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‹zmir-‹nciralt› Turizm Merkezi ve EXPO Fuar alan›
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› Turizm  Teflvik Ka-
nunu’nun 7. maddesi uyar›nca Kültür ve Turizm Bakan-
l›¤› Yat›r›m ‹flletmeler Genel Müdürlü¤ü’nce re’sen
onaylanarak ‹zmir Büyükflehir Belediyesinde ask›ya ç›-
kar›lm›flt›r.

Odam›z EXPO 2015’in ‹zmir’de gerçeklefltirilmesinin
kentimize ve ülkemize önemli katk› sa¤layaca¤› inanc›y-
la bugüne kadar tüm çal›flmalara katk› ve kat›l›mda bu-
lunmufltur. Ancak ‹nciralt›  gibi ‹zmir için ekolojik aç›dan
hassas bir bölgenin tercih edilerek yo¤un yap›laflmaya
aç›lmas›n›n geri dönülmez bir kay›p olaca¤› sürekli vur-
gulanagelmifltir.

‹nciralt› bölgesi ‹zmir bütünü içinde önemli bir konuma
sahip, a¤›rl›kl› olarak tar›msal amaçl› kullan›m karar› be-
lirlenmifl bir aç›k aland›r. Bu bölge tar›m ve yeflil doku-
su nedeniyle kentin  sa¤l›kl› yaflam koflullar›n›n oluflma-
s›na ve  fiziksel çevresinin dengesine olanak sa¤layan
bir aland›r.

1/25.000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Pla-
n›’nda da bölge "Tar›msal Niteli¤i Korunacak Alan" flek-
linde tan›mlanm›flt›r.

Bütün bunlar yok say›larak Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
taraf›ndan haz›rlanan ve onaylanan ‹nciralt› Turizm Mer-
kezi ve EXPO Fuar Alan› 1/25.000 Çevre Düzeni Plan›n-
da; kent bütününe iliflkin haz›rlanan 1/25.000 planda
yer alan kararlara ayk›r› bir plan üretilmifltir. Bu plan ka-
rar›; çevresiyle bütünleflmemifl, bütüncül planlama ilke-
lerine de ayk›r› bir yaklafl›md›r.

Planlama alanlar›n›n bir bölümü 2. derece Do¤al Sit, ge-
ri kalan bölümü de 3. derece Do¤al Sit niteli¤inde olup,
Dalyan bölümünde 1. derece Do¤al Sit karar› vard›r. Ba-

kanl›kça haz›rlanan plan, do¤al sitlerle ilgili ilke kararla-
r›na ayk›r› olup bölgenin do¤al bitki örtüsünü ve karak-
terini yok edecek nitelikte kararlar öngörmektedir.

Planlama ilkeleri ve tekni¤ine hiçbir aç›dan uygun olma-
yan 1/25.000 planda, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan-
larda ‹zmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Bölge Kurulu’nun uygun görüflünün al›naca¤›na dair
plan notu bulunmaktad›r. Ancak bu not planlama ve ko-
ruma mevzuat›na tümüyle ayk›r› olup, 1/25.000 Çevre
Düzeni Plan› içinde Kurul onay› almak gerekmektedir.

1/25.000 Çevre Düzeni Plan›’n›n k›y› kenar çizgisi gün-
cellenmifl son hali haz›r üzerinde yap›lmas› gerekmekte-
dir. Ancak ask›ya ç›kar›lan plan bu nitelikte de¤ildir.

Plan müellifinin kimli¤i ve niteli¤i belirsizdir, bu plan› ha-
z›rlamaya yeterli oldu¤u görülmemektedir.

Her ölçekte haz›rlanan plan›n bir raporu olmas› gerek-
mektedir. Planlar raporu ile bir bütündür. ‹zmir kenti için
bu kadar önemli bir bölgeye iliflkin haz›rlanan bu plan›n
raporu yoktur. Ayr›ca plan, fuar alan› tan›m› getirilmeyen
bölgeler için herhangi bir kullan›m karar› önermemektedir.

Aç›kça görülmektedir ki bu plan›n yap›m sürecinde; plan
yap›m koflullar› ile ilgili hiçbir koflul ve kural yerine geti-
rilmemifltir. 

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yat›r›m ‹flletmeler Genel Mü-
dürlü¤ü taraf›ndan haz›rlanarak onaylanan ve ‹zmir Bü-
yükflehir Belediyesi taraf›ndan ask›ya ç›kart›lan
1/25.000 ölçekli ‹zmir-‹nciralt› Turizm Merkezi Çevre
Düzeni Plan›n›n flehircilik ilkeleri ve kamu yarar›na ayk›-
r› oldu¤una dair itiraz›m›z, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na
iletilmek üzere ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ne gönderil-
mifltir.

‹nciralt› Yer Seçimi EXPO için Uygun De¤ildir
EXPO 2015’in ‹zmir’de gerçeklefltirilmesi kentimize ve ülkemize önemli katk›
sa¤layacakt›r. Ancak ‹nciralt›  gibi ‹zmir için ekolojik aç›dan hassas bir bölgenin tercih
edilerek yo¤un yap›laflmaya aç›lmas› geri dönülmez bir kay›p  olacakt›r.



TMMOB ‹zmir ‹l
Koordinasyon Kurulu
“Ça¤dafl, Demokratik,
Sanayileflen ve Üreten Bir
Türkiye ‹çin Görüfl ve
Öneriler” Kitapç›¤›n›
Yay›mlad›

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu 2007 Genel
Milletvekili Seçimleri öncesinde, 18 Meslek Odas›
ile birlikte kuruluflundan bugüne kadar gerçeklefl-
tirdi¤i kat›l›mc› bilgi birikimlerini bir kitapç›k halin-
de kamuoyu ile paylaflt›.

Öncelikle Türkiye’nin içinde bulundu¤u sosyal ve
ekonomik yap›ya ve bunlar›n nedenlerine de¤inilen
kitapç›kta; e¤itim, sa¤l›k, sanayi, ekonomi, tar›m,
ormanc›l›k, do¤al kaynaklar, turizm, do¤al yaflam
ve çevre gibi bafll›klar alt›nda içinde bulundu¤u-
muz durum ortaya konup, çözüm yollar› önerilmek-
tedir. 

Kitapç›¤›n son bölümü olan "Nas›l Bir ‹zmir?" bafl-
l›¤› alt›nda ise; ülkemizdeki gidiflat›n kentimizi na-
s›l etkiledi¤ine iliflkin ç›kar›mlarda bulunulmakta,
ça¤dafl, planl›, sa¤l›kl› ve güvenli kentler için kat›-
l›mc›, saydam, ayd›nl›k yerel yönetim anlay›fl›n›
egemen k›lacak merkezi politikalar›n gelifltirilmesi
ve uygulanmas› gerekti¤ine de¤inilmektedir.

Seçim
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Ülkemizin gelece¤ine iliflkin yo¤un siyasi tart›flmalar›n yafland›-
¤› ve s›radan bir seçim süreci olarak alg›lamad›¤›m›z bugünler-
de, toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik oluflturulan 12 Ey-
lül hukukunun da sorgulanmas› gündeme gelmektedir.
1980’lerle küresel kapitalizmin dayatt›¤› neo-liberal politikala-
r›n ülkemiz insan›na kabul ettirilmesini amaçlayan bu müdaha-
lerin yaratt›¤› ekonomik-toplumsal-kültürel ve siyasi ortam›n,
gerek devlet yap›lanmas› ve sosyal devletten uzaklafl›lmas›,
gerekse muhalefete izin vermeyen seçim sistem ve mekaniz-
malar›yla bugünkü siyasal krizin as›l sorumlusu oldu¤unun alt›-
n›n çizilmesi gerekiyor. Özgürlükçü, ço¤ulcu, bar›flç›, demokra-
tik, laik ve sosyal hukuk devleti anlay›fl› ortak paydas›nda, hu-
kukun evrensel ilkeleri ve de¤erleri ile örülmüfl yeni bir anaya-
san›n haz›rlanmas›; seçim barajlar›n›n kald›r›larak toplumun
bütün kesimlerinin siyasal temsiline olanak tan›yan bir seçim
yasas›n›n benimsenmesinin öncelikli hedeflerden oldu¤unu
düflünüyoruz. Temsili demokrasinin kat›l›mc› demokrasiye ev-
rilmesi, kat›l›mc›l›¤›n teflvik edilmesi, seçenlerin seçilenleri iz-
lemesi, denetlemesi ve uyarmas›n› olanakl› k›lacak mekaniz-
malar›n oluflturulmas›n›n, demokrasinin sa¤l›kl› bir ifllerli¤e ka-
vuflmas› için gerekli oldu¤unu bilmemiz gerekiyor.

Tüm dünyay› içine alan çevre sorunlar› ve iklim de¤iflikli¤i, sa-
vafllar, afetler, yoksulluk ve bar›naks›zl›k, göç, eflitsiz geliflme,
enerji krizi gibi yaflad›¤›m›z küresel sorunlar›n yan› s›ra kültürel
geliflme ve demokrasi, yaflan›labilir bir gelecek ba¤lam›ndaki
sürdürülen tart›flmalar mesle¤imizi do¤rudan ilgilendirmekte-
dir. Bu yaklafl›m›n temelinde flüphesiz mimarl›k kültürü ve
mesle¤inin etkinli¤ini art›rmak çabas› bulunmaktad›r. Bu ba¤-
lamda mevcut kentleflme ve yap› kültürümüzü biçimlendiren
yap›sal sorunlar›n nedenlerini ortaya koymam›z gerekiyor.

Yap›laflma hukukumuz giderek karmafl›klaflmaktad›r. Yaflan›-
lan bu kaotik ortamdan, sa¤l›ks›z ve hukuk d›fl› kentleflme sü-
recinden, mimarl›¤›n da etkilendi¤i yads›namaz. Mimarl›k hiz-

metinin halen ruhsat eki bürokratik bir formalite olarak görül-
mesi ne yaz›k ki nitelik kayb›n› beraberinde getirmektedir. Oy-
sa biliyoruz ki mimarl›k hizmetinden yoksunluk, insani, kentsel,
do¤al ve tarihsel de¤erlerden de yoksunluktur. Toplumsal ve
kültürel yönü a¤›r basan bir meslek olarak mimarl›k, yaflad›¤›-
m›z sorunlara karfl› çeflitli görevler üstlenme olana¤›na sahip-
tir. Kültürel çeflitlili¤in sürdürülmesi ve buluflmas›nda, ortak
de¤erlerin öne ç›kar›lmas›nda, fiziksel çevrenin niteli¤inin gelifl-
tirilmesinde, do¤ayla bar›fl›k yaflan›l›r yerleflmeler kurulmas›n-
da önemli rolleri bulunmaktad›r.

Ülkemizin yap›sal bir dönüflüm yaflad›¤›, toprak rant› h›rs›n›n
bütün dengeleri bozdu¤u, yaflamsal kaynaklar›n ve yaflamsal
kurumlar›n h›zla yok edildi¤i, yap›l› çevre oluflumuna kaynakl›k
eden mevzuat›n hiçbir sorgulamaya dayanmadan h›zla de¤iflti-
rildi¤i ve bütün bunlar›n apaç›k görünür hale geldi¤i bugünlerde
Mimarl›k Politikas› oluflturman›n önemi daha da artmaktad›r.
Mimarlar Odas› olarak, kendi alan›m›zdan yola ç›karak hedef-
ledi¤imiz bu çal›flma, gelece¤in Türkiye’sine iliflkin önemli ipuç-
lar› vermektedir. "Türkiye Mimarl›k Politikas›, uluslararas› gelifl-
meler ve ülkemiz gerçekleriyle ba¤lant›l› olarak kullan›c›n›n, mi-
marl›k hizmetinin ve mimar›n, toplum ve kamu yarar›na güven-
ceye al›nmas›n› hedefler" ifadesi nas›l bir ülke istedi¤imizin de
özetidir.

Mimarl›k mesle¤inin meslek ilkelerine ayk›r› uygulamalar›na
neden olan yönetim anlay›fllar›na ve mimarl›¤a yeterli sayg›y›
göstermeyen siyasi tutumlara karfl› her zaman uyar›c› bir mis-
yon üstlenmeyi görev edinen Mimarlar Odas›, 2007 genel se-
çimlerinde göreve talip olan ve seçimler sonras› görevi üstlene-
cek tüm siyasilerin, mesle¤imizin kamu yarar›na oldu¤una
inand›¤›m›z konular›nda bir kez daha dikkatleri çekerek bu ko-
nularda gerekli siyasi iradeyi göstermelerini talep ediyoruz.

Odam›z›n haz›rlad›¤› bu de¤erlendirme raporunu www.mimarla-
rodasi.org.tr web sitemizden takip edebilirsiniz. 

2007 Genel Seçimleri Kapsam›nda Dünya, Türkiye ve Mimarl›k De¤erlendirmesi 

Nas›l Bir Türkiye, Nas›l Bir Mimarl›k Ortam› ‹stiyoruz?
TMMOB Mimarlar Odas›, 2007 Genel Seçimleri nedeniyle, toplumsal-kültürel yaflam›n önemli bir ö¤esi olan
mimarl›¤›n sorumluluklar› çerçevesinde, dünyam›z, ülkemiz ve mesle¤imizin gelece¤ine iliflkin endiflelerini,
politika ve önerilerini, ülke yönetimine talip olanlara ve kamuoyuna iletmek üzere bir rapor haz›rlam›flt›r.

Seçim
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Yar›flma

Her y›l Ekim ay›n›n ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarl›k Gü-
nü, bu y›l Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin "K›y›n›n Mimarl›¤› – Mi-
marl›¤›n K›y›s›" temal› etkinliklerin de bafllang›c› olarak 1 Ekim Pa-
zartesi günü kutlan›yor.

Etkinliklerin ev sahibi olan ‹zmir’in konumunun teman›n seçimin-
de belirleyici oldu¤unu söylemeye gerek yok. Ancak bu ‹zmir’in
salt co¤rafi konumuyla s›n›rl› de¤il. Olumlu ya da olumsuz birçok
perspektiften bak›larak ‹zmir’in k›y›l›¤› pekifltirilebilir. Sosyolojik
bir yaklafl›mla, kendine özgü yaflam tarz› ve kültürüyle en az›ndan
ülkenin k›y›s›nda durdu¤u söylenebilir. Mimarl›¤›n içinden bak›nca
da Cumhuriyet tarihi boyunca, Türkiye’deki mimari pratik ve söyle-
min merkezini oluflturan ‹stanbul ve Ankara’n›n k›y›s›nda kald›¤›,
ancak böyle nitelenmekten k›y› bucak kaçt›¤› da bir gerçektir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, mimarl›k haftas› etkinlikleri çerçeve-
sinde düzenledi¤i foto¤raf yar›flmas›n›n konusunu bu y›l "k›y›" ola-
rak belirleyerek yar›flmac›lara kendi yorumlar›n› türetebilecekleri,
yarat›c›l›¤› körükleyecek bir çerçeve sunmay› amaçl›yor. Yar›flma-
c›lardan k›y›y› var eden iki durumu, bu durumlar›n karfl›tl›klar›n›,
benzerliklerini görmeleri/göstermeleri; k›y›n›n var etti¤i bir tarafta
ya da arada olma durumunu kimlik ve öteki kavramlar› üzerinden
yans›tmalar› bekleniyor. Ayr›ca bir ortamdan di¤erine geçiflte orta-
ya ç›kan s›n›rlar ve tam da o noktada duran eflik, yar›flman›n sor-
gulatmay› amaçlad›klar› aras›nda.

Birincil amac› deklanflöre yeni ve yenilikçi fikirlerle bas›lmas›n›
özendirmek ve ödüllendirmek olan bu yar›flma ayr›ca seçilen eser-
lerle oluflturulacak foto¤raf sergisiyle “Mimarl›k Haftas›” etkinlik-
lerinin zenginleflmesini de sa¤layacakt›r. 

Özetle; farkl› perspektiflerden bak›larak yeni okumalar türetmeye
uygun "k›y›" kavram›n›n objektiften nas›l geçebilece¤ine iliflkin ya-
rat›c› bir etkinli¤in ça¤r›s›d›r bu yar›flma.  

1. Yar›flma Koflullar› 

a. Yar›flma, Seçici Kurul Üyeleri d›fl›nda foto¤rafa ilgi duyan herke-
se aç›kt›r.

b. Çal›flmalar 18x24cm’e bask› al›narak teslim edilecektir. Foto¤-
raflar, sergileme amac›yla daha büyük boyutlarda kullan›lacakla-
r›ndan dolay› ayr›ca, 5x5 cm. caml› çerçeveye konulmufl "35 mm
renkli saydam/negatif" veya k›sa kenar› en az 20 cm., uzun kena-

Dünya Mimarl›k Günü 2007
FOTO⁄RAF YARIfiMASI

"k›y›"

t
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, mi-
marl›k haftas› etkinlikleri çerçeve-
sinde düzenledi¤i foto¤raf yar›flma-
s›n›n konusunu bu y›l "k›y›" olarak
belirleyerek yar›flmac›lara kendi
yorumlar›n› türetebilecekleri, yara-
t›c›l›¤› körükleyecek bir çerçeve
sunmay› amaçl›yor.

Teslim Tarihi: 10 Eylül 2007 Pazartesi 18.00
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r› ise en fazla 60cm. olacak flekilde 300 dpi çözünürlük-
te tif format›nda CD’de teslim edilmesi zorunludur. Da-
ha önce ödül alm›fl ve yay›mlanm›fl foto¤raflar ile yar›fl-
maya kat›l›namaz. 

c. Yar›flmaya her yar›flmac› en fazla 3 foto¤rafla kat›labilir.

d. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, yar›flma yolu ile sergi-
lenmeye de¤er bulunan foto¤raflar›, televizyon, internet
ve di¤er her türlü ortamda yay›mlama; katalog, broflür,
afifl, kitap, CD, video ve di¤er ortamlara alarak yay›m›n›
ve da¤›t›m›n› yapma, ayr›ca yurt içi ve yurt d›fl›ndaki e¤i-
tim ve kültür kurumlar›na gönderme hakk›na isim belirt-
mek flart› ile sahip olacakt›r.

e. Yar›flmaya gönderilen foto¤raflar üzerinde yar›flmac›-
n›n kimli¤ini belirten ad, imza vb. iflaretler bulunamaz.

f. Her foto¤rafa, yar›flmac› taraf›ndan befl rakamdan olu-
flan bir rumuz verilecektir. Rumuz; bask›lar›n ve dia çer-
çevelerinin sa¤ arka köflelerine yaz›lacakt›r. Yar›flmaya
birden çok foto¤rafla kat›lan yar›flmac›lar, her foto¤raf
için ayn› rumuzu kullanabilirler.

g. Yar›flmac› tüm foto¤raflar›n› tek bir kimlik zarf› içeri-
sinde düzenleyebilir. Kapal› kimlik zarf›n›n üzerinde, ka-
t›l›mc›n›n foto¤raf› için kulland›¤› "Rumuz" ile "Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi Foto¤raf Yar›flmas›" deyimi buluna-
cakt›r. Bu zarf üzerinde kat›l›mc›n›n kimli¤ini belirtecek
herhangi bir iflaret ve yaz› bulunmayacakt›r. Kimlik zarf›-
n›n içinde ise kat›l›mc› kimlik formu bulunacakt›r. 

h. Yar›flmaya gönderilecek foto¤raflar elden, posta ya
da kargo yolu ile en geç 10 Eylül 2006 Pazartesi günü
saat 18:00’e kadar; Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 1456
Sk. No: 8 Kat: 4 Alsancak/‹zmir adresine teslim edilmifl
veya ulaflt›r›lm›fl olmal›d›r. Belirtilen tarih ve saatten
sonra teslim edilecek foto¤raflar, hangi nedenle olursa
olsun yar›flmaya kat›lamazlar. Postada oluflacak zarar,
gecikme ve kay›plardan yar›flma düzenleyicileri sorumlu
tutulamaz.

i. Sergileme d›fl›ndaki foto¤raflar, sergi bitiminden son-
ra ödemeli kargo ile iade edilecektir. Postadaki aksak-
l›k, hasar ve kay›plardan Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

sorumlu tutulamaz. Ayr›ca, gönderildi¤i adreste teslim
al›nmad›¤› için geri dönen foto¤raflar›n, iki ay sonra ia-
desinden sorumlu olunmayacakt›r.

2. Yar›flma Takvimi

Son Teslim Tarihi: 10 Eylül 2007 Pazartesi 18.00
Seçici Kurul De¤erlendirmesi: 16 Eylül 2007 Pazar
Sonuçlar›n Aç›klanmas›: 17 Eylül 2007 Pazartesi
Ödül Töreni: 01 Ekim 2007 Pazartesi

Ödül töreni Mimarl›k Haftas› dolay›s›yla düzenlenecek
etkinlik program› içerisinde yap›lacakt›r. Sonuçlar, belir-
tilen tarihten itibaren Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi inter-
net sitesi www.izmimod.org.tr arac›l›¤› ile kamuoyuna
duyurulacakt›r.

3. Ödüller

Birincilik ödülü 2 000 YTL 
‹kincilik Ödülü 1 500 YTL
Üçüncülük Ödülü 1 000 YTL
Ayr›ca 7 500 YTL ödül, sergilenmeye de¤er bulunan
eser sahipleri aras›nda paylaflt›r›lacakt›r. 

4. Seçici Kurul

Güven ‹ncirlio¤lu Doç. Dr. (‹EÜ GSTF ‹letiflim Tasar›m› Bölümü), Murat
Germen Ö¤r. Gör. (Sabanc› Ü. SSBF Foto¤rafç›l›k ve Görsel ‹letiflim Tasar›m›

Bölümü), Orhan Cem Çetin Ö¤r. Gör. (‹stanbul Bilgi Üniversitesi Foto¤raf

ve Video Bölümü), Erdal Onur Diktafl Arafl. Gör. (DEÜ Mim. Fak. fiehir ve

Bölge Planlama Bölümü), Cemal Emden Mimar, Foto¤raf Sanatç›s›  

5. Raportör

Tuba Çak›ro¤lu Mimar, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›n Sekreteri

6. Sergileme

Ödül alan ve sergilemeye de¤er bulunan foto¤raflar, 01
- 07 Ekim 2007 Mimarl›k Haftas› etkinlikleri çerçevesin-
de sergilenecektir.

7. ‹letiflim

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

1456 Sk. No: 8 Kat: 4 Alsancak/‹zmir
Tel: (0232) 463 6625 Faks: (0232) 463 5212
www.izmimod.org.tr info@izmimod.org.tr



Bas›n Aç›klamas›

‹zmir Kültürpark alan›, 1936 y›l›nda dönemin belediye
baflkan› Sn. Behçet Uz taraf›ndan kent içi yeflil alan ola-
rak ayr›lm›fl ve düzenlenmifltir. Sonraki y›llarda a¤açlan-
d›r›lm›fl, fark-l› a¤aç ve bitki örnekleriyle zenginlefltiril-
mifltir. Kültürpark, ‹zmir kenti içindeki yo¤un yap›laflma-
dan bugüne kadar az da olsa korunabil-mifl ender yeflil
alanlardan birisidir. Kentin bütünü göz önüne al›nd›¤›n-
da, çevredeki yerlefl-meler ve kentsel yeflil alan gerek-
sinmesi aç›s›ndan gelecekte kent geneline aktif, yeflil
alan olarak hizmet verebilecek önemli bir aland›r.

‹zmir ‹li, Alsancak, 218 pafta, 1068 ada, 1 parselde ka-
y›tl› bulunan ve Kültürpark (Fuar) alan›n›n, yeflil alan ve
park olarak ayr›lan bölümünde "Yeralt› Otopark›" yap›l-
mak üzere, ‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nin
13.07.2004 tarih, 05.82 say›l› karar› ile plan de¤iflikli-
¤ine gidilmifl ve plan de¤iflikli¤i ‹zmir Konak Belediye
Meclisi’nin 02.09.2005 tarih, 72/152 say›l› karar› ile
kabul edilerek, 17.02.2006 tarihinde ask›ya ç›kar›lm›fl-
t›r.

Baz› Oda birimlerimizce yap›lm›fl olan itirazlara yan›t ve-
rilmemesi üzerine dava sürecine girilmifl ve sonuç ola-
rak konuya iliflkin uzman bilirkiflilerin raporuna göre;

1. Önerilen yeralt› otopark›n›n Kültürpark›n yeflil alan
olarak ifllevlerini olumsuz etkileyece¤i,

2. Kent merkezine ve Alsancak’a hizmet etmesi öneri-
len yeralt› otopark›n›n flehircilik ve kentsel koruma ilke-
lerine uygun olmad›¤›, getirece¤i trafik ak›fl› ve yo¤unlu-
¤unun Kültürpark’›n yeflil alan ifllevlerini olumsuz etkile-
yece¤i, do¤al tarihi ve kültürel de¤erlerine zarar verebi-
lece¤i,

3. Kente hizmet etmesi düflünülen yeralt› otopark›n›n
Kültürpark alan› içinde yer almas›n›n planlama esasla-
r›na da uygun olmad›¤›,

4. Kültürpark alan›n›n yeflil alan olarak kullan›lan bir bö-
lümünün otoparka çevrilmesinin kamu yarar›na da uy-
gun olmad›¤›,

5. 2863 ve 3386 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Ko-
ruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Yüksek Kurulu ilke kararlar›na uygun olmad›¤› 

belirtilmifltir. Buna dayanarak ‹zmir 1.‹dare Mahkemesi-
nin 07.06.2007 tarih ve 2006/1510 esas numaral› ka-
rar› gere¤ince;

Kültürpark Yeralt› Otopark›, Planlama ‹lkelerine, Çevre
ve Kamu Yarar›na Ayk›r›d›r

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 6
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"Dava dosyas›ndaki bilgi ve belgelerle , bilirkifli raporu
birlikte de¤erlendirildi¤inde, ‹zmir Konak ‹lçesi 218 paf-
ta 1068 ada 1 parselde yeralan Kültürpark alan›nda
"Yeralt› Otopark›" alan› belirlenmesine yönelik 1/1000
ölçekli koruma amaçl› uygulama imar plan› de¤iflikli¤in-
de flehircilik ilkelerine, planlama esaslar›na, koruma
mevzuat›na ve kamu yarar›na uyarl›k bulunmamaktad›r.
Aç›klanan nedenlerle, aç›kça hukuka ayk›r› bulunan ve
uygulanmas› halinde giderilmesi güç ve olanaks›z zarar-
lar do¤urabilecek nitelikte olan dava konusu ifllemlerin
2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu’nun 27.mad-
desi uyar›nca teminat aranmaks›z›n yürütmesinin durdu-
rulmas›na, karar›n tebli¤inden itibaren 7 gün içinde ‹z-
mir Bölge ‹dare Mahkemesinde itiraz yolu aç›k olmak
üzere 31.5.2007 tarihinde oybirli¤i ile karar verilmifltir"

karar›na var›lm›flt›r.

Bu karar uyar›nca, Kültürpark, tescilli Tarihi Sit, 2. De-
rece Do¤al Sit ve aktif yeflil alan ve park oldu¤u için,
mevcut yasa ve yönetmeliklere, planlama ilkelerine,
imar mevzuat›na göre, amac› d›fl›nda kullan›lamaz, ve
yap›laflt›r›lamaz. 

Bu nedenle, Yeralt› Otopark› olarak planlanan ve hukuk
sürecine ra¤men inflaat faaliyetlerine devam edilen
alanda mevcut mahkeme karar› uyar›nca ve Anaya-
sa’n›n 138. maddesi ve 2577 Say›l› ‹dari Yarg›lama
Usulü Yasas›’n›n 28. maddesi gere¤ince çal›flmalara
derhal son verilmesi, uygun bir rehabilitasyon pojesiyle
güzel ‹zmir’imizde yaflam›n süreklili¤i için otoparktan
çok daha fazla gereksinim duyulan aktif yeflil alan nite-
li¤inin geri kazand›r›lmas› sa¤lanmal› ve Kültürpark’a
mevcut araç girifl ve park uygulamas›na ve amac› d›fl›n-

da kullan›mlara derhal son verilmelidir. Hukukun üstün-
lü¤ü ilkesine ba¤l› ve kamu yarar›ndan yana bir yönetim-
lerin yapmas› gereken de budur.

Kamuoyuna Sayg›lar›m›zla Duyururuz.

• TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU
Çevre Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
G›da Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi
Harita ve Kadastro Müh.Odas› ‹zmir fiubesi
‹ç Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
Kimya Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi
Maden Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
Meteoroloji Mühendisleri Odas› ‹zmir Temsilcili¤i
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Orman Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi
Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹zmir fiubesi
fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi
Tekstil Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
Ziraat Mühendisleri  Odas› ‹zmir fiubesi 
• EGEÇEP - EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU
• ‹ZM‹R ATATÜRK ORMANI’NI-KÜLTÜRPARKI KORUMA
VE ANIT YAPTIRMA DERNE⁄‹
• ‹ZSEV
• ULUSAL B‹RL‹K PLATFORMU
• B‹REYSEL KATILIMLAR
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Zorlu Yap› Yat›r›m A.fi.’nin T.C. Baflbakanl›k Özellefltir-
me ‹daresi Baflkanl›¤›ndan sat›n ald›¤› Karayollar› Arazi-
si üzerinde yapaca¤› binan›n Mimarl›k ve Kentsel Tasa-
r›m Projesini elde etmek için yar›flma aç›ld›¤›n› ve bu ya-
r›flmada AG Dan›flmanl›k A.fi.’nin görevlendirildi¤ini ba-
s›n yoluyla ve ilgili dan›flmanl›k flirketi yönetim kurulu
baflkan› Say›n Suha Özkan’›n Odam›za gönderdi¤i 13
Haziran 2007 tarihli talep yaz›s›ndan ö¤renmifl bulunu-
yoruz.

Dan›flmanl›k flirketinin Odam›za gönderdi¤i yaz›da yar›fl-
ma sürecinin iki aflamal› olaca¤›, ilk aflamada ilgili bü-
rolara yeterlik için ça¤r›da bulunulaca¤›, ikinci aflamada

ise uluslararas› bir jüri taraf›ndan de¤erlendirilece¤i be-
lirtilmekte ve her iki aflamada da Mimarlar Odas›’n›n
temsil edilmesi istenmektedir.

Bilindi¤i üzere TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyük-
kent fiubesi, TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stan-
bul fiubesi ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri
‹stanbul fiubesi ile birlikte, Baflbakanl›k Özellefltirme
‹daresi Baflkanl›¤› aleyhine, ilgili Naz›m ‹mar Plan› de¤i-
flikli¤inin iptali için dava açm›fl bulunmaktad›r. Dava;
sözkonusu yerde ayr›cal›kl› imar haklar›n› içeren bir ya-
p›laflma belirleyen bu de¤iflikli¤in, imar mevzuat›na ay-
k›r›l›klar›n›n yan› s›ra planlama ilke ve esaslar›na ayk›r›-
l›klar› içermesi ve giderilmesi olanakl› olmayan sonuçlar
yaratmas› nedeniyle aç›lm›flt›r.

Bu geliflmeler nedeniyle Mimarlar Odas› Merkez Yöne-
tim Kurulu, kendi görüfllerini özetleyen afla¤›daki aç›kla-
may› yapmay› kararlaflt›rm›flt›r:

• Odam›z, meflru bir zeminde üretilen yar›flmalar yoluy-
la ülkemizin ça¤dafl tasar›mlara kavuflmas›n› içtenlikle
dilemekte, bunun ülke mimarl›¤›n›n geliflimi için önemli
bir girdi oldu¤unu kabul etmektedir. 

• Ancak, bu konudaki giriflimlerin, planlama ve koruma
ilke ve esaslar›n› gözeten; tasarland›¤› çevre ve kentle
uyumlu ve kamu yarar›n› ön plana tutan bir anlay›flla ele
al›nmas›n› ve sürdürülmesini benimsemekte ve savun-
maktad›r. 

22 Haziran 2007Bas›n Aç›klamas›

Karayollar› Arazisinin Ya¤maya Aç›lmas› Yar›flma Yoluyla
Meflrulaflt›r›lamaz!...
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• Buna karfl›n, söz konusu alana iliflkin imar haklar›; bi-
limsel planlama anlay›fl›na uygun olmamas› nedeniyle
Odam›z›n reddetti¤i ve engellemeye çal›flt›¤› "parsel öl-
çe¤inde naz›m plan" uygulamas› yoluyla gerçeklefltiril-
mek istenmektedir. 

• Ayr›ca, belirlenen "yar›flma" yönteminin, "benimsedi-
¤imiz yar›flma mant›¤›na ve kurallar›na uygun olmad›¤›-
n›" da belirtmek isteriz. 

• Odam›z›n mesleki ve bilimsel gerekçelerinden vazge-
çerek, an›lan parselde, mevcut plan de¤iflikli¤inin ön-
gördü¤ü koflullarda bir yap›laflma eylemini onaylayaca¤›
anlam›na gelen bir davran›fl› göstermesi hiç bir flekilde
beklenmemelidir. 

• Mimarlar Odas›’n›n, yeni yap›lanma koflullar› konu-
sunda kayg› duydu¤u; bu koflullar›n "mevzuata, planla-
ma ilkelerine, koruma esaslar›na ve kentin morfolojisi-
ne" ayk›r› oldu¤unu öne sürdü¤ü bir dava devam eder-
ken, bu koflullar›n esas al›naca¤› bir tasar›m sürecinde
temsil edilmesi de beklenmemelidir. 

• Mimarlar Odas›, birçok benzer olayda da tavr›n› gös-
terdi¤i gibi, "ayr›cal›kl› imar haklar›n›n oluflturulmas›na
yönelik hukuk d›fl› uygulamalar›n yar›flmalar yoluyla
meflrulaflt›r›lmas›na" aç›kça karfl› ç›kmaktad›r. 

Yukar›da özetlemeye çal›flt›¤›m›z görüflümüzü Say›n Su-
ha Özkan’a ve konuyla ilgisi nedeniyle Uluslararas› Mi-

marlar Birli¤i Genel Merkezine bir yaz›yla iletmifl bulunu-
yoruz. 

Kamuoyunun da tepkisini çeken bu süreç ayr›ca Odam›z
taraf›ndan meslek eti¤i ve kamusal sorumluluklar aç›-
s›ndan da izlenmektedir.

‹stanbul kentinin yaflam kalitesini olumsuz etkileyecek,
kimlik de¤erlerini ezecek, mevcut ulafl›m ve altyap› s›-
k›nt›lar›n› art›racak bu sak›ncal› giriflime yönelik göster-
di¤imiz bu çaban›n; tüm meslektafllar›m›zca benimsen-
mesini diliyoruz.

TMMOB M‹MARLAR ODASI
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Otopark Teflvik Karar› ‹ptal
Edilmeli 
‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nin 01.12.1994 tarih
ve 05/267 Say›l› karar› uyar›nca, kentimizde çok katl›
otopark yap›m›n› teflvik etmek amac›yla verilen yap›lafl-
ma izinlerinin bir tak›m olumsuzluklara yol açt›¤› görül-
mektedir. 

Otopark sorunu imar ve ulafl›m planlamas› sorunudur
ve bu sebepten imar planlar› üzerinde otopark yap›lacak
ve yap›lamayacak alanlar saptanmal›d›r. Baz› yap›lar
otopark›n› bar›nd›rd›¤› halde ulafl›m› sa¤lanamad›¤›n-
dan kullan›lamamaktad›r. 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi otopark yap›m›n› teflvik ka-
rar›, otopark yap›m›n› cazip hale getirmeyi yaln›zca par-
selin yap›laflma hakk›na ve buna ba¤l› olarak gabarisi-
ne art›fl vermekle sa¤lamaya çal›flmaktad›r.

Otopark yap›m›n› özendirmek için, cazip hale getirme
olumlu bir yaklafl›m gibi görülmekle birlikte imar planla-
r›nda belirlenen yap› yo¤unlu¤unu art›rd›¤› için olumsuz
uygulamalara yol açm›flt›r.

Ayr›ca bu karar nedeniyle kent merkezinde yüksek yap›
yapma talepleri geliflmekte: bu durum yüksek yap› böl-
gesi olarak tan›mlanan Liman arkas› bölgesi planlar›n›n
da hayata geçmesini engellemektedir. 

Kent içinde imar planlar›’nda öngörülmeyen yo¤unlu¤a
neden olan söz konusu uygulaman›n iptali için ‹zmir
Büyükflehir Belediyesine baflvurduk. 

0-2 Y›l                     980.00 YTL
3 Y›l                     1.100.00 YTL
4 Y›l                     1.150.00 YTL
5 Y›l                     1.300.00 YTL
6 Y›l                     1.400.00 YTL
7 Y›l                     1.500.00 YTL
8 Y›l                     1.600.00 YTL
9 Y›l                     1.800.00 YTL
10 Y›l ve üzeri     2.000.00  YTL

fiantiye görevlileri için %50 art›r›larak uygulanmas›
önerilmektedir.

2007 Y›l› Ücretli Çal›flan
Mimarlar ‹çin Önerilen 
En Az Ücret Tablosu

2007 Y›l› Mimarl›k Hizmet
Bedelleri Hakk›nda;
Mimarl›k ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesab›n-
da Kullan›lacak 2007 Y›l› Yap› Yaklafl›k Birim Maliyetle-
ri Hakk›nda Tebli¤ 10.03.2007 tarih 26458 say›l› Res-
mi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.

Bilindi¤i gibi; Mimarl›k Hizmetleri fiartnamemize göre ya-
y›mlanan yap› maliyetlerinin formüle yerlefltirilmesiyle ye-
ni dönem mimarl›k hizmet bedelleri hesaplanmaktad›r.

Ancak; serbest çal›flan üyelerimizle mesleki denetim
uygulamalar›na iliflkin sürdürülmekte olan çal›flmalar
sonuçlan›ncaya kadar 2007 y›l› bedellerinin uygulama-
ya konmamas›na ve 2006 y›l› bedelleri ile mesleki de-
netim uygulamas›na devam edilmesine karar al›nm›flt›r.
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Ayr›nt›l› Bilgi ‹çin: 
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Pastoral Tur
Tel: 463 66 25 Tel: 465 29 70-71 
www.izmimod.org.tr www.pastoraltour.com

Do¤u Karadeniz Yaylalar›
Trabzon-Uzungöl-Çaml›hemflin-Zilkale-
Ayder-Rize-Sultan Murat Yaylas›

17 - 21 A¤ustos 2007         4 Gece - 5 Gün

Dünya Kültür Miras› Mardin
Gaziantep-Urfa-Harran-Mardin-Midyat-
Hasankeyf - Diyarbak›r 

11 - 14 Ekim 2007 3 Gece - 4 Gün

Temmuz
26-27 Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar      14 saat

A¤ustos
01-02-03 ‹nflaat ve Gayrimenkul Muhasebesi  21 saat

08-09 Gayrimenkul De¤erleme Esaslar›      14 saat

16-17 Gayrimenkul De¤erleme Esaslar›      14 saat

18-19 Finans Matemati¤i                         14 saat

23-24 ‹lgili Vergi Mevzuat›                        14 saat

Eylül
01 Finans Matemati¤i 7 saat

02 Gayrimenkul De¤erleme Esaslar›       7 saat

E¤itim saatleri : 9.30 - 17.30

E¤itim yeri      : Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi  

E¤itim Merkezi

Gayrimenkul De¤erleme
Uzmanl›¤› E¤itimi 
Kay›tlar›m›z Bafllam›flt›r 

Derslerin ayr› ayr› al›nmas› durumunda saat ücreti 10 YTL’dir.

Toplam 105 saatlik e¤itim 800 YTL’dir. (1 peflin+3 taksit)

‹letiflim Adresi: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Tel: 463 66 25 Faks: 463 52 12 www.izmimod.org.tr

GEZ‹

26 Temmuz SÖYLEfi‹
Perflembe Saat: 18.30

Konuflmac›:
Abdi Güzer, Doç. Dr.

Yer: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Ercan Çoban’›n sundu¤u "Ankara Esenbo¤a ‹ç-D›fl Hat-
lar Terminal Binas› ve Katl› Otopark›" söyleflisi 13 Ha-
ziran Çarflamba günü fiubemiz seminer salonunda ger-
çekleflti.

Suzan Esirgen, Süleyman Bayrak ve Ahmet Yertutan ile
birlikte tasarlad›klar› projenin yar›flma sürecini de akta-
ran Çoban, o y›llarda Türkiye’de ç›kan di¤er havaliman›
yar›flmalar›ndan da söz etti. Proje sürecinin yan› s›ra uy-
gulama aflamas›na gelene kadar yaflanan süreci de ay-
r›nt›lar›yla aktaran Çoban, uygulama aflamas›n›n çok k›-
sa bir süreçte gerçekleflti¤i ve bu sebeple baz› detay-
larda problem yaflad›klar› bilgisini de izleyenlerle pay-
laflt›.

Havaliman› projelerinin kimlik ya da kimliksizlik sorun-
sal›na da de¤inen Çoban, Esenbo¤a Havaliman›’n›n ge-
nel iflleyiflini planlar üzerinden aktard›. Gelece¤e dönük
olas› revizyonlar›n önceden planland›¤› projenin kapasi-
te art›m›n›n mümkün oldu¤u bilgisi de verildi.

Proje ve uygulama aflamalar›ndan sunulan görsel mal-
zemenin zenginli¤i sunuma renk katt›.

Ankara Esenbo¤a
Havaliman› Mimar Ercan
Çoban Taraf›ndan Aktar›ld›

"Mimari Tasar›mda Çelik" söyleflisi Ç›nar Bilgin’in sunu-
muyla 20 Haziran Çarflamba günü fiubemiz seminer sa-
lonunda gerçekleflti.

Çelik konstrüksiyonun yurtd›fl›ndaki geliflim h›z›na kar-
fl›n, ülkemizde yaflanan çelik malzeme türevine ulafl›la-
bilirlik zorlu¤undan söz eden Bilgin, Türkiye’nin geliflimi-
ni de izleyenlere aktard›.

Kendi projelerinden verdi¤i örnekler ba¤lam›nda konst-
rüksiyonun proje ile uyumunu da sorgulayan Bilgin, sis-
temi detay çizimleriyle birlikte anlatt›.

Projelerini kronolojik bir düzende sunan Bilgin’in, gelifli-
mini, sorgulad›klar›n› ve buna verdi¤i cevaplar›n de¤ifli-
mini sunuflunda gözlemlemek mümkündü.

Çelik malzemenin mimari tasa›mdaki rolünün irdelendi-
¤i söylefli, etkin bir kat›l›m ile gerçekleflti.

Mimar Ç›nar Bilgin “Mimari
Tasar›mda Çelik” Söyleflisini
Gerçeklefltirdi 



Etkinlikler
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Y›lbafl›ndan bu yana yap›lmakta olan günübirlik gezileri-
mizin sonuncusunu Ayval›k – Tekne turu ile gerçeklefltir-
dik. Yaz sezonunda gerçeklefltirece¤imiz Do¤u Karade-
niz gezimizin ard›ndan sonbahar sezonunda günübirlik
gezilerimizle tekrar bir arada olaca¤›z.

24 Haziran 2007 Pazar günü 7.30’da bafllayan gezimiz-
de her zaman yapt›¤›m›z üzere yol güzergah› üzerinde
kapal› mekanlardan kurtularak a¤açlar›n alt›nda kurul-
mufl olan masalar›m›zda kahvalt› molas› verdik.

Kahvalt› sonras› Ayval›k’a hareket ederek özel tekne-
mizle tüm güzelli¤i ve berrakl›¤› üzerinde olan denize
aç›ld›k.

‹lk önce Melina adas›na sonra Karaada’ya yanaflt›k. Bu-
rada yemek müzi¤i eflli¤inde s›cak s›cak gelen bal›klar›-
m›z› doya doya yedik.

K›lavuz Adas› ile Ortunç – Adakamping aras›ndaki koya
yanaflt›k.

Herkes tertemiz koylarda bol bol yüzdü, günefllendi ve
bal›klar› ekmekle besledi.

Saat 18.30’da Limana geri dönüldü. Buraya kadar gel-
miflken o muhteflem manzaras› olan fieytan Sofras›’na
gitmemek ve meflhur Ayval›k tostu yememek olmazd›.

Herkese mutlu bir yorgunluk çökmüfltü.

Günün ard›ndan yolda mola vererek çaylar›m›z› içtikten
sonra 17-21 A¤ustos tarihleri aras›nda Karadeniz gezi-
sinde buluflmak dile¤iyle ‹zmir’e dönüldü.

Ayval›k Tekne Turu Yap›ld› Tadilat ‹stanbul 2007
Fuar›’ndayd›k
7 - 10 Haziran tarihle-
ri aras›nda düzenle-
nen Tadilat ‹stanbul
2007 Fuar›’na 8 Hazi-
ran’da ‹zmir’den yola
ç›kan üyelerimiz, 9
Haziran günü Fuar› iz-
leme olana¤› buldular.

Ayfle ATATOPRAK

Vefat halinde; 
30,000-YTL.

Kal›c› sakatl›k
halinde; 
30,000-YTL. 

Tedavi
masraflar› için; 
3,000-YTL

Üyelerimiz, aidat ödedi¤i tarih ile 31 Aral›k 2007 tarihleri
aras›nda FERD‹ KAZA S‹GORTASI 

kapsam›nda olacaklard›r.

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

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

FERD‹ KAZA S‹GORTASI yapt›r›yor

ULUSLARARASI YAPI ANKARA FUARI 
Tarih 06 – 09 Eylül 2007
Yer Alt›npark Expo Center 
Ziyaret Saatleri Hergün 11:00 - 19:30
‹letiflim www.yapiankara.com

ULUSLARARASI YAPI ‹ZM‹R FUARI
Tarih 01 - 04 Kas›m 2007
Yer Kültürpark Fuar Alan›
Ziyaret Saatleri Hergün 11:00 - 19:30
‹letiflim www.yapiizmir.com
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‹zmir’deki DEÜ ve ‹YTE Mimarl›k Fakültelerinden mezun
olan mimarl›k ö¤rencileri için düzenlenen mezuniyet töre-
ninde 2007 y›l› mezunu genç meslektafllar›m›z diplomala-
r›n› ald›lar. DEÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü’nü
birincilikle bitiren ö¤renciye ve ‹YTE Mimarl›k Fakültesi Mi-
marl›k Bölümü’nü ilk üç derecede bitiren ö¤rencilere fiu-
bemiz Yönetim Kurulu Baflkan› Tamer Baflbu¤ plaketlerini
verdi. 22 Haziran Cuma günü Kültürpark Ada Gazino-
su’nda Odam›z taraf›ndan düzenlenen mezuniyet kokteyli
gerçekleflti. Genç meslektafllar›m›z›n mezuniyetlerini kut-
luyor, baflar›l› bir meslek hayat› diliyoruz. 

Dokuz Eylül Üniversitesi ve ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden 2007’de Mezun Olan

Yeni Mimarlar Törenle Diplomalar›n› Ald›lar 

Ifl›k Özge ÖZBEK              
Halil YILDIRIM 
Asl›han fiENEL 
Nur ÖZTÜRK 
Elif ERKMEN 
Feride Burcu DURMAZ 
P›nar TUNÇKOL 
Can ASLAN 
Damla ASLAN 

Kerem fiENO⁄UL 
Fatma Müge ÖZDURAN 
Halil ‹brahim CAN 
Mustafa Erdem YA⁄CI 
Elif KAR⁄I 
Ela ÖZSO⁄UK 
P›nar ÜNVER 
‹brahim Emre ECEV‹T 
Gökçen YILMAZ 

Ural YÜCEL 
Onur ÖZDEN 
Esra GÜNEfi 
Ece YAPARO⁄LU 
Ça¤r› TAfiKIN 
Kamil DEM‹REL 
Berker KALENDER 
Burcu Fatma BAfiCI 
Emre GÜNAY 

Tu¤çe Duyunç AKGÜN 
Tu¤çe fiIK     
Ayfle Nur fiENEL 
Aydan F‹DANCI
Ülkü Aylin MAV‹O⁄LU
Selin UÇMAN
Duygu ÇA⁄LAR
Ça¤lar YILMAZ
Fatma Selin fiAH‹N
Özge SEZER

Birsen PARLAK
‹rem ONAR
Serap DEM‹R
Gönül KARAHAN
Pelin GÜLTEK‹N
Gökdemir BADUR
Halil ‹brahim ÇEL‹K
Rakibe Hande ÜNLÜ
Simge B‹L‹R
Ahmet Baki TÜRKYILMAZ

Aysu DEM‹RC‹EFE 
Güzel ‹rem ZEYT‹NO⁄LU
Batuhan TANER‹
P›nar KÖKSAL
Emre ÖZVURAL
Evin OMAR
Mert ÖZEN
‹hsan Bu¤ra EVSEN
Tu¤ba ÇOPUR

Tu¤çe Duyunç AKGÜN Bölüm Birincisi 
Tu¤çe fiIK     Bölüm ‹kincisi
Ayfle Nur fiENEL Bölüm Üçüncüsü

Asl›han fiENEL Bölüm Birincisi 

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (‹YTE)

Yeni Mezunlar›m›z
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ARK‹V projesinin amac›; uygulama ve ürünleri belgele-
riyle kay›t alt›na alarak modern mimarl›¤›m›z›n haf›zas›
olmak. 
Mimarlar ve projelere ait her türlü verinin sistematik
olarak arflivlendi¤i ARK‹V’de bu bilgilere ek olarak mi-
marl›k ofisleri, yar›flmalar, ödüller, etkinlikler, yay›nlar
ve okullara ait bilgiler de sistematik ve birbirleriyle ilifl-
kili olarak veriliyor. Proje tipleri bafll›¤›yla yap›lara fonk-
siyonlar›na göre ulafl›labilirken, kentler bafll›¤›yla her-
hangi bir yöredeki mimarl›k bilgilerine ayr›nt›lar›yla ulafl-
mak mümkün. ARK‹V’deki tüm bilgiler Türkçe ve ‹ngiliz-
ce olarak kullan›labiliyor. 

ARK‹V, modüler yap›s› sayesinde eklenen her verinin
yeniden baflka flekilde de¤erlendirilmesine olanak veri-
yor. Arkitera Mimarl›k Merkezi’nde görevli uzman mi-
marlar›n ekledikleri bilgiler yan›nda kullan›c›lar taraf›n-
dan yüklenen bilgiler de bu yeniden formatlanabilir yap›
ile veritaban›ndaki yerini al›yor. 
Tüm içeri¤in kullan›c›lar taraf›ndan tart›fl›labildi¤i ve on-
lardan gelen bilgilerle zenginleflmeyi sürdürecek olan
ARK‹V, herkesin kullan›m›na aç›k ve ücretsiz bir kaynak.
Arkitera Mimarl›k Merkezi’nin yeni mimarl›k arflivi
http://arkiv.arkitera.com adresinden ücretsiz ola-
rak takip edilebilir.

Arkitera Mimarl›k
Merkezi Cumhuriyet
Dönemi Mimarl›¤›’n›
Arkiv Projesi ile
Belgeliyor... 
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Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan:
Toplant› No. ve Tarihi : 75 19/6/2007
Toplant› Yeri : ANKARA
Karar No. ve Tarihi        : 728    19/6/2007  

Do¤al (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koflullar›na ilifl-
kin 5/11/1999 tarih ve 659 say›l› ve 14/11/2002 tarih
ve 698 say›l› ilke kararlar›n›n Koruma Yüksek kurulunda
yeniden de¤erlendirilmesi sonucunda;
Do¤al (Tabii) Sit: Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi
devirlere ait olup, ender bulunmalar› veya özellikleri ve
güzellikleri bak›m›ndan korunmas› gerekli yer üstünde,
yer alt›nda veya su alt›nda bulunan korunmas› gerekli
alanlard›r. 
Bu alanlarda yap›lacak tespit çal›flmalar›nda, alan›n özel-
li¤ine göre ilgili kurum ve kurulufllar›n görüfllerinin al›nma-
s› esast›r. 
1- I. Derece Do¤al (Tabii) Sit: Bilimsel muhafaza aç›s›n-
dan evrensel de¤eri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sa-
hip olmas› ve ender bulunmas› nedeniyle kamu yarar›
aç›s›ndan mutlaka korunmas› gerekli olan, korumaya yö-
nelik bilimsel çal›flmalar d›fl›nda aynen korunacak alan-
lard›r. 
Bu alanlarda, bitki örtüsü, topografya, silüet etkisini bo-
zabilecek, tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulama-
yaca¤›na, ancak; 
a) Kesin yap› yasa¤› olmakla birlikte, resmi ve özel kuru-
lufllarca zorunlu olan alanlarda, teknik altyap› hizmetleri
(kanalizasyon, aç›k otopark, telesiyej, teleferik, içme su-
yu, enerji nakil hatt›, telefon hatt›, do¤algaz hatt›, GSM
baz istasyonu ve benzeri) uygulamalar›n›n koruma bölge
kurulunun uygun görece¤i flekliyle yap›labilece¤ine;

Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulunun 
Do¤al (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koflullar› ‹le ‹lgili
‹lke Karar› R.G. Tarihi: 11.07.2007 Çarflamba

R.G. Say›: 26579

Bu alanlarda, do¤al kaynak suyu kullan›m›na yönelik uy-
gulamalar›n, ekolojik dengeye etkisine iliflkin Çevre ve
Orman Bakanl›¤› ve Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü-
nün görüflleri ile Üniversitelerin ilgili bölümlerince haz›r-
lanan rapor do¤rultusunda koruma bölge kurulunun uy-
gun görece¤i flekliyle yap›labilece¤ine,
b) 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› veya 1/5000
ölçekli Naz›m ‹mar Plan› do¤rultusunda haz›rlanacak
projesine göre ilgili koruma kurulundan izin almak koflu-
lu ile halka aç›k rekreasyon amaçl› günübirlik tesisler
(lokanta, büfe, kafeterya, soyunma kabinleri, wc, gezi
yolu, aç›k otopark ve benzeri) ile alan›n ve çevrenin
özelliklerinden kaynaklanan faaliyetlerin korunmas› ve
gelifltirilmesi amac›na yönelik yap›lar›n (iskele, bal›kç›
bar›na¤›, bekçi kulübesi ve benzeri) yap›labilece¤ine, 
c) Alan›n do¤al bitki dokusunu de¤ifltirmeden Orman
Genel Müdürlü¤ünün ilgili biriminden al›nacak uygun gö-
rüfl do¤rultusunda koruma kurulunca a¤açland›rmaya
izin verilebilece¤ine, 
ç) Kar ve rüzgar devrikleri, do¤al afetlerden etkilenmifl,
hastalanm›fl veya k›ymet a¤ac› olmayan a¤açlar ile or-
manlar›n bak›m› ve do¤al dengenin korunmas›n› sa¤la-
mak amac›yla Orman Genel Müdürlü¤ünün ilgili birimin-
den al›nacak teknik rapor do¤rultusunda a¤aç kesimine
koruma kurulunca izin verilebilece¤ine, 
d) Orman alanlar›nda yang›n için gerekli koruma önlem-
lerinin ilgili kurulufllarca al›nmas›na, 
e) Tafl, toprak, kum al›nmamas›na, kireç, tafl, tu¤la,
mermer, kum, maden vb. ocaklar›n aç›lmamas›na, top-
rak, curuf, çöp, sanayi at›¤› ve benzeri malzemenin dö-

Mevzuat
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külmemesine, ancak sit karar› ilan›ndan önce ruhsat al-
m›fl olan iflletmelerde sahan›n rehabilite edilerek yasal
süresi içinde ifllerinin tasfiyesine, 
f) Do¤al dengenin devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› amac›yla
ilgili kamu kurum ve kurulufllar›n›n görüflleri do¤rultu-
sunda alan›n özelli¤inden kaynaklanan faaliyetlerin ko-
ruma kurulu izni do¤rultusunda sürdürülebilece¤ine, 
g) Bu  alanlar›n  korunmas›n›  sa¤lamak  amac›na yö-
nelik,  her  türlü  bilgi verici uyar› levhalar›n›n konulma-
s›na, bu alanlardaki koruma önlemlerinin ilgili kurulufl
ve yerel yönetimlerce al›nmas›na,
¤) Mevcut tescilli ve tescilsiz yap›lar›n bak›m ve onar›m-
lar›n›n yürürlükteki ilke kararlar› do¤rultusunda yap›labi-
lece¤ine, 
2 – II. Derece Do¤al (Tabii) Sit: Do¤al yap›n›n korunma-
s› ve gelifltirilmesi yan›nda kamu yarar› gözönüne al›na-
rak kullan›ma aç›labilecek alanlard›r. 
Bu alanlarda, turizm yat›r›m ve turizm iflletme belgeli tu-
ristik tesisler ile hizmete yönelik yap›lar d›fl›nda herhan-
gi bir yap›laflmaya gidilemeyece¤ine, 
a) Kullan›ma aç›lacak bölgelerde geçici dönem yap›lan-
ma koflullar›n›n ilgili kurumlar›n görüflleri al›narak Koru-
ma Kurullar›nca belirlenmesine, bu belirlemede varsa
çevre düzeni plan› veya naz›m plan kararlar› ile arazinin
topografya, peyzaj, silüet vb. karakteristiklerinin gözö-
nünde tutulmas›na, ancak haz›rlanacak Koruma Amaçl›
‹mar Plan› kriterlerini etkileyebilecek nitelik ve yo¤unluk-
taki uygulamalara Koruma Amaçl› ‹mar Plan› yapt›r›lma-
dan izin verilemeyece¤ine, 
b) Tafl, toprak, kum al›nmamas›na, kireç, tafl, tu¤la,
mermer, kum, maden vb. ocaklar›n aç›lmamas›na, top-
rak, curuf, çöp, sanayi art›¤› ve benzeri malzemenin dö-
külmemesine, ancak sit karar› ilan›ndan önce ruhsat al-
m›fl olan iflletmelerde sahan›n rehabilite edilerek yasal
süresi içinde ifllerinin tasfiyesine, 
c) Do¤al dengenin devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› amac›yla

ilgili kamu kurum ve kurulufllar›n›n görüflleri do¤rultu-
sunda alan›n özelli¤inden kaynaklanan faaliyetlerin Ko-
ruma Kurulu izni do¤rultusunda sürdürülebilece¤ine,

ç) Mevcut tar›msal ve hayvanc›l›k faaliyetlerinin sürdü-
rülebilmesinin yan›s›ra, koruma kurulundan izin almak
kofluluyla yeni tar›msal ve hayvanc›l›k faaliyetlerinin ya-
p›labilece¤ine, 

3 – III. Derece Do¤al (Tabii) Sit: Do¤al yap›n›n korunma-
s› ve gelifltirilmesi yolunda, yörenin potansiyeli ve kulla-
n›m özelli¤i de gözönünde tutularak konut kullan›m›na
da aç›labilecek alanlard›r.

a) Bu alanlarda, kullan›ma aç›lacak bölgelerde geçici
dönem yap›lanma koflullar›n›n ilgili kurumlar›n görüflleri
al›narak koruma kurullar›nca belirlenmesine, bu belirle-
mede varsa 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan› veya
1/5.000 ölçekli naz›m plan› kararlar› ile arazinin topog-
rafya, peyzaj, silüet vb. karakteristiklerinin gözönünde
tutulmas›na, ancak haz›rlanacak Koruma Amaçl› ‹mar
Plan› kriterlerini etkileyebilecek nitelik ve yo¤unluktaki
uygulamalara Koruma Amaçl› ‹mar Plan› yapt›r›lmadan
izin verilemeyece¤ine, 

b) Mevcut tar›msal ve hayvanc›l›k faaliyetlerinin sürdü-
rülebilmesinin yan›s›ra koruma kurulundan izin almak
kofluluyla yeni tar›msal ve hayvanc›l›k faaliyetlerinin ya-
p›labilece¤ine, 

c) Do¤al peyzaj ve siluet dikkate al›narak koruma kuru-
lunca belirlenecek koflullar do¤rultusunda kum, çak›l,
tafl, maden ve benzeri malzeme al›nabilece¤ine, bu
amaçla ocak aç›labilece¤ine, toprak, curuf, çöp, sanayi
art›¤› ve benzeri dökülmemesine, 

Kurulumuzun 16/6/1997 gün ve 541 say›l›,
14/7/1998 gün ve 593 say›l›, 14/7/1998 gün ve 596
say›l›, 12/3/1999 gün ve 639 say›l›, 5/11/1999 gün
ve 659 say›l› ve 14/11/2002 gün ve 698 say›l› ilke ka-
rarlar›n›n iptal edilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan:
Toplant› No. ve Tarihi : 75 19/6/2007
Toplant› Yeri : ANKARA
Karar No. ve Tarihi        : 729 19/6/2007

An›t-Heykellere iliflkin 19/4/1996 tarih ve 441 say›l› ilke
karar›n›n yeniden de¤erlendirilmesi sonucunda;
Kentlerde, bir olay›n, kifli veya kiflilerin an›s›na adamak ve-
ya toplumsal bir kavram› simgelemek amac›yla yap›lm›fl,
bulundu¤u alan ve etraf›ndaki kentsel doku ile etkileflimi
çerçevesinde tafl›nmaz niteli¤i kazanm›fl olan an›t-heykel-
lerin kentsel birer simge özelli¤i tafl›malar› nedeniyle kültür
varl›¤› olarak gerekti¤inde konunun uzmanlar›nca haz›rla-
nacak rapor do¤rultusunda tescil edilebilece¤ine,
19/4/1996 tarih ve 441 say›l› ilke karar›n›n iptaline karar
verildi. 

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan:
Toplant› No. ve Tarihi : 75 19/6/2007
Toplant› Yeri : ANKARA
Karar No. ve Tarihi : 730 19/6/2007 

Dan›fltay 6. Dairesinin 11/11/1997 gün ve 1996/3313
esas, 1997/4875 say›l› karar› do¤rultusunda al›nan
14/7/1998 tarih ve 592 say›l› ''Yak›n Geçmiflimize Ait
Mezarl›k Alanlar›ndaki A¤açlar''a iliflkin ilke karar›n›n yeni-
den de¤erlendirilmesi sonucunda; 
Geçmiflimize ait bir sayg› ve ba¤l›l›¤›n ifadesi olan, kültür
ve/veya tabiat varl›¤› olarak tescilli mezarl›klar›m›zda yer
alan a¤açlar ve peyzajla ilgili düzenlemelerin koruma bölge
kurulunda de¤erlendirilmesi gerekti¤ine, 14/7/1998 tarih
ve 592 say›l› ilke karar›n›n iptaline karar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan:
Toplant› No. ve Tarihi : 75 19/6/2007
Toplant› Yeri : ANKARA
Karar No. ve Tarihi : 731 19/6/2007

''Cami, Mescit, Türbe vb. Kültür Varl›klar›n›n Müdahale
Biçimleri Uygulama ve Denetimi''ne iliflkin Koruma Yük-
sek Kurulunun 20/12/2005 tarih ve 711 say›l› ilke ka-
rar›n›n yeniden düzenlenmesi sonucunda;
2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanu-
nunun 3386 ve 5226 say›l› Kanunlar ile de¤iflik,
10 uncu maddesinde; Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün
idaresinde veya denetiminde bulunan mazbut ve mül-
hak vak›flara ait tafl›nmaz kültür ve tabiat varl›klar› ile
gerçek ve tüzel kiflilerin mülkiyetinde bulunan cami, tür-
be, kervansaray, medrese, han, hamam, mescit, zavi-
ye, Mevlevihane, çeflme ve benzeri kültür varl›klar›n›n
korunmas› ve de¤erlendirilmesi koruma bölge kurullar›
karar› al›nd›ktan sonra Vak›flar Genel Müdürlü¤ünce yü-
rütülür.'' 
57 nci maddesinde "Vak›flar Genel Müdürlü¤ü idare ve
denetiminde olan mazbut vak›flar›n veya mülhak vak›f-
lar›n mülkiyetindeki kültür varl›klar›n›n 3194 say›l› ‹mar
Kanununun 21 inci maddesi kapsam›na giren ruhsata
tâbi olmayan tadilat ve tamiratlar›, özgün biçim ve mal-
zemeye uygun olarak Vak›flar Genel Müdürlü¤ünce yap-
t›r›l›r." 

Kültür Ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Yüksek Kurulunun An›t-Heykeller ‹le
‹lgili ‹lke Karar› R.G. Tarihi: 11.07.2007 Çarflamba

R.G. Say›: 26579

Kültür Ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Yüksek Kurulunun Kültür
Ve Tabiat Varl›¤› Olarak Tescilli
Mezarl›k Alanlar›ndaki A¤açlar ‹le
‹lgili ‹lke Karar› R.G. Tarihi: 11.07.2007 Çarflamba

R.G. Say›: 26579

Kültür Ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Yüksek Kurulunun Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü ‹dare Ve Denetiminde
Olan Cami, Mescit, Türbe Vb. Kültür
Varl›klar›n›n Müdahale Biçimleri
Uygulama Ve Denetimi ‹le ‹lgili ‹lke
Karar› R.G. Tarihi: 11.07.2007 Çarflamba

R.G. Say›: 26579

Mevzuat
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hükümleri yer almaktad›r.
Bu hükümler çerçevesinde; 
1) Vak›f kökenli an›tsal yap›lar›n fonksiyon de¤ifliklikle-
rinde varsa vakfiye veya vakfiye yerine geçen hüccet,
berat, ferman gibi belgeler veya vak›f senetlerinde yaz›-
l› fonksiyonlara uyulmas›na özen gösterilmesine, 
2) Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün idare ve denetiminde
bulunan tescilli kültür varl›klar› ile gerçek ve tüzel kifli-
lerin mülkiyetinde bulunan tafl›nmazlarda (köy cami ve
mescitleri dahil) yap›lacak uygulamalar›n; 
o Koruma bölge kurullar›nca tafl›nmazlar›n, kültür varl›-
¤› olarak tescillerinin de¤erlendirilmesinde tafl›nmaz›n
tarihi, mimari, estetik, mahalli ve sanat tarihi aç›s›ndan
de¤erinin bütün olarak göz önüne al›nmas›na, 
a) Koruma bölge kurulunca, bu kriterler kapsam›nda
tesciline gerek görülmeyen tafl›nmazlar›n, (köy cami ve
mescitleri dahil) 2863 say›l› Kanun kapsam›na dahil ol-
mad›klar› için haklar›nda uygulamaya yönelik herhangi
bir kurul karar› al›namayaca¤›na, ancak sit alan›nda bu-
lunmas› halinde uygulamaya yönelik projenin koruma
bölge kurulunda de¤erlendirilmesine,
b) Tesciline gerek görülen tafl›nmazlar›n (köy cami ve
mescitleri dahil) yap›lacak tadilat ve tamirat d›fl›ndaki
müdahalelerin koruma bölge kurullar›nca de¤erlendirile-
rek, koruma bölge kurulu karar› do¤rultusunda uygula-
ma yap›labilece¤ine,
c) Tescili yap›lan cami ve mescitlerin (köy cami ve mes-
citleri dahil); 
• Yap›ya bitiflik olarak ve harimlerinde meflruta, dükkan
ve kulübe gibi eklemeler yap›lamayaca¤›na, 
• Son cemaat mahallerinin camekanla kapat›lamayaca-
¤›na, 
• Abdest alma yeri vb. yerlerde yap›sal ve görsel aç›dan
geleneksel dokuyu tahrip edecek yeni malzemelerin kul-

lan›lamayaca¤›na,

• Minarelere ve kubbe çevrelerine özellikle yap›y› tahrip
eden elektronik malzeme (hoparlör ve modern ayd›nlat-
ma armatürleri gibi) elemanlar›n konulamayaca¤›na, an-
cak paratoner, kandillik ve mahya gibi özgün biçim ve
malzemeye uygun tesisin yap›labilece¤ine, 

• Minarelerde fiziksel tahribata neden olan ses düzeni
yap›lmamas›na, eskiden var olanlar›n yeni onar›mlar s›-
ras›nda kald›r›larak yap›n›n orijinal durumuna getirilme-
sine, 

• 2863 say›l› Kanun gere¤ince tescilli tafl›nmazlarda,
›s›tma sisteminin yap›l›p yap›lamayaca¤›na ilgili koruma
bölge kurulunca karar verilebilece¤ine, bunlardan sulu
veya kuru sistemli yerden ›s›tmal› kalorifer tesisat›n›n,
yap›n›n özgün döflemesi ve ›s›nmadan dolay› olumsuz
etkilenebilecek  iç  süsleme  elemanlar›  (çini, kalem ifli
vb.)  dikkate al›narak koruma bölge kurulunca de¤erlen-
dirilmesine, ›s›tma tesisat› projesinin koruma bölge ku-
rulunca onaylanmas›ndan sonra uygulamaya geçilebile-
ce¤ine,

• An›tsal yap›larda gerçeklefltirilen proje ve ruhsat ge-
rektiren esasl› onar›mlar› belirtmek amac›yla yap›lara
onar›m kitabesi konulmas›na, bu kitabelerin malzeme,
flekil, yaz› ölçüsü, yaz› stilinin ve kitabenin kapsam›nda-
ki metni gösteren bilgilerin onar›m projesi ile birlikte il-
gili koruma bölge kurulunun onay›na sunulmas›na,

d) Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün idare ve denetiminde
bulunan tescilli I. grup yap›lar›n tadilat ve tamiratlar›n›n
Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolar›, Proje Bürolar›
ile E¤itim Birimlerinin Kurulufl, ‹zin, Çal›flma Usul ve
Esaslar›na Dair Yönetmelik hükümleri do¤rultusunda
yap›lmas›na,    

Kurulumuzun 20/12/2005 tarih ve 711 say›l› ilke kara-
r›n›n iptaline, karar verildi.
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Sempozyum

IAPS-CSBE çal›flma a¤› taraf›ndan ulusal ‘kültür ve mekan toplant›lar›’ dizisi bafllat›lm›fl-
t›r. KENT, KÜLTÜR ve KONUT konulu ilk sempozyum, Bahçesehir Üniversitesinin evsahi-
pi¤linde, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlar Odas› ve Arkitera iflbirli¤i ile 12-14 Aral›k
2007’de yap›lacakt›r. 

Efl baflkanl›¤›n› Prof. Dr. Hülya Turgut Y›ld›z ve Prof. Dr. Ahmet Eyüce’nin yapt›¤› sempoz-
yum iki ana tema üzerine odaklanm›flt›r. Bunlardan ilki, her fleyin h›zla de¤iflti¤i, küresel
iliflkilerin gündeme geldi¤i günümüzde yerel ve küresel geliflmelerden ve neo-liberal eko-
nomik politikalardan h›zla etkilenen kentlerin mekansal yap›s›n›n bu süreçte nas›l etkile-
nip, flekillendi¤ini ortaya koymakt›r. ‹kinci tema ise günümüz kentsel mekan dinamikleri-
nin konut çevrelerine ve kavram›na yans›mas›n›n tan›mlanmas› ve de¤erlendirilmesidir. 

Bildiri özetleri için son kabul tarihi 10 A¤ustos 2007’dir.

‹letiflim Adresi:
Dr. Göksenin ‹nalhan, IAPS-CSBE Network Sekreteryas› 

IAPS-CSBE Network
‹stanbul Teknik Üniversitesi, 
Mimarl›k Fakültesi Taflk›flla, Taksim 80901 
‹stanbul
faks: 0 212 244 92 43 
e-mail: space@itu.edu.tr

IAPS Web Sayfas›: http://www.iaps-association.org/Culture/info.htm

Kültür ve Mekan Toplant›lar› 
KENT, KÜLTÜR VE KONUT      

Bahçeflehir Üniversitesi - ‹stanbul 
12-14 Aral›k 2007

ulusal sempozyum: 1



3. Uluslararas› Rotterdam Mimarl›k Bienali 

Kentlerimizin gelece¤i nedir ve
bu konuda mimarlar ve kentsel
tasar›mc›lar olarak ne gibi rolle-
rimiz vard›r? 2007 Uluslararas›
Rotterdam Bienali (IABR) kapsa-
m›nda aç›lacak olan pek çok
sergi "Güç: Ça¤dafl bir Kent Ya-
ratmak" temas›ndan hareketle
bu sorulara cevaplar arayacak.
Bu sene üçüncüsü düzenlene-
cek olan bienallin küratörlü¤ünü
mimarl›k ve kentsel tasar›m ala-
n›nda post-doktora programlar›y-
la ünlü Berlage Enstitüsü üstle-
niyor. 

Yeni jenerasyon mimarlar›n› he-
def alan bienalde yeni mimarlar

taraf›ndan ve onlar için tasarlanm›fl iki ana sergi ön plana ç›k›yor. Bunlardan birincisi "Visionary Power"da (Öngö-
rüsel Güç) 15 uluslararas› genç mimarl›k ofisinin Sao Paulo, Ceuta, Johannesburg gibi pek çok farkl› kent için su-
nacaklar› tasar›m öngörüleri yer alacak. ‹kinci sergide, International Master Class’da (Uluslararas› Master S›n›f›)
ise mimarl›k ö¤rencilerine Rotterdam’›n güney bölgesi için prototip yap› tasarlamalar› için flans verilecek. Di¤er
sergi bafll›klar› ise New Dutch City (Yeni Hollanda Kenti), A Beter World-Another Power (Bir Baflka Dünya-Baflka
Güç), Form & The City (Form ve Kent). 

Bienal, asl›nda Rotterdam 2007: City of Architecture (Rotterdam 2007: Mimarl›k Kenti) kapsam›nda kent ölçe¤in-
de sürdürülen ve tüm seneye yay›lan etkinlikler program›n›n yaln›zca küçük bir bölümünü oluflturuyor. OMA tara-
f›ndan tasarlanan Rotterdam Kunsthal binas› ve Jo Coenen taraf›ndan tasarlanan Hollanda Mimarl›k Enstitüsü’nde
gerçeklefltirilecek bienal, 24 May›s 2 Eylül tarihleri aras›nda ziyaret edilebilecek. 

‹letiflim Adresi: http://www.biennalerotterdam.nl
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Bienal

24 May›s - 2 Eylül 2007, Rotterdam
http://www.biennalerotterdam.nl 
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Yar›flma

Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi taraf›ndan
geleneksel olarak her sene düzenlenen foto¤raf yar›fl-
mas›n›n dokuzuncusu bu y›l gerçeklefltirilmektedir. Her
y›l Ekim ay›n›n ilk pazartesi günü, "Dünya Mimarl›k Gü-
nü" olarak kutlanmaktad›r. Tüm dünyada ayn› tema çer-
çevesinde gerçeklefltirilen gün, ‹stanbul Büyükkent fiu-
besi taraf›ndan Mimarl›k ve Kent fienli¤i ad› alt›nda bir
haftaya yay›larak kutlanmaktad›r. 2007 y›l›nda gerçek-
lefltirilecek bu haftan›n temas› "Cumhuriyet Dönemi Mi-
mari Miras›" olarak belirlenmifltir.

Yar›flma Koflullar›:

• Yar›flmaya, Cumhuriyet Döneminde yap›lm›fl yap›lara
ait en çok 6 adet olmak üzere, 5x5 cm. caml› çerçeve-
ye konulmufl "35 mm renkli saydam" veya uzun kenar›
40 cm. olacak flekilde 300 dpi çözünürlükte tif ya da
jpeg format›nda ve (CMYK olarak düzenlenmifl) dijital fo-
to¤raf ile Seçici Kurul ve Ajanda Yay›n Kurulu d›fl›nda
herkes kat›labilir. 

• Daha önce ödül alm›fl ve yay›mlanm›fl foto¤raflar ile
bu foto¤raflar›n deklanflör farkl›l›¤› içerenleri yar›flmaya
kat›lamaz. Kat›l›p ödül alm›fl olsa dahi ödül geri al›n›r.
Kat›l›mc›lar yar›flma koflullar›n› kabul etmifl say›l›rlar.

• Kimlik: Foto¤raf çerçevesinin do¤ru bak›fl yönünde sol
alt köflesinin renkli bir nokta ile iflaretlenmesi ve arka
yüzüne kat›l›mc›n›n 6 rakamdan oluflan rumuzunun, fo-
to¤raf ad›n›n ve foto¤raf numaras›n›n yaz›lmas› gerek-
mektedir. 

• Kat›l›m formunda kat›l›mc›n›n aç›k kimli¤i ve iletiflim
bilgilerinin yan› s›ra her foto¤raf için yer, tarih ve konu-
nun k›sa bir aç›klamas› mutlaka yer almal›d›r. Kat›l›m
formu doldurulduktan sonra bir zarfa konarak zarf›n üze-
rine sadece rumuz yaz›lmal›d›r.

• Foto¤raflar›n Gönderilmesi: Foto¤raflar›n ve kat›l›m
formunun bulundu¤u zarf, postada zarar görmeyecek
flekilde paketlenerek baflvuru adresine gönderilebilece-
¤i gibi elden de teslim edilebilir. Postadaki olas› gecik-
me, hasar ve kay›plardan Mimarlar Odas› sorumlu tutu-
lamaz.

Yar›flma Takvimi:
Duyuru : 09 May›s 2007 
Son Kat›lma Tarihi : 01 A¤ustos 2007 
Seçici Kurul De¤erlendirmesi : 15 A¤ustos 2007 
Sonuçlar›n Aç›klanmas› : 20 A¤ustos 2007 
Ödül Töreni ve Sergi Aç›l›fl› : 01 Ekim 2007, (17:00)
Foto¤raflar›n ‹adesi : 27 fiubat 2008

Seçmeler: Ajanda Yay›n Kurulunun yar›flmaya kat›lan fo-
to¤raflar aras›nda (temaya uygunluk ve Türkiye ile s›n›r-
l›l›k aç›s›ndan) yapaca¤› ön elemenin ard›ndan Belgesel
Film Yönetmeni Hilmi Etikan, Mimar ve Foto¤raf Sanat-
ç›s› Aras Neftçi, Mimar ve Foto¤raf Sanatç›s› ‹lterifl Te-
zer, Mimar Güven Birkan ve Foto¤raf Sanatç›s› fieniz
Kabaday›’dan oluflan Seçici Kurul taraf›ndan 41 adet
foto¤raf 2007 ajandas› için seçilecektir.

Telif: Ajanda için seçilen 41 adet foto¤raf, ajanda d›fl›n-
da çeflitli yöntemlerle ço¤alt›lm›fl olarak yar›flma sergi-
sinde ve sergi duyurusunda, ayr›ca Mimarlar Odas›’n›n
öngörece¤i kendisine her türlü yay›n ve etkinlikte isim
belirtilerek tan›t›m amaçl› kullan›labilecektir.

Ödüller: Ajandan›n kapa¤› ve içinde kullan›lacak bütün
foto¤raflar için 200 YTL. ödülün yan› s›ra tüm kat›l›mc›-
lara "Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi Kültü-
rel Katk› Belgesi" verilecektir.

‹letiflimAdresi: http://www.mimarist.org

‹stanbul Büyükkent fiubesi 2008 Y›l› Ajandas› Foto¤raf
Yar›flmas›: "Cumhuriyet Dönemi Mimari Miras›"
Teslim Tarihi: 01.08.2007
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Yar›flma

Kat›l›m fiartlar›:
Yar›flma flartnamesi ve ekleri 75,00 -YTL  karfl›l›¤›nda
raportörlük adresinden bizzat temin edilebilir. Ayr›ca,
yar›flma ücretinin Vak›fbank Eskiflehir fiubesinin (020)
2076225 nolu hesab›na yat›r›ld›¤›na dair ve üzerinde
yar›flmac›n›n isim ve adres bilgilerini içeren dekontun
yar›flma raportörlü¤üne fakslanmas› durumunda flartna-
me ödemeli olarak belirtilen adrese gönderilecektir.

Ödüller: 
1.Ödül : 35.000,00 -YTL.
2.Ödül : 30.000,00 -YTL.
3.Ödül : 25.000,00 -YTL.
Sat›nalma : 10.000,00 –YTL (10 adet)

ETO Hizmet Binas› Fuar-Sergi ve Kongre Merkezi ile
Sosyal Tesisleri Mimari Proje Yar›flmas› 
Teslim Tarihi: 21.08.2007

Yar›flma Takvimi:
Yar›flman›n ‹lan› : 12.06.2007                    
Kay›tlar›n Bafllamas› : 12.06.2007                    
Sorular ‹çin Son Gün : 02.07.2007 (Saat:17.00)
Kay›tlar›n Kapanmas› : 21.08.2007                    
Projelerin Teslimi : 21.08.2007(Saat:19.00)        
Jüri De¤erlendirme Çal›flmalar›  : 25.08.2007 
Sonuçlar›n ‹lan› : 02.09.2007                   
Jüri:
Dan›flman Jüri Üyeleri: 
Cemalettin SARAR, Eskiflehir Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›

Erdin EROL Mimar, Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd.

Erman GÖLET ‹nflaat Müh., ‹nflaat Mühendisleri Odas› Eskiflehir fib. Bflk.

Halit HALAÇ Y. Mimar, Mimarlar Odas› Eskiflehir fib.Bflk. 

Asli Jüri Üyeleri:
Hasan ÖZBAY ADMMA, ODTÜ, Y.Mimar

Nesrin YATMAN AZMMO, ODTÜ, Y.Mimar

Mürflit GÜNDAY ADMMA, Mimar

Semra UYGUR ODTÜ, Y.Mimar

Atilla ESER ‹TÜ, ‹nflaat Y.Mühendisi

Yedek Jüri üyeleri:
‹lhan KESMEZ Gazi Ünv., Y.Mimar

Mahmut DURMUfi ‹TÜ, Mimar

Ayd›n AKKAYA ADMMA, ‹nflaat Mühendisi 

Raportörler:
Akif  YILMAZ  OGÜ, GÜ, Y.Mimar

Emel AKDEM‹R fiehir Planc›s›, Eskiflehir Odunpazar› Bel. ‹mar

Md. Planlama Servisi

Emel CEL‹LO⁄LU Eskiflehir Ticaret Odas› Yaz› ‹flleri Servisi 

‹letiflim Adresi: http://www.etonet.org.tr
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Yar›flma

Antik ça¤lardan bugüne kadar önemini koruyan insanlar› bulufltu-
ran, konuflturan çeflitli olaylara flahitlik eden, sevindiren, üzen ma-
halle ölçe¤indeki küçük ve sevimli, kent ölçe¤inde kimi zaman
abart›l›, bireyleri ezen veya bireyi kendini yaln›z hissettiren alanlar-
d›r meydanlar. Bu alanlarla insanlar aras›ndaki iliflkileri do¤al ve
abart›s›z olarak vurgulamak, meydan›n m› insan›, yoksa insan›n m›
meydan› etkiledi¤ini ortaya koymak bu yar›flman›n as›l amac›d›r.

Yar›flma tek kategori bask› dal›nda olacak, renkli bask› foto¤raflar
kabul edilecektir.

Kat›l›m ücretsizdir. Yar›flma seçici kurul üyeleri ve birinci derecede-
ki yak›nlar› d›fl›nda amatör - profesyonel tüm sanatç›lara aç›kt›r.
Adaylar en fazla 4 adet foto¤raf ile kat›labilir.

Renkli bask›lar paspartusuz ve herhangi bir yüzeye yap›flt›r›lmam›fl
olacakt›r. Daha önce ödül alm›fl yap›tlar yar›flmaya kat›lamaz.

Yar›flmaya kat›lacak foto¤raflar›n k›sa kenar› 20 cm. den k›sa,
uzun kenar› 40 cm. den uzun olmayacakt›r.

Mimarlar Odas› Konya
fiubesi 2. Ulusal
Foto¤raf Yar›flmas›:
“Meydan ve ‹nsan”

Yar›flma Takvimi:
Son kat›l›m tarihi :01.10.2007
Seçici kurul de¤erlendirmesi :03.10.2007
Sergi ve ödül töreni        :06.10.2007
Yap›tlar›n geri gönderim tarihi :09.11.2006
Sergi ve ödül töreni: Konya Mimarlar Odas›
saat 14:00

Seçici Kurul: 
Metin Berk ‹ç Mimar, Foto¤raf Sanatç›s› 

Derya Demirhan KONFAD Yönetim Kurulu Üyesi

Faruk Ertunç Mimar, Foto¤raf Sanatç›s›

M.Serdar IfiIK Mimar, Mim. Od. Konya fib. Bflk.

M.Reflat Sümerkan Mimar, Foto¤raf Sanatç›s›

Ödüller:
Birinci : 1.500 YTL + plaket + dergi
‹kinci : 1.000 YTL + plaket + dergi
Üçüncü :    750 YTL + plaket + dergi 
Mansiyon (3 adet):500 YTL + plaket + dergi

‹letiflim Adresi:
www.konyamimod.org.tr
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Mimarlar Odas› tara-
f›ndan 2001 y›l›ndan
beri her iki y›lda bir dü-
zenlenen Mimarl›k ve
E¤itim Kurultaylar›’n›n
dördüncüsü, 7–9 Ka-
s›m 2007 tarihleri ara-
s›nda Orta Do¤u Tek-
nik Üniversitesi Mimar-
l›k Fakültesi’nin evsa-
hipli¤inde gerçekleflti-
rilecektir. "Mimarl›k ve
E¤itimi / Süreklilik ve
De¤iflim" temas› ile
gerçeklefltirilecek 4.
Kurultay’da, önceki ku-
rultaylar›n birikim ve
deneyiminden yola ç›-
k›larak, benzer bir an-
lay›flla, mimarl›k mes-
le¤i ve e¤itimiyle ilgili
güncel konulara odak-
lan›lacakt›r. 

Yar›flman›n Kapsam›

Yar›flmada, mimarl›k ö¤rencilerinin "SÜREKL‹L‹K" ve
"DE⁄‹fi‹M" kavramlar›ndan birinin ya da ikisinin mimar-
l›k ortam›nda neleri ça¤r›flt›rd›¤›, gerek M‹MARLIK E⁄‹T‹-
M‹ gerek YAPILI ÇEVRE için neleri ifade etti¤i, SÜREKL‹-
L‹K ve DE⁄‹fi‹M için mimarl›k e¤itiminin kazand›rmas›
gereken bilgi, kavray›fl ve tutumlar›n neler olmas› gerek-
ti¤i konusundaki düflüncelerini çizgiler, renkler ve söz-
cükler arac›l›¤›yla paylaflmas› amaçlanmaktad›r.

Yar›flma Takvimi

Yar›flman›n ilan›                     : 25 Haziran 2007
Posterlerin elden teslimi veya posta 
/kargo arac›l›¤›yla sekreteryaya 
ulaflmas› için son gün : 1 Ekim 2007 
Jüri de¤erlendirmesi : 5 Ekim 2007
Sonuçlar›n ilan› : 10 Ekim 2007
Posterlerin sergilenmesi : 7-9 Kas›m 2007
Ödül töreni : 7 Kas›m 2007 

Posterlerin, en geç 1 Ekim 2007 tarihinde saat 19:00’a
kadar elden veya posta/kargo yoluyla yar›flma sekreter-
yas›na ulaflt›r›lm›fl olmas› gerekmektedir. Kargo ya da
postadaki gecikmelerden kat›l›mc›lar sorumludur.

Ödüller

1. Ödül     : 1.500 YTL 
2. Ödül     : 1.000 YTL 
3. Ödül     : 750 YTL 
Özendirme Ödülü   : 500 YTL (5 adet)

* Yar›flmada, Üçüncülük Ödülü ve iki adet Özendirme
Ödülü Yap›-Endüstri Merkezi taraf›ndan karfl›lanacakt›r. 

Jüri Üyeleri

Almula KÖKSAL Yrd. Doç. Dr.,YTÜ

Burçin KUZ Ö¤renci, YTÜ

Emel AKÖZER Doç. Dr., ODTÜ

Hikmet GÖKMEN Doç. Dr., DEÜ

Meltem fiAHESER Ö¤renci, ODTÜ

Metin AYGÜN Mimar

Nur ES‹N Prof. Dr., ‹TÜ

‹letiflim Adresi: Gözde KARAGÖZ   www.mo.org.tr/mek

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› IV, 
M‹MARLIK Ö⁄RENC‹LER‹ POSTER YARIfiMASI
Mimar l › k  v e  E ¤ i t im i  /  S ü r ek l i l i k  v e  De¤ i fl im

Yar›flma



TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiu-
besi taraf›ndan 15 Mart 2007 tarihinde TMMOB
Mimarlar Odas› Yar›flmalar Yönetmeli¤i kapsa-
m›nda ilan edilen "Kemal Türkler Ulusal ve Tek
Aflamal› An›t Mezar Tasar›m› Yar›flmas›" için ka-
t›lan 79 proje üzerinde jürinin 2-3 Haziran 2007
Pazar günü yapt›¤› de¤erlendirme sonuçlar› afla-
¤›daki gibidir:

1.Ödül: Meliha SÖZER‹ (Marmara Üniversitesi Heykel Bölümü)

2.Ödül: Nalan YERL‹BUCAK  (Marmara Ü. Heykel Bölümü, Hey-

keltrafl)

Kemal Türkler An›t Mezar› Ulusal ve Tek Aflamal› Proje
Yar›flmas› Sonuçland›
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3.Ödül: Nimet AYDIN  (Y.Mimar-GÜ-ODTÜ)

Yard›mc›lar: Mevlüde GERVAN (Mimar-KTÜ), Ali DÜZDA⁄ (Mimar-‹TÜ), Seda
AYDIN (Mimar-KTÜ), Kurmu ALPAYDIN (Mimar-Anadolu Ü.), Gülcan KAYA (Mi-

mar-Gazi Ü.), Tu¤rul BÜYÜKKÖKEN (Mimar-Selçuk Ü.), Ebru ÖZTÜRK (Mimar-

Anadolu Ü.), Kezban Düzda¤ (P.Mimar›-Ankara Ü.)

Eflde¤er Mansiyon 1: Deniz Günzat IfiIK (Mimar-Erciyes Ü.)

Eflde¤er Mansiyon 2: Ça¤dafl ERÇEL‹K (MSÜ-Heykel Bölümü)

Eflde¤er Mansiyon 3: Hüseyin YÜCE (DGSA-Heykel Bölümü)  

Eflde¤er Sat›nalma 1: Hüseyin SUNA (MSGSÜ-Heykel Bölümü) 

Eflde¤er Sat›nalma 2: Orhan ÖZGÜNER (Y.Mimar –GSA)

Eflde¤er Sat›nalma 3: Levent BALCI (Mimar-GÜ.MMF), Harun KARABU-
LUT (Mimar-SDÜ.MMF)

Eflde¤er Sat›nalma 4: Nazmiye ÖZTÜRK (Y. Mimar- YTÜ)
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Sonuçlanan Yar›flma
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Sonuçlanan Yar›flma

1.ÖDÜL: 
Proje Müellifleri: Özgür TOP Mimar, Kahraman
KARTAL Mimar, ‹skender Hüseyin KULU Mimar,

Bar›fl EKMEKÇ‹ Peyzaj Mimar› 

Yard›mc›: Emre YOLCU ‹ç Mim.Ö¤r. 

2.ÖDÜL 
Proje Müellifleri: Savafl EK‹NC‹ Y.Mimar, Abril
ÖTKÜNÇ Y.Mimar, Aybike AV‹NAL Y.Mimar 

Yard›mc›lar: Akif Fuat ALAGÖZ Mim.Ö¤r. 

Dan›flmanlar: G.fieyma T‹RYAK‹O⁄LU Peyzaj Mi-

mar›, Tulin KIRBAfi ‹nfl.Müh., Mehmet EROL
Elk.Y.Müh., Devrim GÜRSEL Mah.Müh. 

3.ÖDÜL
Proje Müellifleri: Nevzat O¤uz ÖZER Mimar,

Y.Doç.Dr.,  Yasemen SAY ÖZER Mimar, Y.Doç.Dr., 

Yard›mc›lar: Pelin DÜfiTEGÖR Mimar, Arman YA-
fiA Mimar, Rüstem ÇAKMAKLI Ö¤renci, Yasemen
SAY ÖZER Mimar, Y.Doç.Dr. 

Dan›flmanlar: Serkan SOY Peyzaj Mimar›, Attila
BAYBURA Elk.Y.Müh., Ayd›n ACEM‹ Mah.Müh., Meh-
met Selim ÖKTEN ‹nfl.Müh.

Antalya Büyükflehir Belediyesi Konyaalt› Do¤a ve Kültür Park›
Alan› Mimari ve Çevre Düzenleme Proje Yar›flmas› Sonuçland›

1.MANS‹YON 
Proje Müellifleri: Nimet AYDIN Y.Mimar, Kezban DÜZDA⁄ Peyzaj Mimar› 

Yard›mc›lar: Tu¤rul BÜYÜKKÖKEN Mimar, Ali DÜZDA⁄ Mimar, Kumru
ALPAYDIN Mimar, Mevlüde GERVAN Mimar, Seda AYDIN Mimar, Gül-
can KAYA Mimar, Ebru Gökçe ÖZTÜRK Mimar, Pelin ALTÜRK Mimar 

2.MANS‹YON 
Proje Müellifleri: Burak PELENK Mimar, Ceren KERP‹Ç Mimar, Ümmü
GÜNDÜZ Mimar 

Yard›mc›lar: Seda KURT, Zeynep GÜNGÖR, Bora Yasin ÖZKUfi  
Dan›flmanlar: Nisa TURNA Peyzaj Mimar›, Yavuz KAYA ‹nfl.Müh., Salim
KARATAfi Elk.Müh., Mutlu PALALAR Mak.Müh. 

3.MANS‹YON 
Proje Müellifleri: Seçil YAVUZ  Mimar, Mehmet Can GÜNAY Mimar,

Selim TABAK  Mimar, ‹smail Cem ÖZEN Mimar 

Yard›mc›lar: Kamil Bora YORULMAZ Mimar

Dan›flmanlar: Özgür B‹NGÖL Dr.Mimar, Ferhat SIRCAN Peyzaj Mimar›,

Burak DURMAZ Mak.Y.Müh., S.Çiçek ÖZEN ‹nfl.Müh., Orkun GÜNDÜZ
Elk.Y.Müh. 

4.MANS‹YON 
Proje Müellifleri: Nail ATASOY Mimar 

Yard›mc›lar: Hülya TUNCER Mimar, Çi¤dem YÜKSEK Teknik Ressam,

Özgür EMEK Teknik Ressam, Aytu¤ YÖRÜK AMEML, Tayfun TERCAN
‹ç.Mim.Ö¤r., Bora ÖRKEN ‹nfl.Tek.

Dan›flmanlar: Ayflegül GÜNAYDIN Peyzaj Mimar›, Deniz ATASOY Mimar,

Rana D‹R‹N Mimar, Ramon SASTRE Prof.Dr., Ak›n AKINCI ‹nfl.Müh., Hik-
met DEM‹R Elk.Müh. 

5.MANS‹YON 
Proje Müellifleri: Derya EK‹M ÖZTEPE Y.Mimar, Ozan ÖZTEPE Y.Mimar 

Yard›mc›lar: Serhat KELEfiO⁄LU Mimar, Altu¤ COfiKUNER Mimar 

Dan›flmanlar: Kaya KIZILKAYA Peyzaj Mimar›, Metin SICAKYÜZ
Elk.Müh., Feyzi MARZ‹O⁄LU ‹nfl.Müh., Mukadder GÜLTEK‹N Mak.Müh.
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Haber

Bu sene 1 Ekim 2007 tarihinde kutlanacak olan Dünya
Mimarl›k Günü temas› UIA taraf›ndan "S›f›r Emisyonlu
Mimarl›¤› Aktarmak" (Transmitting Zero CO2 Emission
Architecture) olarak belirlendi. "Güvenli Kent, Adil Kent-
tir" temas›n› belirleyen Dünya Habitat günü ile efl za-
manl› olarak kutlanacak Dünya Mimarl›k Günü temas›,
mimarlar›n, bina ve kentlerin tasar›m, yap›m ve kullan›-
m›nda karbondioksit emisyonunu önemli derecede
kontrol ederek bu oran› düflürme potansiyelini vurgula-
may› hedefliyor. Kentler üzerinde at›k gazlar›n birikimi
ile oluflan sera etkisinin ve CO2 emisyonunun %50si
inflaat ve ulafl›m sektörlerinden kaynaklan›yor.

Bu nedenle mimarlar gelecek nesillere iklim ve do¤al
döngüsü bozulmam›fl sa¤l›kl› ve sürdürülebilir çevreler
b›rakmakla yükümlüler. Karbondioksit emisyonuna kar-
fl› çal›flmalara kat›lan pek çok üye birimin yan› s›ra UIA,
Dünya Mimarl›k Günü’nde mimarlar taraf›ndan gelifltiri-
len bu ekolojik duyarl›l›¤› vurgulamay› amaçl›yor. 

‹letiflim Adresi: uia@uia-architectes.org

Dünya Mimarl›k Günü
Temas›: S›f›r Emisyonlu
Mimarl›¤› Aktarmak

Birleflmifl Milletler taraf›ndan her Ekim ay›n›n ilk Pazar-
tesi günü kutlanan Dünya Habitat Günü, insan yerleflim-
lerinin durumu ve herkesin bar›nma hakk› üzerine dü-
flünmeyi amaçlarken içinde yaflad›¤›m›z do¤al habitat
ve ortam›n herkesin ortak sorumlulu¤u oldu¤unu hat›r-
latmay› hedefliyor. Bu sene 1 Ekim 2007 tarihinde Hol-
landa’n›n Lahey ve Meksika’n›n Monterrey kentlerinde
düzenlenecek önemli etkinliklerle kutlanacak olan Dün-
ya Habitat Günü’nü için belirlenen tema ise "Güvenli
Kent, Adil Kenttir". Kentlerdeki güvenilirlik ve emniyet;
sosyal adalet, kentsel suç ve fliddet, zorunlu evden ç›-
kart›lma ve göç gibi konular çerçevesinden tart›fl›rken
do¤al ve insan kaynakl› afetlere de de¤inilecek. 
‹letiflim Adresi: http://www.unhabitat.org

Mimarlar Odas› Anma Prog-
ram› etkinlikleri çerçevesin-
de ve Vak›flar Genel Müdür-
lü¤ü’nün kapsaml› deste¤iy-
le sürdürülen, Mimar Kema-
leddin’in Bayezid Camii Ha-
ziresi’nde bulunan mezar›

Can Çinici’nin özgün tasar›m› ile düzenlenmifl, yürütülen
çal›flmalar sonucunda ayr›cal›kl› bir kimli¤e kavuflturul-
mufltur. Mezar an›t›n›n aç›l›fl›, mimar›n ölüm y›ldönümü
olan 13 Temmuz, Cuma günü, Bayezid Camii Hazire-
si’nde bulunan mezar› bafl›nda düzenlenen anma etkin-
li¤i ile gerçeklefltirildi.

Mimar Kemaleddin Bey'in
An›t Mezar› Tamamland› 

Dünya Habitat Günü:
“Güvenli Kent, Adil Kenttir”
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Haber

Alsancak'taki tarihi Havagaz› Fabrikas› yaklafl›k 150 y›l
önce Frans›zlar taraf›ndan infla edilmiflti. Y›llarca hiz-
met veren fabrika, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ile tek-
rar hayata dönüyor.

Tescilli yap›lar›n korunaca¤› projede, yap›lar asl›na uy-
gun olarak restore edilecek. Gençlik Merkezi olarak ifl-
levlendirilecek yap›lar bütünü içerisinde; sergi salonla-
r›, sanat atölyeleri, okuma salonu, sat›fl birimi, idari bi-
na ve kafeterya yer alacak.

Tarihi Havagaz› Fabrikas›’n›n
Restorasyonu Bafllad›

‹zmir Kufl Cenneti'nin Yaban
Hayat› Koruma Sahas›
Statüsü Kald›r›ld› 
Dünyadaki en önemli sulak alanlardan birisi olan ve
238 kufl türüne ev sahipli¤i yapan ‹zmir Kufl Cenne-
ti'nin, 1994 y›l›ndan bu yana sahip oldu¤u ''Yaban Ha-
yat› Koruma Sahas›'' statüsü kald›r›ld›. 

‹zmir Kufl Cenneti'nin, Çevre ve Orman Bakanl›¤› kara-
r› ile bölgenin birden fazla koruma statüsüne sahip ol-
mas› gerekçe gösterilerek "Yaban Hayat› Koruma Sa-
has›" statüsünün kald›r›ld›¤› belirtildi. 



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 30

Haber

TBMM'nin 2007 yasama y›l›n›n bitimine yak›n,
03.06.2007 tarihinde 5685 say› ile "Mera Kanunu'nda
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun" ad› alt›nda yeni
"Mera Yasas›" kabul edildi. Kabul edilen yasa ile önceki
Mera Yasas›'n›n geçici 3'üncü maddesinde yer alan "me-
ra" tan›mlamas›ndan sonra gelmek üzere "yaylak ve k›fl-
lak" tan›mlamalar› eklenmifl, ikinci f›krada yer alan " do¤-
rudan " tan›m› madde metninden ç›kar›lm›fl ve maddeye
afla¤›daki f›kra eklenmifltir: 

" ...Bu yasa hükümlerine göre mera, yaylak ve k›fllak gibi
vasf› de¤ifltirilerek Hazine ad›na tescil edilen tafl›nmazlar-
dan; herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan ve
Hazine'ce herhangi bir iyeli¤e konu edilmeyen ve halen ta-
puda Hazine ad›na kay›tl› olan tafl›nmazlar, tahsis tarihin-
deki arsa de¤erinden devredilir. Devir tarihine kadar ge-
çen süre için yasal faiz eklenerek belirlenecek bedelin il-
gililerce Hazine'ye ödenmesi kayd›yla adlar›na tahsis ya-
p›lanlara devri sa¤lan›r." Bu hüküm; flehirdeki plans›z ya-
p›laflman›n meflrulaflt›r›lmas›n›n ard›ndan, yaylalarda da
gecekondulaflmaya af m› geliyor sorusunu do¤urdu.

Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet SEZER taraf›ndan ya-
y›mlanmas› uygun bulunmayan, 5665 say›l› "Yabanc›-
lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun ile Baz› Kanun-
larda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun" 7. ve 8.
maddelerinin bir kez daha görüflülmesi için Anaya-
sa'n›n de¤iflik 89. ve 104. maddeleri uyar›nca, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›'na geri gönderdi.

Yasan›n baz› maddelerinin kötü kullan›ma aç›k oldu¤u
ve Türk vatandafllar›n›n aleyhine ortam yarataca¤›n›
dile gerekçe gösterilen yasan›n Avrupa Birli¤i uygula-
malar›yla örtüflmedi¤i de aktar›ld›.

Cumhurbaflkan›’ndan
Yabanc›lara Çal›flma ‹znine
‹liflkin Veto 

‹zmir’in Menderes ilçesine ba¤l›
Ahmetbeyli beldesinden baflla-
yarak sahil fleridi boyunca de-
vam eden yang›n, binlerce y›ll›k
kültür miras›n› da yok etti. MÖ.
2.yy.’dan günümüze ulaflan No-
tion antik kentini de içine alan

yang›n, 3500 kiflilik antik tiyatro ve kaya mezarlar›n›n bu-
lundu¤u bölümde büyük zarara neden oldu.

Ahmetbeyli Yang›n›, Notion
Antik Kentine de Zarar Verdi

2001 y›l›nda ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan
aç›lan uluslararas› proje yar›flmas› sonras›nda haz›r-
lanan 1/5000 ölçekli ‹zmir Yeni Kent Merkezi Plan›;
bölgedeki yo¤unlu¤u 3 ve 3.5 emsalden 4 ve 4.5 em-
sale zemin kullan›m›n› da yüzde 25, 30 ve 35'lerden
40, 45 ve 50'lere ç›karan bir revizyonla sunulmufltu. 

fiehircilik ilkelerine ayk›r› oldu¤u gerekçe gösterilerek
yürütmenin durdurulmas›na karar verilen davadan
sonra yo¤unlu¤un azalt›lmas›na yönelik revizyonlar›n
yap›lmas› yönünde çal›flmalar yap›larak, 3 – 3.5 em-
sale geri dönüldü zemin kullan›m›nda ise art›r›ma gi-
dildi.

‹zmir Yeni Kent Merkezi
Plan› Revize Edildi

Mera Yasas› ile Yeni Bir
‹mar Aff› Gelecek
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Haber

Dünya An›tlar Fonu, Haziran ay›nda dünyan›n acilen kurtar›lmay› bekleyen 100 an›-
t›n› içeren 2008 y›l› Tehlike Alt›ndaki Yerler Listesi’ni aç›klad›. Türkiye, listede yer
alan 5 an›tsal yap› ile en genifl yer alan ülkelerden biri oldu. Kuzey K›br›s Türk Cum-
huriyeti’nden ise, Gazimagosa Suriçi listeye girdi. ‹lk kez 12 y›l önce haz›rlanan lis-
tenin amac›, an›tsal yap›lar›n korunmas› konusuna dikkat çekmek, kamuoyunda bi-
linç yaratmak ve korunmalar› yönünde kaynak sa¤layabilmek. ABD'nin 7, Peru'nun
6 an›tla yer ald›¤› listede, Hindistan ve Türkiye'den 5’er yap›n›n ismi yer al›yor. Tür-
kiye'de tehlike alt›nda olarak görülen yerler:

• Çukur Han, Ankara
• Hasankeyf, Batman
• ‹stanbul Surlar›
• Meryemana Kilisesi, Göreme-Nevflehir
• K›z›l Kilise, Sivrihisar-Ankara

Dünya An›tlar ‹zleme Grubu adl› uzman heyeti, listeye al›nan yerleri belirlerken, bun-
lar›n tarihsel ve kültürel önemine, tehdidin ne kadar yak›n oldu¤una ve çözümün ne
ölçüde mümkün görüldü¤üne bakarak önceliklerini sapt›yor. Tarihsel y›pranma ve
bak›ms›zl›k, savafl, h›zl› ekonomik kalk›nma sonucu y›k›m ve tahribat gibi bildik un-
surlar›n yan›s›ra, bu y›l uzmanlar özellikle küresel ›s›nman›n ciddi bir tehdit unsuru
haline geldi¤ine dikkat çekiyorlar. Bu y›lki listede, Filistin topraklar›nda bulunan Bey-
tüllahim'daki Milad kilisesi, Fas'taki El Ezher Cami, Afganistan'›n Bamiyan bölgesin-
deki Buda Heykelleri kal›nt›lar›, Irak'taki kültürel miras alanlar›, St. Petersburg'un
eski mahalleleri, Saraybosna Belediye Binas› ve Magosa'daki Suriçi Bölgesi de yer
al›yor. Kanada'n›n Herschel adas› yükselen sular›n, Moritanya'daki Çingetti Cami
çölleflmenin, Hindistan'daki ortaça¤dan kalma Leh kenti al›fl›lmad›k hava olaylar›-
n›n tehdidi alt›nda görülüyor. 

Dünya An›tlar Fonu "2008 y›l› Tehlike Alt›ndaki Yerler
Listesi"ndeki 100 An›ttan 5’i Türkiye’de

Çukurhan, Ankara 

‹stanbul Surlar› 

Hasankeyf , Batman K›z›l Kilise, Sivrihisar-Ankara Meryemana Kilisesi,
Göreme-Nevflehir 

Gazimagusa Suriçi 
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BÜLTEN‹

Demokrasi ve Ba¤›ms›zl›k Mücadelesi Ön-
derlerinden Mimarlar Odas›n›n 18,19 ve
20. Dönem (1972-1975) Genel Baflkan›
De¤erli Meslektafl›m›z ve Büyü¤ümüz fiA-
BAN ORMANLAR’› (Y.Mimar, GSA -  1953)
15 Temmuz 2007 günü kaybettik.

Eyüp Sabri Aksüt

06.07.2007 günü kaybetti¤imiz de-
¤erli meslektafl›m›z G. Dürnev Ifl›k,
(EÜ, 1972) 4710 sicil numaras› ile
odam›za kay›tl› idi. 

07.07.2007 günü kaybetti¤imiz de¤erli
meslektafl›m›z Yusuf Özseçen, (Fach-
hochschule, 1966) 3078 sicil numaras› ile
odam›za kay›tl› idi. 

G. Dürnev Ifl›kYusuf Özseçen

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas›
Onur Kurulu Üyesi, EMO ‹zmir fiubesi
eski yöneticisi demokrat, ayd›n, ileri-
ci ve yurtsever insan çal›flma arkada-
fl›m›z, dostumuz Eyüp Sabri Aksüt'ü
yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Ailesine, TMMOB Elektrik Mühendis-
leri Odas› örgütlülü¤üne, dostlar›na
baflsa¤l›¤› ve sab›r diliyor, ac›lar›n›
paylafl›yoruz.

fiaban Ormanlar

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

Yitirdiklerimiz

Tan›nm›fl bilim insanlar›ndan Profesör Dok-
tor Ulus Baker, bir süredir karaci¤er yetmez-
li¤i teflhisiyle tedavi gördü¤ü ‹stanbul Çapa
T›p Fakültesi Hastanesi'nde 12 Temmuz sa-
bah› hayat›n› kaybetti.

Ulus Baker Birikim, Toplum ve Bilim dergisi yazar ve editö-
rü olmas›n›n yan›s›ra, 1994 y›l›nda kurdu¤u Körotonomed-
ya kolektifi, Türkiye'deki video sanat› alan›nda öncü çal›fl-
malar aras›nda yer ald›.

Son olarak Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ve ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi'nde ders vermekte olan Baker'in "Siyasal Ala-
n›n Oluflumu Üzerine Bir Deneme" ve "Afl›nd›rma Deneme-
leri" isimli iki kitab› ve çok say›da çevirisi bulunuyor.

Ulus Baker

Odam›z›n Kurucular›ndan Mimarlar Odas›
Ulusal Mimarl›k 1996 Büyük Ödülü Sahibi
De¤erli Meslektafl›m›z 60 Sicil No.lu Üye-
miz ABDURRAHMAN HANCI’y› (Y.Mimar,
GSA – 1946) 17.07.2007 günü kaybettik.

Abdurrahman Hanc›


