


Uygarl›¤›n temel dayana¤› "hukuk", temel ölçütü "hu-
kuka uygunluk"tur. Yarg› kurumlar› bu anlamda toplu-
mun ihtiyac› olan temel kurumlard›r. Özellikle ‹darenin
uygulamalar› ile görevli bir yarg› kurumu olan "Dan›fl-
tay",  kamusal hayat›n da güvencesidir. Bu nedenle yö-
netenler bu yarg› kurumunu asla hedef göstermemeli-
dirler. Unutulmamal›d›r ki onlar da bir gün hukuka ihti-
yaç duyacaklard›r. 12 Eylül cenderesinden geçmifl ül-
kemizde bu durum daha da berrak olarak zihinlerimiz-
dedir. 

Bu sald›r›; toplumu korkutmaya, y›ld›rmaya ve demok-
ratik de¤erlerden uzaklaflt›rmaya yönelik sald›r›lar›n
önemli bir aflamas› olarak görülmektedir. Cumhuriyet
Gazetesini bombalama giriflimlerinin, üniversitelerde
ve yarg›lama süreçlerinde artan fliddet sahnelerinin ve
Dan›fltay üyelerine yönelik katliam›n, ülkemizi bir kaos
ortam›na sürükleme organizasyonunun bir parças› ol-
du¤unu görmek için yeterli deneyime sahip bir ülkeyiz.  

Dan›fltay 2. Daire üyelerine yönelik bu sald›r›, toplu-
mun belle¤inden kolay silinemeyecektir. Uzun bir süre-
dir, iktidar sözcüleri ve gerici çevreler taraf›ndan hedef
gösterilen, yarg› kararlar›n› uygulamayan kamu yöneti-
cilerinin yarg›lanmas›n›n önünü açan bu Daire’ye yöne-
lik sald›r›n›n amac› bu nedenle kolayca anlafl›lmakta-
d›r. Cinayetin sorumlular›n›n, yaln›zca eylemi gerçeklefl-
tirenlerle s›n›rl› olmad›¤› aç›kt›r. Sald›r›n›n arkas›ndaki

nedenler bir an önce ayd›nlat›lmal›, bu ve benzeri sald›-
r›lar hakk›nda gere¤ini yapmayanlar, bulunduklar› yeri
derhal terk etmelidir. Tehdit alt›ndaki yarg› mensuplar›-
n›n korunmamas›nda ihmali olanlar, sald›r› ortam›n›n
yarat›lmas›ndan sorumlu olanlar yarg› ve kamuoyu
önünde hesap vermelidir.

Siyasal iktidar; kendini sorumlu hissetmesi gereken bu
sald›r›n›n ayd›nlat›lmas› için gerekli çabay› göstermeli-
dir. Aksi taktirde baflta kendisi olmak üzere tüm toplum
a¤›r bir bedel ödemek zorunda kalacakt›r.

Dan›fltay üyeleri flahs›nda hukuka, yarg› ba¤›ms›zl›¤›na,
demokratik kazan›mlara, özgürlük ve toplumsal hakla-
ra, ülkemizin ayd›nl›k gelece¤ine yap›lan sald›r›y› k›n›yo-
ruz. Yaflam›n› yitiren de¤erli hukukçu Mustafa Yücel Öz-
bilgin’in ailesine, Dan›fltay ve hukuk camias›na baflsa¤-
l›¤› diliyor; yaral› hukukçular›m›z›n bir an önce sa¤l›kla-
r›na kavuflmas›n› diliyoruz.

TMMOB Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu
18.05.2006
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Yarg›ya yap›lan Sald›r›y› K›n›yoruz!

Dan›fltay 2. Dairesine yap›lan sald›r› ile toplumda uzun zamand›r t›rmand›r›lmaya çal›fl›lan gerginlik, 
art›k cinayetlere dönüflmüfltür. Yarg›n›n hedef gösterilmesi sonucu yap›lan bu sald›r›y› k›n›yoruz.

Bas›n Aç›klamas›
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14-15 Nisan 2006 tarihlerinde Ankara’da yap›lan
TMMOB Mimarlar Odas› 40. Genel Kurulu delegeleri,
mesleki-demokratik sorumluluklar› çerçevesinde haz›r-
lad›klar› Sonuç Bildirgesi’ni afla¤›da sunmaktad›r:
Ülkemizin içinde bulundu¤u sorunlu co¤rafya, uluslara-
ras› güçler taraf›ndan, nükleer silahlar›n tehdit unsuru
olarak öne sürüldü¤ü bir kaos ortam›na sürükleniyor.
Dünya bar›fl›n› da tehlikeye atan bu geliflmeler, ülkemi-
zi de birçok yönüyle, derinden etkiliyor. Bar›fl›n, kültürel
geliflmenin ve insan yaflam›n›n savunulmas›n› temel so-
rumluluklar› aras›nda gören bir mesle¤in mensuplar›
olarak, kamu yöneticilerini ve ilgili tüm toplumsal ke-
simleri uyar›yoruz: 
• Ülkemizde ve dünyada bar›fl› savunmak, insan haya-
t›n› ve yaflam alanlar›n› tehdit eden her türlü terörün or-
tadan kald›r›lmas›n› istemek, insanl›k ve yurttafll›k göre-
vimizdir.
• Yaflam alanlar›m›z kimyasal ve radyoaktif at›klarla ge-
ri dönülmez bir biçimde kirletilemez. Ülkemiz co¤rafya-
s›nda (Sinop, Akkuyu vb.) nükleer santrallerin gündeme
getirilmesinin kimi küresel yat›r›mc›lar d›fl›nda kimseye
yarar› olmayaca¤› aç›kt›r.  
• ‹nsanl›k tarihinin önemli bir kültür miras› olan Hasan-
keyf’in korunmas›na iliflkin yeterli duyarl›l›k gösterilme-
mektedir. Ayn› kaderi paylaflan di¤er tarihi yerleflmeleri-
mizin (Zeugma, Allianoi  vb.), envanterini bile ç›karama-
d›¤›m›z tarihi ve do¤al miras›m›z›n ve yak›n tarihimizin
tan›kl›¤›n› yapan endüstri miras›m›z›n korunmas› do¤rul-
tusundaki uyar›c› çabalar›m›z› art›rarak sürdürece¤iz.
Bu geliflmelerin yan› s›ra ülkemiz mimarl›¤› da; uluslara-
ras› güçlerin yönlendirdi¤i bir de¤iflim ortam›na do¤ru
sürükleniyor. Bu süreci; ülkemiz mimarl›k birikimi, 50
y›ll›k meslek odas› deneyimimiz, UIA 2005 Dünya Mi-

marl›k Kongresi ile kan›tlanan uluslararas› yetkinli¤imiz
ve gelifltirece¤imiz dayan›flma örgüleriyle olumlu bir sü-
rece yönlendirmemiz olanakl›d›r. Nitelikli bir mimarl›k
ortam›n› hedefleyen bir kuruluflunun temsilcileri olarak,
kamu yöneticilerini ve ilgili tüm toplumsal kesimleri uya-
r›yoruz: 
• Y›llard›r büyük bir sorumsuzlukla, haks›z kentsel ran-
t›n yasad›fl› olarak biçimlendirdi¤i yerleflmelerimizin ye-
nilenmesi ve yozlaflan yap› kültürü içinde kendi de¤erle-
rine sayg›l› mimarl›k ürünlerinin oluflumu; kentsel gelifl-
me ve yap› üretiminin, ça¤dafl-bilimsel planlama ve ya-
p›laflma ilkeleriyle bütünleflmesine ba¤l›d›r.
• Kentlerimiz ve yap›lar›m›z›n sa¤l›kl› geliflimi ve dönü-
flümü, imar, yap› ve çevre mevzuat›n›n sistemli bir bü-
tünlü¤e kavuflturulmas› ile olanakl›d›r. Kentsel dönü-
flüm, kentsel yenileme bafll›klar› alt›nda, uluslararas›
finans çevrelerinin bask›s› ile al›nan yat›r›m kararlar›,
derhal kamu ve toplum yarar›na yönlendirilmelidir. Bu
yat›r›m kararlar›n› meflrulaflt›rmak amac›yla düzenlenen
ülkemiz mimarlar›na kapal› proje elde etme yöntemleri
kabul edilemez. Planlama sürecinin bir parças› olan
kentsel projeler, planlama ve ulusal-uluslararas› yar›fl-
ma hukukuna ayk›r› uygulamalarla gerçeklefltirilemez. 
•  Mimarl›¤› ve kenti olumsuz bir flekilde etkileyen bu
geliflmeler karfl›s›nda; planlama sürecine kentli kat›l›-
m›n› hedefleyen mimar ve kentli dayan›flmas› gelifltiril-
meli ve yayg›nlaflt›r›lmal›d›r. Nitelikli mimarl›k hizmeti-
nin toplumla buluflmas› için temel bir mimarl›k politika-
s›n›n oluflmas› gerekir. Toplumumuzun mimarl›k kültü-
rünün gelifltirilmesi; nitelikli ve mimari de¤erlere dayal›
yap›laflman›n güvencesidir. Toplumun ilkö¤retimden
bafllayarak mimarl›k kültürü konusunda bilgilendirilme-
si, bu kapsamda yarat›c› çözümler üretilmesi için kamu

TMMOB Mimarlar Odas› 40. Dönem Genel Kurulu
Sonuç Bildirgesi

Mimarlar Odas›



3Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

yönetimi ve toplum nezdinde çabalar›m›z› sürdürece¤iz. 
•  Uluslararas› serbest dolafl›mla ilgili olarak, yabanc›
mimarlar›n kurals›z ve denetimsiz bir biçimde dolafl›m›-
n› de¤il; eflitlik ve karfl›l›kl›l›k ilkesini esas alan, eflsay-
g›nl›kta uluslararas› mesleki etkileflim ortam›n›n sa¤-
lanmas›na yönelik çabalar›m›z› sürdürece¤iz. Mimarl›k
e¤itiminin kalitesinin yükseltilmesi, mimarl›k okullar›
akreditasyonu, mesleki yeterlilikler ve sürekli mesleki
geliflim ba¤lam›nda yetki ve sorumlulu¤u aç›kça tan›m-
lanm›fl yeni bir meslek düzeni oluflumuna yönelik çaba-
lar›m›z›n sonuçlar› hayata geçirilmelidir.
Mimarlar Odas›’n›n, toplum nezdinde kan›tlanm›fl say-
g›nl›¤›, tüm yönetsel ve ticari bask›lara ra¤men temel
dayana¤›m›z ve ç›k›fl noktam›zd›r. Gelece¤in insan
odakl› sa¤l›kl› yerleflmelerinin mimarlar› olma hedefin-
den asla vazgeçmeyecek, mesle¤imizin varl›k nedenini
zay›flatma gayretlerine karfl› kamu ve toplum yarar›na
mücadelemizi sürdürece¤iz. 
"Mimarlar Odas› Toplum Hizmetinde" anlay›fl›yla kamu-
oyuna sayg›yla duyururuz!    

‹zmir fiubesi Meclis Komitesi, ilk toplant›s›n›
16.05.2006 Sal› günü gerçeklefltirdi. Cumhuray Metin-
türk baflkanl›¤›ndaki ilk toplant›da Meclis Baflkanl›k Di-
van› seçimi gerçeklefltirildi. Mehmet A¤r›’n›n baflkan
seçildi¤i toplant›da, Sema Özay ve Abdurrahman Suphi
fiahin oy birli¤i ile baflkan yard›mc›s› seçildi. Meclis
gündemine al›nacak konular aras›nda; Kente dair proje-
ler, Fikir Sanat Eserleri Kanunu, Mimarl›k Vakf›, Mesle-
ki uygulamalar, Oda – üye iliflkileri, Yar›flmalar, Kent ku-
rultay›, Expo çal›flmalar› ve bu konular›n alt aç›l›mlar›
bulunulmas›na karar verildi.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiube
Meclisi ‹lk Toplant›s›n›
Gerçeklefltirdi

Saat: 18.00

Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Meclisi Toplant›s›

Mimarlar Odas›

22 Haziran 2006
Perflembe 

Gündem; 
Kültürpark Yeralt› Otopark› 
Yeni Kent Merkezi
Karfl›yaka Metro Hatt› 
‹l Stratejik Planlar› 

MECL‹S TOPLANTISI

Mimarlar Odas› Serbest Mimarl›k Hizmetlerini Uygula-
ma, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤i’nin mimar-
l›k hizmet alanlar› ile ilgili 5. maddesinin, hizmet alanla-
r›n› daraltacak biçimde de¤ifltirilerek Resmi Gazete’de
yay›mlanmas›na iliflkin TMMOB Yönetim Kurulu’nun 12
Mart 2005 tarihli karar›na yönelik elefltiri içeren "’M‹-
MARLIK’ Hakk›nda Aç›k Mektup" da yer alan aç›klama-
lar nedeniyle 50.000 YTL manevi tazminat talebiyle Mi-
marlar Odas› Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine aç›lan
dava reddedildi.

TMMOB Taraf›ndan Mimarlar
Odas› Yönetim Kurulu Üyelerine
Karfl› Aç›lan Tazminat Davas›
Reddedildi
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Rapor

‹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, farkl› a¤aç ve bitki örnekleriyle zenginlefltiril-
mifltir. II. Dünya Savafl› y›llar›n›n a¤›r ekonomik koflulla-
r›n›n getirdi¤i de¤iflimler sonucu s›n›rl› fuar etkinlikleri
Kültürpark içinde yeralmaya bafllam›flt›r. Daha sonraki
y›llarda ‹zmir Fuar› için yer arama çal›flmalar›na bafllan-
m›fl ve 1973 y›l›na gelindi¤inde Naz›m Plan Bürosu’nca
haz›rlanan Naz›m Plan da Fuar için Çi¤li’de yer ayr›lm›fl-
t›r. 

Kültürpark alan›, Kültür ve Tabiat Varl›klar› Yüksek Ku-
rulu’nun 25.01.1985 gün ve 599 say›l› karar› ile tescil
edilmifl, 11.06.1985 gün ve 1202 say›l› kararla 3.dere-
ce do¤al sit alan› ilan edilmifltir. 1990 y›l›nda ise Yük-
sek Kurulun 24 say›l› ilke karar›na koflut olarak ‹zmir 1
Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kuru-
lu’nun 01.02.1990 gün ve 1655 say›l› karar› ile Kültür-
park 2.derece do¤al sit alan› olarak belirlenmifltir.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi, 21.02.1990 tarihinde
"Uluslararas› ‹zmir Fuar› Kültürpark Düzenleme ve Mi-
mari Proje Yar›flmas›" ad› alt›nda bir yar›flma düzenledi-
¤ini ilan etmifltir. 

Kültürpark ‹zmir kenti içindeki yo¤un yap›laflmadan bu-
güne kadar az da olsa korunabilmifl ender yeflil alanlar-
dan birisidir. Kentin bütünü gözönüne al›nd›¤›nda, etraf-
taki yerleflmeler ve kentsel yeflil alan gereksinmesi aç›-
s›ndan gelecekte kent geneline aktif, yeflil alan olarak
hizmet verebilecek önemli bir aland›r.

Uzun y›llard›r Fuar organizasyonlar› Kültürpark’ta yap›la-
geldi¤inden, artan sergileme gereksinmelerine yan›t ve-
rebilmek gerekçesiyle, büyük hangarlar yap›lm›flt›r. Bu-
gün ve gelecek aç›s›ndan kentin en büyük ve düzenli ye-
flil alan› olan Kültürpark’›n içinde yer alan fuar fonksi-
yonlar› belirlenen yeni fuar alan›na tafl›nmal›d›r. Yeni fu-
ar alan›na özel ve toplu ulafl›m araçlar›yla rahatl›kla ula-
fl›labilmeli, otopark gereksinimi çözülebilmelidir.

Kültürpark yaln›zca dinlenme, spor, sanat, kültürel kul-
lan›mlara aç›lmal›d›r. Do¤al sit ilan edilen bu alan, her
türlü araç trafi¤inden ar›nd›r›lm›fl, otopark olarak kulla-
n›lma ay›b›ndan kurtulmufl, gerçek bir rekreasyon alan›-
na dönüfltürülmelidir. Her türlü araç bask›s›ndan ve gü-
rültüden uzak, aktif yeflil alan olarak kullan›lmal›d›r.

Kültürpark’›n alt›na yap›lacak olan otopark›n araç girifl
ç›k›fllar› hiçbir flekilde Kültürpark’›n içinde olmamal›d›r.
Araç girifl ç›k›fl›ndan ar›nd›r›lamayan bir alan her zaman
araç trafi¤i ve otopark kullan›m› tehdidi alt›nda olacak-
t›r.

Do¤al sit niteli¤ini oluflturan bitki dokusu ve peyzaj›, ye-
ralt›na yap›lmak istenen otopark inflaat› s›ras›nda zede-
lenmemeli, zarar görmemelidir. Bunun yöntemleri üzeri-
ne uzman raporlar elde edilmelidir.

Kültürpark ‹zmir için çok önemlidir. Yap›lacak müdaha-
lelerde bu unutulmamal›d›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
24.05.2005

‹zmir Kültürpark Araç Trafi¤inden Ar›nd›r›lmal›d›r

‹zmir’de Kültürpark’›n Alt›na Yap›lmak ‹stenen Yeralt› Otopark›’na ‹liflkin 2005 ve
2006 Y›llar›nda Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na Gönderilen Yaz›lar Afla¤›da
Bilgilerinize Sunulmaktad›r
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Kültürpark ‹zmir ‹çin
Çok Önemlidir
Baflkanl›¤›n›za geçti¤imiz bir y›l boyunca sözlü ve yaz›l›
olarak Kültürpark’›n alt›na yap›lacak olan "Otopark"
projesine iliflkin görüfllerimiz iletilmifltir.  

24.05.2005 tarihli yaz›m›zda "Kültürpark ‹zmir kenti
içindeki yo¤un yap›laflmadan bugüne kadar az da ol-
sa korunabilmifl ender yeflil alanlardan birisidir. Ken-
tin bütünü gözönüne al›nd›¤›nda, etraftaki yerleflme-
ler ve kentsel yeflil alan gereksinmesi aç›s›ndan gele-
cekte kent geneline aktif, yeflil alan olarak hizmet ve-
rebilecek önemli bir aland›r.

Kültürpark yaln›zca dinlenme, spor, sanat, kültürel
kullan›mlara aç›lmal›d›r. Do¤al sit ilan edilen bu alan,
her türlü araç trafi¤inden ar›nd›r›lm›fl, otopark olarak
kullan›lma ay›b›ndan kurtulmufl, gerçek bir rekreas-
yon alan›na dönüfltürülmelidir. Her türlü araç bask›-
s›ndan ve gürültüden uzak, aktif yeflil alan olarak kul-
lan›lmal›d›r.

Kültürpark’›n alt›na yap›lacak olan otopark›n araç gi-
rifl ç›k›fllar› hiçbir flekilde Kültürpark’›n içinde olma-
mal›d›r. Araç girifl ç›k›fl›ndan ar›nd›r›lamayan bir alan
her zaman araç trafi¤i ve otopark kullan›m› tehdidi al-
t›nda olacakt›r.

Do¤al sit niteli¤ini oluflturan bitki dokusu ve peyzaj›,
yeralt›na yap›lmak istenen otopark inflaat› s›ras›nda
zedelenmemeli, zarar görmemelidir. Bunun yöntemle-
ri üzerine uzman raporlar elde edilmelidir." denilmifl
olmas›na ve bu görüfllerin taraf›n›zca paylafl›lm›fl olma-
s›na ra¤men projede gelinen son durum tam aksi yön-
dedir. 02.05.2006 tarihinde Belediyeniz yetkilisince
fiubemize gelinerek aktar›lan bilgilerde, Kültürpark’›n
tüm kap›lar›ndan araç girifl ç›k›fl›n›n olaca¤› ve Kültür-

park içinde araçlar›n park etmeye devam edece¤i bilgi-
si verilmifltir. Haz›rlanan projede peyzaj raporunun elde
edilmedi¤i, peyzaj projesinin de haz›rlanmad›¤› görül-
müfltür.  

Projenin bu haliyle uygulanmas› geri dönülmez yanl›fl-
l›klara, kay›plara yol açacakt›r. En k›sa zamanda ihale-
nin iptal edilmesi, projenin kayg›lar›m›z› giderecek fle-
kilde düzeltilmesi gereklili¤ini bilginize sunuyoruz.

Kültürpark ‹zmir için çok önemlidir. Yap›lacak müdaha-
lelerde bu unutulmamal›d›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
02.05.2006

Rapor
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06.01.2005 tarih ve 25692 say›l› Resmi Gazete ile
12.10.2005 tarih ve 25964 say›l› Resmi Gazetede yay›m-
lanan ve s›n›rlar› belirlenen Çeflme Paflaliman› ve Çeflme
- Alaçat› Kültür ve Turizm Koruma ve Gelifltirme Bölgesi
kapsam›nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan
25.04.2006 tarihinde 1/25000 ölçekli çevre düzeni plan-
lar› onaylanm›flt›r. 
Söz konusu plan ve plan notlar›n›n yap›lan incelemesi ne-
ticesinde afla¤›da belirtilen hukuka ayk›r›l›klar saptanm›fl-
t›r:
• 3194 say›l› ‹mar Kanununda, plan ile plan aç›klama ra-
porunun bir bütün oldu¤u hüküm alt›na al›nm›flt›r. Söz ko-
nusu çevre düzeni plan›n›n, plan aç›klama raporu yoktur.
Bu durum plan›n uygulama aflamas›nda sorunlara yol aça-
bilecektir.  
• Plan, befl Kültür ve Turizm Koruma ve Gelifltirme Bölge-
sine ayr›lm›fl olup; söz konusu bölgelemenin kriterlerinin
neler oldu¤u plan ve plan notlar› üzerinden aç›kça belirlen-
mifl ve eksik b›rak›lm›flt›r.
• Plan, ayn› bölgede Çeflme ve Alaçat› Belediye s›n›rlar›n›
kapsayan Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›nca onayl›
1/25000 ölçekli çevre düzeni plan›na ayk›r›d›r.
• Planla getirilen "özel koflullu turizm tesis alan›" kullan›m
karar› ile, "turizm tesis alanlar›" için önerilen emsal de¤er-
lerinin %10’u kadar ilave inflaat hakk› verilmifl olup; söz
konusu özel koflulun gerekçesi ve içeri¤i hukuka ayk›r›d›r.
• Plan; "Tar›msal niteli¤i korunacak alanlar", "orman alan-
lar›" ve "a¤açland›r›lacak alanlar" plan kararlar› getirilen
bölgelerde, lokanta, kafe-bar, gazino, çay bahçesi, e¤len-
ce, spor, golf tesisleri, aquapark vb. tesisler yap›lmas›na
olanak tan›maktad›r. Dolay›s›yla söz konusu alanlarda ko-
ruma-kullanma dengesi gözetilmemifltir. 

Plan Hukuka Uygun De¤il!
• Genel olarak plan ile plan notlar› aras›nda bir uyumsuz-
luk tespit edilmifltir.
• Planla lejant uyumu sa¤lanmam›flt›r.
• Korumaya yönelik alanlar korunmam›flt›r.
• Planda genel olarak bir ulafl›m sistemi oluflturulmam›fl
ve ulafl›m kademelenmesi yap›lmam›flt›r. 
• Plan, plan tekni¤i aç›s›ndan 3194 say›l› ‹mar Kanununa
uyum göstermemektedir. Yasaya ayk›r›d›r.
• Yap›lan plan K›y› Kanununa, yasan›n tan›mlad›¤› k›y› ke-
nar çizgisi, yerleflik alan tan›m ve kurallar›na ayk›r›d›r.
• Yap›lan plan ile; bu  bölge ile ilgili sonuçlanm›fl ve de-
vam etmekte olan davalar›n yarg› kararlar›n› etkisiz b›rak-
mak amaçlanmaktad›r. Planlaman›n amac› do¤rudan do¤-
ruya hukuka karfl›d›r.
• Onayl› olmayan halihaz›rlarla plan haz›rlanm›flt›r.
• Yetkili bir plan müellifinin ve ekibinin bulunmad›¤› görül-
mektedir.
‹tiraz etti¤imiz plan hukuken de¤ifltirilip düzeltilmesi gere-
ken ve kazan›lm›fl hak oluflturmayan hukuka ayk›r›, ayr›ca-
l›kl› yap›laflmalar› korumay› ve onlar› yasallaflt›rmay›
amaçlamaktad›r.
‹tiraz olunan plan; Anayasaya ayk›r› biçimde devletin hü-
küm ve tasarrufu alt›ndaki özel mülkiyete konu yap›lama-
yacak kamu varl›klar›n›n özel kurum ve kiflilerin mülkiyeti-
ne devredilmesine yol açmay› amaçlad›¤›ndan hukuk dev-
leti ilkeleri ile ba¤daflt›r›lmas› olanaks›zd›r.
Planda görülmeyen konular, plan notlar› yoluyla adeta ör-
tülü bir biçimde ayr›cal›kl› uygulamalar› gerçeklefltirmeye
yönelik olarak düzenlenmifltir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

Çeflme – Alaçat› Kültür ve Turizm Koruma ve Gelifltirme Plan› hukuka ayk›r›,
ayr›cal›kl› yap›laflmalar› korumay› ve onlar› yasallaflt›rmay› amaçlamaktad›r

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 6
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Fiyata dahil olan hizmetler:
• Atlas Havayollar› ile ‹zmir - Prag - ‹zmir gidifl dönüfl
uçak biletleri
• Prag flehir turu ve Karlovy Vary turu
• Prag’da 3* otelde 4 gece oda+kahvalt› konaklama
• Tüm alan - Hotel - Alan trasferleri
• Profesyonel rehberlik hizmetleri
• Birtur Refakati

Fiyata dahil olmayan hizmetler:
• Alan Vergisi+Uçufl Sigortas› 96 Euro
• Vize Takip Hizmet Bedeli 50 Euro
• Zorunlu Seyahat Sigortas› 15 Euro
• Yurt D›fl› Ç›k›fl Konut Fonu 70 YTL

Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi ve B‹RTUR iflbirli¤iyle
PRAG’a gezi organize edil-
mifltir.

22-26 A¤ustos
2006 

Kiflibafl›

269 EU

Talatpafla Bul. 49/C Alsancak ‹zmir/TURKEY
Tel: 0 232 4646485   Fax: 0 232 4646614
www.birtour.com info@birtour.com

Baflvuru: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
B‹RTUR Seyahat Acentas›

PRAG Kültür Gezisi 

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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Tebli¤

1- Meskenler
3 daire için 
3 daire için  
3 daire için 

2- Ticari Amaçl› Binalar
ve Büro Binalar›
Dükkan, Ma¤aza, Banka

50 m2

40 m2

30 m2

Büro Binalar›
50 m2

40 m2

30 m2

Sauna ve Hamam
50 m2

40 m2

30 m2

3- Konaklama Tesisleri 
Oteller

5 oda için
5 oda için
5 oda için

Moteller
Oda Say›s›n›n %80'i kadar
Oda Say›s›n›n %80'i kadar
Oda Say›s›n›n %80'i kadar

Hosteller
5 oda için
5 oda için
5 oda için

Tatil Köyleri
4 oda için
4 oda için
4 oda için

Apart Oteller
2 ünite için
2 ünite için
2 ünite için

Pansiyonlar
4 oda için
4 oda için
4 oda için

Termal Tesisler
4 oda için
4 oda için
4 oda için

MADDE 1 – 30/12/1993 tarih ve 21804 say›l› Resmî Gaze-
te’de yay›mlanan Otopark Yönetmeli¤i Hakk›nda Genel Teb-
li¤’in 2 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (I) bendinin (h) alt
bendi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir:
"h) Otopark Yönetmeli¤ine uygun olarak infla edilen mevcut
binalarda veya ba¤›ms›z bölümlerde yap›lmak istenilen, sa-
dece kullan›m amac›na yönelik olanlar da dahil ruhsata tabi
tüm de¤ifliklik ve ilaveler, otopark aranmas›n› gerektirecek
nitelik ve büyüklükte ise, otopark tesisi aran›r. Parselinde
veya yap›da karfl›lanamayanlar için Yönetmeli¤e uygun ola-
rak otopark bedeli istenir. Otopark Yönetmeli¤i kapsam›nda
infla edilen mevcut binalar›n iç bünyesinde yap›lan ve oto-
park say›s›n› de¤ifltirmeyen tadilatlarda otopark tesisi ve be-
deli istenmez. Bu husus ruhsat eki onayl› mimari projesine
ilgili ba¤›ms›z bölümlerde belirtilerek ifllenir."

MADDE 2 – Ayn› Tebli¤’ in 2 nci maddesinin birinci f›kras›-
n›n (I) bendinin (›) alt bendi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifl-
tir:
"›) Daha önce Otopark Yönetmeli¤i kapsam›nda olmayan ya-
p›larda veya ba¤›ms›z bölümlerinde kullan›m amac›na yöne-
lik olanlar da dahil ruhsata tabi tüm de¤ifliklik ve ilavelerde,
otopark tesisi aran›r. Parselinde veya yap›da otopark tesisi
mümkün olmad›¤› takdirde Yönetmeli¤e uygun olarak oto-
park bedeli istenir. Bu husus ruhsat eki onayl› mimari proje-
sine ilgili ba¤›ms›z bölümlerde belirtilerek ifllenir."

MADDE 3 – Ayn› Tebli¤’in 3 üncü maddesinin (a) bendi afla-
¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir:
"a) Yerleflim merkezleri son nüfus say›m›ndaki nüfuslar›na
göre üç gruba ayr›lm›fl ve bu alanlarda otopark aranmas› ge-
reken kullan›mlar›n alt türleri ve miktarlar› afla¤›da gösteril-
mifltir:

Kullan›m Çeflitleri
Nüfusu 10.000-50.000 aras›nda olan yerleflmeler
Nüfusu 50.001-200.000 aras›nda olan yerleflmeler
Nüfusu 200.000'den fazla olan yerleflmeler

Resmi Gazete Tarihi: 26 Nisan 2006 Çarflamba • Resmi Gazete Say›s›: 26150

Otopark Yönetmeli¤i Hakk›nda Genel Tebli¤de De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Tebli¤
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Tebli¤

Kampingler
1 ünite için
1 ünite için
1 ünite için

K›rsal Turizm Tesisleri
4 ünite için
4 ünite için
4 ünite için

4- Yeme, ‹çme E¤lence
Tesisleri

Gece Kulübü
50 m2

40 m2

30 m2

Gazino
50 m2

40 m2

30 m2

Diskotek
50 m2

40 m2

30 m2

Dü¤ün Salonu
50 m2

40 m2

30 m2

Birahane
50 m2

40 m2

30 m2

Bilardo Salonu, ‹nternet
Cafe, Kahvehaneler

50 m2

40 m2

30 m2

Di¤erlerinden Her Biri ‹çin
50 m2

40 m2

30 m2

Lokanta, Pastane, F›r›n,
50 m2

40 m2

30 m2

5- Sosyal, Kültürel ve Spor
Tesisleri
Konferans Salonu

30 oturma yeri
20 oturma yeri
10 oturma yeri

Tiyatro- Sinema
30 oturma yeri
20 oturma yeri
10 oturma yeri

Kütüphane
30 oturma yeri
30 oturma yeri
30 oturma yeri

Kapal› Yüzme Havuzu
30 oturma yeri
30 oturma yeri
20 oturma yeri

Aç›k ve Kapal› Spor Salonu
30 oturma yeri
20 oturma yeri
10 oturma yeri

6- Fuar, Kongre ve Sergi
Merkezleri
Kapasitenin %5'i oran›nda
Kapasitenin %5'i oran›nda
Kapasitenin %5'i oran›nda

7- E¤itim Tesisleri
Üniversite ve Yüksek Okullar

400 m2

300 m2

200 m2

‹lk ve Orta Ö¤renim Kurumlar›
400 m2

400 m2

300 m2

Özel Okul, Dersane, Kuran Kursu
400 m2

400 m2

300 m2

Ö¤renci Yurtlar› ve Krefller
400 m2

400 m2

400 m2

8- Sa¤l›k Yap›lar›Hastaneler
125 m2

100 m2

75 m2

Sa¤l›k Oca¤›, Dispanser ve 
Di¤erleri

125 m2

125 m2

125 m2

9- ‹badet Yerleri
300 m2

200 m2

100 m2

10- Kamu Kurum ve Kurulufllar›
ile Kamu Yararl› Di¤er Kurulufllar

100 m2

100 m2

75 m2

11- Sanayi ve Depolama 
Tesisleri ve Toptan Ticaret

200 m2

200 m2

200 m2

12- Küçük Sanayi Tesisleri
125 m2

125 m2

125 m2

13- Oto Sanayi Sitesi
40 m2

40 m2

40 m2

14- Toptanc› Hali
125 m2

100 m2

75 m2

15- Akaryak›t ve LPG Sat›fl
‹stasyonlar›
Beher pompaj bafl›na 150
m2 ve her lift ve/ veya kanal
bafl›na 150 m2

Beher pompaj bafl›na 150
m2 ve her lift ve/ veya kanal
bafl›na 150 m2

Beher pompaj bafl›na 150
m2 ve her lift ve/ veya kanal
bafl›na 150 m2

16- Aç›k Tesisler Lunapark
ve Benzeri E¤lence Yerleri

60 m2 Alan 
60 m2 Alan
40 m2 Alan

Rekreasyon Alan›
300 m2 Alan
300 m2 Alan
300 m2 Alan

Çay Bahçesi
75 m2 Alan
60 m2 Alan
45 m2 Alan

Aç›k Spor Alanlar›
50 m2 Alan
50 m2 Alan
50 m2 Alan

Aç›k Yüzme Havuzu
30 m2 Alan
30 m2 Alan
30 m2 Alan

Semt Pazar›
100 m2 Pazar alan›
75 m2 Pazar alan›
75 m2 Pazar alan›

için 1 otopark yeri ayr›lmas›
zorunludur.
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Otopark say›s› aç›k tesislerde parsel alan› üzerinden, di¤er ya-
p›larda ise emsal hesab›na konu alan üzerinden belirlenir."

MADDE 4 – Ayn› Genel Tebli¤’in 4 üncü maddesi afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir:

"MADDE 4 – Otopark Yönetmeli¤inin 10 uncu maddesi uya-
r›nca; parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yükümlüler-
den al›nacak otopark bedelinin hesab›na ve tahsiline iliflkin
esaslar afla¤›da aç›klanm›flt›r:
a) Gerekli görülmesi halinde yerleflme bölgeleri, ‹l Genel Mec-
lisi ve Belediye Meclisi taraf›ndan 6 gruba ayr›l›r ve her grup
için afla¤›da gösterilen hesap flekli uygulan›r.

1. Grup için tarifedeki bedelin %100'ü
2. Grup için tarifedeki bedelin %90’›
3. Grup için tarifedeki bedelin %80'i
4. Grup için tarifedeki bedelin %70'i
5. Grup için tarifedeki bedelin %60'›
6. Grup için tarifedeki bedelin %50'si

otopark bedeli olarak al›n›r.

b) Her bölge veya genel otopark›n hizmet verece¤i alan ve oto-
park yap›s› için,
1) Birim Otopark Bedeli; birim otopark›n arsa ve yap› paylar›
toplam›n›n, en fazla yüzde k›rk› al›nmak suretiyle, belediye
meclisi veya il genel meclisi taraf›ndan, (a) bendinde belirtilen
oranlar da dikkate al›narak, Yönetmelikte ve bu Tebli¤’de be-
lirtilen usul ve esaslara göre tespit edilen bedeli,
Birim Otopark Arsa Pay›; hiçbir flekilde Birim Otopark Yap› Pa-
y›n›n yüzde yirmisinden fazla olmamak üzere, imar plan›nda
bölge ve genel otopark olarak belirlenen arsalar›n, Emlak Ver-
gisi Kanunu uyar›nca tespit edilen bedelinin planda belirlenen
emsal hesab›na konu alana bölünerek, birim otopark alan› ile
çarp›lmas› sonucu tespit edilen bedeli, 
Birim Otopark Yap› Pay›; yap› ruhsat›n›n düzenlendi¤i y›l için,
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan Mimarl›k
ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesab›nda Kullan›lacak
Yap› Yaklafl›k Birim Maliyetleri Hakk›nda Tebli¤’de yer alan
otoparka ait birim fiyatlar esas al›narak hesaplanan bedeli,
ifade eder. 

2) (1) inci alt bentte aç›klanan esaslara göre hesaplanan Bi-
rim Otopark Bedeli; her bölge ve genel otopark yeri için, her
y›l, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan  Mi-
marl›k ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesab›nda Kullan›-
lacak Yap› Yaklafl›k Birim Maliyetleri Hakk›nda Tebli¤’in Res-
mî Gazete’de yay›mland›¤› tarihten sonra, (a) bendinde belirti-
len gruplarda belirtilmek suretiyle, belediye meclisi karar› ve-
ya il genel meclisi karar› al›nd›ktan sonra kesinleflir.
3) Otopark yeri gösterilen parsellere iliflkin otopark bedelinin
yüzde yirmibefli yap› ruhsat› verilmesi s›ras›nda nakden, baki-
yesi ise onsekiz ay içinde dokuz eflit taksitte nakden veya tah-
vil üzerindeki de¤eri esas al›narak Devlet tahvili olarak ödenir.
Otopark yeri göste-rilmeyenler hakk›nda, Otopark Yönetmeli¤i-
nin 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (f) bendine göre ifllem
yap›l›r. Otopark yeri gösterilmeyen yap›larda peflin ödeme,
otopark›n yap› pay› üzerinden  yap›l›r. Arsa pay›, otopark yeri
gösterildikten ve idarece ilgililere tebli¤ edildikten sonra, yap›
pay›n›n bakiyesi ile birlikte o y›la ait miktarlara göre de¤erlen-
dirilerek tahsil edilir.
4) Otopark bedelleri Devlet bankalar›ndan herhangi birinde
aç›lacak otopark hesab›na yat›r›l›r. Bu hesapta toplanan meb-
la¤a yasalar›n öngördü¤ü faiz oran› uygulan›r.
5) Tahsilat makbuzunda, yap›n›n ada ve parsel numaras› ve
tahsilat›n kaç araçl›k otopark yeri için yap›ld›¤› da belirtilir. Bu
makbuzun bir nüshas› yap›n›n ruhsat dosyas›nda bulun-
durulur."

MADDE 5 – Bu Tebli¤ yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.

MADDE 6 – Bu Tebli¤ hükümlerini Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan›
yürütür.

Tebli¤
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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 kurul-
mufl olan Mimarl›k Vakf› sizlerin de kat›lmas›yla yay-
g›nlafl›p etkinlik kazanacakt›r. Bu nedenle sizi Yard›m-
laflma Sand›¤›’na üye olmaya, ö¤renci burs fonuna ba-
¤›flta bulunmaya ve Vak›f çal›flmalar›na destek olmaya
ça¤›r›yoruz. Ça¤dafl, güçlü ve yarat›c› bir meslek toplu-
lu¤una ancak bilgi, beceri ve dayan›flma ile ulafl›labile-
ce¤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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Sat›nalma: Nilüfer Koziko¤lu, Mimar

Güzin Kara, Mimar

Sat›nalma: Oktan Nalbanto¤lu, Peyzaj Mimar›

Halis Sayg›, Peyzaj Mimar›

Okan Can, fiehir Planc›s›

Tu¤ba Akyol, Peyzaj Mimar›

A.Ufuk Ertem, Mimar

A.Özer Karaaslan, Mimar

Ahu Bozkurt, Mimar

Talha Kös, Peyzaj Mimar›

Sat›nalma: Derya Ekim, Mimar

Ozan Öztepe, Mimar

Emre Apak, Mimar

Sat›nalma: Y.Kenan Güvenç, Mimar

Ercan Akkafl, Mimar

Sat›nalma: Selami Demiralp, Peyzaj Mimar››

Burak Özdöver, Mimar

Bursa, K›zyakup Kent Park› Kentsel Tasar›m ve Mimari
Proje Yar›flmas› Sonuçland›

Bursa ‹li, Osmangazi ‹lçesi s›n›rlar›nda
bulunan ve Osmangazi Belediye Bafl-
kanl›¤› taraf›ndan, 4734 say›l› Kamu
‹hale Kanunu; Mimarl›k, Peyzaj Mimar-
l›¤›, Mühendislik,  Kentsel Tasar›m Pro-
jeleri, fiehir ve Bölge Planlama ve Gü-
zel Sanat Eserleri Yar›flma Yönetmeli¤i
uyar›nca yar›flmaya ç›kar›lan "K›zyakup
Kent Park› Kentsel Tasar›m ve Mimari
Projesi" yar›flmas› sonuçlanm›fl ve ödül
alan projeler afla¤›daki flekilde belirlen-
mifltir.

Evren Baflbu¤, Mimar 

‹nanç Eray, Y. Mimar

Ceyhun Bask›n, Y. Mimar

1. Ödül 2. Ödül 3. Ödül 
Servet Gümüfl, Mimar 

Günay Solak, Mimar

Zeki fierifo¤lu, Y. Mimar

Kaan K›l›ç, Mimar 

Yar›flma

1. Mansiyon: Sevince Bayrak, Mimar

Oral Göktafl, Mimar

2. Mansiyon: Nimet Ayd›n, Y. Mimar 

3. Mansiyon Sertaç Erten, fiehir Planc›s›

Devrim Çimen, Mimar

Mahir Çimen, Mimar

4. Mansiyon Haydar Yeflil, Mimar

Nurcan Y›ld›z, Mimar

Gonca Tafldemir, Mimar

Sevinç Gündo¤du, Peyzaj Mimar›

Ebru Vural, Peyzaj Mimar›

5.Mansiyon Ö. Esra Kahveci, Yük. Mim.

M
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n
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1. Ödül 2. Ödül 3. Ödül 

Yar›flma
M

an
si

yo
n

Serik Belediyesi Hizmet Binas› ve Kültür Merkezi
Bölgesel Mimari Proje Yar›flmas› Sonuçland›

Serik ilçesinin tarihi kimli¤ini yans›-
tan, bulundu¤u çevrenin sosyo-ekono-
mik kültürüyle örtüflen, yap› karakteri
ile Serik ilçesini temsil eden Belediye
Hizmet Binas› ve Kültür Merkezi proje-
si Serik Belediye Baflkanl›¤› taraf›n-
dan 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanu-
nu’nun 23. ve 53. maddelerine daya-
n›larak haz›rlanan "Mimarl›k, Peyzaj
Mimarl›¤›, Mühendislik, Kentsel Tasa-
r›m Projeleri, fiehir ve Bölge Planlama
ve Güzel Sanat Eserleri Yar›flmalar›
Yönetmeli¤i" kurallar› içinde aç›lan ya-
r›flma sonuçlanm›flt›r. Yar›flman›n Ko-
lokyumu 17 Haziran 2006 Cumartesi
günü saat: 17.00’de Serik Belediye-
si’nde yap›lacakt›r.

1.Mansiyon Ümit Yetgin

Oya Saydam

2.Mansiyon Emel Akar Sönmez 

M. Öner Bayrakç› 

3.Mansiyon Kemal Zavlak 

4.Mansiyon Alper Çiftçi 

Merih Feza Y›ld›r›m 

Güray Karaba¤l› 

Serdar Uslubafl 

5.Mansiyon Mete K›yan

Onur Basri Çamurlu

Alper Öden 
Ali Özer 

Selda Ergin 
Deniz Dokgöz 
Ferhat Hac›alibeyo¤lu 
Orhan Ersan 

F›rat Çal›fl›r 
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Devam Eden Yar›flmalar

Yar›flman›n Amac›:
Bal›kesir fiehir merkezinin bat›s›nda, hakim yükseklikte
yer alan Çaml›k tepesi ve çevresi ile bat›, kuzeybat› ve
kuzey devam›nda yer alan a¤açland›rma alan› ile bir bü-
tünlük içinde, kent insan›n›n ihtiyaçlar›na uygun olarak
ve kullan›m de¤eri gelifltirilerek, kent yaflam›na kazan-
d›r›lmas› ve güzel sanatlar›n teflvik edilmesidir.

Yar›flman›n Konusu:
Bal›kesir flehir merkezinin panoramik seyir teras› konu-
munda bulunan Çaml›k tepesinin, kent yaflam›na kat›l-
mas› ve bu yerin kent yaflam kalitesinin yükseltilmesi-
ne katk› yapmas› do¤rultusunda gelifltirilmesi, tepenin
devam›nda yer alan a¤açland›rma alanlar› ve yak›n çev-
resi ile birlikte projelendirilmesidir. 

Yar›flma Jürisi ve Ödüller:
Dan›flman Jüri Üyeleri
Sabri U¤ur, Bal›kesir Bld. Baflkan› 

Necdet Hac›o¤lu, Prof.Dr.  

Cengiz Dikici, Mim. Odas› Bal›kesir fib. Bflk. 

Metin Ermifl, Bal›kesir Bld. Teknik Baflkan Yrd. 

Mehmet Özp›nar, Bal›kesir Belediyesi ‹mar Müdürü 

Emrah Aldemir, Bal›kesir Bld. fiehir ve Bölge Pln.

Asli Jüri Üyeleri
Ifl›k Aydemir, Mimar, Prof. Dr.  YTÜ

Aykut Karaman, Mimar, Prof. Dr.  MSGSÜ 

‹letiflim Adresi:
Bal›kesir Belediyesi ‹mar Müdürlü¤ü Yar›flma
Raportörlü¤ü / Belediye Hizmet Binas› Kat: 4
Faks: 0266 239 33 99 
http://www.balikesir-bld.gov.tr/

Projelerin Teslim Tarihi: 14 Temmuz 2006

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

Orhan Reman, Mimar, Prof.Dr. BÜ 

Han Tümertekin, Mimar

Bozkurt Gürsoytrak, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri
Turgut Ç›k›fl, Mimar

Tevfik Aykul, Mimar

Berrin Akgün, Dr. Y. Mimar

Raportörler
Avni As›mgil, Mimar 

Hüseyin Deniz, Mimar

Ödüller

1. Ödül 60.000,00 YTL 
2. Ödül 40.000,00 YTL 
3. Ödül 25.000,00 YTL 

1. Mansiyon 10.000,00 YTL 
2. Mansiyon 10.000,00 YTL 
3. Mansiyon 10.000,00 YTL 
4. Mansiyon 10.000,00 YTL 
5. Mansiyon 10.000,00 YTL 
Sat›nalma (gerekli görüldü¤ü kadar) 7.500,00 YTL  

fiartname Bedeli: 50,00 YTL 
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Devam Eden Yar›flmalar

Yar›flman›n Amac›:
Trabzon Kentinin geliflimi tarihsel süreç içinde irdelen-
di¤inde; k›s›tl› arazi imkanlar›ndan dolay› tek merkezli
bir geliflim gösterdi¤i gözlenmektedir. Trabzon kenti tek
merkezli oluflunun getirdi¤i merkezde ifllevsel yo¤unlafl-
ma nedeniyle, gerek ulafl›m gerekse altyap› aç›s›ndan
problemler yaflamaktad›r. Yaflanan bu problemlerin,
kentte farkl› merkez alanlar› oluflturularak "kenti çok
merkezli bir kente dönüfltürerek", ana merkez üzerinde-
ki bask›n›n azalt›lmas› hedeflenmektedir.

Yar›flman›n Konusu: 
Eski Tekel Binas›n›n ve çevresinin tarihi ve kültürel özel-
likleri de dikkate al›narak, bina kompleksinin yeniden
de¤erlendirilip Belediye Hizmet Binas› ve Al›flverifl
Kompleksi ifllevlerini bar›nd›r›r flekilde tasarlanmas›d›r.

Yar›flma Jürisi ve Ödüller:
Dan›flman Jüri Üyeleri
1- M. Volkan Canalio¤lu, Trabzon Belediye Baflkan›

2- Erdal Büyükçulha, ‹nflaat Müh.Trabzon Bld Bflk. Yrd.

3- fiinasi Aydemir, Y. Mimar Prof. Dr.

4- ‹nci Güngör, Mimar, fiehir Planc›s›

5- Ayhan Turan, fi. Planc›lar› Odas› Trabzon ‹l Tem.

6- ‹smail Sa¤lam, Harita Y. Müh., Dr., Trabzon Bld. 

7- Erol Fettaho¤lu, Mimar, Trabzon Bld. 

‹letiflim Adresi: 
APK Müdürlü¤ü Kat: 2 61200 Atatürk Alan› Trabzon 
Telefon: 0462 326 60 49
www.trabzon.bel.tr  

Trabzon Eski Tekel Binas›
Yeniden Canland›rma
Mimari Proje Yar›flmas› 

Projelerin Teslim Tarihi: 8 A¤ustos 2006 
fiartname Bedeli: 150,00 YTL 

Asli Jüri Üyeleri
1- Gülsüm Sa¤lamer, Y. Mimar, Prof. Dr., ‹TÜ

2- Hasan fiener, Y. Mimar,Prof. Dr., ‹TÜ

3- Aykut Karaman, Y. Mimar, Prof. Dr., ‹DGSA

4- Mete Tapan, Y. Mimar, Prof. Dr., TH München

5- fiengül Öymen Gür, Y. Mimar, Prof. Dr., KTÜ (Jüri Bflk.)

6- M.Salih Akyüz, Mimar, KTÜ

7- Selahattin Bektafl, ‹nflaat Y. Müh., KTÜ

Yedek Jüri Üyeleri
1- Sinan Kurbetçi, Mimar, KTÜ

2- M.Reflat Sümerkan, Y. Mimar,Yrd. Dr., KTÜ

3- Dr. Cengiz Tavflan, Y. Mimar, KTÜ

4- Muzaffer Ayd›n, ‹nfl. Mühendisi, KTÜ 

Raportörler
1- Cengiz Çolak, Mimar, KTÜ

2- Özgür Afl›k, Mimar, KTÜ

Raportör Yard›mc›lar›
1- Ömer Söylemez, Harita Teknikeri, OMÜ

2- A.Kerim Y›ld›r›m, Harita Teknikeri, KTÜ

Ödüller
1. Ödül 55.000 YTL (Net) 
2. Ödül 35.000 YTL (Net) 
3. Ödül 20.000 YTL (Net) 

1. Mansiyon 10.000 YTL (Net)
2. Mansiyon 10.000 YTL (Net)
3. Mansiyon 10.000 YTL (Net)
Toplam Sat›nalma 6.000 YTL (Net)
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Devam Eden Yar›flmalar

Yar›flma Jürisi ve Ödüller:
Asli Jüri Üyeleri
• Emre Arolat, Mimar

• Nevzat Say›n, Mimar

• ‹brahim Baflak Da¤gülü, Mimar

• Serhan Akkufl, Mimar

• Mustafa Laçin, (Silverline/Genel Koordinatör)

Dan›flman Jüri Üyeleri
• Olcay Çetiner,   Mimar

• Mehmet Aygül, (Silverline/Sat›fl Müdürü)

• Nalan fievik, (Silverline/Mimar)

Ödüller
(Ödül töreni 30 Ekim 2006 tarihinde bas›n›n da kat›l›-
m› ile yap›lacakt›r.)

1. Ödül 1000 Euro

2. Ödül   750 Euro

3. Ödül 500 Euro

4. - 10. Mansiyon 250’fler Euro
Ayr›ca, dereceye giren ilk 10 kat›l›mc›ya, Silverline fab-
rika ve çevre gezisi (Merzifon)

Silverline - 2006 
Mutfak Tasar›m Yar›flmas›
Baflvuru Tarihleri: 15 May›s 2006 – 13 Ekim 2006

Silverline Ankastre Ürünler; gelece¤in mutfaklar›n› ta-
sarlayacak genç yetenekleri ar›yor. Bu y›ldan itibaren
geleneksel olarak her y›l tekrarlanacak olan Mutfak Ta-
sar›m Yar›flmas› ile  bu konuda e¤itim alan gençlerin
yeteneklerinin ortaya ç›kar›lmas›, desteklenmesi ve
mutfak tasar›m›na yeni soluklar getirilmesi hedefleni-
yor.
Yar›flman›n Koflullar›:
•Silverline 2006 Mutfak Tasar›m Yar›flmas›na; üniver-
sitelerin mimarl›k, iç mimarl›k ve endüstriyel tasar›m
bölümü ö¤rencileri bireysel olarak kat›labilecekler.
• Yeni projelerin desteklenmesi amac› do¤rultusunda,
yar›flmaya kat›lan projelerin daha önce herhangi bir ya-
r›flmaya gönderilmemifl ve uygulanmam›fl olmas› gere-
kiyor.
•Tasar›mlarda, Silverline ankastre ürünlerin kullan›m›
gerekiyor. Ürünler konusunda bilgi için: www.silverli-
ne.com.tr
• Herbir kat›l›mc›, en fazla 2 tasar›mla yar›flabilir.
• Yar›flmaya gönderilen her tasar›m için ayr› ayr› bafl-
vuru yap›lmas› gerekir.

‹letiflim Adresi:
Yeflil Plaza Y›lanl› Ayazma Yolu
No: 15 Kat: 10 Topkap›/‹stanbul 
Telefon : 0212 481 81 44       
E-mail :  nalan.sevik@silverline.com.tr
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Yar›flman›n Amac›:
Can Alüminyum sektörün geliflimini ve ça¤dafl tasar›m›
desteklemek, yeni fikirleri özendirmek ve ö¤renciler ara-
s›nda, alüminyumun üstünlüklerini vurgulayan yarat›c›
çözümler gelifltirmek, kavramsal yaklafl›mdan çözüme
uzanan tasar›m düflüncesinin yayg›nlaflmas›na katk›
sa¤lamak üzere, alüminyum teknolojisinin kullan›m›n›
hedefleyen tek kademeli bir ö¤renci yar›flmas› düzenle-
mektedir.

Yar›flman›n Konusu:
Yap›laflm›fl bir kentsel mekan içerisinde, tercihen kent
merkezinde, bofl bir parselde, bu bofllu¤un doldurulma-
s›na yönelik, ifllevi ö¤renci taraf›ndan belirlenecek bir
bina cephesinin tasarlanmas› yar›flman›n konusudur.
Ö¤renci Türkiye’de veya K.K.T.C.’de bir kent içinde seç-
ti¤i alanda konuyu ve program› belirleyecek, ça¤dafl bir
malzeme olan alüminyumu kullanarak; çevresel, ekono-
mik, teknik ve sosyal yararlar› gözeten bir tasar›m yapa-
cakt›r

Yar›flma Jürisi ve Ödüller:
Dan›flman Jüri Üyeleri
Cengiz Giritlio¤lu, Prof. Dr., ‹TÜ 

Melih Türa, Mimarlar Odas› Bursa fib. Bflk. 

Ali Kibar, Türkiye Alüminyum San. Der. Bflk.

Ali ‹hsan Yeflilova, Can Alüminyum Yön. Kur. Bflk. 

Asli Jüri Üyeleri 
Neslihan Dosto¤lu, Prof. Dr., UÜ 

Alper Ünlü, Prof.Dr., ‹TÜ

Bilge Ifl›k, Doç.Dr., ‹TÜ

Emre Arolat, Serbest Mimar 

Hasan Özbay, Serbest Mimar 

Nilüfer Tafl, Ö¤r.Gör.Dr., UÜ 

Murat Tafl, Ö¤r.Gör.Dr., UÜ 

Yedek Jüri üyesi 
O¤uzhan Telci, Serbest Mimar 

Raportörler 
Yasemin Erbil, Arfl.Gör. UÜ 

Engin O¤uzhan, Mimar, Mimarlar Odas› Bursa fiubesi 

Ödüller
1. Ödül  5.000. YTL 
2. Ödül  3.000. YTL 
3. Ödül  2.000. YTL 
1. Mansiyon  750. YTL 
2. Mansiyon  750. YTL 
3. Mansiyon  750. YTL 
4. Mansiyon  750. YTL 
5. Mansiyon  750. YTL 

‹letiflim Adresi:
Mimarlar Odas› Bursa fiubesi Ç›rpan Mah. Güçlü Sk.
No: 21 ‹l Özel ‹dare Müdürlü¤ü Zemin Kat 16050
Osmangazi / BURSA 
Tel: 0 224 273 32 50 ( pbx 6 hat ) 
http://www.canaluminyum.com.tr/yarisma2006

Mimarlar Odas› Bursa fiubesi
Can Alüminyum Ö¤renci
Proje Yar›flmas›

Projelerin Teslim Tarihi : 01.11.2006 

Devam Eden Yar›flmalar



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 18

Tarihe Saygı/Yerel Koruma Ödülleri, binlerce yıllık kül-
tür gelene¤inin birikti¤i bir co¤rafya üzerinde, bu uygar-
lıklara ait çeflitlenmifl ve farklılaflmıfl kültürel-mekansal
mirasa hak etti¤i saygının gösterilerek korunması; koru-
ma bilincinin ve örneklerinin teflvik edilmesi; yerel koru-
ma modellerinin gelifltirilmesi; yöntem, ölçüt ve de¤er-
lerin özgünlefltirilmesi; yerel inisiyatifin harekete geçiril-
mesi; tarihi çevreye iliflkin koruma bilinci taflıyan çaba
ve eylemlerin özendirilmesi gereklili¤inden hareketle ‹z-
mir Büyükflehir Belediyesi tarafından bafllatılan, tarihi
mirasa sahip çıkılması konusunda yerel yönetimlerin
üstlendi¤i sorumlulu¤un bilincini taflıyarak, ülkesel öl-
çekte yerel yönetimlere öncülük edilmesi ve ödül yoluy-
la taktir etme misyonunun kurumsallafltırılmasının he-
deflendi¤i bir giriflimdir.

Amaç
‹zmir Büyükflehir Belediyesi tarafından Büyükflehir Be-
lediyesi sınırları içindeki:
• Yapı ve çevrelerin tanıtılması,
• Bu yapı ve çevrelerin tarihsel-kültürel-sosyal kimlikle-
ri ile bir bilgi kayna¤ı olarak görülmesi,
• Malzeme, teknik, cephe özellikleri, plan fleması, ek
yapı, bahçe-yapı iliflkisi, peyzaj ö¤eleri, yakın çevresiyle
etkileflimi, vb özgün mekansal niteliklerinin korunması,
• Tarihsel (arkeolojik, kentsel, mimari ve sanatsal) mi-
rasın belgelenmesi, arflivlenmesi, incelenmesi ve yafla-
mını sürdürmesi ve kültürel sentezin gelece¤e aktarıl-
ması,
• Bu yapı ve çevrelerin gelece¤e aktarılması amacıyla

onarımı, sa¤lıklafltırılması, iyilefltirilmesi, yeniden ifllev-
lendirilmesini sa¤layanların belirlenmesi, tanıtılması ve
özendirilmesi,

• Tarihsel mirası koruma faaliyetlerinin kamuoyunun
gündemine taflınması ve kamuoyunun bu konuda do¤-
ru bilgilendirilmesinin sa¤lanması,

• Bilimsel ve mesleki kurulufllarla yerel yönetimlerin,
toplumsal örgütlerin ve kuruluflların birlikte çalıflma or-
tamlarının hazırlanması,

• Toplumsal-kentsel ve yerel bir bilinç oluflturulması, 

amacıyla Tarihe Saygı/Yerel Koruma Ödülleri verilir.

Kapsam
Tarihe Saygı/Yerel Koruma Ödülleri, her yıl, Eylülün ilk
haftası içinde açılan foto¤raf sergisi ile birlikte düzen-
lenir ve bu serginin açılıfl günü verilir. Jüri ödüle de¤er
eser bulamazsa ilgili dalda ödül vermeyebilir.

Tarihe Saygı/Yerel Koruma Ödülleri, üç dalda verilir:

A. Kentli ‹zmirli Ödülü

B. Tek Yapı ve Tarihi Doku Ölçe¤inde Baflarılı Koruma
Uygulamaları Ödülleri

B.1. Basit Onarım Ödülleri

B.2. Esaslı Onarım Ödülleri

• Özgün ‹fllevin Korundu¤u Esaslı Onarım 

• Özgün ‹fllevin De¤ifltirildi¤i Esaslı Onarım

B.3. Emek Ödülü

C. Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında
Katkı Ödülü

‹zmir Büyükflehir Belediyesi 
Tarihe Sayg›/Yerel Koruma Ödülleri 2006 

Son baflvuru Tarihi: 21 Temmuz 2006

Ödüller
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Dan›flman Seçici Kurul Üyeleri
Aziz KOCAO⁄LU ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanı

Hasan TOPAL ‹BB Genel Sekreter Yardımcısı

Fügen SELV‹TOPU  ‹BB ‹mar ‹flleri Daire Baflkanı

Önder BATKAN  ‹BB Tarihsel Çevre ve Kül. Var. Müd.

Tamer BAfiBU⁄  Mimarlar Odası ‹zmir fiubesi Yön. Kur. Bflk.

Tolga Ç‹L‹NG‹RO⁄LU  fiehir Plancıları Odası ‹zmir fib. Yön. Kur. Bflk.

‹zmir 1 No'lu Kültür ve Tab. Var. Kor. Kur. 

‹zmir 2 No'lu Kültür ve Tab. Var. Kor. Kur.

As›l Seçici Kurul Üyeleri:
Hülya KOÇ  Prof. Dr., DEÜ, (fiehir Plancısı)

Semahat ÖZDEM‹R  Doç. Dr., ‹YTE, (fiehir Plancısı)

Emel KAYIN  Yrd. Doç. Dr., DEÜ, (Mimar)

Ertan DAfi  Yrd. Doç Dr., EÜ, (Sanat Tarihçisi) 

Gürcan POLAT  Yrd. Doç Dr., EÜ, (Arkeolog)

Önder MARMASAN  Ö¤r. Gör., ‹YTE, (Restorasyon Uzm.)

Dilek PAKBEN  Serbest Mimar 

Yedek Seçici Kurul Üyeleri
Emre ERGÜL  Yrd. Doç. Dr.,  ‹YTE, (Mimar)

Hümeyra B‹ROL AKKURT  Yrd. Doç. Dr., DEÜ, (Mimar)

‹pek SÖNMEZ  Yrd. Doç. Dr., DEÜ, (fiehir Plancısı)

Takvim
Baflvuru Bafllangıç Tarihi : 10.04.2006
Baflvuru Bitifl Tarihi : 21.07.2006 tarihine uzat›lm›flt›r.

Aday ‹nceleme Programı : 30.06.2006 - 18.08.2006
Jüri Toplantısı : 21.08.2006 - 27.08.2006
Sonuçların ‹lanı : 01.09.2006 
Ödül Töreni : 16.09.2006

‹letiflim Adresi:
http://www.izmir-bld.gov.tr/basvuruformu/default.asp
‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tel.: (0232) 482 11 70

EFES OPT‹K’te, optik gözlükte % 20, Günefl gözlü¤ü
al›flverifllerinde % 40’a varan indirim ayr›ca, kredi
kart› ödemelerinde 8 ay vade uygulan›r.

• Üyelerin bu hizmetten yararlanabilmeleri için, 
üye kimlik kartlar›n› beyan etmeleri gerekmektedir.
• Üyelerin muayene sonras› tüm resmi ifllemleri 
Efes Optik taraf›ndan yerine getirilecektir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Üyelerine ve Ailelerine 

Özel Göz Doktor
Muayenesi

Çay›ralt› Mevkii Gümüfllük – Bodrum
Telefon: 0 252 3943151       Fax: 0 252 3943026
www.mandalincimyndos.com   info@mandalincimyndos.com

Mandalinci Myndos Otel, 
Mimarlar Odas› Üyelerine, 

uygulamaktad›r.  

%10 indirim 

Ödüller

Ücretsiz

Muayene ‹çin Randevu Tel: 0 232 441 55 00 
Adres: 848 sk. No:70/B  2. Beyler Konak/‹ZM‹R
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Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan:
Toplant› No. ve Tarihi : 71  3/5/2006
Toplant› Yeri : ANKARA
Karar No. ve Tarihi : 714    3/5/2006

I. ve II. derece arkeolojik sit alanlar›ndaki örenyerlerin-
de aç›¤a ç›kar›lan tafl›n›r kültür varl›klar›n›n korunmas›
ve sergilenmesine yönelik mekanlar›n ve ziyaretçilere
yönelik aç›k otopark, wc gibi ünitelerin düzenlenmesine
iliflkin 3/3/1998 tarih ve 572 say›l› ilke karar›n›n uygu-
lamas›nda ç›kan sorunlar›n Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Yüksek Kurulunda de¤erlendirilmesi sonucun-
da,
I. ve II. derece arkeolojik sit alanlar›ndaki örenyerlerin-
de aç›¤a ç›kar›lan tafl›n›r kültür varl›klar›n›n alana yöne-
lik ifllevsel ve mekansal ba¤lar›n›n kurulabilmesine ola-
nak sa¤lamak üzere mahallinde korunmas› ve de¤erlen-
dirilmesine yönelik bilimsel faaliyetler kapsam›nda; mu-
hafaza, bak›m, onar›m, restorasyon, teflhir-tanzim ve ta-
n›t›mlar›na yönelik Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nca ihtiyaç
duyulan kapal› ve aç›k sergi mekanlar› ile ziyaretçilere
hizmet verecek girifl ünitesi (güvenlik odas›, bilet gifle-
si, WC vb.), aç›k otopark ve mobil sat›fl üniteleri düzen-
lemelerinin varsa  kaz› heyetinin bilimsel görüflleri ve ra-
porlar› do¤rultusunda tespit edilen, yerleflmelerin bü-
tünlü¤ünü bozmayan alanlarda ilgili Koruma Bölge Kuru-
lunun özel izni ile yap›labilece¤ine, 
Uygulama öncesinde örenyerinin yak›n çevresinin ifllev-
sel bütünlü¤ü içinde etkin bir flekilde korunmas› ve ya-
flat›lmas›na yönelik alan kullan›m ve düzenleme karar-
lar›n› içeren 1/500 ölçekli Çevre Düzenleme Projesi ile
ön izin al›nmas›na, buna ba¤l› olarak düzenlenecek ka-
pal› ve aç›k mekanlar›n ifllev, yerleflme, yap›laflma, es-

Resmi Gazete Tarih: 11 Haziran 2006 Pazar
Resmi Gazete Say›:  26195

Koruma Kurulu ‹lke Kararlar›

Mevzuat

tetik ve peyzaj düzenleme koflullar› ile kapasitelerinin
sergiye konu eserler sergi mekanlar›n›n mahal listeleri
ile alana yönelik araflt›rma, kaz›, restorasyon ve çevre
düzenleme proje raporlar› çerçevesinde Koruma Bölge
Kurulunca belirlenmesine, aç›k alan düzenlemelerinin
onayl› 1/200, mimari mekanlar›n 1/50 ve daha alt öl-
çekli uygulama projeleri ile uygulanabilece¤ine, 
Kapal› sergi ve depolama mekan› ihtiyaçlar›n›n resto-
rasyonu tamamlanabilecek mevcut mekanlardan da
karfl›lanabilece¤ine, 
Kurulumuzun 3/3/1998 tarih ve 572 say›l› ilke
karar›n›n iptaline,
karar verildi.

Resmi Gazete Tarih: 11 Haziran 2006 Pazar
Resmi Gazete Say›:  26195

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan:
Toplant› No. ve Tarihi : 71  3/5/2006
Toplant› Yeri : ANKARA
Karar No. ve Tarihi : 715   3/5/2006

Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu’nun
17/12/2003 tarih ve 701 say›l› ilke karar› ile özel çev-
re koruma bölgelerinde yer alan I., II. ve III. derece ar-
keolojik sitler için getirilen koflullar›n, özel çevre koru-
ma bölgeleri d›fl›nda kalan alanlarda da uygulanmas›-
na iliflkin konunun Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Yüksek Kurulunda de¤erlendirilmesi sonucunda;
Özel çevre koruma bölgelerinde yer alan I., II. ve III. de-
rece arkeolojik sitlerdeki uygulamalar için
17/12/2003 tarih ve 701 say›l› ilke karar› ile getirilen
koflullar›n, bu bölgeler d›fl›ndaki k›y›larda yer alan ve
koruma bölge kurullar›nca onayl› koruma amaçl› imar
planlar› bulunan arkeolojik sitlerde de uygulanabilece-
¤ine,
Özel çevre koruma bölgelerinde ve bu alanlarda ihtiyaç
duyulan ve K›y› Kanununun Uygulanmas›na Dair Yönet-
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Mevzuat

Resmi Gazete Tarih: 11 Haziran 2006 Pazar
Resmi Gazete Say›:  26195

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan:
Toplant› No. ve Tarihi : 71  3/5/2006
Toplant› Yeri : ANKARA
Karar No. ve Tarihi : 716   3/5/2006

Karayollar› Güzergah› Üzerinde Yer Alan Mimari ve Ta-
rihi De¤eri Bulunan Köprülerin Tadilat, Tamirat ve
Esesl› Onar›mlar›
Karayollar› güzergah› üzerinde yer alan mimari ve tarihi
de¤eri bulunan köprülerin tadilat tamirat ve onar›m›na
iliflkin 19/4/1996 tarih ve 430 say›l› ilke karar›n›n, Ka-
rayollar› Genel Müdürlü¤ünün 23/3/2006 tarih ve 244
say›l› yaz›s› üzerine yeniden de¤erlendirilmesi sonucun-
da;  
Kültür varl›¤› niteli¤indeki köprülerimizin yeni yol flebe-
kelerinin d›fl›nda kalmalar› nedeniyle, zaman içinde kul-
lan›mlar›n› yitirmelerinden dolay› harap olduklar›, kulla-
n›lanlar›n da geniflletme iste¤iyle mimarisinin bozulduk-
lar›, su borusu geçirmek veya üstlerine gelifligüzel direk
dikmek suretiyle tahrip edildiklerinin belirlendi¤ine, 

Bu nedenle tarihi köprüleri terk etmek, y›kmak, genifl-
letmek, do¤algaz, su borusu, elektrik kablosu gibi ye-
ralt› tesisat› geçirmek, elektrik, ayd›nlatma ve telefon
tesisat› için direk dikmek gibi herhangi fiili bir müdaha-
leye giriflilmemesi gerekti¤ine, 
Korunmas› gerekli köprülerin trafik ihtiyaçlar›na cevap
vermemesi halinde bunlar›n yan›ndan geçirilmesi zo-
runlu olan yeni karayolu köprülerinin eski köprüye olan
uzakl›¤› ve yerlefltirme biçimi konusunda Karayollar›
Genel Müdürlü¤ünün görüflü al›nd›ktan sonra ilgili koru-
ma bölge kurulundan özel karar talep edilmesinin ge-
rekli oldu¤una, 
Günümüzde halen kullan›lmakta olan tarihi köprüler ile
eski fonksiyonlar›n› kaybetmifl olmalar› dolay›s›yla terk
edilmifl bulunan köprülerin tadilat, tamirat ve esasl›
onar›m› yap›l›rken mimari karakterlerini bozmadan oriji-
nal durumlar›n›n araflt›r›larak buna uygun rölöve, resti-
tüsyon ve restorasyon projelerinin haz›rlan›p ilgili koru-
ma bölge kurullar›ndan izin al›nmas› gerekti¤ine,
5539 say›l› Karayollar› Genel Müdürlü¤ü Kurulufl ve Gö-
revleri Hakk›nda Kanunun 1737 say›l› Kanunla de¤iflik
2 (F) maddesinde yer alan  " …tarihi yol a¤lar›na ait
köprü ve di¤er bütün yan tesisleri… haz›rlayaca¤› ve
haz›rlataca¤› plan ve projelerine göre onarmak ve ba-
k›mlar›n› sa¤lamak" hükmü do¤rultusunda Karayollar›
Genel Müdürlü¤ünün görev, yetki ve sorumlulu¤unda
bulunan tarihi köprülerin korunmas› tadilat tamirat ve
esasl› onar›mlar›n›n koruma bölge kurulu karar› al›nd›k-
tan sonra Karayollar› Genel Müdürlü¤ünce yap›lmas›n›n
sa¤lanmas›na,
Di¤er kamu kurum ve kurulufllar›, valilik ve belediyeler-
ce yap›lacak onar›m uygulamalar›na iliflkin taleplerin
Karayollar› Genel Müdürlü¤ü arac›l›¤› ile koruma bölge
kurulu müdürlüklerine iletilmesi gerekti¤ine,
Kurulumuzun 19/4/1996 tarih ve 430 say›l› ilke
karar›n›n iptaline,
karar verildi. 

meli¤in 13. maddesinin (c) bendinde belirtilen hizmet
noktalar›ndan WC, dufl, soyunma kabini, mobil sat›fl
üniteleri ile gölgelik ve ahflap iskelenin, korunmas› ge-
rekli de¤erin tafl›ma kapasitesi göz önüne al›narak an›-
lan  Yönetmelikte belirtilen büyüklükleri aflmamak ve
aralar›nda en az 150 m. mesafe olmak kayd›yla, temel-
siz, kal›c› olmayan ve yöresel yap› özelliklerini tafl›yan,
koruma bölge kurulunun uygun görece¤i yerde, varsa
kaz› baflkan›n›n görüflleri al›narak haz›rlanacak vaziyet
plan› ve projelerin, koruma bölge kurulunca onaylanma-
s› kofluluyla yap›labilece¤ine,
karar verildi.
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, Mimar R. Eser GÜLTEK‹N
rehberli¤inde Antik Ça¤’dan bu yana zengin bir kültür ve
sanat miras›na sahip ‹zmir’in en büyük ilçelerinden Ti-
re’ye bir kültür gezisi düzenlenmifltir.

Tire ad› kaynaklara göre; Teira, Tyrha, Thyira… fleklinde
an›lan antik kökenli bir sözcükten gelmektedir. Hititler
döneminde kurulan yerleflim yeri s›ras›yla Lidya, Pers,
Helen, Roma ve Bizans uygarl›klar›na sahne olmufltur.
Bu dönemlerde Efes ile Sardes aras›nda önemli bir ge-
çit yeri ve pazar konumundad›r.

Türkler’in Anadolu’ya 1071 y›l›nda gelmelerinden son-
ra, Haçl› Seferleri nedeniyle Selçuklular ile Bizansl›lar
aras›nda bir çok kez el de¤ifltirmifltir. Beylikler dönemin-
de Ayd›no¤ullar›’n›n, Osmanl›lar Döneminde ise Ayd›n
Sanca¤›’n›n merkezi olan Tire; siyaset, bilim, sanat ve
ticaret ba¤lam›nda önemli rol oynam›flt›r. Özellikle san-
cak merkezi olmas› nedeniyle pek çok önemli devlet
adam›n›n buraya hizmet vermesi, vak›f eserleri yapt›r-
mas› kentin geliflimi aç›s›ndan büyük katk›lar sa¤lam›fl-
t›r. 

Sabah saat 9.00’da bafllayan gezi, Belevi Mozelesi’ni
görmemizle bafllad›. Daha sonra çiçekleri, kufl sesleri
ve akan su sesleriyle büyüleyici  bir do¤a harikas› olan
De¤irmen Restoran’da sabah kahvalt›m›z› yapt›k. Gezi-
mizi, Tire Müzesi’ni ziyaret ederek sürdürdük ve yörenin
arkeolojik ve etnografik eserlerini inceledik. ‹lçe merke-
zine do¤ru ilerlerken ‹bni Melek ve Süleymen fiah Türbe-
leri’ni ziyaret ettik. 

Bu türbelerin hemen yan›nda yer alan Necip Pafla’n›n
yapt›rd›¤› ve onun ad›yla an›lan Türkiye’nin en ünlü yaz-
ma eserlerinin bulundu¤u kütüphaneyi görüp, bir ticaret
kenti olan Tire’nin ünlü arasta ve hanlar›ndan Kutu (Kü-
tahya) Han›, Kapan Han›, Bak›r Han› (Kurflunlu Han) gez-
dik.   

Etkinlik/GEZ‹

Tire Kültür Gezisi Gerçekleflti

Tire’de restore edilen eserler içinde Yeflil ‹maret’in de
ayr› bir yeri vard›. Mimari aç›dan Ayd›no¤ullar›’n›n orta-
dan kald›r›p, Osmanl›ya ba¤lanmas›nda önemli rol oy-
nayan 2. Murat’›n komutanlar›ndan Halil Yahfli Bey’in
infla ettirdi¤i bu eser, Anadolu’da ibadet mekanlar›n›
büyütmek için kullan›lan yar›m kubbe uygulamas›n›n ilk
örne¤i olmas› nedeniyle önemliydi. 

Mimarlar olarak Tire evlerini de gezdik. Bunlar aras›nda
tarihi doku içindeki geleneksel evleri ve Gülcüo¤lu Ko-
naklar› da vard›.

Türk El Zanaatlar›yla da ünlü olan ilçemizde halen varl›-
¤›n› sürdüren keçecilik, nal›nc›l›k, urganc›l›k, dokumac›-
l›k, özellikle Tire’ye özgü ‘Beledi Dokumas›’n›n yap›ld›¤›
yerler de ziyaret edildi.

Ö¤le yeme¤i, Tire’nin ünlü tepelerinden Cambazl› Kö-
yü’ndeki Efe Restoran da yenilip, E¤itimci ve Araflt›rma-
c› Yazar Munis ARMAGAN’›n eserleriyle ilgili an›lar› din-
lendi. Dere Kahve’de su sesleri aras›nda akflam çayla-
r› ve kahveleri içildikten sonra unutulmaz an›larla, bir
sonraki gezide buluflmak dile¤iyle ‹zmir’e geri dönüldü. 

14 May›s 2006
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Rodos - ‹stanköy ve Oniki Adalar
Kültür ve Dayan›flma Derne¤i’nin
Rodos Foto¤raflar› Sergisi
fiubemizde Aç›ld›
Rodos - ‹stanköy ve Oniki Adalar Kültür ve Dayan›flma
Derne¤i’nin geçmiflte yarat›lm›fl kültürel miraslar› koru-
mak ve gelecek kuflaklara aktarmak amac›yla Odam›z-
da Rodos ve ‹stanköy foto¤raflar›ndan oluflan sergisi
aç›ld›. Sergi, Rodos ve ‹stanköy’deki yok olmakla karfl›-
karfl›ya gelmifl Osmanl› - Türk eserlerinin bir an önce
sahiplenilmesi ve gerekli ad›mlar›n at›lmas› için bir giri-
flim olarak görülüyor.
Dünya kültür varl›klar›n› koruman›n tüm insanl›¤›n göre-
vi oldu¤unu belirten dernek yetkilileri, ”Adalarda bulu-
nan Osmanl› - Türk kültür eserlerinin art›k Türk ve Yu-
nanl›lar’›n olmaktan öte bir dünya miras›” olarak gör-
ülmesi gerekti¤ini belirttiler.
31 May›s günü bir kokteyle Mimarlar Odas› ‹zmir fiube-
si’nde aç›lan ve foto¤raflar›n› Mimar Salih SEYMEN’in
çekti¤i sergi, 8 Haziran tarihine kadar bir çok üyemiz
taraf›ndan izlendi.

"‹zmir'in Kay›klar›" belgesel film gösterimi 17 May›s
Çarflamba günü Odam›zda gerçekleflti. Yönetmenli¤ini
Tahsin ‹flbilen’in yapt›¤› belgeselin tan›t›m sunumunu
ise Yrd. Doç. Dr. Emel Kay›n yapt›.

"‹zmir'in Kay›klar›" belgesel filmi, ‹zmir'in 19. yy’dan
bugüne yaflad›¤› sosyo - ekonomik / kentsel  geliflme-
lerin anlafl›lmas› aç›s›ndan önemli bir temsiliyete sahip
oldu¤u halde, günümüzde hiçbir iz b›rakmadan ortadan
kaybolmufl bulunan "kay›klar"›n yeniden inflas›n›, ken-
tin modernleflme serüveninin ve denizle de¤iflen iliflki-
lerinin aktar›ld›¤› bir arka planla birlikte anlatmaktad›r. 

Kay›klar›n var oldu¤u düflünülen yaklafl›k 100 y›ll›k sü-
reç, kentin modern yüzünün oluflturuldu¤u ilk iki döne-
me (1839-1923 / 1923-1950) rastlamaktad›r. 20. yüz-
y›l›n ortas›ndan sonra kent denizden koparken sadece
kay›klar›n› yitirmemifl, sahip oldu¤u "modern" vizyon da
bir afl›nma sürecine girmifltir.

"‹zmir'in Kay›klar›" filmi, kay›klar›n rehberli¤inde, kentin
modernleflmeyi derin paradokslarla yaflad›¤›n› ortaya
koyarken, unutulan  kay›klar›n ve yitirilen denizin 21.
yüzy›l›n bafl›nda yeniden hat›rlanmas›n›n "yenimodern"
kent için bir umut olabilece¤ine vurgu yapmay› da ihmal
etmemektedir.

"‹zmir'in 
Kay›klar›"
Belgesel Film
Gösterimi 
Odam›zda
Gerçekleflti

31 May›s - 8 Haziran 2006 17 May›s  2006
Etkinlik
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Dünyan›n en prestijli mimarl›k
ödülü Pritzker’in bu seneki sahi-
bi Brezilyal› ünlü mimar Mendes
Da Rocha, ödülünü 30 May›s’ta
‹stanbul’da ald›.
Basit malzeme ve formlar› kulla-
nan avangart ak›m›n temsilcile-
rinden biri olan Mendes da Roc-
ha’n›n en önemli eserleri; Brezilya Heykel Müzesi, For-
ma Mobilya Galerisi, Güzel Sanatlar Müzesi Renovasyo-
nu ve "Patriarch Plaza" adl› meydan yenilemesidir. 

DÇD taraf›ndan her y›l ge-
leneksel olarak verilen
'Do¤a ve Çevre Gönüllüsü'
ödülleri, bu y›l da çeflitli si-
vil toplum örgütleri, bas›n
kurulufllar› ve kiflilere veril-
di. Hilton Oteli'nde düzen-
lenen ödül töreninde Cum-
huriyet Gazetesi yazar› ve
Mimarlar Odas› eski bafl-
kan› Oktay Ekinci, gerek
köfle yaz›lar›nda gerekse
Mimarlar Odas› Baflkanl›¤›'n› yürüttü¤ü dönemde çevre
sorunlar›na ve do¤al yaflama iliflkin duyarl›l›¤› dolay›s›y-
la ödüle de¤er bulundu. 

Do¤a ve Çevre Derne¤i’nden
Oktay Ekinci’ye Ödül

Dan›fltay 2. Dairesine Yap›lan
Sald›r›y› K›namak ‹çin
Cumhuriyet Meydan›nda
Topland›k 

Dan›fltay 2. Dairesine ve Cumhuriyetin temel ilkelerine
yap›lan hain sald›r›, ‹zmir’de binlerce kiflinin kat›ld›¤› bir
mitingle k›nand›. Üniversiteler, siyasi parti temsilcileri,
‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›, ilçe ve belde bele-
diye baflkanlar›, sivil toplum kurulufllar›, sendikalar ve
meslek kurulufllar› Cumhuriyet Meydan›’nda yap›lan ba-
s›n aç›klamalar›ndan sonra Gündo¤du meydan›na ka-
dar yürüdüler. 

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletir. Ülkemizin ayd›n-
l›k gelece¤ine ve ba¤›ms›z yarg›ya yap›lan bu sald›rlar
asla unutulmayacakt›r. Y›llard›r gerici çevreler taraf›n-
dan hedef gösterilerek ayd›n ve ilericilerin katledilmesi-
ne sessiz kalan siyasi iktidarlar tarih önünde hesap ve-
recektir.

K›sa Haberler

Paulo Mendes Da Rocha
Pritzker Ödülü’nü 
‹stanbul’da Ald›
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‹slam Konferans› Örgütü Merkez Yönetim Binas› için 12
Aral›k 2005 tarihinde aç›lan iki aflamal› uluslararas› ya-
r›flma projesinde Türkiye’den; Alper Ünlü, Prof. Dr. Mi-
mar (‹TÜ); Mehmet Emin fialgamc›o¤lu, Yüksek Mimar
(‹TÜ); fiima Kunttafl, Mimar (‹TÜ)’›n yer ald›¤› grup dere-
ceye girdi. Türkiye’den Turgut Cansever’in de jüri üyeli-
¤i yapt›¤› yar›flmaya; birçok ülkeden profesyonel mimar
kat›ld›. Yar›flma iki aflamal› gerçeklefltirildi. Türkiye’den
kat›lan ekip; birinci aflamada kazanan gruplar aras›nda
yer ald›, ikinci aflama sonunda da ödül almaya hak ka-
zand›. 
Yar›flman›n konusu; Suud-i Arabistan’›n 1960’lardan
sonra yerel mimarisi h›zla de¤iflen, ancak hala M›s›r ve
Osmanl›’n›n etkilerinin gözlenebildi¤i Cidde kentinde,
Kral Abdüllaziz’in Saray› ile Mekke kap›s› aras›nda yer
alan 40.000 m2’lik parsel için ‹slam Konferans› Örgütü
Merkez Yönetim Binas› tasarlanmas› idi. 
Didem Baran - Arkitera.com 

Türk Mimarlar, ‹slam Konferans›
Örgütü Merkez Yönetim Binas›
Yar›flmas›’nda Ödül Ald› 

Arkimeet Toplant›lar› çerçeve-
sinde 29 May›s 2006 günü
‹TÜ Maçka Kampusu G Anfisin-
de Thom Mayne konferans›
gerçekleflti. Mayne, kendi mi-
marl›k düflüncesini ve ak›l yü-
rütme yollar›n› izleyicileriyle
paylaflt›¤› konferans›nda,
önem verdi¤i temel ilkeler çerçevesinde tasar›mlar›n›
anlatt›.  Mimarl›¤› "yaflam›n organize edilmesi", "orga-
nize etme metodlar›" olarak alg›lad›¤›n› söyleyen May-
ne, resim, heykel, sinema gibi mimariyi bir süreç olarak
kabul etti¤ini söyledi. Ona göre mimari tek bir dili bar›n-
d›rmaz ve duyarl›l›ktan yola ç›kar, yer flekillerini önem-
ser, stratejiler gelifltirir. Mimdap,30.05.2006

‹TÜ Maçka Kampüsü’nde
Thom Mayne 
Konferans Verdi

K›sa Haberler

Weiss/Manfredi tasar›-
m› olan Seattle Sanat
Müzesinin ‘Olympic
Heykel Park›’ Seattle’›n
modern kentsel görünü-
mü ile Puget Sound ve
Olympic Da¤lar›n›n do-
¤al güzelli¤i aras›nda,
k›y› alan›n› önceki endüstri alan› niteli¤inden, insanla-
r›n müze duvarlar› d›fl›nda da modern ve ça¤dafl sana-
t› deneyimledi¤i güçlü  bir  yeflil mekana dönüfltürecek-
tir. Arcspace 

Seattle Sanat Müzesi’nin 
Olimpik Heykel Park›
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Cesar Pelli’nin Bat› Hollywo-
od’da yeni Pasifik Tasar›m
Merkezi Binas› için yapm›fl
oldu¤u tasar›m yak›nda infla edilecek. Bu yeni bina, etki-
leyici k›rm›z› renkli cephesi nedeniyle tahmin edilebilece-
¤i gibi K›rm›z› Bina olarak adland›r›lmakta ve PDC master
plan›n›n son parças›n› oluflturmaktad›r. 
Alanda 1975 y›l›nda ilk olarak Mavi Balina Binas› yap›l-
m›fl daha sonra bunu 1988’de Yeflil Bina takip etmifltir.
WAN

Cesar Pelli PDC
için Masterplan›
Tamamlad›  

K›sa Haberler

Dubai Properties (DP) tara-
f›ndan Dubai’deki Bussi-
ness Bay’de infla edilecek
kulelerin tasar›m› için aç›lan
davetli yar›flma sonuçland›.
Bölgenin en önemli yat›r›m
projesinin tasar›m›n› Zaha
Hadid yapacak. 
Dubai Properties taraf›ndan aç›lan ilk uluslaras› tasa-
r›m yar›flman›n amac›, flirketin en iyi yat›r›m çözümleri-
ni sa¤layabilme görevini dünyadaki en iyi uygulamalar›
ve en yenileri ülkeye getirerek güçlendirmek. DP’nin ya-
r›flmaya davet etti¤i ofisler aras›nda Morphosis (Los
Angeles), Zaha Hadid (Londra) ve Office of Met-
ropolitan Architecture (Rotterdam) bulunuyordu. 
Ameinfo.com Çeviren: Sinem Çetintürk - Arkitera.com 

Zaha Hadid "Business Bay"
Yar›flmas›’n› Kazand› 

Toronto K›y› Bölgesi Tasar›m
Yar›flmas›’n› West-8 Kazand› 
Toronto K›y› Bölgesi tasar›m yar›flmas›n›n kazanan› bel-
li oldu. Finale kalan befl tak›m aras›ndan Hollandal› mi-
marl›k ofisi West-8 birincili¤i ald›. 
West-8’in proje önerisinde 3 km’lik sahil bölgesi ve bu-
nun merkezinde yer alan akçaa¤aç yapra¤› fleklinde yü-
zen bir ada bulunuyor. Projede ayn› zamanda 18 metre
geniflli¤inde bir k›y› kenar› yürüyüfl alan› yarat›l›yor.  20
Milyon Dolar ödüllü uluslararas› yar›flmaya 15 ülkeden
38 tasar›m ekibi kat›ld›. 
CTV.ca Çeviren: Sinem Çetintürk - Arkitera.com

Le Corbusier Vakf› 2006 - 2007 akademik y›l› boyunca
Le Corbusier üzerine çal›flacak genç araflt›rmac›lara
1 - 30 Haziran tarihleri aras›nda, en fazla 5000EU’dan
oluflacak 4 adet burs da¤›tacakt›r. Burs için baflvurmak
isteyenlerin 35 yafl›n›n alt›nda olmas› ve bir yüksek li-
sans program› (mast›r ya da doktora program›) için çal›-
fl›yor olmalar› ve yapacaklar› araflt›rman›n sonucunda
ortaya ç›kacak ürünün (doktora tezi, yay›n ya da enstitü
araflt›rmas› gibi) niteli¤ini aç›kça belirtmeleri gerekmek-
tedir.   www.fondationlecorbusier.fr

Le Corbusier Vakf› Bursu
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K›sa Haberler

"Gelece¤in Kenti: Deney
ve Ütopya 1956-2006"
sergisi, gelece¤in mimari-
sini yaratmak için Archig-
ram’dan Zaha Hadid’e,
Shigeru Ban’den Superstu-
dio’ya son 50 y›l›n en radi-
kal mimarlar›n›n 300 ka-
dar merak uyand›ran ve fla-
fl›rt›c› çizim, model, ani-
masyonunu içerecek. 
Archizoom dünyay› saran,
bir çeflit ileri teknoloji küresel köy olan No stop City
önermifltir. Superstudio kendi garip ama harika tan›m›
Continuous Monument: An Architectural Model for To-
tal Urbanisation’i önermifltir. Archigram renkli kentler
ve bir gecede f›rlay›veren ve hatta bir yönden di¤erine
hareket eden mimari enstalâsyonlar için tasar›lar çiz-
mifltir.  The Guardian, 22 May›s 2006 

Yar›n›n Dünyas›

Avrupa Mimarlar Konseyi’nin (ACE) 2006 y›l›ndaki ilk
Genel Kurul toplant›s›, 28-29 Nisan tarihlerinde Brük-
sel’de düzenlendi. Toplant› gündemi, temel olarak
ACE’nin genel politikalar›n›n yan› s›ra, "Mesle¤e Girifl",
"Meslek Uygulamas›" ve "Mimarl›k ve Toplum" bafll›kl›
üç tematik alanda yürümekte olan çal›flmalar›n görüflül-
mesini öngörüyordu. Ayr›ca önemli bir geliflme olarak,
toplant› s›ras›nda ACE ile Uluslararas› Mimarlar Birli¤i
(UIA) aras›nda, her iki örgütün politik, teknik ve operas-
yonel iflbirli¤ini öngören ve birbirine paralel çal›flmalar-
da enerji kayb›n› önlemeyi amaçlayan bir Mutabakat
Belgesi imzaland›.

ACE’nin 2006’daki ‹lk Genel
Kurulu Brüksel’de Topland› Massimiliano Fuksas, RI-

BA’n›n flu ana kadar dü-
zenledi¤i en büyük yar›fl-
malardan biri olan Abuja
Nijerya’da 190 milyon
£’luk Nelson Mandela
üniversite yerleflkesi için
açm›fl oldu¤u yar›flmay› kazand›. Afrika Bilim ve Tekno-
loji Enstitüsü için kampus Nelson Mandela Enstitüsü ta-
raf›ndan gelifltiriliyor ve Dünya Bankas›n›n da dahil oldu-
¤u çeflitli organizasyonlar taraf›ndan da maddi olarak
desteklenmektedir. Sahra Çölünün alt›ndaki Afrika böl-
gesini ekonomik olarak gelifltirmek için gerçeklefl-
tirilecek pek çok projeden ilki olacakt›r.  BD, 12 May›s 2006 

Mandela Projesini Fuksas
Kazand› 

New York’ta Ekolojik Tasar›m 
Norman Foster’›n Yeni
Hearst fiirket Genel Mer-
kezi New York’ta mimari
olarak en baflar›l› gökde-
lenlerin yan›nda yerini al-
d›. 
NY 8. Cadde’de Foster’›n
Hearst için yapt›¤› bina,
1928’in 6 katl› Art Deco
kaidesinin üstüne oturan
cam ve çelikten hareketli
zikzak bir kompozisyon-
dur. Proje, pek çok ekolo-
jik tasar›m özelli¤ini de
içermektedir.  Los Angeles Times Calander Live, 23 May›s 2006
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Yar›flma Haberleri

Hong Kong Tasar›m
Enstitüsü Uluslararas›
Mimari Proje Yar›flmas›
Teslim Tarihi: 14.07.2006
Son Kay›t Tarihi: 16 Haziran 2006
‹letiflim Adresi:
Mr Joseph Kwan
pahkdi@vtc.edu.hk
http://www.hkdi.hk/

"Komfluluk … Konut ve
Yaflam" Uluslararas› Konut
Bölgesi Kentsel Tasar›m
Yar›flmas›, Suudi Arabistan
Teslim Tarih: 26.07.2006
‹letiflim Adresi:
Info@housing3udc.com
http://www.housing3.org/

Ytong Çat› Yar›flmas›
Teslim Tarihi: 31.07.2006
‹letiflim Adresi:
bilgi@ytong.com.tr
www.ytong.com.tr

2007 Y›l› Ajanda Foto¤raf
Yar›flmas› : Sokaklar
Teslim Tarihi: 01.08.2006
‹letiflim Adresi:
yarisma@mimarist.org
www.mimarist.org

Uluslararas› Southbank
Mimarl›k Yar›flmas› 
Teslim Tarihi: 07.08.2006
Son Kay›t Tarihi: 16 Temmuz 2006

‹letiflim Adresi:
info@southbank-competition.org
southbank-competition@phase1.de
http://www.southbank-competi-
tion.org

ARCHIPRIX- Türkiye 2006 
Yar›flmas› ‹çin Baflvurular Bafllad›
Teslim Tarihi: 14.08.2006
‹letiflim Adresi:
www.archiprix-tr.com yapi.com.tr

11. Uluslararas› Bisiklet
Tasar›m Yar›flmas›, Tayvan
Teslim Tarihi: 15.08.2006
‹letiflim Adresi:
ibdc@anet.net.tw
http://design.runride.com

Çok Fonksiyonlu Yönetim
Kenti Kore’nin ‘‹LK fiEHR‹’
Uluslararas› Master Plan
Yar›flmas›
Teslim Tarihi: 23.08.2006
‹letiflim Adresi:
Joongseok Joseph Ryu 
pa@firsttown.org
HaeJin Yeo
admin@firsttown.org

Shinkenchiku Konut Tasar›m
Yar›flmas› 2006: "Plan-s›z
Konut"
Teslim Tarihi: 11.09.2006
‹letiflim Adresi:
http://www.japan.architect.co.jp

Shahneshin Foundation,
2006 Uluslararas› ‘Shrinkage’
Ödülleri 
Teslim Tarihi: 15.09.2006
‹letiflim Adresi:
http://www.shahneshinfounda-
tion.org

Prag Ulusal Kütüphanesi
Uluslararas› Tasar›m
Yar›flmas› 
Teslim Tarihi: 29.09.2006
‹letiflim Adresi:
lili.langova@nkp.cz
http://www.nkp.cz/competition_libr
ary/index.htm

10. Aga Khan Mimarl›k 
Ödülleri
Teslim Tarihi: 15.10.2006
‹letiflim Adresi:
akaa@akdn.org www.akdn.org
www.akdn.org/agency

Kentle Buluflma Noktas›n›
Ö¤renciler Tasarlayacak:
Çuhadaro¤lu Holding ALU
2006 Proje Yar›flmas›
Teslim Tarihi: 22.11.2006
‹letiflim Adresi:
Ergün Çolak / MedyaPoint ‹letiflim
ve Dan›flmanl›k 
ecolak@medyapoint.net 
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"Kocaeli Özelinde
Büyükflehirlerin Kentsel

Yap›laflma ve Ulafl›m
Sorunlar› Sempozyumu

2006" 

28 – 30 Haziran 2006 
tarihleri aras›nda yap›lacakt›r.

Bilgi için: Öznur Yücel (Sempozyum Sekreteri)
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanl›¤›
Veziro¤lu Yerleflkesi 41040 ‹zmit/KOCAEL‹
http://kyuss2006.kou.edu.tr

2006 y›l›
Aidat›n›z›

Taksitlendirerek Ödeyebilirsiniz.

[96 YTL]

Mimarl›k Hizmetleri’nin tan›mlanmas›,
uygulanmas› ve bu hizmetler karfl›l›¤›n-
da talep edilecek en az bedellerin be-
lirlenmesine yönelik olarak haz›rlanm›fl yönetmelik ve flartna-
meler ile mimari proje çizim ve sunufl standartlar›, kullan›m
kolayl›¤› da düflünülerek tek bir dosya haline getirilmifltir.

Dosya ekinde;
1 - TMMOB Mimarlar Odas› Serbest Mi-
marl›k Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve
Mesleki Denetim Yönetmeli¤i

2 - TMMOB Mimarlar Odas› Mimarl›k Hiz-
metleri fiartnamesi ve En Az Bedel Tari-
fesi

3 - TMMOB Mimarlar Odas› Mimari Proje
Çizim ve Sunufl Standartlar›

4 - TMMOB Mimarlar Odas› Mimari Tek-
nik Uygulama Sorumlulu¤u (Fenni Mesu-
liyet) Hizmetleri fiartnamesi ve En Az Be-
del Tarifesi

5 - TMMOB Mimarlar Odas› Korunmas›
Gerekli Kültür Varl›klar›n›n Rölöve – Res-
titüsyon – Restorasyon Hizmetleri fiart-
namesi ve En Az Bedel Tarifesi

6 - TMMOB Mimarlar Odas› Mimari ‹ç Mekan Düzenlemesi ve Donan›m›

Tasar›m› Hizmetleri fiartnamesi ve Ücret Tarifesi

yeralmaktad›r.

6 Haziran 2006 – Sal› günü yürürlü¤e
giren olan "2006 Y›l› Mimarl›k Hiz-
metleri Bedelleri" önceki y›llarda oldu-
¤u gibi yap› alanlar› ve birim maliyet
gruplar›na göre hesaplanarak tablolar
oluflturulmufl ve bu kitapç›kla birlikte
kullan›m›n›za sunulmufltur.

2006 y›l› Mimarl›k Hizmet
Bedelleri Yay›nland›
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Modern ‹zmir Mimarl›¤›’n›n biçimlenmesinde etkili olan
en önemli mimarlardan Ömer Faruk San 23.05.2006
tarihinde ‹zmir’de vefat etmifltir.
1921 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an ve 1947 y›l›nda Güzel
Sanatlar Akademisi’nden mezun olan Ö. Faruk San, Ka-
yan Özgiller ve Nizamettin Coflkun ile birlikte 1962’de
Faruk San - Kayan Özgiller - Nizamettin Coflkun Mimar-
l›k ve Mühendislik Koll. fiirketi, ard›ndan 1968’de AFA
Mimarl›k ve Mühendislik Koll. fiirketi, 1974 y›l›nda AFA
‹nflaat ve Sanayi A.fi. ve 1978 y›l›nda ise Afaprefabrik
Prefabrike ve Beton Sanayi A.fi. olarak faaliyetlerine de-
vam ederler. 
Le Corbusier’in modern mimari ilkelerinden oldukça et-
kilenen San’›n, bu yaklafl›m›n› uygulad›¤› en çarp›c› iflle-
ri, pilotiler üzerinde yükselen Akhisar’daki Keskin Evi,
Çeflme’de Mikalef Evi ve Güzelyal›’da Tabak Apartma-
n›’d›r. San’›n AFA ve Afaprefabrik proje tasar›m bürola-

r›nda tasarlad›¤› ve infla etti-
¤i yetkin ürünler aras›nda Al-
sancak’taki Meydan Apart-
man›, Kordon Boyu Apartma-
n›, Katlar Apartman›, Kemer
Apartman›, Meltem Apartma-
n›, Gomel Apartman›, Cum-
huriyet ‹fl Han›, fianl› Laboratuar›, Gümrük’teki Yap› ve
Kredi Bankas› Binas›, Karfl›yaka’da Yal› Apartman›, Ge-
diz Apartman›, Söke’de Hilmi F›rat Villas›, Çeflme’de
Clark Villas›, Özakat Villas›, S. Yaflar Evi, Salihli Akifl Vil-
las›, ‹stanbul Maçka’da Marmara Apartman›, Ayr›ca; ‹z-
mir K›smet Oteli, Kufladas› K›smet Oteli, ‹zmir Babadan
Oteli, Gümüldür Sultan Tatil Köyü inflaatlar› say›labilir.
‹zmir Mimarl›¤›’na modern karakterini kazand›ran mes-
lektafl›m›z› sayg›yla an›yor, tüm sevenlerine ve mimarl›k
camias›na baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Modern Mimarl›¤›n Öncülerinden
FARUK SAN’› Kaybettik

Kemer Apartman› Hüseyin Tabak Apartman›

Yitirdiklerimiz

14.05.2006 günü kaybetti¤imiz de¤erli
meslektafl›m›z, M. Bülent Bostanc›o¤lu,
10965 sicil numaras› ile odam›za kay›tl›
idi.
Üyemizin ailesine, dostlar›na ve 
meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› diliyoruz.

N. Bülent BOSTANCIO⁄LU'nu
kaybettik
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Sevgili Üyemiz, Sizlerle daha kolay ve
etkin iletiflim kurabilmemiz, 

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

Daha h›zl› haberdar olabilmeniz için;

e-posta 
adresinizi

ve
cep telefonu numaran›z› 

Lütfen flubemize bildiriniz.

fiube Kütüphanemize Yeni Gelen Yay›nlar

Avrupa Birli¤i Sürecinde ‹nflaat Sektörü-2006 ‹MSAD

UMOP Uluslararas› Mimarl›k Ö¤rencileri Proje Sergisi ve
Ödülleri-2005 Mimarlar Odas› Antalya fiubesi

Metafor Olarak Mimari Kojin Karatani

Korumada 50 y›l 17-18 Kas›m 2005
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.

Architectural Guide to ‹stanbul                            
Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

‹zmir’i ‹yilefltirmek: Konak Belediyesi Kent Yenileme
Çal›flmalar› 2005-2009  Konak Belediyesi

Turizm ve Mimarl›k Sempozyumu: 28-29 Nisan 2006
Mimarlar Odas› Antalya fiubesi

"2B" Sorunu: Gerçekler-Öneriler TMMOB

38. Dönem TMMOB ve Oda Etkinlikleri Sonuç Bildirgeleri
TMMOB

Avrupal› m› Levanten mi? Arus Yumul - Fahri Dikkaya

Antalya Kültür Envanteri (Kemer-Kumluca-Finike) 2005

Antalya Valili¤i ‹l Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü

Antalya Kültür Envanteri (Akseki-‹bradi-Gündo¤mufl
Gazipafla) 2005       Antalya Valili¤i ‹l Kültür ve Turizm Müd.

Antalya Kültür Envanteri (Korkuteli - Elmal›) 2005
Antalya Valili¤i ‹l Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü

Geçmiflten Gelece¤e Anadolu’da Malzeme ve Mimarl›k:  

Sempozyum TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fib.

Mimarl›k ve Kent Buluflmas› 1
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fib.

Dünya Miras› Geliflmeler-Sorunlar-Çözüm Önerileri: Teknik
Kongre TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fib.

Küreselleflen ‹stanbul ve Haydarpafla: Panel/Forum
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fib.

Mimar Gözü ile Bir Kenti Yaflamak/Düflünmek: Söylefli
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fib.

UIA 2005 ‹stanbul’dan UIA 2008 Torino’ya Do¤ru: Panel/
Forum        TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fib.

Deprem ve Mimarl›k: Yuvarlak Masa Toplant›s›

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fib.

Rusya’da Mimarl›k Meslek Prati¤i ve Yeni Geliflmeler:
Konferans TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fib.

Alanya-Ma¤usa Sempozyum Bildirileri
K›br›s Türk Mimarlar Odas›

Yasalar›n ‹çinden TMMOB’nin Öyküsü TMMOB

Mimarlar Odas› 38. Dönem Çal›flma Raporu: 2004-2006
TMMOB

38. Dönemde Söylediklerimiz  (2004-2006) TMMOB

Resimlerle 38. Dönemde TMMOB (2004-2006) TMMOB

Mühendislik Mimarl›k Öyküleri-2 TMMOB

Mimarlar Odas› 40. Dönem Ola¤an Genel Kurulu 14-16
Nisan 2006 Ankara TMMOB Mimarlar Odas›

‹stanbul Teknik Üniversitesi 233. Y›l ‹TÜ

TMMOB Ö¤renci Üye Kurultay› 2005 TMMOB
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KRED‹ KARTI ‹LE A‹DAT ÖDEME FORMU
Ad› ve Soyad› : 

Oda Sicil No :                                                         Do¤um Tarihi :

Adres :

Posta Kodu :                                                           ‹l : 

Telefon no :                                                     Faks no : 

e-posta : 

Toplam aidat miktar› :                                                 YTL.

Taksit say›s› :                                                            Taksit miktar› : YTL.

Yukar›da belirtti¤im aidat bedelini,  .......................... ay›ndan itibaren taksitlendirilerek takibeden her ay›n ......... ’sinde afla¤›da
belirtti¤im kredi kart› hesab›ma borç kaydediniz.

Kart No: Güvenlik Kodu:

Son Kullanma Tarihi:

Aidatlar›n›z› afla¤›daki formu doldurup 
463 52 12 numaral› faks›m›za yollayarak ödeyebilirsiniz

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

Yerel Süreli Yay›n  •  Ayda Bir Yay›nlan›r

Yay›n Yeri: 1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R
Tel: (0.232) 463 66 25 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr • http://www.izmimod.org.tr
SAYI : 2006/3 Bask› Tarihi: 13/06/2006
Bask›: TÜKELMAT A.fi. (0.232) 461 96 42


