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Rapor

‹zmir ‹l s›n›rlar› içindeki "Çeflme – Alaçat› – Paflaliman›
Kültür ve Turizm Koruma ve Geliflim Bölgeleri 1/25000
ölçekli Çevre Düzeni Plan›", daval› Kültür ve Turizm Ba-
kanl›¤›’nca onayland›ktan sonra, 4 May›s 2006 - 4 Ha-
ziran 2006 tarihleri aras›nda, Çeflme ve Alaçat› Beledi-
yeleri’nde ilan edilmifltir. TMMOB, Mimarlar Odas› Ge-
nel Baflkanl›¤›, fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi ve
Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹zmir fiubesi, ilan edilen planla-
ra karfl›, 02.06.2006 günlü yaz›lar› ile Çeflme Belediye-
si, 02.06.2006 günlü yaz›lar› ile Alaçat› Belediyesi nez-
dinde itirazlar›n› bildirmifllerdir. Davac›lar›n itirazlar›na
yasal süre içerisinde bir yan›t verilmedi¤i gibi, yeni bir
ifllem de tesis edilmedi¤inden, bu davan›n aç›lmas› zo-
runlu olmufltur.

Seçilen planlama alan›, hukuka ayk›r›l›klar›n bafl›nda
yer almaktad›r. Turizmin ve bölgenin ortak ifllevlerine
aç›k ve kolaylaflt›r›c› planlar yerine, nokta ölçe¤inde
1/25000 ölçekli planlar yap›lmas›, planlaman›n amac›
ve ilkeleri ile çeliflmektedir. Bunun yan› s›ra Çiftlik Köy
kesiminin planlama d›fl›nda b›rak›lm›fl olmas›, planla-
ma alan s›n›r›n›n hangi kriterlere göre belirlendi¤ini an-
lafl›lamaz k›lmaktad›r.

Ayr›ca planlar aras›nda da bir uyumsuzluk vard›r. Dava
konusu plan kapsam›ndaki alanlar›n daha önce ilgili
Bakanl›klarca, yetkili Belediyelerce onaylan›p kesinle-
flen 1/25000, 1/5000, 1/1000 ölçekli planlar› bulun-
mas›na karfl›n, hiç plan› olmayan bir bölgeyi planlar gi-
bi uygulamaya konulan dava konusu ifllemde, önceki
planlarla uyum sa¤lanmam›fl, hukuksal anlamda kaza-

n›lm›fl haklar korunmam›flt›r. Dava konusu imar plan›n›
kimin ya da kimlerin haz›rlad›¤› da belli de¤ildir. Plan ve
plan notlar›nda; planlama amac›ndan tamamen farkl›,
flehircilik ilke ve kararlar› ile ilgili yasa ve yönetmelikle-
re ayk›r› pek çok husus bulunmufltur.

Bunlar›n yan› s›ra, dava konusu planlamada 3621 say›-
l› K›y› Yasas›na uyulaca¤›n›n belirtilmesine karfl›n, bu
konuda aç›k plan notlar› belirlenmemifl, k›y›dan itibaren
100 ve 50 metrelik bir derinlikte yap›laflma yasa¤› geti-
rilmemifltir. 

Sözkonusu planlamada jeolojik ölçüler ve koruma ön-
lemlerine ayk›r›l›klar da bulunmaktad›r. Planlamada yer
üstü ve özellikle yeralt›  tatl› su potansiyeli yetersizli¤i
gözönüne al›nmam›flt›r. Bu bölge  ayn› zamanda jeoter-
mal rezerv ve kaynak alan›d›r. Yörede jeotermal kaynak
ç›k›fllar›n›n varl›¤› ayn› zamanda deprem yaratacak po-
tansiyelde faylar›n varl›¤›n› da ça¤r›flt›rmaktad›r. 

Sunulan nedenlerle, ‹zmir "Çeflme Alaçat› – Paflaliman›
Kültür ve Turizm Koruma ve Geliflim Bölgeleri Çevre Dü-
zeni Plan›"na karfl› davac›n›n yapt›¤› itiraz›n yan›ts›z b›-
rak›larak reddedilmesi yolundaki ifllemle birlikte, söz
konusu 1/25000 ölçekli plan›n aç›kça hukuka ayk›r› ol-
mas› ve uygulanmas› durumunda çok önemli ve ileride
giderilmesi olanaks›z kamusal ve bireysel zararlara ne-
den olaca¤› gözetilerek yürütülmesinin durdurulmas›,
duruflmal› yürütülecek yarg›lama sonucunda iptaline ka-
rar  verilmesi istenmektedir.

"Çeflme – Alaçat› – Paflaliman› Kültür ve Turizm Koruma
ve Geliflim Bölgeleri Çevre Düzeni Plan›" ile ‹lgili Hukuksal
Süreç Bafllad›
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Dünya Mimarl›k Günü Afifl
Yar›flmas› Sonuçland›
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi olarak gerçeklefltirdi¤imiz
Dünya Mimarl›k Günü 2006 Afifl Yar›flmas› sonuçland›. Ya-
r›flmaya, 256 afifl kat›ld›. Bu afifllerden alt›s›; Ömer Dur-
maz, Deniz Dokgöz, Haluk Erkmen, ‹lker Özdel ve Tu¤can
Güler’den oluflan seçici kurul taraf›ndan yap›lan de¤erlen-
dirme sonucunda eflde¤er baflar› ödülüne de¤er bulundu.
Seçilen afifllerin ödül töreni, 2 Ekim 2006 Pazartesi günü
Ahmet Pirifltina Kent Arflivi ve Müzesinde gerçeklefltirildi.
Birincilik ödülü alan eserler, AP‹KAM’dan sonra Kordon
Gündo¤du Meydan›’nda aç›lan sergide de ilgiyle izlendi.

Afiflleri baflar› ödülüne lay›k görülen kat›l›mc›lar:
• Gözde Yektay (DEÜ GSF Grafik Tasar›m Bölümü)

• Zeynep Dinç (‹EÜ. GSTF Moda ve Tas. Böl. End. Tas. Uz. Ö¤r.)

• Selim Erhan (Marmara Ü. GSF Resim Bölümü)

• Demet Demirçeviren (DEÜ Buca E¤. Fak. Resim-‹fl Böl. Grafik ASD)

• Ekin Boztafl (DEÜ Buca E¤. Fak. Resim-‹fl Böl. Grafik ASD)

• Emek Kalfa               (Marmara Ü. GSF Grafik Tasar›m Bölümü)

Not: Seçici Kurul Üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Sipahio¤lu
seyahat sebebiyle jüri toplant›s›na kat›lamad›. Yerine Ye-
dek Seçici Kurul Üyesi Tu¤can Güler yer ald›.

Gözde Yektay

Zeynep Dinç

Ödül
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Emek Kalfa

Ekin BoztaflSelim Erhan

Demet
Demirçeviren
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Ödül

Dünya Mimarl›k Günü
"Mutlu Yerler, Mutlu
Mekanlar" Foto¤raf
Yar›flmas› Sonuçland›
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi olarak ger-
çeklefltirdi¤imiz Dünya Mimarl›k Günü
2006 Foto¤raf Yar›flmas› sonuçland›.
"Mutlu Yerler, Mutlu Mekanlar" isimli ya-
r›flmaya, 212 foto¤raf kat›ld›. Güven ‹ncir-
lio¤lu, Gökhan Birinci, Emel Kay›n, Murat
Germen ve Cemal Emden’den oluflan se-
çici kurul taraf›ndan yap›lan de¤erlendir-
me sonucunda 3 adet foto¤raf eflde¤er
birincilik ödülüne, 18 adet foto¤raf da
sergileme ödülüne de¤er bulundu.
Seçilen foto¤raflar›n ödül töreni, 2 Ekim
2006 Pazartesi günü Ahmet Pirifltina
Kent Arflivi ve Müzesinde gerçekleflti. 
Ödül alan eserler, Ahmet Pirifltina Kent
Arflivi ve Müzesinde ve Kordon Gündo¤du
Meydan›’nda  sergilendi.

Necla Deyirmenci

Aziz Çataltepe Kadir U¤ur Varl›
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Berk Alt›n›fl›k Burak Acar

Nevin Güntürkün

Tamer Dikmenler

Narin Halito¤lu

Yusuf Bulut

Kerem Saltuk

Bahri Karatafl

Reyhan Akyol

Necla Deyirmenci

Selim Uçar Çam

Alahattin Kanl›o¤lu

Feyza Berker

Burak Sar›toprak
Birol Üzmez

Sacit Ünlü

Ertan Balkay

Ümit Varl›
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fiube Meclisi Haber

Meclisimiz, 5. çal›flma döneminin 4. toplant›s›n›
07.09.2006 Perflembe günü Mimarl›k  Vakf› Çal›flma-
lar› ve S›¤›nak Yönetmeli¤i Uygulamalar› gündemi ile
gerçeklefltirdi.
Bireysel yat›r›mlarla gelece¤i sigortalamak ihtiyac›ndan
do¤an Mimarl›k Vakf› on y›l önce kuruldu. Ancak geçen
zaman içinde Vak›f, haketti¤i ilgiyi göremeyip, yeterin-
ce tan›t›lamad›. Vak›f ad›na Bora Akçay ve Halit Er-
dem’in kat›ld›¤› toplant›da, Enstitü - Sand›k çal›flmala-
r›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›  için  bir komisyon oluflturulma-
s›na karar verildi. Mimarl›k Vakf› Komisyon üyeleri de
Nihal Çetin, Mualla Haytabay, Güner Eliçin, Sema Özay
ve Alev A¤r› olarak belirlendi. Gündemde yeralan ikinci
konu ise, S›¤›nak Yönetmeli¤i Uygulamalar› oldu. S›¤›-
nak Yönetmeli¤inde bugüne kadar yap›lan de¤ifliklikle-
rin ele al›nd›¤› toplant›da, S›¤›nak Yönetmeli¤i ile ilgili
uygulamada yaflanan problemler ve bu problemlerin
çözümlenebilmesi için Odam›z›n yapt›¤› giriflimlerin bil-
gisi verildi. Bu konu ile ilgili çal›flma yapmak amac›yla
komisyon oluflturulmas›na; fiükrü Kocagöz, Alev A¤r›,
Naime Bilikvar’›n komisyonda yer almas›na karar verildi.
fiube Meclisi, 5. toplant›s›n› 12.10.2006 Perflembe
günü Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi Çal›flmalar› gün-
demi ile gerçeklefltirdi. Toplant›da, Doç. Dr. H. Murat
Günayd›n, gündem konusu ile ilgili sunuflunu gerçek-
lefltirdi. Meclis üyeleri SMGM’ne sunmak üzere ders
önceliklerini belirlediler.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiube
Meclisi 4. ve 5.Toplant›lar›n›
Gerçeklefltirdi

‹zmir Kentsel Bölge Naz›m
‹mar Plan› Kabul Edildi

Saat: 10.00
11 Kas›m 2006 Cumartesi 
MECL‹S TOPLANTISI

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin, haz›rl›klar›n› iki y›ld›r
sürdürdü¤ü ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›, 9
Ekim 2006 günü yap›lan meclis toplant›s›nda oyçoklu-
¤u ile kabul edildi. 
Planda; mevcut sorunlar›n çözümü ve geliflim alanlar›-
n›n belirlenmesi amac›yla ‹zmir Büyükflehir Belediye-
si'ne ba¤l› alan›n bütünü, 7 ayr› Program Alan›'na bölü-
nerek ele al›nd›. Bu Program Alanlar› ve Kentsel Gelifl-
me Alt Yöreleri'nin her biri için nelerin yap›lmas› gerek-
ti¤i; hangi sektörlerin geliflece¤i, nüfus hareketleri, ya-
p›laflma, tar›m alanlar›, su havzalar›, korunmas› gere-
ken do¤al ve tarihi sit alanlar›, sanayi bölgeleri, turizm
bölgeleri, yeflil kuflak alanlar›, kentsel dönüflüm proje-
lerinin uygulanaca¤› alanlar belirlendi.
Büyükflehir Belediye Meclisince kabul edilen ‹zmir
Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›'nda, "Güzelbahçe-Nar-
l›dere, Balçova, Konak, Bornova, Karfl›yaka, Çi¤li ve
Menemen’i" kapsayan bölgede; hizmet sektörü, liman
ve ticaret gibi aktivitelerin gelifltirilmesi hedefleniyor.
Yeni üniversite kampus alan› olarak Menemen’e ba¤l›
Koyundere beldesi belirlenirken, Karfl›yaka’da da 25
hektarl›k alan kamu kurulufl alan› olarak ayr›ld›. Metro
sistemini desteklemek amac›yla Üçkuyular’da 2.500
araçl›k otopark alan› tan›mlanan planda, kent merke-
zinde Konak, Bornova, Karfl›yaka ve Narl›dere’de 155
hektar turizm tesis alan› olarak ayr›ld›. Planda, mevcut
metro hatlar›na eklenecek yeni hatlar ve hafif rayl› sis-
temin infla halindeki Alia¤a-Menderes hatt› ile Ber-
gama-Selçuk geniflleme projelerine de yer verildi.
Yeni ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›’ndaki
7  Program Alan› ise;
‹zmir Merkez Kent , Alia¤a, Kemalpafla, Torbal›, Urla,
Yeflil Kuflak, Turizm Koridorlar› olarak belirlendi.
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Etkinlikler

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, küratörlü¤ünü Yard. Doç.
Dr. Emel Kay›n’›n üstlendi¤i "Kent ve Mimarl›k – ‹zmir"
Sergisi ile 75. ‹zmir Enternasyonal Fuar›’nda yer ald›. 
Sergide, kuruluflundan günümüze kadar ‹zmir’in tarihsel
süreç içerisindeki mimari geliflimi, ›zgara planl› yar›ma-
da kenti olarak kuruluflu; Kadifekale (Yukar› ‹zmir) ve ‹ç
Liman (Afla¤› ‹zmir) ile çift çutuplu bir kente dönüflümü;
ticaretin önem kazanmas›yla d›fl dünya ile entegrasyo-
nun ön plana ç›kt›¤› süreç; bu süreci sonland›ran 1922
yang›n› sonras›nda yeni kurulan modern kent ve son
olarak da h›zl› geliflim süreci içerisinde denetlenemeyen
metropoliten kent oluflumu, kronolojik bir görsel anla-
t›mla sunuldu. Sergi, ‹zmir’i bugünlere getiren mimari
sürecin önemli bir araflt›rmas› olarak dikkat çekti.

75. ‹zmir Enternasyonel
Fuar›’nda "Kent ve Mimarl›k
‹zmir" Sergisi Açt›k

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan düzenlenen,
Adnan Menderes Havaliman› Yeni D›fl Hatlar Terminali
teknik gezisi, 8 Eylül Cuma günü gerçekleflti. Proje Mü-
ellifi Mimar Yakup Hazan ve fiantiye Sorumlusu Mimar
Umur Somal› taraf›ndan tasar›m ve uygulama sürecinin
aktar›ld›¤› etkinlik kapsam›nda alan›n teknik birimleri
hakk›nda da bilgi verildi.
Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan 1998 y›l›nda aç›lan "‹z-
mir Adnan Menderes Hava Liman› Yeni D›flhatlar Termi-
nal Binas› ve Katl› Otopark› Mimari Proje Yar›flma-
s›"nda birincilik ödülünü alan Yakup Hazan’›n projesi-
nin uygulamas› Eylül 2005’te bafllay›p, 9 Eylül günü aç›-
l›fl› yap›ld›.

Adnan Menderes Havaliman›
Yeni D›fl Hatlar Terminali
Gezisini Gerçeklefltirdik
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"Mimari Tektonik ve Mizah"
Ahmet Eyüce

Prof. Dr. Ahmet Eyüce, Mimarl›k Haftas› etkin-
likleri kapsam›nda "Mimari Tektonik ve Mizah"
adl› bir söylefli gerçeklefltirdi. ‹zmir Sanat’ta 3
Ekim Sal› günü gerçekleflen etkinlik, mimari
tektoni¤in yani biraraya geliflin yaratt›¤› mizah
üzerineydi. 

KOKTEYL

Bu y›l Dünya Mimarl›k Günü, “Kentler Umudun M›knat›slar›” temas›yla
tüm dünyada kutland›. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin düzenledi¤i, Mi-
marl›k Günü Kokteyli, 2 Ekim Pazartesi günü Ahmet Pirifltina Kent Arflivi
ve Müzesi bahçesinde gerçekleflti. fiube  Yönetim Kurulu Baflkan› Tamer
Baflbu¤ ve ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz Kocao¤lu’nun aç›l›fl
konuflmalar›n ard›ndan, meslekte 30 y›l›n› dolduran fiube üyesi mimarla-
ra an› plaketleri verildi. Kokteylde, bu y›l ilki düzenlenen afifl ve foto¤raf
yar›flmas› ödül töreni de gerçekleflti. Ayr›ca, ödüle de¤er bulunan eserler
AP‹KAM’›n bahçesinde sergilendi.

Mimarl›k Günü
Kokteyli

SÖYLEfi‹

M ‹ M A R L I K  H A F T A S I  E T K ‹ N L ‹ K L E R ‹



Mimar Deniz Dokgöz taraf›ndan aç›lan, “Karikatürlü Binalar-Mimarlar” ka-
rikatür sergisi, Agora Al›flverifl Merkezinde aç›ld›. Küratörlü¤ünü Emel Ka-
y›n’›n üstlendi¤i, ‹zmir Kentini, kuruluflundan günümüze kadar irdeleyen
“Kent ve Mimarl›k – ‹zmir” sergisi de, bu y›l ilki gerçeklefltirilen afifl ve fo-
to¤raf yar›flmas› eserleriyle birlikte Kordon Gündo¤du Meydan›’nda ilgiyle
izlendi. 

Bu sene mimarl›k haftas› etkinlikleri-
nde gösterilen ilk film, iki Filistinli
mülteci k›z›n hayat hikayelerini konu
alan bir Mai Marsi filmi: Düfllerin ve
Korkular›n S›n›rlar› oldu. Gösterimde-
ki di¤er filmler ise; yönetmenli¤ini
Ron Fricke’nin üstlendi¤i bir belgesel
film: Baraka, kentin gelecekteki yüzü-
nü resmeden 1927 yap›m›, Fritz
Lang yönetmenli¤indeki: Metropolis
ve Louis Kahn’›n o¤lu Nathaniel
Kahn taraf›ndan yönetilen, bir mima-
r›n biyografisi: Mimar Babam oldu.

On y›l aradan sonra, 5 Ekim Perflembe günü tekrarlanan “4 Kuflak Mimar-
l›¤› Tart›fl›yor” etkinli¤i, bir araya getirdi¤i de¤erli mimarlar›n kiflisel sunum-
lar›yla bafllad›. Prof. Dr. Gürhan Tümer’in yönetti¤i söyleflide, Do¤an Teke-
li’nin ve sonras›nda Mutlu Çilingiro¤lu’nun yap›lar›n› sunufllar›n›n ard›ndan
Emre Arolat, Dalaman Havaliman› projesinin filmi ile sunuflunu gerçeklefl-
tirdi. Bo¤açhan Dündaralp’in temsil etti¤i genç kuflak sunumunun son-
ras›nda soru-yan›tlarla geçen tart›flma bölümü ile söylefli sona erdi.

4 Kuflak Mimarl›¤› Tart›flt›
Do¤an Tekeli, Mutlu Çilingiro¤lu, 
Emre Arolat, Bo¤açhan Dündaralp

SÖYLEfi‹

SERG‹LER

M ‹ M A R L I K  H A F T A S I  E T K ‹ N L ‹ K L E R ‹
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F‹LM GÖSTER‹MLER‹
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Köyde bir yaflam düfllemifl ve sonra bu düflünü gerçek k›l-
m›fl Mimar Serhat Akbay’›n “Köyde Mimarl›k” temal› atölye
çal›flmas› 7 Ekim Cumartasi günü gerçekleflti. Köydeki ya-
flam› deneyimledi¤imiz etkinlik, mimar›n Ya¤c›lar Köyü’nde-
ki ba¤ evi ve bürosunu gezerek bafllad›. Köyde mimarl›k ve
tasar›m üzerine soru yan›tlarla bir söylefliye dönüflen etkin-
lik, akflam saatlerinde gitti¤imiz Yörük’te, mimar›n yap›m›-
na devam etti¤i kapal› hacim birimini gezerek devam etti.

Köyde Mimarl›k, Urla /Serhat Akbay

O’live Park Konut Sitesi, Urla/Metin K›l›ç

Mimarlar yap›lar›n› gezdiriyor etkinliklerinin ilki; Zeytinalan›
Villalar› O’live Park Konut Sitesi gezisi, 5 Ekim Perflembe
günü gerçekleflti. Proje Müellifi Mimar Metin K›l›ç
taraf›ndan 75 dönümlük vadi içerisindeki 30 ayr› tip vil-
lan›n tasar›m ve uygulama süreci geziye kat›lan fiube
üyelerimize aktar›ld›.

M‹MARLAR YAPILARINI GEZD‹R‹YOR

M ‹ M A R L I K  H A F T A S I  E T K ‹ N L ‹ K L E R ‹

ATÖLYE ÇALIfiMASI
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan haz›rlanan “‹zmir
Kent Merkezi Mimarl›k Haritas›” ile Emel Kay›n ve Yase-
min Sayar eflli¤inde Alsancak Bölgesi kent gezisi, 4 Ekim
Çarflamba günü gerçekleflti. Alsancak Gar›’ndan bafllayan
gezi, Alsancak Karakolu ve Ege ‹hracatç› Birlikleri Binas›
ile devam etti. Kordon Gündo¤du Meydan›’nda açm›fl oldu-
¤umuz “Kent ve Mimarl›k-‹zmir” sergisi, Gazi ‹lkö¤retim
Okulu ve Nebahat Dolman Yafll› Bar›nma Merkezi ile ‹kinci
Kordon’daki eski ve yeni yap›lar hakk›nda verilen bilgilerin
ard›ndan gezi, Efes Oteli ile son buldu.

Maviflehir’de Yap›m›na Bafllanan 
TOK‹ Konutlar› Gezildi 

Soyak, Bozo¤lu ve Albayrak firmalar›n›n ayn› alanda plan-
lanan üç ayr› toplu konut tasar›m› ve uygulamas› hakk›n-
da bilgi verilen TOK‹ Maviflehir Konutlar› gezisi, 6 Ekim Cu-
ma günü gerçekleflti. Proje Müellifli¤ini Mimar Atilla fien-
gonca’n›n üstlendi¤i Soyak Maviflehir Konutlar› Mimar Fe-
ridun Alt›n, Proje Müellifli¤ini Mimar Ufuk Güçlü’nün üst-
lendi¤i Bozo¤lu Maviflehir Konutlar› da Mimar Adnan T›¤-
dafl taraf›ndan gezdirildi. Albayrak Maviflehir Konutlar› ise
Proje Müellifi Mimar Tamer Baflbu¤ taraf›ndan Odam›z
üyelerine tan›t›ld›.

M‹MARLIK HAR‹TASI ‹LE KENT GEZ‹S‹

M‹MARLAR YAPILARINI GEZD‹R‹YOR

Alsancak Bölgesi

M ‹ M A R L I K  H A F T A S I  E T K ‹ N L ‹ K L E R ‹
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Çek Cumhuriyeti'nin baflkenti ve en büyük flehri olan
Prag, dünyan›n en güzel flehirlerinden biri olarak göste-
rilir. Bunu bilerek gidince hele "alt›n flehir" takma ad›n›
duyunca hak edip etmedi¤ini düflünerek gezdik Prag’›.

Bu kentin en büyük flans› 2. Dünya savafl›nda pek za-
rar görmemifl olmas›. Tarihi kentte heykeller, gotik ay-
r›nt›lar, barok tarz›, art-nouveau cepheli yap›lar, mimar-
l›k ve sanat›n iflbirli¤ini yans›t›yor. Kukla tiyatrosu ve
pandomim gösterileri Çek tiyatrosunda geleneksel sa-
natlar olarak ilgiyle izleniyor.

Gezimiz ilk gün rehber eflli¤inde bafllad›. San Vito ka-
tedrali ve San Giorgio Kilise'si, Vltava Nehri'nin üzerin-
de Charles köprüsünden izledi¤imiz büyüleyici Prag
manzaras› sonras› köprü aya¤›ndaki gotik kulenin alt›n-
dan geçerek dar sokaklardan yürüyerek kent meydan›-
na var›fl… (Bu arada pek çok tarihi yap›ya girifl ücret-
siz.) Lesser Meydan›, San Nicola katedralinin yer ald›¤›
meydan. Bu Barok kilise -Mozart'›n da çald›¤›- orguyla
ünlü. Belediye Binas›, astrolojik saatiyle kule, Jan
Hus'un heykeli bu meydanda.

Eski Prag'›n meydan›nda Prag Senfoni Orkestras›'n›n
konserler verdi¤i yap› Obecni Dum yer al›yor. Meydanda
canl›l›k gece yar›s›na kadar sürüyor… 50 kiflilik turist
kafileleri her ülkenin insan›ndan olufluyor. Kafe ve res-
toranlar güzel yiyecekler sunuyor.

Çek mutfa¤›n›n gözdesi k›zarm›fl domuz. Makarnayla
sunulan gulâfl, bal›k türleri ve sebze yemekleri… Ama
ben en çok ‘Barakuda’y› sevdim. Bal›kl› sandviç ama
özel bir krep ya da gözleme hamuru ile sunuluyor. Çek
biras›n›n dünyaca ünlü oldu¤unu söylediler, bizde doya
doya içtik... En tercih edilen ön içki ise t›bbi otlarla ha-
z›rlanan tarç›n kokulu bir tür likör olan Becherovka. Erik-
li brandy ise Çeklerin bir baflka favori içkisi. 

K›saca Prag; bir kültür ve sanat baflkenti… Her gün
kent içindeki tarihi mekânlarda 2 konser düzenleniyor.
Kentliler bugünü geçmifliyle birlikte yafl›yor ve yap›lara
daha çok sahip ç›k›yorlar... Kent kimli¤inin bozulmama-
s›  -hele böylesi bir kimlik- ne güzel diyoruz... Gezimizin
di¤er duraklar› Cesky Krumlov ve Karlovy Vary ise mü-
kemmel korunmufl yap›lar› ve do¤as›yla ola¤anüstü bi-
rer kent olarak kal›yor belle¤imizde…

Prag Güncesi

Sema ÖZAYEtkinlikler/Gezi
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Küreselleflen dünyada sermaye piyasas› kendisine yeni
aç›l›mlar aramakta ve ekonomik yaflama yeni standart-
lar ile yeni disiplinler getirmeye çal›flmaktad›r. Günü-
müzde bunun en belirgin örneklerinden biri gayrimenkul
yat›r›m ortakl›klar›d›r(GYO). 2. Dünya Savafl› sonras›
Amerika ve Avrupa ülkelerinde bafllayan bu uygulama
geliflmekte olan ülkeler içinde bir can simidi olarak gö-
rülmüfl ve bu alana dört elle sar›l›nm›flt›r.
Ülkemizde son y›llarda etkisini art›ran özellefltirme, dev-
letlefltirme ve kamulaflt›rma alanlar›nda gayrimenkul
sermaye ortakl›klar› önemli yer almaya bafllam›fl ve ül-
ke ekonomisinin canlanmas›nda özellikle de inflaat ala-
n›n›n etkinlefltirilmesinde ciddi roller üstlenmifltir. Bu
alan›n önemi artt›kça sermaye piyasas› kurulu(SPK) ta-
raf›ndan bu alandaki yasal boflluklar›n giderilmesi ama-
c›yla yeni düzenlemeler getirilmeye çal›fl›lm›fl ve gayri-
menkul de¤erleme uzmanl›¤› da bu düzenlemeler sonu-
cu ortaya ç›km›flt›r.

Nedir Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤›?
Kamu alan›nda devletlefltirme, özellefltirme, kamulafl-
t›rma ve vergi hesaplamalar› ile özel sektörde bankac›-
l›k, kredilendirme ve sigortac›l›k alanlar›nda tafl›nmaz
de¤erlemesi yap›lmas›d›r. Her türlü yap›n›n, arsan›n ve
arazinin de¤erlendirilmesidir.
SPK’n›n  yapm›fl oldu¤u yeni düzenlemede gayrimenkul
de¤erleme uzmanl›¤›na hak kazanabilmek için afla¤›da-
ki flartlar›n yerine getirilmesi gereklidir. Bunlar ;
1- Gayrimenkul de¤erlemesi yapabilmek için 4 y›ll›k üni-
versite mezunu olmak, de¤erleme alan›nda 3 y›l dene-
yimli olmak,  SPK’n›n açm›fl oldu¤u s›navlara girmek ve
baflar›l› olmak zorunludur.
2- Bu s›navlar SPK taraf›ndan her y›l Ocak-May›s-Eylül
aylar›nda yap›lmaktad›r.
3- S›navlar 5 ders (gayrimenkul de¤erleme esaslar›, fi-
nans matematik, vergi mevzuat›, inflaat muhasebesi ve
mesleki mevzuat) üzerinden yap›lmaktad›r.
4- S›navlardan baflar›l› say›labilmek için her dersten en

az 60 almak zorunludur. Ayr›ca sertifika alabilmek için
de 5 dersin aritmetik  ortalamas›n›n  en az 70 olmas›
gerekmektedir.
5- Sertifika almak için verilen süre azami 2 y›ld›r ve s›-
nava kat›lma hakk› toplam 6 d›r.
S›navlar ‹zmir, ‹stanbul,  Ankara ve Adana’da yap›lmak-
tad›r ve SPK ad›na s›nav haz›rl›klar›n› Anadolu Üniversi-
tesi üstlenmifltir.
Ülkemizde ekonomik sorunlar›n çözümünde önemli rol
oynayacak GYO  h›zla geliflmekte olup, inflaat piyasas›-
n›n vazgeçilmez unsurlar›ndan biridir. Gelecek 10 y›l›n
ifl alan› olmas› beklenen gayrimenkul de¤erleme uz-
manl›¤› alan› da meslektafllar›m›z aç›s›ndan önemli bir
ifl alan› olacakt›r. Tam da mimarlar›n alan› olmas› gere-
ken  bu alanda aktif olmak için çaba harcamam›z zorun-
ludur. Ülke çap›nda say›lar› henüz 300 civar›nda olan
de¤erleme uzmanl›¤›nda söz sahibi olmak için bilimsel
ve bilinçli çal›flman›n gerçeklefltirilmesi gerekmektedir.
Bu alanda mimarl›¤›n öneminin kavrat›lmas› için meslek
odalar›n›n çaba göstermesi zorunludur. ‹flsiz meslek-
tafllar›m›za yeni ufuklar aç›lmas› aç›s›ndan gayrimenkul
de¤erleme uzmanl›¤›n›n önemsenmesi de¤er tafl›mak-
tad›r. Mimarlar Odas› Genel Merkezi ve baflta ‹zmir fiu-
besi olmak üzere ba¤l› flubeler bu alandaki bofllu¤u dol-
durmak üzere gerekli  e¤itim çal›flmalar›na h›z vermifltir.
Bu ba¤lamda gelecek 10 y›l›n ifl alan›nda yerimizi almak
için çal›flmal›, haz›rlanmal› ve aktif olmal›y›z. Bu alan›
bilmeyenlere duyurmal›y›z. Unutmayal›m ki sermaye pi-
yasas›n›n önemli bir parças› olan inflaat sektörü mimar-
s›z olamayaca¤› gibi bizler de sermaye piyasas› araçla-
r›n› görmezden gelerek bir yerlere varamay›z.
Önümüzdeki s›nav tarihi Ocak 2007. Bu s›navda bafla-
r›l› olmak ve  ülkemiz de¤erleme uzmanlar› aras›nda ye-
rimizi almak için mesleki etkinli¤imizi art›rmak, dayan›fl-
ma içinde olmak ve odam›z çat›s› alt›nda yer almak ön-
celi¤imiz olmal›d›r. 

Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤›nda Mimar›n Yeri

Ali EK‹NC‹ Görüfl
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Ödül

‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan bu y›l dördüncü-
sü düzenlenen "Tarihe Sayg›/Yerel Koruma Ödülleri
2006" yar›flmas› sonuçland›. 21-23 A¤ustos 2006 ta-
rihleri aras›nda toplanan Seçici Kurul, aday yap›lar› bir
gezi program› çerçevesinde inceleyip de¤erlendirerek
ödüle hak kazanan baflvurular› belirledi. 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi 
Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri Belirlendi

Aygen fienli Evleri (Karfl›yaka)  Mahmut Karnas Evi (Yeni Foça)  

Silahtaro¤lu Han› içinde yer alan "kalem iflleri" 

Jüri Üyeleri:
Hülya KOÇ Prof. Dr. (D.E.Ü. Ö¤retim Üyesi (fiehir Planc›s›) 

Semahat ÖZDEM‹R Doç. Dr. (‹.Y. T. E. Ö¤retim Üyesi-fiehir Planc›s›)

Emel KAYIN Yrd. Doç.Dr. (D.E.Ü. Ö¤retim Üyesi-Mimar)

Ertan DAfi Yrd. Doç.Dr. (E.Ü. Ö¤retim Üyesi- Sanat Tarihçisi)

Gürcan POLAT Yrd. Doç.Dr. (E.Ü. Ö¤retim Üyesi-Arkeolog)

Önder MARMASAN Ö¤r.Gör.(‹.Y.T.E. Ö¤retim Üyesi-Restorasyon Uzm.)

Dilek PAKBEN Yük. Mim. (Serbest Mimar-Restorasyon Uzm.) 

Kentli ‹zmirli Ödülü Özgün ‹fllevin De¤ifltirildi¤i Esasl› Bak›m Onar›m Ödülü

Emek Ödülü

Silahtaro¤lu Han› 

Silahtaro¤lu Han›: Erdal Kemahl›o¤lu-müellif
Ayg›t ‹nflaat-yap›mc› 
L.Haldun Güven, H.Coflkun Güven, A.Ergun Güven-yap› sahibi M.Sa¤lam, R.Bayraktaro¤lu, H.Gökova
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Efes Yamaç Ev 2

Bir fiark›d›r Kemeralt›
Belgesel: Tanzer Güven-müellif, Ege TV 

Bayrakl› Tepekule Çal›flmalar›
Özel Piri Reis ‹lkö¤retim Okulu 

Volker Dreike Evi, fienol Kaytan-müellif, Volker Dreike-yap› sahibi

Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar›n› Koruma Dal›nda Katk› Ödülü Kapsam›nda Seçici Kurul Özel Ödülü

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

De¤iflen Yüzüyle ‹zmir
Belgesel: Selnur fiarman, Leyla Parlak, Sevil Durmufl 

Avusturya Arkeoloji Enstitüsü
Efes Kaz›lar› Baflkanl›¤› 
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Yar›flma

1. ÖDÜL    
Elif Çelik Mimar
Ceren Hanc›o¤lu Mimar
Ceyda Özbilen Peyzaj Mimar›
‹lker Aksoy Y.Mimar
Esra Do¤an Mimar
‹pek Yürekli Y.Mimar
Deniz Aslan Y.Mimar
Arda ‹nceo¤lu Y.Mimar

2.ÖDÜL 
Ali Muslubafl Y.Mimar
Ayflegül Kuruç Ada Mimar
Asl› Do¤an Mimar
Murat Polat Y.Mimar

1.MANS‹YON  
Halit Yafla Ersoy Y.Mimar
Savafl Ekinci Y.Mimar
Arbil Ötkünç Y.Mimar
Ümit T. Arpac›o¤lu Y.Mimar
R. Engin Alan Mimar

2.MANS‹YON
Korhan Torcu Y.Mimar
Serhat Yavuz Mimar

3.MANS‹YON 
Can Kubin Y.fiehir Planc›s›
Zeynep Erayd›n fiehir Planc›s›
Orçun Ersan Mimar 
Derya Duman Peyzaj Mimar›

Bal›kesir Çaml›k Kentsel ve
Mimari Tasar›m Ulusal
Proje Yar›flmas› Sonuçland›

Not: (Yar›flma Asli Jürisi olan Han Tümertekin 'in sa¤l›k nedeni ile jüri çal›flma-
lar›na kat›lamayaca¤›n› bildirmesi sebebiyle, yedek jüri birinci s›rada bulunan
Turgut Ç›k›fl jüri de¤erlendirme çal›flmalar›na kat›lm›flt›r)

Bal›kesir Çaml›k Kentsel ve Mimari Tasar›m Ulusal
Proje Yar›flmas› 6 A¤ustos 2006 tarihinde sonuç-
lanm›flt›r. Yar›flma için 112 adet flartname sat›n
al›nm›fl olup; yar›flmaya 38 adet proje kat›lm›flt›r.
De¤erlendirme sonucunda jüri 3 ödül, 5 mansiyon
ve 3 adet sat›nalma ödülü vermifltir. 

SATINALMA  
Erdem Y›ld›r›m Mimar
Can Kaya Y.Mimar

SATINALMA 
Günay Erdem Mimar
Sunay Erdem Peyzaj Mimar›

SATINALMA  
Ali Özer Mimar
Gürhan Uçaro¤lu     Mimar
Mucip Ürger Y.Mimar
Mehmet Saner Y.Mimar

3.ÖDÜL
D. Ümit Yücel Y.Mimar
Aysu Akal›n Baflkaya Y.Mimar
Çi¤dem Yücel Y.Mimar
U¤urtan Aybar Y.Mimar
Gül Sayan Atanur Peyzaj Mimar›
Ülkü Duman Peyzaj Mimar›
Asl› Dural Kent Planc›s›

5. MANS‹YON
Kahraman Kartal Mimar
Özgür Top Mimar
‹.Hüseyin Kulu Mimar
Bar›fl Ekmekçi Peyzaj Mimar›
Yalç›n Yücel Kök Mimar

Ö
D

Ü
LL

E
R

  

SATINALMALAR

M
A

N
S

‹Y
O

N
LA

R
4.MANS‹YON 
Ayhan Usta Y.Mimar
Gülay Kelefl Usta Y.Mimar
Ali Kemal fieremet Mimar
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Yar›flma

1. ÖDÜL    
Ozan Öztepe Y.Mimar 

Derya Ekim Y.Mimar

Ali Eray Y.Mimar

Ali Çal›flkan Mimar

Emre Apak Mimar

1.MANS‹YON  
Macit Okman      Mimar

2.MANS‹YON
Nimet Ayd›n      Y.Mimar

3.MANS‹YON
O.Günefl Erden Mimar

Gürkan Aksu Mimar

SATINALMA  
Pelin Dursun Dr. Y. Mimar

Meltem Aksoy Dr. Y. Mimar

Belk›s Uluo¤lu Dr. Y. Mimar

SATINALMA  
Okan Kolo¤lu     Y. Mimar 

SATINALMA  
fiükrü Henden     Mimar 

3.ÖDÜL
Arda ‹nceo¤lu Y.Mimar 

Asl› Çal›ko¤lu Y.Mimar

Sevince Bayrak Mimar

‹pek Yürekli Y.Mimar

Deniz Aslan Y.Mimar

Sevim Aslan Y.Mimar

ÖDÜLLER

SATINALMALAR

MANS‹YONLAR

Trabzon Eski Tekel Binas› Yeniden Canland›rma Mimari
Proje Yar›flmas› Sonuçland›
Trabzon ‹li, Gülbaharhatun Mahallesinde yer alan ve
Trabzon Belediyesinin mülkiyetinde bulunan eski Tekel
bina kompleksinin yeniden düzenlenerek kente kazan-
d›r›lmas› amac›yla Trabzon Belediye Baflkanl›¤› taraf›n-
dan düzenlenen Mimari Proje yar›flmas› sonuçland›. Ya-
r›flmaya konu olan yap› kompleksine, çevresindeki ida-
ri, tarihi ve kültürel mekânlara ek olarak, Belediye Hiz-

met Binas› ve Al›flverifl Kompleksi ifllevleri de yüklene-
rek, kent için ikinci bir  merkez olma fikrinin canland›r›l-
mas›n› sa¤lamak amaçlan›yordu. Toplam 16 projenin
kat›ld›¤› yar›flmada birincilik ödülü Ozan ÖZTEPE ve
Ekibi’nin projesine verildi. Yar›flmaya kat›lan tüm pro-
jeler ise 31 A¤ustos 2006 Perflembe günü, Zorlu
Grand Otel'de sergilenmeye aç›ld›. 

2.ÖDÜL 
Ayhan Usta Y.Mimar 

Gülay Usta Y.Mimar

Necmettin Selimo¤lu Mimar

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

TBMM Kütüphane-Araflt›rma
Merkezi Arfliv Binas› ve Genel
Sekreterlik Hizmet Binas›
Yap› Kompleksi ve Ziyaretçi
Kabul Binas› Mimari Proje
Yar›flmas› Sonuçland›

1. ÖDÜL    
Cem Aç›kkol
Kaan Özer

1.MANS‹YON  
Yakup Hazan

2.MANS‹YON
Yavuz Selim Sepin

3.MANS‹YON
Mustafa Mürflit Günday

4.MANS‹YON
Sevinç Hadi 
Tülin Hadi 
Cem ‹lhan

5.MANS‹YON
Ali Akarsu 
Korhan Torcu

SATINALMA  
Alaaddin Öztürk

SATINALMA  
N. Cüneyt Akbulut 
Z. Simin Akbulut

SATINALMA  
Cem Güray 
Yusuf ‹lhan

3.ÖDÜL
F. Bozkurt Gürsoytrak 
Derya Güleç 
Hilal Ayaz

Ö D Ü L L E R

Ö D Ü L L E R

S A T I N A L M A L A R

M A N S ‹ Y O N L A R

2.ÖDÜL 
R›fat Gökhan Koçyi¤it 
Bilge Bulut Aksaz

Ankara ‹li, Çankaya ‹lçesi’nde Harp Okulu sahas›nda
yer alan ve TC MSB Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›’n›n
(SSM) kullan›m›nda bulunan yaklafl›k 16.000 m2 arsa
üzerinde SSM taraf›ndan infla ettirilecek, yaklafl›k
48.000 m2’lik binalar›n mimari projelerinin elde edilme-
si amac›yla, ön seçimli, ulusal ve tek kademeli olarak
aç›lan yar›flma sonuçland›.

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
Yeni Hizmet Binas› Önseçimli
Mimari Proje Yar›flmas›
Sonuçland›

Birincilik Ödülü
Mehmet SOYLU 
Mete ÖZ

‹kincilik Ödülü
Hasan ÖZBAY
Tamer BAfiBU⁄
Baran ‹D‹L
Asl› ÖZBAY

Üçüncülük Ödülü
Erdal SORGUCU

Dördüncülük Ödülü
Cem AÇIKKOL
Kaan ÖZER

Beflincilik Ödülü 
Umut ‹NAN

Alt›nc›l›k Ödülü 
Aytek ‹TEZ
Nefle ‹TEZ

Yedincilik Ödülü
Gönül TAVMAN
Dilek BERBERO⁄LU

Sekizincilik Ödülü
Salih Zeki PEK‹N
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Koruma Uygulama Baflar› Ödülleri
A - Tarihi Çevrede Yeni Yap› Ödülleri
- Uygulama Baflar› Ödülü: Bu dalda ödül verilememifltir.
- Yap›mc› Ödülü: Bu dalda ödül verilememifltir.
B - Restorasyon Uygulama Dal› Ödülleri
- Restorasyon Koruma Baflar› Ödülü: Bu dalda ödül ve-
rilememifltir.
- Yap›mc› Firma ya da Ekip Ödülü: Bu dalda ödül verile-
memifltir.
- Ustal›k Ödülü: Belediyenin kendi imkanlar› ve eleman-
lar›yla yapt›rd›¤› bir uygulama oldu¤u, yerel malzeme ve
tekniklerin kullan›ld›¤› gerekçesiyle, teflvik edilmesi
amac›yla Mu¤la Kültür Evi Restorasyon Uygulamas›nda
çal›flan USTALARA verilmek üzere, Mu¤la Belediyesi’ne
verilmifltir.
C - Tarihi Çevre Koruma Kapsam›nda Sokak Sa¤-
l›klaflt›rma veya Çevre  Düzenlemesi Uygulama
Ödülleri
- Uygulama Baflar› Ödülü: Bu dalda ödül verilememifltir.
- Yap›mc› Ödülü: Bu dalda ödül verilememifltir.

Koruma Ve Restorasyon Projesi Baflar› Ödülleri
A - Tarihi Çevrede Yeni Yap› Projesi: Bu dalda ödül ve-
rilememifltir.
B - An›tsal Yap› Restorasyon Projesi: Projelendirmeyi
bilimsel verilere dayand›rd›¤›, sunum tekni¤inin aç›klay›-
c› oldu¤u ve süreci baflar›l› bir flekilde aktard›¤› gerek-
çesiyle Antalya Kaleiçi H›d›rl›k Kulesi Restorasyon Pro-
jesi mimar› fiebnem ALP’e verilmifltir.
C - Sivil Mimarl›k Örne¤i Restorasyon Projesi: Tarihte
önemli bir yap› olarak korundu¤u, teflvik edilmesi ve ko-
ruma bilincinin geliflmesinde önemli bir ad›m oldu¤u ge-
rekçesiyle ‹nebolu Türk Oca¤› Restorasyon Projesi mi-
mar› Kemal Kutgün EYÜPG‹LLER’e verilmifltir.

D - Tarihi Çevre Koruma Kapsam›nda Sokak Sa¤l›klafl-
t›rma veya Çevre Düzenlemesi Projesi: Eskiflehir Odun-
pazar› Arifbey Sokak, Koca Müftü Sokak ve Ifl›klar So-
kak Sa¤l›klaflt›rma Projesi mimar› Meral EMEL’e veril-
mifltir.

E - Arkeolojik alanda Restorasyon Projesi Ödülü: 

Bu dalda baflvuru olmam›flt›r.

Koruma Destek Ödülü
Tarihi miras› koruma ve proje etkinliklerindeki yo¤un ça-
l›flmalar› ve bu konuda Valiliklerin gösterdi¤i korumac›
yaklafl›mlar› baflar›l› bir flekilde simgeledi¤i gerekçesiy-
le ‹stanbul Valili¤i’ne verilmifltir.

Koruma Onur Ödülü
Koruma alan›nda yapm›fl oldu¤u bilimsel, mesleki ve si-
vil toplum kurumlar› boyutlu, çok yönlü çal›flmalar› se-
bebiyle  2002 y›l›nda Mimarlar Odas› taraf›ndan "Mi-
marl›¤a Katk› Dal› Jüri Özel Ödülü" alan; Türkiye’deki
do¤al, tarihsel ve kültürel miras›n korunmas›, de¤erlen-
dirilmesi ve tan›t›lmas› amac›yla yo¤un çaba gösteren
bir bilim ve uygulama adam› olan Prof. Dr. Metin SÖ-
ZEN’e verilmifltir.

Ayr›ca; Ulusal Jüri taraf›ndan ödül alamayan fakat ba-
flar›l› bulunan yap› ve projelere de teflvik ve özendirme
amaçl› plaket verilmesi uygun görülmüfltür. Bu ba¤lamda;

a - Afyonkarahisar Valili¤i’ne koruma yaflatma konula-
r›ndaki katk›lar›ndan dolay› plaket verilmesine;

b - Apça¤a Köyü’ndeki Köyün özgün dokusunun korun-
mas› ve yeni inflaatlar›n da geleneksel sistemde yap›l-
mas›n› desteklemesi konusundaki duyarl›l›¤› ve çal›fl-
malar›ndan ötürü Köy Muhtarl›¤›’na plaket verilmesine
karar verilmifltir.

TC Kültür ve Turizm Bakanl›¤› 

2006 Y›l› "I. Ulusal Mimarl›k Koruma Ödülleri" Aç›kland›

Ödül
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Mimarl›k mesle¤i fiziksel ve sosyal çevreye yönelik çok
boyutlu sorumluluklar içerdi¤i için karmafl›k ve genifl
kapsaml›d›r. Mimarlar, ekonomik nedenlere dayal› ge-
reksinimleri, çevreyle ilgili önlemleri, bölgesel koflulla-
r›, toplumsal ve kamusal içeri¤i, ayr›ca kültürel de¤er-
leri ve yap› sektöründe çal›flan di¤er disiplinlerin katk›-
lar›n›, ürünlerinde bütünlefltirecek uzmanlar olarak e¤i-
tilmektedir. Temel insan haklar›ndan biri olarak kabul
edilen kaynaklara ve do¤aya sayg›l› yüksek nitelikli bir
yap›l› çevrede yaflamak, bugün mimarl›k alan›nda öne
ç›kan de¤erlerden biridir.

Mimarl›k- Dün / Bugün / Yar›n
Mimarl›¤›n/mimar›n rolü ve konumu yaflanan dönemin
ekonomik, sosyal, politik ve kültürel ö¤eleriyle güçlü
bir etkileflim içindedir. Onlarda ortaya ç›kan de¤iflimler
ve dönüflümler mimarl›¤›n/mimar›n rol ve konumunun
da de¤iflik oranlarda etkilenmesine yol açar.

Dünya, ekonomik yeniden yap›lanma ve genifl ölçekli
çevresel sorunlar karfl›s›nda toplumsal ve kültürel de-
¤er de¤iflikliklerinin yafland›¤› bir dönemeçten geçmek-
tedir. 

Kent birlikte yaflayan farkl› insanlar›n ve görüfllerin özü-
nün bir simgesi, ortak kültürel miras›n en önemli kay-
naklar›ndan biridir. Mimari yap› kültürü, yap›l› çevre ve
an›t yap›lar; geçmiflte, günümüzde ve gelecekte, insa-
n›n hayal gücü ve yarat›c›l›¤›n›n tan›klar›d›r. Geçmiflte
iyi örnekler verdi¤imiz gibi bugün de ça¤dafl yap›l› çev-
reler yaratacak kararlar almak bizim elimizdedir. Böyle

bir çevrenin oluflabilmesi için tutum ve yaklafl›mlarda
de¤ifliklik olmas› gerekir. Mimarl›¤›n gelece¤i ile ilgili bu
de¤ifliklikleri tart›flmak, sorgulamak ve bunlar› eyleme
dönüfltürecek birikimler/fikirler için ortam oluflturmak
19. Yap› ve Yaflam Kongresi’nin amac›d›r. 

Bu Kongre’ de önerilen politika de¤ifliklikleri, çevremizi
enerjinin verimli kullan›m› ve sürdürülebilir performans
yoluyla koruyacak sonuçlara ve üst düzeyde nitelikli mi-
mari uygulamalar konusunda baflar›l› örnekleri teflvik
ederek, bütün yat›r›mlarda yap›lar›n ömrünü göz önün-
de bulunduran uzun vadeli de¤erlendirmeler yapacak
çevresel maliyet süreçlerini dikkate almaya yönelik ol-
mal›d›r. 

Kongre’nin amac›na ulaflabilmesini desteklemek    üze-
re alt bafll›klar ise flu flekilde belirlenmifltir:

• Mimarl›k / insan / çevre / befleri bilimler 

• Mimarl›k / toplumsal ve kültürel yaflam 

• Mimarl›k üzerine genel / ulusal / yerel politikalar 

• Mimarl›k meslek standartlar› / etik / e¤itim 

Mimarlar Odas› Bursa fiubesi 
19. Uluslararas› Yap› ve Yaflam 
Kongresi: "Mimarl›¤›n Gelece¤i -
Gelecek ‹çin Mimarl›k"

Kongre
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• Nitelikli yap›l› çevre / kent / mimari kimlik aray›fllar› 

Yap› üretiminde iflbirli¤i 

• Sürdürülebilir yaflam için tasar›m /üretim / yap› tek-
nolojileri ve malzeme 

• Dünya’da / Avrupa’da mimarl›k hizmetlerinin dolafl›-
m› / serbest pazar 

Kat›l›m fiartlar›:
Bildiriler için 300-400 kelimelik bir özet gereklidir. Özet
metinler Türkçe ve ‹ngilizce olarak haz›rlanacakt›r. Pos-
ter sunufllar için 100-200 kelimelik bir taslak isten-
mektedir. Taslaklara jpg format›nda iki flekil eklenebi-
lir. Taslaklar Türkçe ve ‹ngilizce olarak haz›rlanacakt›r.
Ana dili Türkçe olmayan kat›l›mc›lar yaln›zca ‹ngilizce
özet / taslak göndereceklerdir. Gönderilen özet veya
taslaklarda bildiri veya poster sunufluyla ilgili seçim
mutlaka bildirilecektir. 

Özet veya taslaklar› kabul edilen kat›l›mc›lara, tam me-
tinlerin veya posterlerin final sunufl standartlar›, kabul
için yap›lacak ikinci duyuruda daha sonra bildirilecektir. 

Yaz›l› malzemeler Ms Word dosya olarak haz›rlan›p e-
posta ile veya bir kopya disket/CD ve bilgisayar ç›kt›s›
olarak afla¤›daki adrese teslim edilecektir. Görsel mal-
zemeler jpg format›nda en az 300 dpi çözünürlükte ha-
z›rlanmal›d›r. Türkçe ve ‹ngilizce bildiri özeti veya poster
taslaklar›n›n bafl›nda; birinci sat›rda bildiri/poster bafl-
l›¤›, ikinci sat›rda bildiri/poster sahiplerinin unvan›, ad›
ve soyad› üçüncü sat›rda kurumu ve iletiflim bilgileri yer
almal›d›r.

Bildirileri veya posterleri kabul edilen kat›l›mc›lar›n bil-
diri veya poster bafl›na ödeyecekleri kat›l›m bedeli 100
YTL.'dir.

Kat›l›m bedellerinin, en geç 23 fiubat 2007 tarihine ka-
dar Denizbank Bursa fiubesi 536083 no'lu Mimarlar
Odas› Bursa fiubesi hesab›na yat›r›larak, banka dekon-
tunun 0 224 273 1020 numaral› faksa gönderilmesi
gerekmektedir. Kongre kat›l›m bedeline kat›l›m belgesi,

kongre kitab›, bir adet çanta, eflzamanl› çeviri, yaka kar-
t›, kahve servisi, ö¤le ve akflam yemekleri dahildir. ‹la-
ve çanta bedeli 50 YTL.'dir.

Panel
Kongre sonunda düzenlenecek panelde, kongrede su-
nulan bildirilerle ele al›nan konular, sonuç bildirgesi
oluflturulacak flekilde tart›flmaya aç›lacakt›r.

Etkinlikler
Kongre'nin yap›laca¤› fuar alan›nda, 22-25 Mart 2007
tarihleri aras›nda Mimarlar Odas› Bursa fiubesi & Tüyap
Bursa Fuarc›l›k taraf›ndan "Bursa Yap› ve Yaflam Fuar›"
düzenlenecek; ayr›ca sergiler ve mimarl›k ö¤rencilerine
yönelik çal›flma atölyeleri (workshop) yer alacakt›r. 

Bilimsel Kurul
Bora Akçay Y.Mimar/Architect, DGSA

Aydan Balamir Mimar, Doç. Dr./Architect Ph.D., ODTÜ

Murat Ç›rac› Mimar, Doç.Dr. / Architect Ph.D., ‹TÜ

Neslihan Dosto¤lu Mimar, Prof. Dr./Architect Ph.D., ODTÜ

Sümer Gürel Mimar, Prof. Dr./Architect Ph.D., ‹TÜ

Bilge Ifl›k Mimar, Doç. Dr./Architect Ph.D., DGSA

Baran ‹dil Y.Müh.Mimar/Dipl. Ing. Architect, ‹TÜ

Güngör Kaftanc› Y. Mimar/Architect, ‹TÜ

Murat Tafl Mimar, Ö¤r. Gör. Dr./Architect, Ph.D., YTÜ

Alper Ünlü  Mimar, Prof. Dr./Architect Ph.D., ‹TÜ

Kongre Takvimi
‹lk Duyuru: 31 Temmuz 2006 
Bildiri Özetlerinin Teslimi: 03 Kas›m 2006 
Bildiri Özetlerinin De¤erlendirilmesi ve 2. Duyuru: 17 Kas›m 2006 
Bildiri Tam Metinlerinin Teslimi: 19 Ocak 2007 
Bildiri Tam Metinlerin De¤er. ve Son Duyuru: 16 fiubat 2007 
19.Yap› ve Yaflam Kongresi: 22 - 24 Mart 2007

‹letiflim Adresi: Mimarlar Odas› Bursa fiubesi   
www.bursamimar.org.tr
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Haberler

Say›fltay, TBMM'ye sundu¤u "K›y›lar›n Kullan›m›n›n Plan-
lanmas› ve Denetimi" bafll›kl› performans denetimi rapo-
ruyla, devletin hüküm ve tasarrufu alt›nda bulunan, her-
kesin eflit ve serbest kullan›m›na aç›k olmas› gereken
k›y›larda yaflanan "ya¤man›n" boyutlar›n› ortaya koydu.
K›y›lar›n planlanmas›nda koruma - kullanma dengesinin
sa¤lanamad›¤› vurgulanan raporda flu tespitler yap›ld›:
- K›y›lar›n planlanmas›nda uyulmas› gereken esaslar› be-
lirleyen çevre düzeni planlar› tamamlanmad›. 
- K›y› dolgular›na iliflkin planlar›n onaylanmas›nda, "ka-
mu yarar›", "daha uygun alternatiflerin bulunmamas›",
"k›y› alan›n›n yetersizli¤i" gibi kriterlerin varl›¤› araflt›r›l-
m›yor. Dolgu yap›m› gerçeklefltikten sonra fiili durum
plan olarak onaya gönderiliyor. 
- K›y› alanlar›nda planlama ve uygulama yap›labilmesi
için ilk ve zorunlu unsur olan k›y› kenar çizgilerinin (KKÇ)
tespitinde sorunlar yaflan›yor. Ne kadar k›y›da KKÇ tes-
piti yap›ld›¤›na iliflkin bilgi yok. 
- K›y›larda özel mülkiyetlerle ilgili olarak tapu iptal dava-
lar› genellikle KKÇ tespitinden uzun zaman sonra aç›l›-
yor. ‹ptale kadar geçen sürede k›y›da kalan mülkiyetler
el de¤ifltiriyor ve hukuki ihtilaflara konu oluyor. 
- Ayn› k›y› alan›nda denetim yapan kurumlar, k›y› ihlalle-
rinin giderilmesini di¤erlerinden bekliyor. Kurumlar ara-
s›ndaki uzun zaman alan yaz›flmalar, k›y›lardaki usulsüz
eylemlerin sürmesine yol aç›yor. Bu eylemler hakk›nda
genelde ifllem yap›lm›yor. 
- K›y›larda düzenli denetim yap›lmamas›, do¤al yap›y› bo-
zan ve usulsüz eylemler hakk›nda genellikle flikâyet üze-
rine bilgi sahibi olunmas› nedeniyle bu tür eylemlerin
hangi bölgelerde yo¤unlaflt›¤›, nedenleri, artma veya
azalma e¤ilimleri bilinemiyor. Etkili önlemler almak için
politika belirlenemiyor. Zaman›nda tedbirler al›nam›yor.
Kaynak: milliyet.com.tr

'Devlet para için k›y›lar›
ya¤malat›yor'

Tafl›nmaz Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n›n Korunmas›,
Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›n›n Yetkisinde
Hazineye ait tafl›nmazlar›n sat›fl›, trampa edilmesi, ki-
raya verilmesi, irtifak hakk› ve kullanma izni tesisi,
devri, terk ve tahsisinde Kültür ve Turizm Bakanl›-
¤›’n›n yetkisini ortadan kald›ran yönerge iptal edildi.
13.06.2006 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanan
Milli Emlak Genel Tebli¤i’nin 2. maddesinin ve Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›’n›n 12.04 2006 tarihinde yürürlü-
¤ü konulan “2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kanunu’nun 13. ve 14. maddesi Gere¤ince
Yürütülen ‹fllemlere ‹liflkin Yönerge”nin 9. maddesin-
de de¤ifliklik yap›larak; Arkeolojik, do¤al, kentsel ve
tarihi sit alanlar›nda kalan hazineye ait tafl›nmazlar›n
sat›fl›, trampa edilmesi, kiraya verilmesi, irtifak hakk›
ve kullanma izni tesisi, devri, terk ve tashihi konular›-
nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n izninin al›nmamas›
suretiyle kültür ve tabiat varl›klar›n›n denetiminin an›-
lan bakanl›¤›n yetkisinden ç›kar›lmas›na yönelik yöner-
ge ve tebli¤ ç›kar›lm›flt›r. 
Bu yönerge ve tebli¤in iptal edilmesi için Mimarlar
Odas›’n›n açt›¤› dava sonucu 23 A¤ustos 2006 gü-
nünde yürütmeyi durdurma karar› al›nm›flt›r.
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Duyuru

2942 Say›l› Kamulaflt›rma Kanunu’nun 15. maddesi
uyar›nca düzenlenecek 2007 y›l› bilirkifli listelerinin
haz›rlanmas› çal›flmalar›na baflland›. 

Bilirkifli olarak görev yapmak isteyen üyelerimizin
16 Kas›m Perflembe gününe kadar fiubemize ya da
Temsilciliklerimize  baflvurmalar› gerekmektedir. Ya-
p›lacak baflvurularda, baflvuru formunun ve taahhüt-
namenin bilirkifli aday› mimar taraf›ndan doldurulma-
s› gerekmektedir.

fiubemiz, bilirkifli hizmetlerinin nitelikli bir flekilde
yürütülmesi için, 17 Kas›m Cuma  ve 18 Kas›m
Cumartesi 2006 tarihlerinde iki günlük bir seminer
program› haz›rlam›flt›r. 

Bilirkiflilik Baflvuru Esaslar›:
• Bilirkiflilik için baflvuracak üyelerden, bu konudaki
uzmanl›k ve yeterliliklerini belirlemek üzere, Genel
Merkez’ce düzenlenmifl olan bilgi formu, bilirkifli se-
çildikleri takdirde uyacaklar› kurallar› kabul ettiklerine
iliflkin taahhütname ve 2006 y›l›nda bilirkiflilik yap-
m›fl ise bunlar›n listesi istenecektir.
• Bir önceki dönem bilirkiflilik seminerlerine kat›l›p,
sertifika alanlar›n bu dönem yap›lacak seminerlere
kat›lma zorunlulu¤u yoktur. 2005 y›l› öncesi e¤itim
alanlar ile bu y›l ilk baflvuru yapacaklar bilirkiflilik
seminerlerine kat›lacaklard›r.
• Bilirkiflilik baflvurusunda bulunabilmek için, Oda
Onur Kurulu’ndan ceza almam›fl olmak gerekmektedir.
• Bilirkiflilik baflvurusunda bulunacak üyelerin en az
2 y›l mesleki deneyime sahip olmas› gerekmektedir. 
• Bilirkiflilik baflvurusunda bulunacak üyelerin Odaya
aidat borçlar›n›n olmamamas› gerekmektedir.
• Bilirkiflilik baflvurusu için 96.00 YTL baflvuru ücre-
tinin yat›r›lmas› gerekmektedir. Bilirkifli listelerinde
yer almayan üyelerin baflvuru ücretleri üye aidat›na
aktar›lacakt›r.
• Bilirkifli listeleri, yap›lan baflvurular›n ve bilgi form-
lar›n›n de¤erlendirilmesi sonucunda fiube veya Tem-
silclik Yönetim Kurulu’nca belirlenecek ve fiube
Yönetim Kurulu karar› ile kesinleflecektir.
Odaca belirlenecek listede yer alacak bilirkiflilerin,
kay›tl› bulunduklar› fiubeye yapt›klar› bilirkiflilik çal›fl-
malar› hakk›nda bilgi vermeleri; düzenleyecekleri ra-
porlar›n bir örne¤ini Odaya iletmeleri gerekmektedir.

2007 Y›l›nda Bilirkiflilik Yapmak ‹steyen Üyelerimizin
Dikkatine

Bilirkifli Semineri

Yer: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

17 KASIM CUMA
10.00 - 16.30

18 KASIM CUMARTES‹
10.00 - 16.30
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Mevzuat

Yasaya göre, ulusal ve uluslararas› meslek standartla-
r›n› temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal ye-
terliliklerin esaslar›n› belirlemek, denetim, ölçme, de-
¤erlendirme, belgelendirme ve sertifikaland›rmaya ilifl-
kin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sis-
temini kurmak ve iflletmek üzere ''Mesleki Yeterlilik Ku-
rumu'' kurulacak. 

TBMM Genel Kurulunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu Ku-
rulmas›na iliflkin tasar› yasalaflt›. 

Yasaya göre, ulusal ve uluslararas› meslek standartla-
r›n› temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal ye-
terliliklerin esaslar›n› belirlemek, denetim, ölçme, de-
¤erlendirme, belgelendirme ve sertifikaland›rmaya ilifl-
kin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sis-
temini kurmak ve iflletmek üzere ''Mesleki Yeterlilik Ku-
rumu'' kurulacak. 

Tabiplik, difl hekimli¤i, hemflirelik, ebelik, eczac›l›k, ve-
terinerlik, mühendislik ve mimarl›k meslekleri ile en az
lisans düzeyinde ö¤renim gerektiren ve mesle¤e girifl
flartlar› kanunla düzenlenmifl olan meslekler, bu kanun
kapsam› d›fl›nda tutulacak. 

Kurumda; Meslek Standartlar› Daire Baflkanl›¤›, S›nav
ve Belgelendirme Daire Baflkanl›¤›, ‹dari ve Mali ‹fller
Daire Baflkanl›¤›, Hukuk Müflavirli¤i oluflturulacak. 

Kurum, ulusal mesleki yeterlilik sistemiyle ilgili y›ll›k ge-
liflme planlar›n› haz›rlayacak, gelifltirecek, uygulayacak
veya uygulatt›racak, denetleyecek, standartlar› belirle-
necek meslekleri ve bu standartlar› haz›rlayacak kurum
ve kurulufllar› tespit edecek. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yüksekö¤retim Kanununa ta-
bi teknik ve mesleki e¤itim veren yüksek ö¤retim ku-
rumlar›nda ulusal meslek standartlar›na uygun e¤itim

ve ö¤retim yap›labilmesi için Yüksekö¤retim Kurulu ile
orta ö¤retim düzeyindeki mesleki ve teknik e¤itim veren
ö¤retim kurumlar›nda ulusal meslek standartlar›na uy-
gun e¤itim ve ö¤retim yap›labilmesi için de Milli E¤itim
Bakanl›¤› ile iflbirli¤i yapacak. 

Teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterlilik esaslar› ile
ulusal mesleki yeterlilikler alan›ndaki e¤itim ve ö¤retim
kurumlar›n› ve programlar›n› akredite edecek kurumlar›
da Mesleki Yeterlilik Kurumu belirleyecek.

Yabanc›lar›n Sertifikalar›n›n Do¤rulu¤u
Kurum, s›nav ve belgelendirme sistemi kapsam›nda ye-
terlili¤i belgelendirecek yetkilendirilmifl kurumlar› belir-
leyecek ve s›navlarda baflar›l› olanlara sertifika verilme-
sini sa¤layacak; Türkiye'de çal›flmak isteyen yabanc›la-
r›n sahip olduklar› mesleki yeterlilik sertifikalar›n›n do¤-
rulu¤unu belirleyecek; ulusal mesleki yeterlilik standart-
lar›n›n teknolojideki geliflmelere uygun gelifltirilmesini,
yeterlilik standartlar›n›n yükseltilmesini, uluslararas›
alanda tan›nmalar›n› sa¤layacak. 

Mesleki alan ve sektörler aras›ndaki yatay ve dikey ge-
çifller için gerekli yeterliliklerin belirlenmesi; di¤er ülke-
lerdeki benzer kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i yap›lmas›;
hizmet sat›n al›m›, projelerin gelifltirilmesi ile e¤itim,
araflt›rma, konferans, seminer ve yay›n faaliyetlerinde
bulunmak da kurumun görevleri aras›nda yer alacak. 

Kurumun genel kurulunda, çeflitli bakanl›klardan üyele-
rin yan› s›ra üniversitelerden, YÖK taraf›ndan belirlene-
cek 3 ö¤retim üyesi ile çeflitli kurum, konfederasyon,
oda ve sendikalar›n temsilcileri görev yapacak.

Kurumun yönetim kurulu, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, YÖK, kamu kurumu, ifl-

TBMM Genel Kurulunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu
Kanunu Kabul Edildi 
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çi sendikalar› konfederasyonlar›, iflveren sendikalar›
konfederasyonlar› temsilcilerinden oluflacak. 

Sektör Komiteleri
Yasaya göre, kurum taraf›ndan görevlendirilen kurum
ve kurulufllarca haz›rlanan meslek standartlar›n›n, ulu-
sal meslek standard› olarak kabul edilebilmesi için ge-
rekli incelemeyi yaparak, yönetim kurulunun onay›na
sunmak üzere sektör komiteleri kurulacak. 

Sektör komiteleri, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Yüksekö¤retim Kurulu, mes-
lekle ilgili di¤er bakanl›klar, iflçi ve iflveren kurulufllar›,
meslek üst kurulufllar› ve kurumun birer temsilcisinden
oluflacak. Çal›flmalara, üniversitelerin ilgili bölümlerin-
den ö¤retim üyeleri de dan›flman olarak davet edilebi-
lecek. 

S›nav
Mesleki yeterlilik düzeyinin, kurum taraf›ndan yetkilen-
dirilecek personel belgelendirme kurum ve kurulufllar›
taraf›ndan yap›lacak s›navla belirlenmesi öngörülüyor. 

S›navlarla ilgili esas ve usuller ile teorik s›navdan mu-
af tutulacak meslekler ve kifliler, kurum taraf›ndan ç›-
kar›lacak bir yönetmelikle belirlenecek. 

Aç›lacak s›navlarda baflar› gösterenlere, kurum taraf›n-
dan onaylanm›fl mesleki yeterlilik düzeyini gösteren
belge veya sertifika verilecek. Kurum hizmetleri, ifl
mevzuat› hükümlerine göre istihdam edilen uzman yar-
d›mc›s›, uzman ve di¤er personel taraf›ndan yürütüle-
cek. 

Yönetim kurulunun onay›yla yürürlü¤e konulacak yönet-
melik esaslar›na göre, yabanc› uzmanlar istihdam edi-
lebilecek. 

8 Kas›m Dünya fiehircilik Günü etkinlikleri kapsa-
m›nda bu y›l otuzuncusu düzenlenecek olan Kolok-
yum, 6. Türkiye fiehircilik Kongresi olarak, fiehir
Planc›lar› Odas› ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimar-
l›k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü iflbir-
li¤iyle 6-7-8 Kas›m 2006 tarihlerinde ‹zmir’de ger-
çeklefltirilecektir. Kongrenin ana temas› düzenleme
kurulu taraf›ndan, "Planlama, Siyaset ve Siyasalar"
olarak belirlenmifltir.

6.Türkiye 
fiehircilik 
Kongresi 
2 0 0 6

6-7-8 Kas›m’da
‹zmir’de Gerçeklefliyor

Kongre ‹letiflim Adresi:
TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi
1441 Sok.No. 2 Çetinda¤ Apt. Kat. 3 Daire:11 35520
Alsancak/‹zmir 
Tel: 0 232 422 28 90  Faks: 0 232 421 41 90 
E-posta: spoizmir@spo.org.tr  http://www.sehircilik.org 
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Detay

Pencere denizlikleri, mermerciler taraf›ndan dumura
u¤rat›lm›fl yap› elemanlar› oldular. Denizlikler art›k, ya-
p›m kolayl›¤› nedeni ile de mermerden imal ediliyorlar.
Belki de bu nedenle boyut ve detaylar›na da mermerci-
ler karar verir oldular.

Denizlik üzerinde biriken tozun, ya¤murla birlikte afla¤›
inip, bina d›fl yüzeyini kirletmesini engellemek için de-
nizliklerin afla¤›daki detayda verilen ölçülerde olmas›na
gerek vard›r.

Meslektafllar›m›z›n zaman zaman baflvurduklar› "usta-
ya teslim olma yöntemi"nin ürünü olan denizlikler, ifl-
levlerini gerekti¤i gibi yapamad›klar›ndan kentlerdeki

Basit Detay / Büyük Temizlik
binalar›n gereksiz yere kirli görünmesine sebep olmak-
tad›rlar.
An›lan yöntemin ürünü olan denizliklerin boyutu genel-
likle;
D›fl yüzeyden yapt›¤› ç›k›nt› :20 veya 30mm
Damlal›k geniflli¤i :4mm (b›çak geniflli¤i)
Damlal›k derinli¤i :3mm olarak uygulanmaktad›r.
Yukar›da verilen ölçüler ya¤mur ve y›kama suyunu bina
d›fl yüzeyinden uzakta tutmaya yetmemektedir. Yeni bir
Ahmet Pirifltina da ufukta görünmedi¤inden afla¤›daki
detayda verilen ölçüleri uygulay›p, bina cephelerini do-
lay›s› ile de kentleri temiz tutmay› öneriyoruz.

Unutulmakta Olan Detay

Mermer ç›ta (3x2cm2 kesitli denizli¤in sa¤ 
ve sol kenarlar›nda)

D›fl duvar yap› malzemesi

‹ç s›va 

Is› yal›t›m pla¤›
ve file

Is› yal›t›m› veya d›fl s›va kal›nl›¤› dikkate al›narak deni-
zlik geniflli¤i  önceden belirlenmelidir. Zira, denizlikler
genellikle d›fl s›va veya ›s› yal›t›m› yap›lmadan önce yer-
lerine konulmaktad›r.

Fikret OKUTUCU
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• Karfl›l›ks›z sosyal yard›m 
Üyenin talebi ile kendisinin veya birinci derecede  ya-
k›nlar›n›n karfl›laflt›¤› ani hastal›k, kaza ve benzeri acil
durumlarda bir defaya mahsus olmak üzere ve Yönetim
Kurulu karar›yla yap›lan yard›md›r. Karfl›l›ks›z sosyal
yard›m miktar› her y›l›n bafl›nda Yönetim Kurulu taraf›n-
dan belirlenir. 2006 y›l› için Karfl›l›ks›z sosyal yard›m
miktar› 600 YTL dir.

Yard›mlaflma Sand›¤›’na Üyelik;
Vak›f internet sitesi üzerinden, ‹stanbul'da Vak›f mer-
kezinde, Vak›f görevlilerinin sizi ziyaretiyle, ‹stanbul d›-
fl›nda Mimarlar Odas› fiube ve Temsilcilikleri'nde yap›-
labilir.

Aidat Ödemeleri
Nakit ödeme: Mimarl›k Vakf› merkezine, sizi ziyaret
eden Vak›f görevlilerine ya da Mimarlar Odas› fiubeleri-
ne makbuz karfl›l›¤›nda, 
Kredi Kart› ile: Kredi kart› bilginizi ve size uygun öde-
me plan›n›z› Vakfa ulaflt›rarak, 
Banka yoluyla: 
Vak›flar Bankas› Beyo¤lu fiubesi  436 15 76 veya 
Garanti Bankas› Galatasaray fiubesi 629 88 02 nolu 
hesaba yat›rman›z halinde, dekontu Vakfa ulaflt›rarak
yap›labilir.

Mimarl›k Vakf›’ndan
De¤erli meslektafl›m›z,

Mesle¤imizin ve meslektafllar›m›z›n esenli¤i için ku-
rulmufl olan Mimarl›k Vakf› sizlerin de kat›lmas›yla
yayg›nlafl›p etkinlik kazanacakt›r. Bu nedenle sizi Yar-
d›mlaflma Sand›¤›’na üye olmaya, ö¤renci burs fonu-
na ba¤›flta bulunmaya ve Vak›f çal›flmalar›na destek
olmaya ça¤›r›yoruz. Ça¤dafl, güçlü ve yarat›c› bir mes-
lek toplulu¤una ancak bilgi, beceri ve dayan›flma ile
ulafl›labilece¤ine inan›yoruz.
Teflekkür, sevgi ve sayg›lar›m›zla...

Mimarl›k Vakf› Yönetim Kurulu

2006 y›l› Bedelleri:
Girifl Ödentisi : 40 YTL. 
Y›ll›k Ödenti : 80 YTL. 

Mimarl›k Vakf›'n›n kuruluflu
Mimarl›k Vakf›; mimarl›k mesle¤inin geliflmesi, mimar-
lar aras›nda dayan›flma ve yard›mlaflman›n sa¤lanmas›
amac›yla 1996 y›l›nda kuruldu. 
126 mimar, Mimarlar Odas› ad›na iki ve Mimarlar Oda-
s›'n›n 14 flubesi ad›na birer kifli olmak üzere, 142 ku-
rucu üye üçer kilogram gümüfl ba¤›fllayarak Vakf›n ilk
sermayesini oluflturdu.
Mimarl›k Vakf› Yard›mlaflma Sand›¤›, mimarlar›n mes-
leki sosyal güvence kurumu olarak, üyelerine ek sosyal
güvenceler sa¤lamak amac›yla kurulmufltur.
Yard›mlaflma Sand›¤› üye say›s› 1997'de 123'ten bu-
gün 2283'e yükselmifltir.

Sand›k üyelerine sa¤lanan yard›mlar:
• Vefat yard›m›
Yönetmelikle belirlenen vefat yard›m› A katsay›s› uya-
r›nca yap›l›r. A katsay›s› her y›l›n bafl›nda Yönetim Ku-
rulu taraf›ndan belirlenir. 2006 y›l› için A Katsay›s› mik-
tar› 7000 YTL dir. A katsay›s› yard›m miktar›n›n tama-
m›n› gösterir. Befl y›la kadar y›la oranl›, befl y›l ve daha
fazla ödenti ödemifl olanlar A katsay›s›n›n tamam›ndan
yararlan›r... 20 y›l ve üstü ödenti ödeyenlere A katsay›-
s›n›n iki kat› tutar›nda yard›m yap›l›r.

M‹MARLIK VAKFI ‹LET‹fi‹M
‹stiklal cd. Büyükparmakkap› sk. N:1 K:3 
34433 Beyo¤lu-‹stanbul
Tel:  0 212 245 16 66    Faks: 0 212 249 08 32
info@mimarlikvakfi.org.tr – www.mimarlikvakfi.org.tr

Duyuru
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Yönetmelik [YEN‹]

Kent yaflam›nda, kent vizyonunun ve hemflehrilik bilinci-
nin gelifltirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmas›,
sürdürülebilir kalk›nma, çevreye duyarl›l›k, sosyal yar-
d›mlaflma ve dayan›flma, saydaml›k, hesap sorma ve
hesap verme, kat›l›m, yönetiflim ve yerinden yönetim il-
kelerini hayata geçirmeye çal›flan kent konseylerinin ça-
l›flma usul ve esaslar›n› düzenlemek olan Kent Konseyi
Yönetmeli¤i, 08.10.2006 Pazar günü, 26313 say› ile
Resmi Gazete’de yay›mland›.
Yönetmeli¤e göre Kent Konseyi’nde; Mahallin en büyük
mülki idare amiri veya temsilcisi, Belediyenin içinde bu-
lundu¤u seçim bölgesi veya bölgelerinin milletvekilleri,
Belediye baflkan› veya temsilcisi, kamu kurum ve kuru-
lufllar›n›n temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri,  Ka-
mu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›, sendikalar,
noterler, baro, kooperatifler, birlikler, konuyla ilgili der-
nek ve vak›f temsilcileri, Muhtarlar  yer alacak.
Kent konseylerinin oluflumunu, yönetim ilkelerini, organ-
lar›n›, görev ve yetkileri ile çal›flma usul ve esaslar›n›
kapsayan Yönetmelikte, konseyin görevleri afla¤›daki
flekilde tan›mlad›:
a) Yerel düzeyde demokratik kat›l›m›n yayg›nlaflt›r›lmas›-
n›, hemflehrilik hukuku ve ortak yaflam bilincinin geliflti-
rilmesini, çok ortakl› ve çok aktörlü yönetiflim anlay›fl›-
n›n benimsenmesini sa¤lamak,
b) Sürdürülebilir geliflme sorunlar›n›n çözümüne yönelik
uzun dönemli bir plan›n haz›rlanmas› ve uygulanmas›n›
sa¤lamak,
c) Kente iliflkin temel stratejiler ve faaliyet planlar›n›n
belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm
kenti kapsayan ortak bir akl›n oluflturmas›na katk›da bu-
lunmak,
ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde kat›l›mc›l›¤›, demokrasiyi
ve uzlaflma kültürünü gelifltirmek,
d) Kentin kimli¤ine iliflkin tarihi, kültürel, do¤al ve ben-

Kent Konseyi Yönetmeli¤i
Yay›mland›

zeri de¤erlere sahip ç›kmak ve gelifltirmek,
e) Kent kaynaklar›n›n etkili, verimli ve adil kullan›m›na
katk›da bulunmak,
f) Sürdürülebilir kalk›nma anlay›fl›na dayal› kentin yaflam
kalitesini gelifltiren, çevreye duyarl› ve yoksullu¤u gideri-
ci programlar› desteklemek,
g) Sivil toplumun geliflmesine ve kurumsallaflmas›na
katk›da bulunmak,
¤) Çocuklar›n, gençlerin, kad›nlar›n ve engellilerin top-
lumsal yaflamdaki etkinliklerini artt›rmak ve yerel karar
alma mekanizmalar›nda aktif rol almalar›n› sa¤lamak,
h) Kent yönetiminde saydaml›k, kat›l›m, hesap verebilir-
lik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmas›na katk›da bu-
lunmak,
›) Kent konseyinde oluflturulan görüfllerin de¤erlendiril-
mek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sa¤lamakt›r.

Kent konseyi, afla¤›daki ilkeler temelinde çal›flmalar›n›
sürdürür:
a) YG21 süreci kapsam›nda, kentine sahip ç›kma, aktif
kat›l›m ve çözümde ortakl›k ilkelerinin bütünlü¤ünde,
kentlerin yaflanabilir bir gelece¤e tafl›nmas›na katk›da
bulunmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzalad›¤› ve onaylad›-
¤› Birleflmifl Milletler Zirveleri ile di¤er uluslar aras› söz-
leflmelerde kent ve kent yaflam›na yönelik temel ilkeleri
hayata geçirmek,
c) Kent vizyonunun ve hemflehrilik bilincinin gelifltirilme-
si, kentin hak ve hukukunun korunmas›, sürdürülebilir
kalk›nma, çevreye duyarl›l›k, sosyal yard›mlaflma ve da-
yan›flma, saydaml›k, hesap sorma ve hesap verme, ka-
t›l›m ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
ç) Kent konseyi, uluslararas› geliflmeleri ve ülke koflulla-
r›n› gözeterek, tarafs›z bir yaklafl›mla görüfl ve önerileri-
ni oluflturmak,
d) Kat›l›mc›l›¤› ve ortak akla dayanan uzlaflmay› esas al-
mak,
e) De¤iflimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç
odakl› çal›flma kültürünü benimsemektir.
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Ulusal
Mimarl›k
SergisiX.

9-12 Kas›m 2006
Yap› Fuar›/Kültürpark Fuar Alan›

X. Ulusal
Mimarl›k 
Sergisi, 
Yap› Fuar›
süresince
Kültürpark Fuar
Alan›nda
izlenebilir.

Konya'da 2004 y›l›nda çöken ve 4 kiflinin ölmesine se-
bep olan Zümrüt Apartman› davas› sonuçland›. Bilirkifli
incelemeleri sonucu düzenlenen raporlar›n de¤erlendi-
rilmesinde statik projenin uygun olmad›¤›, yap›n›n proje-
nin baz› k›s›mlar›na uygun yap›lmad›¤›, beton ve demir
standard›na uyulmad›¤›, sonradan yap›lan ilave asma
kat›n ruhsatland›r›lmakla birlikte statik projeye ifllenme-
di¤i, fenni mesul delaletiyle de olsa belediye zarar›n ta-
mam›ndan sorumlu tutuldu.
Dan›fltay Alt›nc› Dairesi davay›; "Konya'da 2 fiubat
2004 tarihinde çöken Zümrüt Apartman›n›n tadilat›, sta-
tik projeye yans›tmadan ruhsat veren belediyenin A¤›r
Hizmet Kusuru vard›r. Bu nedenle zarar›n tamam›ndan
sorumlu olmas› gerekmektedir." fleklinde karara ba¤la-
d›. Mahkeme, bina de¤erleri yan›nda ölenlerin yak›nlar›-
n›n maddi ve manevi tazminat istemlerini de onad›. 

Zümrüt Apartman› Davas›nda
Dan›fltay Alt›nc› Dairesi
Selçuklu Belediyesini Zarar›n
Tamam›ndan Sorumlu Buldu
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Dünyan›n en önemli mimarl›k etkinlikli¤i olan Venedik
Mimarlik Bienali 7 Eylül 2006 Perflembe günü Teatro al-
le Tese’de düzenlenen bir bas›n toplant›s› ile aç›ld›.
Dünyan›n her yerinden gelen bas›n mensuplar›n›n kat›l›-
m›yla gerçekleflen toplant›da bu seneki bienalin küratö-
rü Richard Burdett ve Venedik Mimarlik Bienali Vakf›
Baflkan› Davide Croff "Cities, Architecture and Society"
temas›n›, bienalin alt bafll›klar›n› ve kat›l›mc› ülkelerin
neden seçildi¤ini aktard›lar. 
Bu seneki bienalin ana sergisini oluflturan "Cities, Arc-
hitecture and Society" içinde ‹stanbul’un da yer ald›¤›
Meksiko City, New York, Los Angeles, Kahire gibi büyük
ölçekli toplam 16 metropolü konu ediyor. 
300 metre uzunlu¤undaki Corderie dell’Arsenale’de dü-
zenlenen sergiye ‹stanbul, Marmaray, Zaha Hadid’in ta-
sar›m›n› yapt›¤› Kartal Kentsel Dönüflüm Projesi , Sant-
ral ‹stanbul, ‹stanbul Modern projeleri ile kat›l›yor. 
19 Kas›m’a kadar aç›k olacak bu kapsaml› etkinlik bo-
yunca ana sergi ve alt sergiler d›fl›nda ülke pavyonlar›n-
daki sergileri de gezmek mümkün olacak. 
Tarih: 7 Eylül 2006 Yazan: Emine Merdim Y›lmaz  www.arkitera.com

Venedik Mimarlik Bienali
Kap›lar›n› 10. Kez
Ziyaretçilere Açt› 

"Power - Producing the Contemporary City" temas›
alt›nda 24 May›s 2007 - 2 Eylül 2007 tarihleri ara-
s›nda düzenlenecek bu seneki bienalin mekan›
Kunsthal olarak belirlenmifl. Önümüzdeki senenin
Rotterdam’da mimarl›k y›l› olarak belirlendi¤i ve bu
kapsamda bütün flehirde pek çok etkinli¤in düzen-
lenmesi planland›¤› için, geçti¤imiz senelerin aksi-
ne bu sene tek bir bienal mekan› belirlenmifl. Bi-
enalin küratörlü¤ünü ise Berlage Enstitüsü’nün de-
kan› Vedran Mimica ve yine ayn› enstitüden
Doç.Dr. Joachim Declerck üstleniyor. 
Bienal kapsam›nda "Visionary Power" ve "The New
Dutch City" olmak üzere iki ana serginin düzenlen-
mesi planlan›yor. Modern flehirlerdeki güçlü iliflki-
ler sergilerin konusunu oluflturuyor. Ayr›ca sergiler
kapsam›nda "Modern flehirleri kimler üretiyor?" ve
"Gelecekteki kentleflmifl çevremizin sorumlusu
kim?" sorular›n›n derinlemesine cevaplar› aranacak. 

Tarih: 8 Eylül 2006 Yazan: Emine Merdim Y›lmaz - Arkitera.com 
Görsel: biennalerotterdam.nl

3. Rotterdam Mimarl›k
Bienali’nin Temas› Aç›kland› 

Haber
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11. Uluslararas› Yap› Malzemeleri ve Bileflenlerinin Da-
yan›kl›l›¤› Konferans›, 11-14 May›s 2008 tarihlerinde
‹stanbul’un ev sahipli¤inde pek çok kurumun deste¤i
ile gerçeklefltirilecek. Yap› malzemeleri alan›nda yap›-
lan araflt›rma ve çal›flmalar›n uluslararas› bir ortamda
sunulaca¤› konferans›n ana temas› ise  "Lokal ve Glo-
bal Dayan›kl›l›k" (Globality and Locality in Durability).
Toplant›da tart›fl›lacak konular›n üst bafll›klar› ise flöy-
le s›ralan›yor: 
• Malzemelerin Dayan›kl›l›¤›
• Bina Sistem ve Bileflenlerinin Dayan›kl›l›¤›
• Çevresel Etmenler Etkisi Alt›nda Yap› Eleman› Siste-
minin Davran›fl›
• Hizmet Ömrü Tahmin ve Planlama Yöntemleri, Risk
Analiz Yaklafl›mlar›
• Dayan›kl›l›k ve Sürdrülebilir Binalar
• Dayan›kl›l›k ve Biliflim Teknolojileri
•Bina Patolojisi
Konferansta sunum yapmak isteyen kat›l›mc›lar›n ‹ngi-
lizce olarak haz›rlad›klar› bildiri özetlerini en geç 16
Mart 2007 tarihine kadar konferans›n internet sitesi
(http://www.11dbmc.org) üzerinden göndermeleri
gerekmektedir. 

Konferans Takvimi:
Bildiri;
Özetleri teslim tarihi : 1 Kas›m 2006 – 16 Mart 2007
Özetlerinin de¤erlendirilmesi : 11 Haziran 2007
Teslim tarihi : 28 Eylül 2007
De¤erlendirme sonras›nda düzelterek teslimi : 4 fiubat 2008
Konferans : 11-14 May›s 2008
‹letiflim Adresi: Dr. Ecem Edis,  exesec@11dbmc.org 
Kongre Organizasyonu: http://www.11dbmc.org

11. Uluslararas› Yap›
Malzemeleri ve Bileflenlerinin
Dayan›kl›l›¤› Konferans›

Haber

Bu seneki Praemium Imperiale Ödülü mimari alanda Al-
man mimar ve mühendis Frei Otto’ya verildi. Japon Sa-
nat Kurumu’nun her sene düzenli olarak verdi¤i Praemi-
um Imperiale, bu sene de befl ayr› dalda; resim, heykel,
mimarl›k, müzik ve tiyatro/film dallar›nda verildi. 
1989 y›l›nda aç›ld›¤› ilk günden bu yanan sanat alan›n-
daki baflar›larda önemli bir marka haline gelen kurum,
her biri uluslararas› bir dan›flman taraf›nda baflkanl›¤›
yap›lan alt› adet nominasyon komitesini bir araya getirdi.
Kaynak: arkitera.com.tr

Praemium
Imperiale
Ödülü 
Frei Otto’ya 

Ankara Ticaret Odas›’n›n 
Açt›¤› Dava Reddedildi
Ankara Ticaret Odas›’n›n 2.6.2005 tarih ve 25833 sa-
y›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan "TMMOB Mimarlar
Odas› Serbest Mimarl›k Hizmetlerini Uygulama, Tescil
ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤i"nin "mesleki dene-
tim" ve "tescil" ile ilgili düzenlemelerinin iptali talebiyle
Mimarlar Odas›’na karfl› açt›¤› dava süreafl›m› nedeniy-
le reddedildi.
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Devam Eden Yar›flmalar

Ulusal ve Uluslararas› Yar›flmalar
Valencia Del Mar, Juan Carlos I Marina
Tasar›m› Fikir Proje Yar›flmas›
Son Baflvuru Tarihi: 31.10.2006
‹letiflim Adresi:

www.valencia2007.com

Can Alüminyum Ö¤renci Proje Yar›flmas›
Teslim Tarihi :01.11.2006
‹letiflim Adresi:

www.bursamimar.org.tr
"Küçük Ölçekli Sürdürülebilir Bir Spor
Merkezi" Uluslararas› Ö¤renci Tasar›m
Yar›flmas› 
Teslim Tarihi :10.11.2006
‹letiflim Adresi:

www.comarchitect.org 

Mimarlar Odas› Diyarbak›r fiubesi I. Ulusal
Foto¤raf Yar›flmas›: "Tafllar – Düfller Kenti
Diyarbak›r"
Teslim Tarihi: 17.11.2006
‹letiflim Adresi: 
www.mo.org.tr

Konya fiube’nin 1.Ulusal Foto¤raf Yar›flmas›:
"Kimliksiz Mimari" 
Teslim Tarihi:17.11.2006
‹letiflim Adresi:

www.konyamimod.org.tr

Çuhadaro¤lu Holding Alu 2006 Ö¤renci Proje
Yar›flmas›
Teslim Tarihi: 22.11.2006
‹letiflim Adresi:

www.cuhadaroglu.com.tr

Carlsberg'in Kopenhag Arazisi için
Uluslararas› Fikir Yar›flmas›
Teslim Tarihi :28.02.2007
‹letiflim Adresi:
http://www.arkitektforeninegn.dk

CORUS "H2OUse" Suda Yaflam Ö¤renci Proje
Yar›flmas›
Son baflvuru tarihi: 23 fiubat 2007  
Teslim Tarihi: 18.05.2007
‹letiflim Adresi:

www.corusconstruction.com

Gürel Ödülü 2007
Teslim Tarihi: 05.03.2007
‹letiflim Adresi: 
event06@mynet.com

2. Uluslararas› Living Steel Sürdürülebilir
Konut Tasar›m Yar›flmas›
Teslim Tarihi: 14.05.2007
Son Baflvuru Tarihi: 12.01.2007
‹letiflim Adresi: 
www.livingsteel.org 

Do¤al Afetlerden Etkilenen Bölgelerde
Sürdürülebilir Enerji Kaynaklar› ve
Bioiklimsel Mimarl›k Tasar›mlar› Yar›flmas›
Teslim Tarihi :29.06.2007
Son Baflvuru Tarihi: 31 Ocak 2007
‹letiflim Adresi:
http://www.arescompetition.com

Chicago Athenaeum Mimarl›k ve Tasar›m
Müzesi Uluslararas› Mimarl›k Ödülleri
Son Baflvuru Tarihi :15.12.2007
‹letiflim Adresi:
www.chi-athenaeum.org

Resmi Gzate Tarihi :16.08.2006 Çarflamba

Resmi Gazete Say›s› :26261

YÖNETMEL‹K
‹çiflleri Bakanl›¤›ndan:
Büyükflehir Belediyeleri Özürlü 
Hizmet Birimleri Yönetmeli¤i

Resmi Gzate Tarihi :08.09.2006 Cuma 

Resmi Gazete Say›s› :26283

YÖNETMEL‹K
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan
Fikir ve Sanat Eserlerinin Kay›t ve 
Tescili Hakk›nda Yönetmelikte De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik

Kanun Kabul Tarihi : 19.09.2006 Sal›

Kanun Say› : 5543

KANUN
TBMM  22.Dönem 4.Yasama 
Y›l› 125. Birleflim
‹skan Kanunu

Yeni Yay›mlanan
Yasa, Yönetmelik
ve Genelgeler

Mevzuat
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Türkiye ‹fl Bankas›
• Nakit Kredi • Tafl›t Kredisi • Konut Kredisi
‹letiflim Adresi: Türkiye ‹fl Bankas› A.fi.
Alsancak/‹zmir fiubesi
Tel: 0 232 463 3600-02-03 Fax: 0 232 464 9249
Yap› ve Kredi Bankas›
• Ferdi Kredi
‹letiflim Adresi: Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.
Halitziya/‹zmir fiubesi
Tel: 0 232 446 3662 Fax: 0 232 483 23 30
Türk Ekonomi Bankas›
• Tüketici Kredisi
‹letiflim Adresi: Türk Ekonomi Bankas› ‹zmir fiubesi
Tel: 0 232 364 5500 Fax: 0 232 369 8520

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Üyelerine Kredi Sa¤layan
Anlaflmal› Bankalar
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, afla¤›da ismi geçen an-
laflmal› bankalar ile Oda Üyesi Mimarlar›m›z›n ihtiyaçla-
r›n›n karfl›lanmas›na yönelik iflbirli¤i içerisindedir. 

fiube Kütüphanemize 
Yeni Gelen Yay›nlar

TMMOB Mimarlar Odas› Gaziantep fiubesi Mimarl›k
Bülteni                  Mimarlar Odas› Gaziantep fiubesi
‹zmir Fuar› Elvan Feyzio¤lu
Cumhuriyetimizin gelece¤i Ege-Koop
TMMOB’nin ilkeleri, çal›flma anlay›fl› yasas› 
yönetmelikleri TMMOB
Oda Tarihinden Portreler : Orhan fiahinler

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fib.
Oda Tarihinden Portreler: Maruf Önal

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fib.
1996 insan yerleflimleri konferans› Habitat-II’nin
10. y›l›nda Yoksullar için mimarl›k

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fib.
Hollanda’da Yabanc› Bir Mimar  

Konferans: Han Tümertekin 
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fib.

‹zmir Tarihi Kent Merkezi’nin Unesco Dünya Miras›
Listesine Kazand›r›lmas› Projesi (Kitap ve CD ile
birlikte) ‹zmir Ticaret Odas›

2006 y›l›
Aidat›n›z›

Taksitlendirerek Ödeyebilirsiniz.

[96 YTL]‹letiflim Adresi: Alp Ticaret – Salih Alpbaz
Fatih Cad. No:226 Mersinli/‹ZM‹R
Tel: 0 232 459 9293 Faks: 0 232 459 9522
e-posta: info@polytopizmir.com

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi üyelerine 

%10 indirim 
uygulamaktad›r

Polytop Oto Temizlik ve Koruma
Sistemleri ‹zmir Uygulama Merkezi
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1 2 . U L U S L A R A R A S I

‹ Z M ‹ R
F U A R I

9-12 KASIM

Yap›da Ne Varsa Hepsi Bu Fuarda!

Yap›, ‹nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar›

Z‹YARET SAATLER‹: 11:00 - 19:30

KÜLTÜRPARK FUAR ALANI

YAPI
2006

Yap› Endüstri Merkezi

AXA OYAK firmas› ile yap›lan anlaflma gere¤i
sigorta kapsam›na al›nan üyelerimizin  Ferdi Ka-
za Sigortas› Teminatlar›; 
Vefat halinde 20000- YTL, 
Kal›c› sakatl›k halinde 20000- YTL, 
Tedavi masraflar› için 2000- YTL,
olacakt›r. Sigorta kapsam›na al›nan üyelerimize
"Mimarlar Odas› Ferdi Kaza Sigortas› Sertifika-
s›" düzenlenerek da¤›t›lmaktad›r. Üyelerimizden
bu sigorta hizmeti karfl›l›¤›nda hiçbir bedel talep
edilmeyecektir. Önümüzdeki dönemde 2006 y›l›
aidat›n› ödeyecek üyelerimiz, aidat ödedikleri
günden itibaren geçerli olmak üzere 1 Mart
2007 tarihine kadar sigorta kapsam›nda olacak-
lard›r.   

Mimarlar Odas›
Üyelerine Ferdi
Kaza Sigortas›

Yapt›r›yor

Mimarlar Odas›, 1 Mart 2006 
tarihinden itibaren 2006 y›l›
aidat›n› ödeyen üyelerine, 
Ferdi Kaza Sigortas› yapt›r›yor 
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Yitirdiklerimiz

27.08.2006 günü kaybetti¤imiz de¤erli meslektafl›m›z Altay
SÖNMEZ, (‹TÜ-1995) 25261 sicil numaras› ile odam›za kay›tl› idi. 

Altay SÖNMEZ

21.08.2006 günü kaybetti¤imiz de¤erli meslektafl›m›z F. Nilgün
AFfiAR, (EÜ-1978) 9726 sicil numaras› ile odam›za kay›tl› idi.

F. Nilgün AFfiAR

Semih EVC‹L

Settar PARSA

Abdullah PEKÖN

Osman Levent KÜÇÜKYUMUK 
12.08.2006 günü kaybetti¤imiz de¤erli meslektafl›m›z Osman
Levent KÜÇÜKYUMUK, (Güzel Sanatlar Akademisi-1979) 10419
sicil numaras› ile odam›za kay›tl› idi. 

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

12.09.2006 günü kaybetti¤imiz de¤erli meslektafl›m›z Semih EVC‹L,
(Gazi Ünv. - 1983) 14207 sicil numaras› ile odam›za kay›tl› idi. 

25.09.2006 günü kaybetti¤imiz de¤erli meslektafl›m›z Settar Parsa,
(‹TÜ - 1954) 723 sicil numaras› ile odam›za kay›tl› idi. 

10.10.2006 günü kaybetti¤imiz de¤erli meslektafl›m›z Abdullah Pekön,
(Güzel Sanatlar Akademisi, 1945) 427 sicil numaras› ile odam›za
kay›tl› idi. 




