do¤um yapan, kaza geçiren sigortal›lara
verilen geçici ifl göremezlik ödene¤i yatarak tedavide
azalacakt›r.

• Ölüm ayl›¤› ba¤lanmas› için 900 gün yerine, 1800
gün prim ödenmifl olmas› gerekecektir.

5510 Say›l› Yasa ve bu de¤ifliklik tasar›s› ile yap›lmak
istenen, siyasal iktidar›n s›k s›k ifade etti¤i gibi sosyal
güvenlik sistemini iyilefltirmek de¤il, sosyal devleti orta-
dan kald›rmakt›r. IMF’nin, sermaye çevrelerinin istekleri
do¤rultusunda sosyal haklar› piyasalaflt›rmaya çal›flan
AKP, üstüne üstlük bunlar› "reform" olarak sunmak-
tad›r.

AKP’nin bu tasar›s›na "reform" demek sadece bir aldat-
macad›r.

TMMOB, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Yasa Tasar›s› ilk gündeme geldi¤i andan itibaren emek
ve meslek örgütleriyle birlikte sürdürdü¤ü karfl›
durufluna ve ortaklafla yürüttü¤ü mücadelesine bundan
sonra da devam edecektir.  

Mehmet So¤anc›

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa
Tasar›s›’na "Reform" Demek, Sadece Bir Aldatmacad›r…

17.12.2007
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Seçim

Ayd›n Temsilcili¤i

Baflkan: Hüseyin Yaves A¤ao¤lu
Sekreter: A. Nagehan Sezer
Sayman: Ahmet Özer
Üye: Tuncer Saray
Üye: Serdal Deveci

Manisa Temsilcili¤i

Baflkan: Atilla Efendio¤lu
Sekreter: Can Mercül
Sayman: Ak›n Özyurt
Üye: Volkan Arslan
Üye: Tahir Gümüfl

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Temsilcilikleri Seçim Sonuçlar›

Nazilli Temsilcili¤i

Baflkan: Osman Nuray
Sekreter: Gonca Yelkovan
Sayman: Adalet Çak›rl›
Üye: Erdo¤an Ünsal
Üye: Hüseyin Ayan

Ödemifl Temsilcili¤i

Baflkan: Münir Bezmez
Sekreter: Ayflen Acar
Sayman: M. fiener K›rsoy
Üye: Tülin Bozo¤lu
Üye: Lütfiye Keser

Uflak Temsilcili¤i

Baflkan: H. Avni Özgencil
Sekreter: Permin Gezer
Sayman: Turan Ünlü
Üye: Ça¤lar Samanc›
Üye: ‹smail Öner Karg›

Salihli Temsilcili¤i

Baflkan: Sakine Öz
Sekreter: fiefaat Karabulut
Sayman: Fatofl Savafl
Üye: Koray Kaplan
Üye: Fatma Gökçe

Akhisar Temsilcili¤i

Baflkan: Zülfikar Kocabay
Sekreter: Sedef Akflar
Sayman: Cengiz Dalg›ç
Üye: Halil S›dan
Üye: Tunay Özbek

Didim Temsilcili¤i

Baflkan: Burhan Çolak
Sekreter: Sinan Ceyhan
Sayman: Okan Özbafl
Üye: Atilla P›narbafl›
Üye: Erdal Baylan

Turgutlu Temsilcili¤i

Baflkan: Güzide ‹çen
Sekreter: Ahmet Orhan
Sayman: Hasan Karacaova

Kufladas› Temsilcili¤i

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

fiubemize ba¤l› Temsilcilik-
lerde seçimler tamamlanm›fl
ve görev da¤›l›m› yap›lm›fl›r.

Yeni dönem çal›flmalar›nda
tüm temsilciliklerimize ba-
flar›lar diliyoruz.
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Mimarlar Odas› ACE’ye Özel
Statüde Üye Oldu
Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) toplant›lar›na bir süredir
gözlemci üye olarak kat›lan Mimarlar Odas› 30 Kas›m-1
Aral›k 2007 tarihlerinde Belçika-Brüksel’de gerçeklefltiri-
len ACE Genel Kurul toplant›s›nda, H›rvatistan Mimarlar ve
‹nflaat Mühendisleri Odas› ile birlikte 1 Ocak 2008 tarihin-
den itibaren oy hakk›na sahip olmak üzere ACE’ye özel sta-
tüde üye olarak kabul edildi.  

Mimarlar Odas›, ACE Baflkan›’na bir süre önce yazd›¤› bir
mektupla Türkiye’nin Avrupa mimarl›k ortam›nda daha ak-
tif bir rol oynamas› gerekti¤inin alt›n› çizerek, gözlemci üye-
li¤in yeterli olmad›¤›n› ve oy hakk› olan bir üyelik biçimine
geçmek istedi¤ini belirtmiflti. Özel statüde üyelik, AB üye-
si olmayan fakat mimarl›k mesle¤iyle ilgili düzenlemelerde
AB uyumunu sa¤lamakta olan ülkeleri içine al›yor. Böylece
AB üyeli¤ine aday ülkeler, Genel Kurul’da al›nan son karar-
la birlikte, AB üyelik süreçleri tamamlan›ncaya kadar ‹sviç-
re ve Norveç ile birlikte özel statüde üyelikten yararlanabi-
lecekler. Özel statüde üyelik gözlemci üyelikten farkl› ola-
rak kararlarda ve seçimlerde oy hakk› ve ACE Yönetim Ku-
rulu’na aday gösterme hakk› veriyor. Tam üyeli¤in özel sta-
tüde üyelikten tek fark› ise Baflkanl›k görevine aday göster-
me hakk› olarak tan›mlan›yor. Bu kararla birlikte Mimarlar
Odas› ACE çal›flmalar›na daha etkin bir flekilde kat›larak
Avrupa’daki mimarl›k örgütleriyle daha yak›n bir bilgi ve de-
neyim al›flveriflinde bulunabilecek, ayr›ca yap›lacak oyla-
malarda oy hakk›na sahip olarak, a¤›rl›kl› oy sistemine da-
yanacak kararlarda Almanya, ‹ngiltere, Fransa ve ‹talya ile
birlikte en yüksek oy a¤›rl›¤›na sahip olan ülkelerden bir
olacak. 

ACE Baflkan› ve Yönetim Kurulu seçimlerinin de yap›ld›¤›
Genel Kurul toplant›s›nda, ACE’nin 2008-2010 y›llar› ara-
s›nda görev yapacak yeni baflkan› Finlandiyal› mimar Juha-
ni Katainen oldu. 

ACE hakk›nda daha fazla bilgi için: www.ace-cae.org

Güncel

Mimarlar Odas›’n›n her iki y›lda bir düzenledi¤i Ulusal Mi-
marl›k Sergisi ve Ödülleri’nin XI. dönemi için baflvurular
bafllad›. Son baflvuru tarihi 3 Mart 2008 olarak belirlenen
program›n Seçici Kurul üyeleri Abdi Güzer, Tülin Hadi, Cen-
giz Kabao¤lu, U¤ur Tarhan ve Atilla Yücel’den olufluyor.

Ulusal Mimarl›k Ödülleri, iki ana bafll›k alt›nda veriliyor:
BÜYÜK ÖDÜL (Sinan Ödülü) ve BAfiARI ÖDÜLLER‹. Büyük
Ödül (Sinan Ödülü), tüm meslek hayat› boyunca verdi¤i
eserleri ve mimarl›¤a geçen hizmetleri nedeniyle bir mima-
ra veya ortak çal›flan mimarlara veriliyor. Baflar› Ödülleri
ise dört dala ayr›l›yor: "Mimarl›¤a Katk› Dal›", "Yap› Dal›",
"Proje Dal›", "Fikir Sunumu Dal›".

XI. Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri’nin töreni ve sergi
aç›l›fl› 18 Nisan 2008’de Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kong-
re Merkezi’nde yap›lacak. Sergi daha sonra, Ankara Ça¤-
dafl Sanatlar Merkezi’nde 25 Nisan–2 May›s 2008 tarihle-
ri aras›nda izlenebilecek. Belirlenen program çerçevesinde
yurtd›fl›nda ve Türkiye kentlerinde dolaflacak sergiye her
geçen gün daha fazla kat›l›m sa¤lan›yor. XI. dönem için
sergiye kat›l›m koflullar› ve önemli tarihleri içeren bilgilere,
ödülün web sitesi www.mo.org.tr/ulusalsergi ve Mimarlar
Odas› yay›nlar› arac›l›¤›yla ulafl›labiliyor.

Türkiye’nin bu önemli ve köklü mimarl›k sergisine kat›lma-
n›z› diliyoruz…

XI. Ulusal Mimarl›k Sergisi
ve Ödülleri Süreci Bafll›yor
Son baflvuru tarihi: 3 Mart 2008
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11Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

‹zmir'in Menderes ilçesine ba¤l› Efemçukuru köyünde bulu-
nan 35 ayr› parselin Bakanlar Kurulu taraf›ndan alt›n
madeni iflletilmesi için kamulaflt›r›lmas›na karar verildi.

‹tiraz olmamas› durumunda en geç bir ay içerisinde kamu-
laflt›rma tamamlanarak, bölgede maden ç›karma
çal›flmalar›na bafllanabilecek.

‹zmir'in Menderes ilçesine ba¤l› Efemçukuru köyünde alt›n
ç›kartmak isteyen TÜPRAG Madencilik flirketine, Çevre ve
Orman Bakanl›¤› taraf›ndan 'ÇED olumlu' raporu verildi.

Bakanlar Kurulu da maden sahas› içinde kalan 35 ayr›
parselin, acilen kamulaflt›r›lmas›na karar verdi.

Bölgenin flirket taraf›ndan üretim faaliyetlerinde bulunul-
mas›, tesis kurulmas› ve sa¤l›k koruma band› oluflturul-
mas› amac›yla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›
taraf›ndan "acele" kamulaflt›r›laca¤› belirtildi.

Köyde madenin iflletilmesine karfl› mücadele eden Ege
Çevre Platformu dönem sözcüsü avukat Arif Ali Cang›,
Bakanlar Kurulu'nun ald›¤› karar ile ‹zmirliler’in içme suyu
ihtiyac›n› hiçe sayd›¤›n› ifade etti.

Kaynak: www.cnnturk.com

Alt›n Madeni için
Kamulaflt›rma Çal›flmas›

"Kültür ve Sanat Büyük
Ödülü" Metin Sözen’e Verildi

TC Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n her y›l
verdi¤i "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"nün
2007 y›l›nda "sanat tarihi" alan›nda veril-
mesi kararlaflt›r›lm›flt›. Seçici Kurul’un yap-
t›¤› de¤erlendirmeler sonucunda; 2007 y›l›
"Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne bu y›l Me-
tin Sözen de¤er görüldü. 

Liman Arkas› Plan Onayland›
2001 y›l›nda ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan aç›lan
uluslararas› proje yar›flmas›nda elde edilen birincilik ödülü
dikkate al›narak haz›rlanan 1/5000 ölçekli ‹zmir Yeni Kent
Merkezi Plan›; bölgedeki yo¤unlu¤u 3 ve 3.5 emsalden 4
ve 4.5 emsale, zemin kullan›m›n› da yüzde 25, 30 ve
35'lerden 40, 45 ve 50'lere ç›karan bir revizyonla sunul-
mufltu. fiehircilik ilkelerine ayk›r› oldu¤u gerekçe gösterile-
rek yürütmenin durdurulmas›na karar verilen davadan son-
ra yo¤unlu¤un azalt›lmas›na yönelik revizyonlar yap›ld› 

Karfl›yaka ve Konak belediye meclislerinden gelen uygula-
ma imar planlar› dikkate al›narak, son revizyon oyçoklu¤uy-
la kabul edildi. Bay›nd›rl›k ‹l Müdürlü¤ü, planla ilgili dava
aç›lmas› yönünde herhangi bir olumsuzluk bulunmad›¤›na
karar verdi.

Binalar›n Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda Yönetmelik de¤i-
flikli¤i 19.12.2007 tarih 26735 Say›l› Resmi Gazete’de ya-
y›mlararak yürürlü¤e girmifltir.

Yönetmelik henüz ruhsat almam›fl yap›lar›n yan› s›ra; yö-
netmeli¤in yürürlü¤e girmesinden önce yap› ruhsat› alm›fl
ancak yap›m›na bafllanmam›fl olan yap›lar› da kapsamak-
tad›r. Yönetmelikte yang›n tahliye projeleri ile ilgili de baz›
aç›klamalar yer almaktad›r. Yeni yönetmelik gere¤ince
5000 m2’den büyük bütün yap›lar ile 21.50 gabariyi aflan
konut d›fl› yap›larda ayr›ca tahliye projelerinin haz›rlanma-
s› gerekmektedir. Di¤er yap›larda ise mimari projenin ekin-
de tahliye projesinin bulunmas› gerekmektedir.

Yönetmeli¤in bütününde köklü de¤ifliklikler yap›lm›fl olup;
son halini ve eklerini web sayfam›zdan edinebilirsiniz.
www.izmimod.org.tr

Binalar›n Yang›ndan Korunmas›
Hakk›nda Yönetmelik De¤iflti

Güncel
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Etkinlikler

Derya Akdurak taraf›ndan haz›rlanan "Uygulama Süre-
cinde ‹nce Yap› ve Bitirme ‹flleri" söyleflisi 29 Kas›m
Perflembe günü gerçekleflti.

Çeflme’de "K›rm›z›" ismini verdikleri komfluluk ünitesi
projesini izleyenlerle paylaflan Akdurak, proje ile ilgili
genel bir bilgilendirmenin ard›ndan projede çözülen de-
tay noktalar›n› ayr›nt›l› olarak aktard›. 

Birbirinden ba¤›ms›z birimleri peyzaj yard›m› ile ay›rd›k-
lar› ve havuzlar ile birbirine ba¤lad›klar› bilgisinin veril-
di¤i söyleflide mimari proje üzerinden mekanlar›n birbir-
leriyle iliflkilerinin aktar›lmas›n›n yan› s›ra tefrifl ve tek-
nik birimler ile ilgili ayr›nt›l› bilgi verildi. 

Üyelerimiz taraf›ndan ilgiyle izlenen söylefli, soru-yan›t-
larla son buldu.

Derya Akdurak "Uygulama
Sürecinde ‹nce Yap› ve
Bitirme ‹flleri" Sunuflu ile
Odam›z’›n Konu¤uydu

fieref Aldemir’in "Yafllanan Yap›lar Eskimeyen Mimar-
l›k" söyleflisi 6 Aral›k Perflembe günü gerçekleflti.

Aldemir eski binalar›n, yafllanan yap›lar›n ne oldu¤una
de¤inerek bafllad›¤› sunuflunda ülkemizde özellikle son
yirmi y›ld›r eski yap›lar›n kazand›r›lmas› çal›flmalar›ndan
söz etti. Ayr›ca meslek yaflam›nda üzerinde çal›flma im-
kan› buldu¤u projeleri aktard›. Verdi¤i örnekler üzerin-
den taklit kavram›n› sorgulayan Aldemir, yurtd›fl›ndan
seçti¤i dönüflüm projelerini izleyenlerle paylaflt›. Re-
ichstag, Orsay Müzesi, Zollverein, Tate Modern, Royal
Ontario Müzesi örneklerini proje, uygulama ve dönü-
flüm süreçleriyle beraber aktaran Aldemir, ülkemizden
de Konak Pier, Santralistanbul, Esma Sultan Yal›s› ve
‹stanbulmodern örneklerini de bu ba¤lamda verilmifl iyi
bir örnekler olarak izleyenlerle paylaflt›.

"Yafllanan Yap›lar
Eskimeyen Mimarl›k"
Sunuflu fieref Aldemir
Taraf›ndan Aktar›ld›
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Aybars Y›ld›r›m’›n
"Sualt› Foto¤raf Ser-
gisi"nin aç›l›fl› 4 Ara-
l›k Sal› günü gerçek-
leflti. Düzenlenen
kokteyl ile aç›lan ser-
gide, foto¤raflar›n ya-
n› s›ra sualt› video
görüntülerini de izle-
mek mümkündü.

Her y›l oldu¤u gibi yo¤un bir kat›l›mla gerçekleflen gele-
neksel y›lbafl› kokteylimiz, 25 Aral›k Sal› günü Sabanc›
Kültür Merkezi’nde gerçekleflti. 
Dokuz Eylül Üniversitesi birlikteli¤inde gerçekleflen
konserde Zafer Çebi Orkestras› eflli¤inde Altu¤ Dilmaç,
Esra Dilmaç ve Livio sahne ald›lar.

Alexandros N. Tombazis’in "Teoriden Prati¤e" söyleflisi
7 Aral›k Cuma günü gerçekleflti.

Sunuflunu iki ana bafll›k alt›nda gerçeklefltiren Tomba-
zis, "genç mimarlara mektup" "letter to a young archi-
tect" bafll›kl› ilk bölüme bir e¤itmen olmad›¤›n› ama elli
y›ll›k mimarl›k serüveni oldu¤unu dile getirerek, mimarl›k
nedir sorusuyla bafllad›. Elli y›ll›k birikimin yaflam›n içine
s›zd›¤› ilk bölüm, yaflam›n kendisinden mimarl›¤a do¤ru
giden ve bu süreçte do¤ru cevaplardan çok, do¤ru soru-
lar›n ön plana ç›kt›¤› bir aktar›md›. Her daim duydu¤u-
muz hatta bildi¤imizi zannetti¤imiz kavramlar› bir kez da-
ha sorgulatan ilk bölümün ard›ndan Tombazis’in ifllerin-
den oluflan ikinci bölüme geçildi. Tombazis bu bölümde
birçok yap›s›n›n yan› s›ra Portekiz’de yar›flma ile birinci-
li¤i kazand›¤› kilise yap›s›n› da izleyenlerle paylaflt›.

Aybars Y›ld›r›m’›n “Sualt›
Foto¤raf Sergisi” Aç›ld›

Geleneksel Y›lbafl› Kokteyli ve
Konserimiz Gerçekleflti

"Teoriden Prati¤e" Sunuflu
ile A. N. Tombazis
Odam›z›n Konu¤uydu

Etkinlikler
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Etkinlikler

Atilla Kuzu ve Levent Ç›rp›c› taraf›ndan haz›rlanan "‹ç
Mekan ve Mobilya Tasar›m›" söyleflisi 26 Aral›k Çarflam-
ba günü gerçekleflti.

Zoom Mimari Tasar›m Proje ve Uygulama Limited fiirke-
ti bünyesinde 1994 y›l›ndan itibaren ortakl›klar›n› de-
vam ettirdikleri bilgisini veren Ç›rp›c›, iç mimar olan Atil-
la Kuzu ile aralar›nda mimarl›k-iç mimarl›k ayr›m›n›n ya-
flanmad›¤›ndan söz etti. Çal›flma yöntemlerinden bah-
seden ikili, iflin mutfa¤›nda olduklar› bilgisini de verdi. 

Ayn› piyasa içerisinde ayn› sorunlar›n yafland›¤›na dikkat
çekilen söyleflide, iflveren ile yaflanan sorunlar›n, mes-
leki dan›flmanl›k ve iletiflim eksikli¤inden kaynakland›¤›
dile getirildi. Meslek içi e¤itimin öneminden bahseden
Ç›rp›c›, Oda’n›n seminerlerine kat›ld›¤› bilgisiyle beraber
yeniliklerin takip edilmesinin öneminden söz etti. 

‹ç Mekan ve Mobilya
Tasar›m› Sunuflu Atilla Kuzu
ve Levent Ç›rp›c› Taraf›ndan
Gerçeklefltirildi

Günkut Ak›n’›n haz›rlad›¤› “Türkiye’de Modern Mimarl›k Dü-
flüncesi” söyleflisi 7 Ocak Pazartesi günü gerçekleflti.

Sultanahmet Four Seasons Oteli’nin infla edilen ek yap›la-
r›ndan ve Bayrakl›’daki kaz› çal›flmalar›ndan Semavi Eyice
ve Ekrem Akurgal’› da zikrederek söz eden Ak›n, Henri
Prost’un haz›rlad›¤› plana de¤indi. Sak›z Adas› Nea Moni
Manast›r›n›, Divri¤i örne¤i ile karfl›laflt›rmal› olarak aktaran
Ak›n, Alsancak viyadüklerinin Bayrakl› rekonstrüksiyonundan
çok da farkl› olmad›¤›n› sözlerine ekledi.

1980 sonras› modernin de¤iflen anlam›ndan yola ç›karak
post modernizm, post strüktüvizm ve post koloniyalizm kav-
ramlar›n› bat› ve bat› d›fl› ba¤lam›nda irdeleyen Ak›n, bu ay-
r›m›n avantaj ve dezavantajlar›na de¤indi. 

Moderni “öz” olarak düflünmek ve “iliflkisellik” kavram› ba¤-
lam›nda aktaran Ak›n, hümanizm ve romantizmin moder-
nizmdeki rolüne ve yerel modernizmlerdeki yerine de¤indi.

Günkut Ak›n’›n “Türkiye’de
Modern Mimarl›k Düflüncesi”
Söyleflisi Gerçekleflti
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Konferans

CSAAR 2008B: Mimari
Koruma Alan›nda
Sorumluluklar ve ‹mkanlar

3-5 Kas›m 2008 Petra Üniversitesi, Amman, Ürdün 
http://www.csaar-center.org/conference/2008B

samer@csaar-center.org

The Center for the Study of Architecture in the Arab Re-
gion (CSAAR) taraf›ndan düzenlenen Mimari Koruma Ala-
n›nda Sorumluluklar ve ‹mkanlar: Teori, E¤itim ve Pratik
Konferans› 3-5 Kas›m tarihlerinde Petra Üniversitesi’nin
ev sahipli¤inde Ürdün’de gerçeklefltirilecek. 

Mimarl›k ortam›n›n kültürel miras›n korunmas›, bu konu-
daki imkanlar ve sorumluluklar hakk›nda bilgilendirilme-
si, bu konular›n tart›fl›larak gündeme tafl›nmas›n› amaç-
layan konferans dört üst tema çerçevesinden konuya
aç›l›mlar sa¤layacak. Konferansta tart›fl›lacak bafll›ca te-
malar:

• Miras Olgusu ve Koruman›n Rolü 

• Tasar›m Alan›nda Koruma 

• Koruman›n Ba¤lam› ve Co¤rafya   

• Koruma Alan›nda E¤itim, Bilgi ve Teknolojiler 

Konferans Takvimi:

Bildiri özetlerinin gönderim tarihi: 1 fiubat 2008

Bildirilerin teslim tarihi: 30 Mart 2008 

Kabul edilen bildirilerin aç›klanmas›:   30 May›s 2008

Bildirilerin son halinin gönderimi: 15 Temmuz 2008

Bilimsel Komite Baflkanlar›:

Salim Elwazani (Bowling Green State University, USA) selwaza@bgsu.edu 

Shatha Malhis (Petra University, Jordan) smalhis@uop.edu.jo 

Jamal Al-Qawasmi (KFUPM, Saudi Arabia) jamalq@kfupm.edu.sa  

Nisan 2008’de ACE Konferans›:
"Gelece¤i Tasarlamak: Pazar ve
Yaflam Kalitesi" 

10 Nisan 2008 Belçika-Brüksel
http://www.ace-cae.org

Yap›l› çevre kalitesinin Avrupa’da sürdürülebilir büyüme
ve geliflme için yaflamsal önemde oldu¤unu vurgulama-
y› ve mimarl›k mesle¤ini AB gündeminde daha öncelikli
bir konu haline getirmeyi amaçlayan Avrupa Mimarlar
Konseyi (ACE), bu kapsamda mimarlar› politikac›lar,
merkezi/yerel yöneticiler, ekonomistler ve siyaset bilim-
cilerle biraraya getirmek üzere 10 Nisan 2008’de Belçi-
ka-Brüksel’de  "Gelece¤i Tasarlamak: Pazar ve Yaflam
Kalitesi" temal› bir konferans düzenliyor. Avrupa Komis-
yonu Baflkan› José Manuel Barroso’nun himayesinde
gerçeklefltirilecek olan konferansta, sürdürülebilir geli-
flimin toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlar› ve tüm
bu boyutlar›n kesiflimindeki kültürel boyut ana oturum-
lar› oluflturuyor. 

Sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel boyut kapsam›n-
da düzenlenecek oturumlar çerçevesinde, karar al›c›lar
ve politikac›larla yap›l› çevre konusunda rol alan pay-
dafllar aras›nda fikir al›flveriflinde bulunulmas› ve so-
mut öneriler üretilmesi bekleniyor.

Bu oturumlarda yer alacak kifliler aras›nda merkezi ve
yerel yönetimlerden üst düzey  yöneticiler, Avrupa Birli-
¤i kurumlar›ndan yetkililer ve mimarlar bulunuyor. Prog-
ram›n ayr›nt›lar›na www.ace-cae.org adresinden ulafl›-
labiliyor.
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29 Haziran – 3 Temmuz tarihleri aras›nda ‹talya’n›n To-
rino kentinde "Mimarl›¤› Aktarmak" (Transmitting Archi-
tecture) temas› alt›nda gerçeklefltirilecek olan 23. UIA
Dünya Mimarl›k Kongresi’ne kay›tlar bafllad›. 

Kay›t ücreti kat›l›mc›lar için 100EU, ö¤renciler için ise
50EU olarak aç›kland›. Kay›tlar sadece Euro üzerinden
kredi kart› ve banka transferi ile gerçeklefltirilebiliyor. 

Kay›t için:
http://www.uia2008torino.org/U8T/Engine/RAServePG.php/P/26761U8T1009

Bilgi ‹çin:
info@uia2008torino.org http://www.uia2008torino.org

Türkçe için:
http://www.mo.org.tr/index.cfm?sayfa=etkinlik&Sub=detail&RecID=429

Torino 2008: 23. UIA Dünya
Mimarl›k Kongresi’ne
Kay›tlar Bafllad›

Kongre

Türk Yap› Sektörü Raporu
2007, büyük ölçüde yerli sa-
nayiye dayanmas›, yeterli sa-
y›da deneyimli teknik perso-
nel ve teçhizata sahip olmas›,
fazla sermaye gerektirmeme-
si ve teknolojik bilgi birikimi
gibi özellikleri ile büyük bir po-
tansiyeli bünyesinde bar›nd›-
ran ülkemiz inflaat sektörü-
nün içinde bulundu¤u duru-

mu, ekonomik verilerle ortaya koymay› hedefliyor. 

Rapor kapsam›nda Türkiye ekonomisinin 2006-2007
y›llar›nda sürdürdü¤ü genel seyir inceleniyor, inflaat
sektörünün ekonomi içerisindeki yeri ve geliflimi, kamu
yat›r›mlar› ve özel yat›r›mlar, istihdam, sektördeki yasal
oluflumlar ve sektörün sorunlar› konular›na de¤iniliyor.
Bunun yan›nda, konut, konut d›fl› bina ve altyap› yat›-
r›mlar› ayr› bafll›klar halinde inceleniyor, yurtiçi ve yurt-
d›fl› müteahhitlik hizmetleri ile yap› sektöründe son iki
y›lda gerçekleflen yasal düzenlemeler ayr›nt›l› olarak
ele al›n›yor. 

Teknik müflavirlik hizmetleri ve yabanc› sermaye girifli
konular›na da de¤inilen raporda, ayr›ca inflaat malze-
meleri sanayisinin genel durumu, istihdam, üretim, ka-
pasite, tüketim, d›fl ticaret verileri, güçlü yönleri ve so-
runlar› ile beraber inceleniyor. 

‹nflaat malzemeleri sanayisinde önemli yeri olan der-
nek ve birlik baflkanlar›n›n da sektörler hakk›nda kifli-
sel yorumlar›n›n yer alaca¤› raporda, ayr›ca uzman gö-
züyle de¤erlendirmeler de yer al›yor.

Türk Yap› Sektörü Raporu
2007 Yay›mland›
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Yap› ve mimarl›k sektöründe 40
y›ld›r verdi¤i hizmetler ve baflar›-
larla ad›ndan söz ettiren YEM’in
bu y›l ilk olarak gerçeklfltirece¤i
Yem Mimari Tasar›m Ödülleri 14
Ocak – 11 fiubat tarihleri aras›n-
da www.yemodul.com/mto inter-
net sitesinde oylamaya aç›l›yor. 

Türkiye yap› ve mimarl›k sektörü-
nün önde gelen bilgi merkezi Yap›-
Endüstri Merkezi, 40. y›l›n› çeflitli
etkinliklerle kutlamaya devam edi-

yor. Her sene düzenledi¤i etkinliklerle sektöre yön ve-
ren YEM bu sene, içerisinde YEM Mimari Tasar›m Ödül-
leri’nin de oldu¤u farkl› yar›flmalar ve yeni ödüllerle sek-
töre farkl› bir boyut getiriyor...

Türkiye’de infla edilen nitelikli yap› sto¤unun, fiziksel
çevrenin kalitesinin ve toplumun mimarl›¤a olan ilgisi-
nin art›r›lmas› amac›yla verilen YEM Mimari Tasar›m
Ödülleri’ne baflvuru 07 Ocak 2008 tarihinde tamamla-
nacak. Son befl y›l içinde (2003 –2007 y›llar› aras›nda)
yap›m› tamamlanm›fl ve de¤erlendirilmek üzere ödüle
aday gösterilen nitelikli yap›lar, internet üzerinden oyla-
maya sunulacak ve en çok oy alan befl yap›n›n mimar-
lar›na YEM Mimari Tasar›m Ödülü verilecek. Mimarlar›n
kendi yap›lar›n› ya da baflka mimarlar›n yap›lar›n› aday
gösterebilecekleri ödül için ayr›ca YAPI Dergisi’nde ya-
y›mlanm›fl projeler de aday kabul edilerek oylamaya su-
nulacak.

Yap›-Endüstri Merkezi’nin YEM Ödülleri kapsam›nda ver-
di¤i di¤er ödüller; Mimar›n ‹lk Yap›s› Ödülü, YEM Medya
Onur Ödülü, Alt›n Çekül Yap› Ürün Ödülü

Yem Mimari Tasar›m 
Ödülleri Oylamaya Aç›l›yor!

Yap›-Endüstri Merkezi, ‹stanbul için alternatif bir etkin-
lik mekan› yaratt›. Yap›-Endüstri Merkezi kuruluflunun
40. y›l›nda, kuruldu¤u günden itibaren bulundu¤u Harbi-
ye’deki merkez binas›ndan ayr›larak, günümüz gereksi-
nimlerine daha iyi yan›t verebilecek, modern ve daha
büyük yeni binas›na tafl›n›yor.

Yap›-Endüstri Merkezi, 2008 Ocak ay›ndan itibaren hiz-
met verece¤i yeni merkez binas›nda, aç›k sistemde ta-
sarlanm›fl modern bürolar ve yeni bir etkinlik merkezi de
yer alacak. YEM, tafl›nmay› takip eden 2008 y›l› boyun-
ca, periyodik olarak gerçeklefltirdi¤i etkinliklerini daha
da art›rarak, bu yeni etkinlik mekan›n› bir yap› bilgi, mi-
marl›k ve tasar›m merkezine dönüfltürecek. Yap›-En-
düstri Merkezi bünyesinde yer alan YEM Kitabevi, YEM
Bilgi Merkezi, YEM Yay›n, YEM Fuarlar bölümleri 2008
Ocak ay› itibar›yla afla¤›da yer alan adreste hizmet ver-
meye devam edecek.

Yap›-Endüstri Merkezi Yeni ‹letiflim Bilgileri: 
Fulya Mah. Yeflilçimen Sok. No: 4 / 430 
(Polat Towerside) 34394 fiiflli / ‹stanbul
Tel:0212 266 7070 Faks:0212 266 7010 www.yem.net

Yap›-Endüstri Merkezi Çok
Amaçl› Yeni Merkezine Tafl›n›yor
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Ödül

II. Ulusal Mimarl›k Koruma Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan bu y›l ikincisi dü-
zenlenen Ulusal Mimarl›k Koruma Ödülleri, Bilim Kurulu
ve Ulusal Jüri’nin çal›flmalar›yla sahiplerini buldu. 

Ulusal Mimarl›k Koruma Ödülleri ile ulusal ölçekte koru-
ma alan›nda gerçeklefltirilen çal›flmalar›n ödüllendirilme-
si gelene¤inin bafllat›larak teflvik ve takdir etme misyo-
nunun kurumsallaflt›r›lmas›, kamuoyunun da dikkatinin
çekilerek, ülkemizdeki baflar›l› koruma örneklerine say-
g›nl›k kazand›r›lmas› hedeflenmektedir.

Bu kapsamda 2007 y›l›nda, 

• "Koruma Uygulama Baflar› Ödülleri"

• "Koruma Projeleri Baflar› Ödülleri"

• "Koruma Uygulamas› Ustal›k Ödülü"

• "Korumaya Katk› Ödülü"

• "Koruma Onur Ödülü"

olmak üzere toplam 5 ana kategoride çeflitli alt dallarda
düzenlenen bu etkinlik çerçevesinde; Bilim Kurulu’nun
ön de¤erlendirmeleri sonras› Ulusal Jüri taraf›ndan ödü-
le de¤er bulunan eserler ve kategorileri afla¤›da aç›klan-
maktad›r.

Koruma Projeleri Baflar› Ödülleri

• An›tsal Yap› Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Pro-
jeleri Ödülü: Bu dalda, Kayseri Gevher Nesibe T›p Med-
resesi ve Darüflflifas› için haz›rlanan proje ödüle de¤er
bulunmufltur.

Ayr›ca Üsküdar Selimiye Camii, Kadirli Ala Camii ve Bur-
sa Tuzhan için haz›rlanan projelere, teflvik amac›yla pla-
ket verilmesi uygun görülmüfltür.

• Sivil Mimarl›k Örne¤i Rölöve, Restitüsyon ve Resto-
rasyon Projeleri Ödülü: Bu dalda, Pektafllar Kona¤› için
haz›rlanan proje ödüle de¤er bulunmufltur.

Ayr›ca, koruma alan›na gönüllü bir katk› olmas› sebebiy-
le Antalya, ‹brad› / Ormana Belediye Konukevi için haz›r-
lanan projeye, teflvik amac›yla plaket verilmesi uygun gö-
rülmüfltür.

Koruma Uygulamas› Ustal›k Ödülü

Bu dalda ödül, özellikle revak tonozlar›n›n yeniden yap›-
m› için geleneksel yöntemlerin kullan›lmas› ve yöresel
tafl ustalar›n›n birikimlerinin de¤erlendirilmesinin olumlu
bulunmas› sebebiyle, ‘Mardin Tekke camii-fiah Sultam
Hatun Medresesi’ tafl ustalar›na verilmifltir.

Korumaya Katk› Ödülü 

Bu dalda, koruma alan›nda gerçeklefltirdikleri e¤itimin
olumlu katk›lar› dolay›s›yla  ‘Koruma ve Restorasyon Fir-
malar› Derne¤i (KOREFD)’ ödüle de¤er bulunmufltur.

Koruma Onur Ödülü 

Bu dalda ödül; yay›nlar›, yetifltirdi¤i uzmanlar ve koruma
alan›nda yapt›¤› tüm katk›lar için Prof. Do¤an KUBAN’a
verilmifltir. 

Koruma Uygulama Baflar› Ödüllerinden Restorasyon Uy-
gulama Dal› kapsam›nda Restorasyon-Koruma Baflar› ve
Yap›mc› Ödülleri ile Koruma Projeleri Baflar› Ödüllerinden
tarihi çevre koruma kapsam›nda sokak sa¤l›klaflt›rma ve-
ya çevre düzenlemesi projesi ödülü dallar›nda ödüle de-
¤er eser bulunamam›flt›r.

Di¤er dallarda baflvuru olmad›¤›ndan bir de¤erlendirme
yap›lamam›flt›r. 
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Yar›flma Takvimi:

Yar›flman›n ilan›: 28 Aral›k 2007
Kay›tlar›n bafllamas›: 28 Aral›k 2007
Sorular için son gün: 11 Ocak 2008
Çal›flman›n son teslim tarihi: 08 fiubat 2008
Mimarl›k Ö¤rencileri kolokyumu: 08 Mart 2008, 10:00-13:00
Mimarlar kolokyumu: 08 Mart 2008, 14:00-17:00
Ortak ödül töreni: 08 Mart 2008, 19:00               

Yar›flma Jürisi:

M‹MARLAR KATEGOR‹S‹: (Mimar kat›l›mc›lar›n iletti¤i çal›flmalar SMGM kredi de¤erlendirmesi kapsam›ndad›r)

Kitap: "Ten ve Tafl", Yazar: Richard Sennet

Çevirmen: Tuncay Birkan, Yay›nevi: Metis Yay›nlar›

As›l Üyeler: Atilla Yücel, Ayfle fientürer, Semih Sökmen, Ahmet Soysal, Esra Fidano¤lu

Yedek Üyeler: Ayflen Ciravo¤lu, Gül Köksal

Raportörler: Gül Yücel, Serhat Bafldo¤an

M‹MARLIK Ö⁄RENC‹LER‹ KATEGOR‹S‹:

Kitap: "Mutlulu¤un Mimarisi", Yazar: Alain de Botton

Çevirmen: Banu Tellio¤lu Altu¤, Yay›nevi: Sel Yay›nc›l›k

As›l Üyeler : Ali Cengizkan, Gürhan Tümer, ‹rfan Sanc›, Banu Tellio¤lu Altu¤, Ali Teoman

Yedek Üyeler : Hakk› Y›rt›c›, Bilge Ar›kan

Raportörler : Meltem Vatan Kaptan, Selin Emir

Ödüller :

M‹MARLAR

1. 1000.- YTL

2. 1000.- YTL

3. 1000.- YTL

4. 1000.- YTL

5. 1000.- YTL

‹letiflim Adresi: www.mimarlikvakfi.org.tr 
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Ödül

Mimarl›k Okumalar› Atölyesi: 1. Ödüllü Okuma ve
De¤erlendirme Yaz›lar› Seçkisi

Atölyenin Amac› ve Yöntemi:

Amaç, mimarlar›n ve mimar-
l›k ö¤rencilerinin sanat, top-
lum bilimler, flehircilik, mi-
marl›k tarihi, kültürü ve
elefltirisi ile ilgili kitaplar›
okumalar›n›, de¤erlendirme-
lerini, elefltirmelerini, özgün
fikirler gelifltirerek yaz›l› ola-
rak ifade etmelerini özendir-
mek ödüllendirmek ve bu
yolla, mimarl›k kültürü ve bi-
lincinin geliflmesine ve yay-
g›nlaflmas›na katk›da bulun-
makt›r. 

Kolokyum bitiminde sonuç-
lar› ilan edilecek ve ödül tö-
reni yap›lacakt›r.

M‹MARLIK Ö⁄RENC‹LER‹

1. 500.- YTL

2. 500.- YTL

3. 500.- YTL

4. 500.- YTL

5. 500.- YTL

Çal›flman›n son teslim tarihi: 08.02.2008
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Yar›flma

‹hracatç› Birlikleri "Ulusal Mobilya Tasar›m Yar›flmas›" 

D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› koordinatörlü¤ü, Orta Anadolu ‹hracat-
ç› Birlikleri organizatörlü¤ü ve ‹stanbul ‹hracatç› Birlikleri, Ege
‹hracatç› Birlikleri ile Akdeniz ‹hracatç› Birlikleri’nin katk›s›yla
düzenlenen yar›flmay› destekleyen kurulufllar aras›nda Mimar-
lar Odas›, ‹ç Mimarlar Odas›, Tasar›m Dergi Grubu da bulunu-
yor. Bas›n sponsorlulu¤unu TRT’nin yapt›¤› yar›flmada ev mo-
bilyalar›, ofis mobilyalar› ve mutfak-banyo mobilyalar› olmak
üzere üç ana kategoride 22 ayr› ödül verilecek. Baflvurular›n
14 Aral›k 2007 tarihinde bafllad›¤› yar›flman›n ödül töreni 4
Mart 2008 tarihinde yap›lacak.

Yar›flman›n jüri üyeleri ise; tasar›m alan›nda günümüzün en
önemli isimlerinden olufluyor. Jüri Baflkanl›¤›n› Prof. Dr. Önder
KÜÇÜKERMAN’›n yürütece¤i yar›flman›n di¤er jüri üyeleri ara-
s›nda Reflit SOLEY, Eren TALU, Mustafa TONER, Aziz SARIYER,
Memduh fiEN, Kaan DER‹C‹O⁄LU, Ahmet KALEL‹ bulunuyor. 

Yar›flma Takvimi:

1.Aflama için proje teslimi: 31 Ocak 2008

1.Aflama seçici kurul toplant›s›: 4 fiubat 2008

2.Aflama için proje teslimi: 25 fiubat 2008

Ödül töreni ve kolokyum: 4 Mart 2008

Yar›flmada ödül alan projeler 10-14 2008 tarihleri aras›nda
D›fl Ticaret Kompleksi’nde, 6-9 Mart 2008 tarihleri aras›nda
da I-DEKO ‹stanbul Dekorasyon ve Tasar›m Fuar›’nda ser-
gilenecek. 

‹letiflim Adresi:

OA‹B Genel Sekreterli¤i 

Tel: (312) 447 27 40 /182 ve 187 

mobilya@oaib.gov.tr          www.oaib.gov.tr

1. Aflama Teslim Tarihi: 31.01.2008
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Sinan’a Sayg› Foto¤raf
Yar›flmas›
Teslim Tarihi: 28.02.2008

Mimar Sinan'›n farkl› eserlerindeki say›s›z yorumu, "Si-
nan'a Sayg›" projesi kapsam›nda düzenlenen bir foto¤-
raf yar›flmas› ile bir araya getiriliyor. Ülke, co¤rafya, ya-
p› tipi ay›rt etmeksizin ziyaretçilerinin gözüyle Mimar Si-
nan'› ortaya ç›karmay› amaçlayan foto¤raf yar›flmas› Mi-
mar Sinan’›n eserlerinde üç farkl› teman›n vurgulanma-
s›n› hedefliyor. 

Temalar:

• Sinan ve Yaflam : Günlük hayat›m›z›n içinde Mimar Si-
nan eserleri 

• Korunamayan Sinan : Büyük Usta'n›n eserlerinde ko-
ruma sorunlar› 

• Kubbelerin Mimar› : Sinan'›n eserleri

Foto¤raf yar›flmas›, kat›l›mc›lar›n foto¤raflar›n› yar›flt›r-
maktan çok, halk›n ilgisini Mimar Sinan'›n eserlerine
çekmeyi amaçlamaktad›r. 

Yar›flma dileyen herkese aç›kt›r. Bir kifli en fazla üç fo-
to¤rafla yar›flmaya kat›labilir. Bu üç foto¤raf ayn› kate-
goride olabilece¤i gibi, farkl› kategorilerde de olabilir.

Foto¤raflar›n konusu Mimar Sinan'›n eserleri olmal›d›r.
Türbe, külliye, cami, çeflme, su kemeri gibi Mimar Si-
nan'a ait yap›lardan herhangi biri, iç ve d›fl mekânlar›y-
la, ya da mimari ayr›nt›lar›yla foto¤raflar›n konusu olabilir.

Bütün duyurular internet üzerinden yap›laca¤› için kat›-
l›mc›lar›n e-posta adreslerine gereksinim duyulmakta-
d›r. E-posta adresi olmayan kat›l›mc›lar yar›flma ile ilgili
düzenli olarak yap›lacak duyurulardan haberdar olama-
yacaklard›r. 

‹letiflim Adresi: www.sinanasaygi.com

Yar›flma

Mimarlar›n En ‹yi ‹flverenleri
Ödüllerini Ald›

Arkitera Mimarl›k Merkezi’nin, iflverenlerin kaliteli fizik-
sel çevre üretimindeki önemini vurgulamak ve yat›r›mc›-
lar› nitelikli yap›lar üretmeye teflvik etmek amac›yla ver-
di¤i ‹flveren Ödülleri, 26 Aral›k Çarflamba günü santra-
listanbul’da yap›lan ödül töreni ile sahiplerine verildi.

Mimarlar Ersen Gürsel, Cem ‹lhan, Haydar Karabey ve
Do¤an Tekeli’den oluflan 2007 jürisi, nominasyon, yani
aday gösterme yöntemi ile belirlenen 37 proje aras›n-
dan Kamu kategorisinde, Mimar Özgür Deniz Emir’in
(Atölye-de Mimarl›k), H›d›rbey Köy Meydan› Çevre Dü-
zenleme Projesi ile Hatay - Samanda¤› Köylere Hizmet
Götürme Birli¤i’ni; Özel Sektör kategorisinde ise, Mimar
Selim Velio¤lu’nun ve MuuM Mimarl›k’›n ‹TÜ Ekrem El-
ginkan Lisesi ile Elginkan Holding’i ödüle lay›k gördü.

Arkitera ‹flveren Ödülü Ödül Töreni’nde ayr›ca, Kamu ve
Özel Sektör Kategorilerinde ödül kazanan yap›lar›n
mimarlar›na da birer plaket sunuldu. 

bbb.qxp  1/12/08  3:13 PM  Page 21



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 22

Sergi

Madrid’te "Roma SPQR" Sergisi 

Roma ‹mparatorlu¤u’nu tüm gücü
ve ihtiflam› ile yeniden an›msat-
mak üzere, Madrid’de "Rome
S.P.Q.R." bafll›kl› bir kapsaml› bir
sergi aç›ld›. S.P.Q.R. (Senatus Po-
pulusQue Romanus) Roma halk›
ve senatosu, eski Roma’da cum-
huriyet döneminin mutlak yasama
ve yürütme organ›n›n simgesi. Ser-
gide yer alan çok say›da özgün
eserden dolay› sadece ‹spanya
halk›n› de¤il, tüm Avrupa’dan izle-
yici çekiyor. 21 Kas›m 2007 tari-
hinde aç›lan sergi 2 Mart 2008’e

kadar, 19. yüzy›lda Madrid kentinin su depolar›ndan biri olarak infla edilen ve
Madrid’de Plaza de Castilla içerisinde yer alan Center of Exhibitions Arte Ca-
nal’da, Cruz y Ortiz taraf›ndan sanat merkezine dönüfltürülen yap›da izleyicisi
ile bulufluyor. Madrid Bölgesi ve Canal of Isabel II kurumunun, Canal Vakf›’n›n
deste¤i ile düzenledi¤i sergideki tüm foto¤raflar Cemal Emden’e ait. Avru-
pa’n›n farkl› müzelerinden seçilerek biraraya getirilen ve baz›lar› ilk defa gün›-
fl›¤›na ç›kar›lan ço¤u özgün 500 özgün eser ile (heykel, mozaik, vazo, tak›, pa-
ra ve di¤er birçok önemli parça) Roma kentinin yaflam›, içerisinde mimarl›k,
peyzaj, kentleflme, ev ve gündelik yaflam, mitoloji, din, toplum, ekonomi,
oyunlar, kutlamalar, ordu gibi temalar etraf›nda kurgulan›yor. Hologram ve
projeksiyon destekli audo-visual kaynaklarla beslenen sergi, sanal teknoloji
yard›m›yla savaflç› gladyatörleri Kolezyum’da seyrediyormufl hissi yarat›yor.

‹letiflim Adresi: www.romaspqr.es 

21 Kas›m - 2 Mart 2007   Plaza de Castilla  Center of Exhibitions Arte Canal Madrid, ‹spanya
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Sergi

Türkiye’de modern ve
ça¤dafl sanata ayr›-
lan ilk özel müze olan
‹stanbul Modern Sa-
nat Müzesi üçüncü
yafl›n› kutlarken, iki
sergiye ev sahipli¤i

yap›yor. ‹stanbul Modern, modern Türk Sanat›’n›n Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’ndan günümüze uzanan geliflim ev-
relerini Sürekli Sergiler Salonu’nda aç›lacak olan "Mo-
dern Deneyimler" sergisinde bir araya getiriyor. Efl za-
manl› olarak düzenlenen "Cihat Burak Retrospekti-
fi"nde ise, modern Türk resminin s›ra d›fl› ustas›, top-
lumsal ve kültürel tarihimizi ironik ve fantastik biçimde
yorumlayan Cihat Burak’›n, yaflam› ve yar›m yüzy›la ya-
y›lan sanat› yans›t›lacak.

Cihat Burak’›n 232 yap›t›n›n yer alaca¤› sergide, arala-
r›nda Turgut Özal, Süleyman Demirel gibi Türk siyaseti-
ne damgas›n› vuran liderlerin de bulundu¤u ünlü isimle-
ri elefltirdi¤i yap›tlar da sergilenecek. 

‹ki serginin tan›t›laca¤› bas›n toplant›s›, ‹stanbul Mo-
dern Yönetim Kurulu Baflkan› Oya Eczac›bafl›, Ulusal
Sergiler Baflküratörü ve sergi küratörü Levent Çal›ko¤lu
ve Sürekli Sergiler Bölümü Sponsoru Türk Telekom Yö-
netim Kurulu Baflkan› Paul Doany’nin kat›l›m›yla gerçek-
lefltirilecek. 

‹letiflim Adresi:
http://www.istanbulmodern.org

‹stanbul Modern 3.Yafl›n› ‹ki
Dev Sergiyle Kutluyor

12 Aral›k - 23 Mart 2007 
istanbulmodern

Mimarlar Odas›’n›n "Türkiye’nin
mimarl›k kültürüne katk›da bu-
lunmufl ve bugün hayatta olma-
yan mimar(lar)›n an›s›n› yaflat-
mak üzere" düzenledi¤i ve bu
dönem Mimar Kemaleddin

Bey’in gündeme al›nd›¤› Anma Program› etkinliklerinin
ilk etab› olan  "Mimar Kemaleddin ve Ça¤›: Mimarl›k /
Toplumsal Yaflam / Politika Sempozyumu" 7-8 Aral›k
2007 tarihleri aras›nda Ankara’da gerçeklefltirildi. 

Sempozyuma paralel ilk olarak Ankara’da aç›lan "Mi-
mar Kemaleddin: Tarihin Dönüm Noktalar›nda Bir Mi-
mar" Retrospektif Sergisi’nin geniflletilmifli 26 Aral›k
2007, Çarflamba günü saat 18.30’da ‹stanbul’da Tak-
sim Sanat galerisi’nde aç›lacak.  24 Ocak 2008 tarihi-
ne kadar Taksim Sanat Galerisi’nde izleyicisi ile bulufla-
cak olan serginin daha sonra Türkiye ve yurtd›fl›nda bir-
çok kenti dolaflmas› hedefleniyor. 

‹letiflim Adresi:
www.mo.org.tr 

Tarihin Dönüm
Noktalar›nda
Bir Mimar 
Segisi Aç›ld›
26 Aral›k - 24 Ocak 2007 
Taksim Sanat Galerisi, ‹stanbul

M‹MAR KEMALEDD‹N: 
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Bas›ndan

Bu ay›n bafl›nda Bursa’dayd›m. 

Mimarlar Odas› Bursa fiubesi, 650 bin oturan› olan Y›l-
d›r›m ilçesinin belediyesi, ‹l Özel ‹daresi iflbirli¤iyle ç›ka-
r›lan Cumal›k›z›k’la ilgili bir yar›flman›n seçici kurul bafl-
kanl›¤›n› yapt›m. Arada bir kesintiden sonra dün sabaha
karfl› döndüm... 

1983 y›l›nda, A¤a Han’›n mimarl›kla ilgili kuruluflunca
da bir yar›flma ç›kar›lm›flt›. O yar›flmada, çeyrek yüzy›l
sonras› soruluyordu Cumal›k›z›k’›n... O yar›flmada da
seçici kurul üyesiydim; Do¤an Kuban, Mehmet Adam,
gerisi yabanc› mimarlarla birlikte... 

Cumal›k›z›k Bursa’dan, Ankara yönünde 10 km uzakta... 

Uluda¤’›n eteklerinde, O¤uz boylar›ndan K›z›klar’ca 700
y›l önce kurulmufl yedi köyden biri... 

Yer katlar› tafl duvarla, üst katlar› h›m›fl yöntemiyle ker-
piçle yap›lm›fl özgün evleriyle, do¤a içinde, onunla bar›-
fl›k, onun kan dolafl›m›nda, sokaklar›ndan Uluda¤’›n su-
lar› akan bir köy... Kestane a¤açlar› geçim kayna¤› iken,
ilk yar›flmadan önceki y›llarda, kabukla gövde aras›na gi-
ren bir kurt kurutmufl bütün a¤açlar›... Köy, gelirinden
olmufl... Gençler iflin afl›n ard›ndan göçe zorlanm›fllar.
Daha sonraki y›llarda ahududu yetifltirilerek flu son y›l-
larda yeni bir kaynak yarat›lma¤a çal›fl›l›yor. 

Bu kez büyük kent sald›r›yor köyün üzerine... Büyük kent
Bursa, dev "apartman"lar›, gökdelenleri, onlar›n do¤ru
dürüst yak›lmayan kaloriferleri, pis sular›, kat› at›klar›
nedeniyle en kirli kentlerimizden biri... Ne do¤a dinliyor,

ne insan, ne kültür, ne flu ne bu... Daha önce ayr› bir
cennet olan Bursa Ovas› yenilip bitirildi... Bu ne yaflama
kültürü, ne de bilinci... Uluda¤ eteklerindeki bu cennet
köylere, dev ad›mlarla geliyor bu cehennem... 

Bu durum bütün Anadolu kentlerimizde de böyle... Hepi-
miz biliyoruz... Dengeli, ülke ölçe¤inde tasarlanm›fl kal-
k›nmaya dayal› bir yerleflme düzenimiz yok. Paran›n d›-
fl›nda hiçbir de¤er, hiçbir ahlak kural› tan›mayanlar›n,
yaln›zca kamudan (toplumun ortak üretimlerinden, kaza-
n›mlar›ndan) çalmaya bakan bir düzen bu... 

Bursa’ya, yerleflme düzenine burada daha önce de de-
¤inmifltim. Gerçekten binlerce y›ll›k bir birikimle, dene-
yimle oluflmufl bir yerleflmeydi... Yaflam›n gerçek kayna-
¤›na, bitek topra¤a (alüvyona) dokunmayan; dengeli, efl
yararlan›fll› sosyal-kültürel özekleriyle "önce insan"› dü-
flünen bir yerleflmeydi Bursa. Son 40-50 y›lda cehenne-
me çevirdik, kamu mal› h›rs›z› anamalc›l›k yüzünden... 

Cumal›k›z›k yar›flmas›, bu durumdaki bütün kentlerimize
örneklik edebilecek sonuçlara ulaflmaya çal›flan bir
giriflimdi. 

S›k› çal›flt›k seçici kurul olarak; tart›flt›k, eledik bir sonu-
ca vard›k... 

Bu sonuç de¤il elbette, bir bafllang›ç... Kentlerimizi sa¤-
l›kl›laflt›rma çabas›n›n bafllang›c›... Bunu umut ediy-
oruz... Hükümet gücüyle davranan kamu h›rs›zlar›ndan,
uza¤› göremeyenlerden sak›nabilip, hep birlikte sonuca
do¤ru yürürsek...

Yaflama Kültürü - Cumal›k›z›k Örne¤i 

Cengiz Bektafl, Evrensel Gazetesi 10 Aral›k 2007 
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2007 y›l› aidat›n›
ödeyen üyelerimiz;

2008 y›l›
ajandan›z›

Odam›zdan alabilirsiniz

Say›n Meslektafllar›m›z

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

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

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

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

Dokuz Eylül Mimarl›k Fakültesi Burs Komisyonu

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

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

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

DEÜ Mimarl›k Fakültesi
Burs Komisyonu
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Yitirdiklerimiz

1914’te ‹stanbul’da do¤an Feridun
Akozan, Güzel Sanatlar Akademi-
si’nden 1940 y›l›nda mezun oldu.
Mezuniyetinin hemen ard›ndan Holz-
meister’in tasarlad›¤› TBMM infla-
at›nda flantiyede çal›flt›. II. Dünya Sa-
vafl›’n›n patlak vermesiyle yar›m ka-
lan flantiyedeki iflini b›rakarak, 1941
y›l›nda mezun oldu¤u bölüme asistan
olarak girdi. Bölümdeki görevlerinin
yan›s›ra, ‹stanbul Belediyesi ‹mar

Müdürlü¤ü’nde Prof. Henri Proust’un yard›mc›s› olarak
çal›flt›. 

1959-61 ve 1968-70 y›llar› aras›nda olmak üzere iki
kez bölüm baflkanl›¤› görevlerini yürüttü, 1970-73 ve
1973-76 y›llar› aras›nda ise iki dönem Akademi bafl-
kanl›¤› yapt›. Akozan, 1979 y›l›ndan itibaren sürdürdü-
¤ü Mimarl›k Fakültesi Rölöve ve Restorasyon Kürsüsü
Baflkanl›¤› ile Türk Mimarisi Araflt›rma Enstitüsü Bafl-
kanl›¤› görevlerini ve 1982 y›l›nda devrald›¤› MSÜ Mi-
marl›k Fakültesi Restorasyon Anabilim Dal› Baflkanl›-
¤›’n›n yan›s›ra Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlü¤ü görev-
lerini yürüttükten sonra 1983 y›l›nda emekli oldu. 

15 Aral›k 2007 tarihinde aram›zdan ayr›lan Akozan’›
sayg›yla an›yoruz. 

05.01.2008 günü kaybetti¤imiz de-
¤erli meslektafl›m›z Tacettin Güçer,
(Y›ld›z Ü., 1974) 10027 sicil numara-
s› ile Odam›za kay›tl› idi. 

Üyemizin ailesine, dostlar›na ve mes-
lektafllar›m›za baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Tacettin Güçer 

Feridun Akozan

5.9.1936’da Akflehir’de do¤du.
1957 y›l›nda Gazi Terbiye Enstitüsü
Resim-Sanat Ö¤retmenli¤i Bölü-
mü’nden mezun oldu. 1957–1962
y›llar› aras›nda Konya ve Sivas Lise-
lerinde resim ö¤retmenli¤i yapt›.
1962’de resmi ö¤renci olarak gitti-

¤i Almanya Hamburg Devlet Güzel Sanatlar Akademi-
si’nden 1968 y›l›nda Yüksek Endüstriyel Tasar›mc› ve
Heykelt›rafl olarak mezun oldu. ‹zmir E¤itim Enstitüsü
Resim Bölümü’nde, Ege Üniversitesi Mühendislik-Mi-
marl›k Yüksek Okulu Mimarl›k Bölümü’nde görev yapt›.
1972 y›l›ndan itibaren flimdiki DEÜ Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü’nün ilk kuruluflundaki ismi ile Ege Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik ve Mimar-
l›k Akademisi Mimarl›k Bölümü’nde ö¤retim görevlisi
olarak çal›flmaya bafllad›. 1975–1982 y›llar› aras›nda
Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde göreve
devam etti. Ekim 1978’de Bilim Doktoru unvan›n› ald›.
Kas›m 1982’de Yard›mc› Doçent oldu. 1982–1992 y›l-
lar› aras›nda Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mi-
marl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü’nde görevini sürdür-
dü. 1988 y›l›nda Doçent unvan›n› kazand›. 1992 y›l›nda
kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nde
emekliye ayr›ld›¤› 2003 y›l›na dek ö¤retim üyeli¤ini sür-
dürdü. 

31 y›l boyunca Temel Tasar›m, Teknik Resim, Perspek-
tif, ‹ç Mekan Tasar›m› derslerinde mimar ve flehir plan-
c›s› olarak mezun olan yüzlerce ö¤rencinin e¤itimine
katk›da bulundu. Endüstriyel tasar›m alan›nda birçok
ürün veren, eserleri ile çok say›da resim ve heykel ser-
gisine kat›lan Doç.Dr. Nam›k Arkun heykel ve proje ya-
r›flmalar›nda da çok say›da ödüle sahip bulunuyor.
31.08.2007 tarihinde aram›zdan ayr›lan Doç.Dr. Nam›k
Arkun’u sayg›yla an›yoruz. 

Nam›k S. Arkun
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Yitirdiklerimiz

Hüseyin Bahri Alptekin, 1 Ocak 2008'de atölyesinde
geçirdi¤i kalp krizi sonucunda yaflam›n› yitirdi. 1957 do-
¤umlu Alptekin, 2007 y›l›nda "Don't Complain" bafll›kl›
enstalasyonuyla 52. Venedik Bienali'nde yer alm›fl, 4.
ve 9. Uluslararas› ‹stanbul Bienalleri, Manifesta V ve
Sao Paulo Bienali'nin de aralar›nda bulundu¤u birçok
uluslararas› sergiye kat›lm›flt›. 

Ankara Bilkent ve ‹stanbul Bilgi üniversitelerinde de gö-
rev yapan Alptekin, ‹stanbul’da gerçeklefltirilen Habitat
II-City Summit’te Sergi ve Kültürel Aktiviteler Yönetmen-
li¤inde bulundu. Tasar›m, mimarl›k, felsefe, müzik, ma-
gazin, yemek gibi konularda yaz›lar yazd›. ‹lk sanatç›
kollektiflerinden ve misafir sanatç› programlar›ndan bi-
rini yönetti, yurtiçi ve yurtd›fl›nda çeflitli sergiler düzen-
ledi. Birçok ülkede baflka sanatç›larla ortak projelere
imza att›. Yurtd›fl›nda birçok sergi ve sempozyuma da
kat›lan Alptekin’in çal›flmalar›ndan baz›lar› Avrupa'daki
müzeler taraf›ndan al›nd›. Finlandiya, ‹sveç, Avusturya,
Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Avustralya, Hin-
distan gibi ülkelerden davet alarak buralarda çal›flt›. ‹s-
tanbul, Sao Paulo, Tiran, Montenegro, Iasi, Manifesta
Avrupa (San Sebastian), Sevilla bienalleriyle, Avustur-
ya, Almanya ve ‹talya'da gerçeklefltirilen Balkan sergile-
riyle Avrupa ve ABD'de önemli sergilere kat›ld›. Avru-
pa'da Ça¤dafl Sanat›n Özendirilmesi dal›nda bir UNES-
CO Ödülü ald›. Sanatç›n›n ailesi ve tüm sanat camias›-
n›n bafl›sa¤olsun.

ODTÜ Sosyal Bilimler Bölümü'nün gelifl-
mesine büyük emek veren Prof. Dr. Mü-
beccel K›ray öldü. Dünyan›n çeflitli üni-
versitelerinde ders veren Prof. Dr. Mü-
beccel Belik K›ray, ODTÜ Mustafa Parlar
Ödülü ve Ayd›nlanma Kad›nlar› Ödülü al-
m›flt›. 

1923'te ‹zmir'de do¤an K›ray, 1940'ta ‹zmir Lise-
si'nden, 1944'te Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu.
1946'da Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden
doktora derecesi ald›. 1960'ta doçent, 1966'da profe-
sör oldu. 1959 y›l›ndan 1973 y›l›na kadar Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü’nün gelifl-
mesine emek verdi. 1973'te ODTÜ'den ayr›larak "Mor-
ris Ginsberg Fellow" olarak London Schools of Econo-
mics'e gitti. Döndü¤ünde; önce ‹TÜ'de, 1982'den son-
ra da Marmara Üniversitesi'nde çal›flt›. Bu arada bir y›l
University of Texas in Austin'de ders verdi. 1989'da
emekli oldu. Çal›flt›¤› süre içerisinde Norveç Bergen
Üniversitesi'nde, Kahire Amerikan Üniversitesi'nde,
ABD Berkley Üniversitesi'nde, Zürih Teknik Üniversite-
si'nde seri konferanslar verdi. Mübeccel K›ray, ODTÜ
Mustafa Parlar Ödülü Eskiflehir Anadolu Üniversitesi
Fahri Doktor unvan› ve Ayd›nlanma Kad›nlar› Ödülünü
ald›. 1994'te K›ray Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
fleref üyeli¤ine seçildi. Türkiye'de sosyolojinin üniversi-
telerde kurumsallaflmas›nda çok önemli rol oynayan ve
toplumsal de¤iflmeyi ele alma tarz› ile bir ekol olufltu-
ran Mübeccel K›ray'›n en çok referans verilen eserleri
Ere¤li, A¤›r Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabas›, Social
Stratification as an Obstacle in Development ve Örgüt-
leflemeyen Kent isimli kitaplar›d›r. Makaleleri aras›nda
"The Family of Migrani Workers", "Changing Patterns of
Patronage" ile "Survivial Strategies of Expeasants in Ci-
ties" en bilinenleridir.

Hüseyin Bahri Alptekin Mübeccel K›ray
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BÜLTEN‹

2000’LERDE TÜRK‹YE'DE

M‹MARLIK: Söylem ve

Uygulamalar

Yay›n Tan›t›m

Ed. Tansel Korkmaz, Ekim 2007, 
Mimarlar Odas› Yay›nlar›, Ankara

Mimarlar Odas› Yay›nlar›’ndan Haziran 2005’te yay›m-
lanan ve 1900-1980 dönemine odaklanan Modern Tur-
kish Architecture kitab› ile 1980 sonras› geliflmeleri de-
¤erlendiren Architecture in Turkey Around 2000 kitab›,
20. yüzy›l Türkiye mimarl›¤›na iliflkin bir perspektif çiz-
meyi hedefliyordu. Modern Türk Mimarl›¤›, 2007 bafl›n-
da Türkçe olarak yay›mland›. Serinin ikinci kitab› olan
2000’lerde Türkiye’de Mimarl›k: Söylem ve Uygulama-
lar ise okuyucusu ile bulufluyor. Kitap 1980’lerden bu-
güne Türkiye mimarl›k ortam›n›n oluflumuna etkin /
sessiz katk›larda bulunmufl olay / aktör / yay›n / pro-
jelerin, farkl› bir deyiflle ortam›n tetikleyicilerinin / tra-
folar›n›n haritas›n› ç›kartmay› amaçl›yor. Bu do¤rultuda,
mimarl›k elefltirmeni / tarihçisi / kuramc›s› yazarlar,
söz konusu dönemin en dikkate de¤er bulduklar› prob-
lemati¤ini özgül nirengi / k›r›lma noktalar› üzerinden hi-
kaye ediyorlar. Tüm bu çok katmanl› harita / resimlerin
yan yana / üst üste geliflleri ve farkl›laflmalar›, gün ›fl›-
¤›na ç›kartt›klar› ve karanl›kta b›rakt›klar›n› yorumlan-
maktad›r. Zorlama bir bütünlük yerine çeliflkileri ve çok
katmanl›l›¤› bar›nd›ran parçac›l bir yap› üzerine kurulan

kitap üç bölümlü: "Mimarl›k ve Kentleflme / Mimarl›k-
s›z Kentleflme: ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir", "Peyzaj,
Kentsel Peyzaj ve Yap›laflma" ve "Mimarl›k Prati¤inin
Durumu". 

Tansel Korkmaz’›n "80’ler ve 90’lar: ‘Vitrinde Yafla-
mak’" bafll›kl› önsözü; Ali Kural’›n "‹stanbul’da H›zl›
Kentleflme için Alternatif Bir Öneri: Yeflil ve Koflullara
Uyan–Formsuz Kent"; Ali Cengizkan’›n "Ankara'y› Ko-
nutla Varetmek: 1975 Sonras›nda Kenti Kurmak ve Dö-
nüfltürmek" ve bir alt metin olarak "Konut Çevreleriyle
Kent ‹nflas›na Derkenar: Konut Çevresi Mitolojisine Gi-
rifl"; Deniz Güner’in "Enkaz’dan Kentsel Boflluk’a: ‹zmir
Kordonboyu K›y› Düzenlemesi"; Deniz Çal›fl Kural’›n
"fiehrengîz-‹ Hayal 1: Bahçeler ve Kentler: Osmanl› Kül-
türünde Peyzaj Metaforlar›"; Zeynep Mennan’›n "Sa-
y›’dan Anlam’a: ‹stiklal Caddesi Üzerine: Niceliksel Bir
Yorumbilimin Getirileri"; ‹hsan Bilgin’in "Evlerin Yaln›zl›-
¤›" ve "Bedelsiz Modernleflme"; Elvan Altan Ergut ve
Belgin Turan Özkaya’n›n "Mimarlar Odas› Türkiye Mi-
marl›¤›n› Sunuyor / De¤erlendiriyor: Ulusal Mimarl›k
Sergisi ve Ödülleri" makaleleri yer al›yor. Cemal Em-
den’in ‹stiklal Caddesi foto¤raflar› içeri¤e katk›da bulu-
nuyor. Kitab›n ‹ngilizce bask›s›nda yer almayan, Atilla
Yücel’in bir önsöz ve iki yaz›dan oluflan "Tarihsellik Üze-
rine 1+1 Yaz›" ["Ça¤dafl Türkiye Mimarl›¤› / Tarihselci-
li¤e Karfl› Tarihsellik: Eldem, Cansever ve Çinici’nin Ya-
p›tlar› Üzerinden Tematik Bir Panorama" (1983) ve
"80’lerin "Tematik Panorama" Metninin Analizi: Eleflti-
rinin Elefltirisi" (2006)] bafll›kl› makalesi de kitab›n
Türkçe bask›s›nda yer al›yor. 

bbb.qxp  1/12/08  3:13 PM  Page 28



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




