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Tabiat› ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanunu Tasar›s›
Hakk›nda De¤erlendirme

Rize ‹kizdere Vadisi’ndeki dereler üzerinde yap›lmas› planla-
nan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap›m› sürecin-
de, derelerin ve vadinin sahip oldu¤u ekolojik ve tabii özel-
likleri nedeniyle Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge
Kurulu’nca “Do¤al Sit” olarak tescil edilmesi yeni bir tart›fl-
may› ortaya ç›karm›flt›r.

Ülkemizdeki yürürlükte bulunan koruma ile ilgili düzenleme-
ler, taraf olunan uluslararas› sözleflmeler ve 2863 say›l› “Kül-
tür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu” ile ilgili yönetme-
likler kapsam›nda uygulamaya yans›maktad›r.

Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu, evrensel koru-
ma ilkeleri ve politikalar› ba¤lam›nda sahip olunan do¤al ve
kültürel miras›n sürdürülebilir bir gelecek için güvence olufl-
turan varl›klar›, bir baflka kanun düzenlemesi yap›larak koru-
ma statü ve sorumluluklar› afl›lmaya, ortadan kald›r›lmaya
çal›fl›lmaktad›r.

“Tabiat› ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanunu” bu anlamda
dikkatle ve duyarl›l›kla incelenmesi gereken bir düzenleme
olup, ülkemiz do¤al de¤erlerinin geri dönülemez flekilde yok
edilmesine yol açabilecek bir kanun olma potansiyelini içer-
mektedir.

Tasar›n›n gerekçe metninde her ne kadar, AB müktesebat›na
uyum esas› belirtilmiflse de gerçekte AB mevzuat›n›n ve
uluslararas› sözleflmelerin “koruma” kavram›na iliflkin etkin
tavr›n›n tasar›ya hiç yans›mad›¤› söylenebilir.

Geneli Üzerine Elefltirilerimiz;
Öncelikle tasar›ya hâkim olan genel anlay›fl do¤al de¤erleri
“koruma” kavram› yerine “kullanma” kavram›n› öne ç›karan,
küresel sermayenin do¤al alanlar› yat›r›m alan› haline getir-
meye engel olarak gördü¤ü k›s›tlar› ortadan kald›rmaya, afl-
maya yönelik bir haz›rl›k metni oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Kültürel de¤erle do¤al de¤eri birbirini tamamlayan, güçlen-
diren bir bak›fl aç›s› yerine ayr›flt›ran ve farkl› kamusal yarar-
lar yükleyerek koruma kültürünü zay›flatan bir anlay›fl ortaya
konmaktad›r.

Di¤er yandan, tasar›n›n ad›nda “koruma” kavram› yer al›yor
olsa da tasar› metninde oluflturulmas› hedeflenen “Ulusal Bi-
yolojik Çeflitlilik Kurulu” ve “Mahalli Biyolojik Çeflitlilik Kuru-
lu”nun adlar›nda “koruma” tan›m› yer almamaktad›r. Bir bafl-
ka ifadeyle bu kurullar tabiat› ve biyolojik çeflitlili¤i korumak-
la ilgili ve görevli kurullar de¤ildir denebilir. Bu kurullar›n
özerk yap›lar› bulunmamakta, idari sistemin ba¤l› bir organ›
olarak tan›mlanmaktad›r.

Halen yürürlükte bulunan 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›kla-
r›n› Koruma Kanunu kapsam›nda kurulmufl olan kurullar›n ad-
lar› ise “Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu ve
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurullar›”d›r. Yani
bu kurullar›n as›l görevi kültür ve tabiat varl›klar›n› korumad›r.

Yürürlükte bulunan 2863 say›l› yasayla kurulmufl olan Kültür
ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurullar›nda ise özerk bir yap›
vard›r ve bu nedenle zaman zaman ba¤l› olduklar› Bakanl›¤›n
politika ve uygulamalar›na karfl› koruma sorumlulu¤una uy-
gun kararlar alabilmektedirler.

Tasar›, koruma alanlar›n›n etkin olarak korunabilmesini sa¤-
layacak cayd›r›c› denetim araçlar› öngörmemektedir. Örne-
¤in ayk›r› davrananlara iliflkin etkin cezai yapt›r›mlar yer al-
mamaktad›r.
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Yürürlükte bulunan “Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Ka-
nunu” ise kültür ve tabiat varl›klar›na karfl› ayk›r› davran›flla-
ra hapis cezas› gibi etkin yapt›r›mlar öngörmektedir ve bu
tutumuyla da örne¤in imar mevzuat›ndan daha korumac›
olabilmifltir.

Tasar›n›n ad›na, amaç ve ifadelerine bak›ld›¤›nda halen yü-
rürlükte olan düzenlemeleri güçlendiren, boflluklar› kapatan,
koruma alan›ndaki sorunlar› gideren bir tav›r beklenirken,
tam aksine var olan do¤al koruma alanlar›n› “do¤al sit alan-
lar›n›” tamamen ortadan kald›ran, bu alanlar›n var olan do¤al
sit statülerine son veren ve çok s›n›rl› bir bölümü için yeni-
den de¤erlendirme öneren tutumuyla çok tehlikeli bir süreci
bafllatacakt›r.

Tasar›n›n geçici 1. maddesi ile 2863 say›l› Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Kanunu ve di¤er mevzuat uyar›nca do-
¤al veya tabii sit olarak tescil ve ilan edilmifl alanlardan; or-
man ve orman rejimine tabi olan alanlarda, milli parklarda,
özel çevre koruma bölgelerinde, sulak alanlarda, tabiat park-
lar›nda, yaban hayat› koruma alanlar›nda, do¤al sit statüleri-
nin sona erece¤i hükmü getirilmektedir.

Tasar›n›n geçici 2. maddesi ile “2863 say›l› Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Kanunu di¤er mevzuat uyar›nca do¤al
ve tabii sit olarak tescil ve ilan edilmifl alanlardan, geçici
1.maddede say›lan alanlar d›fl›nda yer alan alanlardaki do¤al
sitler ulusal biyolojik çeflitlilik kurulu taraf›ndan de¤erlendiri-
lir ve koruma statüsüne uygun olanlara, uygun koruma sta-
tüsü verilir, uygun olmayanlar›n mevcut statüleri sona erer”
hükmü getirilmifltir.

Bu iki geçici kanun maddesi ile bugüne kadar tescil ve ilan
edilmifl bütün do¤al sitlerin ortadan kald›r›lmas› hedeflen-
mektedir. Orman alanlar›nda ve orman rejimine tabi alanlar-
da, özel çevre koruma bölgelerinin de, milli parklarda, sulak
alanlarda, do¤al sit tescil kararlar›n›n ve statülerinin ortadan
kalkmas›, do¤al sit alanlar›n›n yaklafl›k tamam›na yak›n›n›n
iptal edilmesi anlam›n› tafl›maktad›r. Mevcut do¤al sit alanla-
r›n›n yaklafl›k olarak tamam›na yak›n bölümü bu say›lan alan-
larda yer almaktad›r.

Tasar› ile getirilen ve gözden kaç›r›lmamas› gereken tehlike,
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu’nun Orman Ka-
nunu’ndan ve di¤er kanunlardan daha etkin koruma getiren
hükümlerinin orman, milli parklar, sulak alanlar vb alanlarda
ortadan kald›r›lmas› ile say›lan bu alanlar›n yat›r›mlara ve
kullan›mlara aç›lmas› amac›d›r. Geçici maddelerle büyük
oranda sit statülerinin kald›r›lmas›yla yaln›z özel mülkiyete
konu alanlardaki do¤al sitlerin yeniden de¤erlendirilece¤i
hükmü getirilerek tabiat ve ekosistemin, peyzaj›n bütünlü¤ü
göz ard› edilmektedir.

Bir baflka ifadeyle, örne¤in orman ve orman rejimine tabi
alanlarda, madencilik, HES vb faaliyetler kolayl›kla yap›labilir
iken, bu alanlar do¤al sit olarak tescil edilmifllerse istenenle
yap›lamamakta ve özerk koruma bölge kurullar›n›n kararlar›-
na tabi olmakta, aksine davrananlar ise tecil edilemeyen ha-
pis cezas› yapt›r›m› ile karfl›laflmaktad›rlar.

Koruma alanlar›nda birden çok statünün bulunmas›, o alan-
lar›n korunmas›na yönelik koruma kavram›n› güçlendirirken,
tasar› bir alana bir tek koruma statüsü anlay›fl›n› benimseye-
rek, çok de¤erli koruma alanlar›n› zay›flatan, ortadan kald›-
ran bir geliflmeyi amaçlamaktad›r.

Yürürlükte bulunan mevzuatta, yat›r›mlar için “Çevresel Etki
De¤erlendirmesi” çal›flmas› zorunlulu¤u yer almakta, bütün
çevresel faktörler aç›s›ndan analizler öngörülmekte ve yöre
halk›n›n kat›l›m› ve uygun görüflü aranmaktad›r. Bu nedenle
ülke genelinde çevreye olumsuz etki yapacak birçok zararl›
iflletme ve faaliyete izin verilmemifl ya da yarg› karar› ile en-
gel olunabilmifltir.

Tasar› ile “Ekolojik Etki De¤erlendirmesi” ad› alt›nda henüz
yönetmeli¤i ve nas›l iflleyece¤i belirli olmayan bir süreç geti-
rilmektedir. Bu yaklafl›mla da bugüne kadar ÇED yönetmelik
ve mevzuat›na göre çevrede yarataca¤› sorunlar nedeniyle
uygun görülmeyen faaliyetler için, kolaylaflt›r›c› bir süreç ön-
görülmektedir, ÇED ifllevsiz k›l›nmaktad›r.

Tasar›n›n genel mant›¤›n›n koruma kavram›n› de¤il, kullanma
kavram›n› esas alarak düzenledi¤i sonucunu ortaya koymak-
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tad›r. Gerek tan›mlar gerekse geçici maddeler ve gerekse ön-
görülen kurullar için getirilen tan›mlar bu anlay›fl› ve sonucu
ortaya ç›karmaktad›r.

Tasar›n›n ülkemizin taraf oldu¤u uluslararas› sözleflmelerin
amaçlar›na tam olarak uygun oldu¤u söylenemez.

• Uluslararas› öneme sahip “Sulak Alanlar Hakk›nda 
Sözleflme” (RAMSAR - 1971)

• “Dünya Kültürel ve Do¤al Miras›n Korunmas›na 
Dair Sözleflme”,

• “Avrupa’n›n Yaban Hayat›n› ve Yaflama Ortamlar›n›
Koruma Sözleflmesi” (Bern–1984),

• “Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvanlar› ve Bitki 
Türlerinin Uluslararas› Ticaretine ‹liflkin Sözleflme” 
(CITES)

• “Sulak Alanlar›n Korunmas› Sözleflmesi” (RAMSAR)

• “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlar› ve Biyolojik 
Çeflitlili¤e Dair Protokol” (Barcelona – 1982)

Bu sözleflmelerin kavram ve içeri¤ine tam uygun bir yasal
düzenlemeye ihtiyaç vard›r.

‹zmir ve Çevresindeki Do¤al Sit Alanlar›;

2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu ve
Yönetmelikleri kapsam›nda bugüne kadar Do¤al Sit olarak
tescil ve ilan edilmifl alanlar›n büyüklü¤ü ‹zmir ilinde yaklafl›k
70.000 hektar büyüklü¤ündedir. ‹zmir Büyükflehir Belediye-
si s›n›rlar› içerisinde 60.000 hektard›r.

Foça – Yeni Foça, Gediz Deltas›, Kufl Cenneti ve çevresi, Bel-
kahve, Efem Çukuru ve çevresi, Selçuk Küçük Menderes Del-
tas›, Urla, Çeflme, Karaburun Yar›madas› do¤al sit alanlar›,
bütünlük gösteren do¤al sit alanlar›n›n bafll›calar› olarak sa-
y›labilir.

Say›lan bu alanlar›n büyük bölümü (yaklafl›k 50.000 hektar
k›sm›) orman alan› ve sulak alanlardan oluflmaktad›r. “Tabia-
t› ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanunu Tasar›s›” ile bütün

bu alanlar›n do¤al sit statüleri ortadan kald›r›lmakta, sona er-

dirilmektedir. Bir baflka ifadeyle bu alanlar›n kullan›lmas›n›n

(yap›laflmaya, yat›r›mlara ve madencilik, tafl ocaklar› gibi fa-

aliyetlere aç›lmas›n›n) önü aç›lmaktad›r. 

‹zmir, Antalya ve Mu¤la illerinde yer alan do¤al sit alanlar›n›n

büyüklü¤ü göz önüne al›nd›¤›nda çok önemli do¤al de¤erle-

rin bütünü tahrip edilme tehlikesine karfl› aç›k ve korunmas›z

hale getirilmektedir. Ülkemizde toplam yaklafl›k 1003 adet

do¤al sit olarak tescil ve ilan edilmifl alan bulunmakta olup

do¤al sit alanlar›n›n statülerinin bu tasar› ile ortadan kald›r›l-

mas›n›n, do¤al de¤erlerin korunmas› kapsam›nda bugüne ka-

dar elde edilen kazan›mlar›n tamamen yok edilmesi sonucu-

nu ortaya ç›karacakt›r.

Tasar› bu haliyle, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›nca düzenle-

nen “Kentleflme fiuras›” kararlar›na ve flura kararlar› kapsa-

m›nda haz›rlanm›fl olan “Kentsel Geliflme Stratejisi ve Eylem

Plan›na” da ayk›r›d›r.

Ayr›ca Anadolu’nun sahip oldu¤u endemik bitki ve hayvan

(yaln›zca Anadolu’ya özgü olan) türlerinin say›s›n›n bütün k›-

ta Avrupas›’ndan daha çok oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda bu ta-

sar›yla bu zenginli¤in de büyük tehlike alt›na girece¤i aç›kt›r.

Sonuç:

Çok özetle yap›lan tespitler ve elefltiriler kapsam›nda, Tabia-

t› ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanunu Tasar›s› geri çekile-

rek, do¤al sit alanlar›n›n ve eko sistemlerin, korunmas›n› sa¤-

layacak, uluslararas› sözleflmelerin kavram ve mant›¤›na uy-

gun, akl› ve bilimi esas alan kat›l›mc› bir anlay›flla ve koruma

alan›nda özerk kurumlar öngören bir yaklafl›mla, do¤al de-

¤erlerin ve ortamlar›n korunmas›n› etkin olarak sa¤layacak

yeni bir yasal düzenlemenin gündeme getirilmesi hedeflen-

melidir.

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› 
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Bas›n Aç›klamas›

Do¤al Sit Alanlar›n›n Yok Olmas›na Neden Olabilecek
Nitelikteki “Tabiat› ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanunu”
Tasar›s› Geri Çekilmelidir...! 
Ülkemizin do¤al özellikleri nedeni ile ayr›cal›kl› olan alan-
lar›n korunmas›n›n yasal dayanaklar›n›n güçlendirilmesi
ve eksikliklerin giderilmesi için bir düzenlemenin yap›l-
mas›n›n gereklili¤i büyük bir öneme sahiptir. Buna karfl›n,
‹kizdere Vadisinin “Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Bölge Kurulu” karar› ile “Sit Alan›” ilan edilerek koruma
alt›na al›nmas› üzerine, varolan koruma düzenini geriye
götürebilecek ve “Do¤al Sit”lerin yok olmas›na neden
olabilecek nitelikte bir “Yasa Tasar›s›” gündeme getiril-
mifltir.

Bu kapsamda TBMM’ye sunulan “Tabiat› ve Biyolojik Çe-
flitlili¤i Koruma Kanunu Tasar›s›”n›n içeri¤ine bak›ld›¤›n-
da, ülkemizin zaten tahrip edilmekte olan do¤al de¤erle-
rinin geri dönülemez bir flekilde yok edilmesine yol aça-
bilece¤i aç›kça görülmektedir.

Tasar›n›n gerekçesinde, a¤›rl›kl› olarak, Avrupa Birli¤i
mevzuat›na uyum konusu öne ç›kart›larak bu giriflim
meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Tasar›n›n bütünü ince-
lendi¤inde ise, do¤aya yap›lacak yat›r›mlar›n, dolay›s› ile
de sermayenin önünün aç›lmas› ve do¤al alanlar›n yat›r›m
alan›na dönüfltürülmesinin önündeki engellerin ortadan
kald›r›lmas› için yeni bir yasal düzenleme amaçland›¤›
aç›kça anlafl›lmaktad›r. Avrupa Birli¤i uzmanlar› ise, tasa-
r› hakk›nda, eksiklikler ve tafl›d›¤› sak›ncalar nedeni ile
olumsuz görüfl bildirmifllerdir.

Haz›rlanan yasa tasar›s›n›n pek çok maddesinin sat›r ara-
lar›nda kat›l›mdan ve kat›l›mc›l›ktan bahsedilirken, tasla-

¤›n haz›rlanmas› aflamas›nda ilgili hiçbir kurum ve kurulu-

flun görüflü de¤erlendirilmemifltir. Hatta do¤al de¤erlerin

korunmas› konusunda kamu ad›na sorumlu olan Kültür ve

Turizm Bakan› bile tasla¤›n yeterince tart›fl›lmad›¤›n› ve

olgunlaflmam›fl oldu¤unu ifade etmifltir.

Ayr›ca, tasar› ile kültürel de¤erlerle do¤al de¤erleri ayr›fl-

t›ran ve farkl› kamusal yararlar yükleyerek koruma kültü-

rünü zay›flatan bir anlay›fl ortaya konulmaktad›r. Oysa

kültürel ve do¤al varl›klar birbirini tamamlayan ve güç-

lendiren de¤erler olup, birbirinden ayr›lamaz. Bu durum

uluslararas› sözleflmelerle düzenlenmifl genel bir hüküm-

dür.

Tasar› ile Kültür ve Turizm Bakanl›¤› bünyesinde bir neb-

ze de olsa ba¤›ms›z olan Koruma Kurullar›n›n denetimin-

de olan do¤al sit alanlar›na iliflkin yetkiler, Çevre ve Or-

man Bakanl›¤› bünyesinde ço¤unlu¤u bürokratlardan

oluflan kurullara devredilmektedir. Koruma konusunda

bilimsel esaslara dayal› karar veren kurullar yerine gü-

dümlü yap›lar›n oluflturulmas›, al›nacak kararlar yönün-

den de önemli sorunlara neden olabilecektir.

Halen yürürlükte bulunan 2863 say›l› Kültür ve Tabiat

Varl›klar›n› Koruma Kanunu’na göre, oluflturulan kurulla-

r›n karar› ile bir yerin do¤al sit alan› ilan edilebilmesi söz

konusu iken, bu yasa tasar›s› ile bir yerin korumaya al›n-

mas› Bakanlar Kurulu karar›yla bir idari iflleme dönüfltü-

rülmek istenilmektedir.

21.01.2011
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Ülkemizde 1234 adet tescilli do¤al sit alan› bulunmakta-
d›r. Bu alanlar yüzölçümü itibariyle ülkemizin toplam yü-
zölçümünün % 3.7’sini oluflturmaktad›r. Bu alanlar di¤er
ülkelerde toplam yüzölçümlerinin ortalama % 14’ünü olufl-
turmaktad›r. Buradan da görüldü¤ü gibi mevcut durumu-
muz do¤al sit alanlar› aç›s›ndan dünya ortalamas›n›n ol-
dukça gerisinde bulunmaktad›r. Buna ra¤men, do¤al
alanlar›n tahrip edilmesinden ve yok edilmesinden her-
hangi bir kayg› duyulmamas› her bak›mdan kayg› verici
bir durumdur.

Tasar›da, yasaya ayk›r› davrananlara iliflkin etkin cezaî
yapt›r›mlar da yer almamaktad›r. Bu anlamda tasar›n›n
koruma alanlar›n›n etkin olarak korunabilmesini sa¤laya-
cak cayd›r›c› denetim araçlar› öngörmemesi önemli bir
baflka sorunu beraberinde getirmektedir. 

Tasar›n›n ad›na, amaç ve ifadelerine bak›ld›¤›nda, yürür-
lükte olan düzenlemeleri güçlendiren, boflluklar› kapatan,
koruma alan›ndaki sorunlar› gideren bir tav›r beklenirken,
tam aksine var olan do¤al koruma alanlar›n› tamamen or-
tadan kald›ran, bu alanlar›n var olan do¤al sit statülerine
son veren ve çok s›n›rl› bir bölümü için yeniden de¤erlen-
dirme öneren yasa tasar›s› bu haliyle çok tehlikeli bir sü-
reci bafllatacakt›r.

Sonuç olarak; “koruma” yerine “kullanma” kavram›n› öne
ç›kararak do¤al sit alanlar›n› küresel sermayenin yat›r›m
alan› haline getirmeyi amaçlayan, do¤al de¤erler ile kül-
türel de¤erleri ayr›flt›ran, karar alma yetkilerini ço¤unlu¤u
bürokratlardan oluflan kurullara tan›yan bu yasa tasar›s›
Türkiye’nin de taraf oldu¤u uluslararas› sözleflmelere ve
Anayasaya aç›kça ayk›r› olup geri çekilmesi gerekmektedir. 

Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.

TMMOB Mimarlar Odas›

Oda 
Üyelik

‹fllemleri 
‹nternet
Üzerinde
Mimarlar Odas› üyeleri, çevrimiçi bilgilerine ulafl-
mak, aidat ödemelerini yapmak ve internet üzerin-
den e-e¤itimlere kat›lmak için Oda web sitesinde
kendi kiflisel sayfalar›na ulaflabiliyorlar. Sisteme girifl
yapmak, kendi kiflisel bilgilerinize ulaflmak ve gün-
cellemek için flubenize baflvuru yapman›z yeterli. 

Uygulama 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle bafllad›. Bu ifllemle
sistem üzerinden kendi bilgilerinizi görmek (iletiflim, ma-
li, e¤itim, proje vb), iletiflim bilgilerinizi güncellemek (flu-
beniz arac›l›¤›yla), aidat ödemelerini vs yapmak ve Mi-
marlar Odas› taraf›ndan sunulan e-e¤itimlere ücretsiz ka-
t›lmak mümkün olacak. 

Sisteme girifl yapabilmek için gerekli flifre baflvurusunu
afla¤›da yer alan “Web Üzerinden Yap›lacak Üyelik ‹fllem-
lerine ‹liflkin Sözleflme”yi ve “Oda E-Posta Hesab› Sözlefl-
mesi”ni dokümanlar›n› indirip, gerekli yerleri doldurduk-
tan sonra ba¤l› bulundu¤unuz fiubeye iletmeniz yeterli
olacak. 

Web Üzerinden Yap›lacak Üyelik ‹fllemlerine ‹liflkin Sözlefl-
me ve Oda E-Posta Hesab› Sözleflmesine www.mo.org.tr
adresinden ya da fiubemizden ulaflabilirsiniz.



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 6

Bas›n Aç›klamas›

“Torba Yasa”ya ‹liflkin Bas›n Aç›klamas›
De¤erli dostlar,

Eme¤in haklar›na yönelik yeni bir sald›r› dalgas› ile karfl› karfl›yay›z. 

Sald›r›n›n ad› Torba Yasa. ‹çeri¤i ise kar›fl›k. 

Uzun zamandan bu yana üzerimizde "‹stihdam Strateji Belgesi"
diye bir korkunç hayalet dolafl›yor. Ad› var kendi yok. Ama ka-
nunlara s›z›yor. Torbalara giriyor. Her ad›m›nda haklar›m›zdan
bir fley al›p götürüyor. Biz bu hayaleti tan›yoruz. 

AKP hükümeti, ne zaman istihdam yaratmaktan, iflsizlik ile mü-
cadeleden bahsetse, alt›ndan sermayedarlara teflvik ç›k›yor. 

Ne zaman iflsizlikle mücadeleden bahsetse alt›ndan yeni hak
gasplar› gündeme geliyor. 

Ne zaman iflsizlikle mücadeleden bahsetse alt›ndan, iflsizler için
oluflan fonun ya¤malanmas› gündeme geliyor.

‹stiyorlar ki, iflsizlikle mücadele etmek için, ücretler afla¤›ya çe-
kilsin, iflçilerin zaten s›n›rl› olan ifl güvenceleri ortadan kald›r›ls›n,
sendikalar yok edilsin. 

‹stiyorlar ki, k›dem tazminatlar› gasp edilsin, ‹flçiler daha çok ça-
l›flt›r›ls›n ama bunun karfl›l›¤›nda ödeme yap›lmas›n. 

‹stiyorlar ki, iflçi çal›flt›rmas› için sermaye teflvik edilsin. 

Sanki iflverenler, iflçiyi hay›rseverlik olsun diye çal›flt›r›yor. Bizim
buna inanmam›z› istiyorlar. 

De¤erli dostlar, AKP hükümetinin iflsizlikle mücadele etmek di-
ye bir derdi yok. Sosyal güvenlik sistemini ayakta tutmak diye
bir derdi yok. 

Hükümetin amac› sermayeye yeni kâr alanlar› açmak, onlar› da-
ha besili hale getirmektir. 

E¤er iflsizlikle gerçekten mücadele etmek istiyorlarsa, çal›flma
sürelerinin k›salt›lmas›n› gündeme getirsinler. Dünyan›n en uzun
çal›flma sürelerine sahip ülkelerinden biriyiz. 

Buna karfl›n en az ücretli izin hakk› bizde. Avrupal› iflçiye göre
haftada ortalama 10 saat fazla çal›fl›yoruz. 

K›salt›n çal›flma sürelerini, bak›n patronlar nas›l pafla pafla iflçi
al›yorlar görün. Ama çal›flma sürelerini gündeme getiren yok.
Varsa yoksa esneklik, varsa yoksa ucuz emek sömürüsü. 

De¤erli dostlar,

AKP hükümeti, iflçilerin, emekçilerin haklar›n› budaman›n yolu-
nu, toplumun beklentileri ile iflçi gasplar›n› ayn› yasan›n içine ko-
yarak ar›yor. 

Bir yandan vergi aff›, ö¤renci aff›, emekli maafllar›n›n iyilefltiril-
mesi; di¤er yanda ise daha fazla sömürü anlam›na gelen esnek-
lik, gençlere güvencesizlik, stajyer ve ç›raklar›n ücretlerinde dü-
flüfl, tafleronlaflt›rma, kadrolu çal›flanlara sürgün Torba Yasa’n›n
içinde yan yana. 

Buna ilave olarak patronlara vergi indirimleri, teflvikler ve des-
tekler de yasan›n içinde yer al›yor. 

AKP iflçi emeklisine, af bekleyen ö¤renciye, vergi borçlusuna di-
yor ki: "Yasa ç›karsa, emekliye zam, ö¤renciye af, borçluya indi-
rim var. Bak buna bile muhalefet ediyorlar." 

Oysa yasa hepimizin haklar›na sald›r›yor. Süslü maddelerin ara-
s›nda ölümcül tuzaklar var. 

Süt izni gibi baz› düzenlemeleri müjde olarak sunmalar› yasan›n
özündeki sald›r›y› kamufle etmeye dönüktür. E¤er gerçekten bir
müjde vermek istiyorlarsa örne¤in süt iznini Dünya Sa¤l›k Örgü-
tü’nün kabul etti¤i alt› ayl›k ücretli izin fleklinde düzenlemeliler!

Gençlerin, iflçilerin, kamu emekçilerinin, iflsizlerin haklar›na yönelik
bu sald›r›y› durduramazsak, s›rada Özel ‹stihdam Bürolar›, k›dem
tazminatlar›m›z›n kald›r›lmas›, tafleronlaflmay› kolaylaflt›racak uy-
gulamalar, asgari ücreti düflürecek bölgesel asgari ücret var. 

Tasar›da sözleflmeli çal›flanlar›n sendika üyeli¤inden bahsedilir-
ken toplu eylem ve greve baflvurmalar› yasaklan›yor! 657 say›l›
yasadaki yasaklar aras›nda say›lan "engelleme" ibaresi ‘kamu
hizmetlerinin yürütülmesini engelleme’ fleklinde de¤ifltirilerek
kamu emekçilerinin sendikal hak arama yollar›na getirilen s›n›r-
land›rma geniflletiliyor. 

De¤erli dostlar,

Kad›nlar›m›z, gençlerimiz, çocuklar›m›z, daha çok sömürülmek
isteniyor. Esnek çal›flma biçimlerinden en çok kad›nlar etkilene-
cek. Ev ve bak›m ifllerini yapmaya zorlanan kad›nlar ucuz iflgü-
cü olarak kullan›lacak.

27.01.2011
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Yasa ç›karsa, deneme süresi gençler için, 2 aydan 4 aya ç›kacak.
Deneme süresi için hak talep edilmesi mümkün de¤ildir. 

Yasa ç›karsa, küçük sanayi sitelerini küçük omuzlar›na alan 360
bin resmi ç›ra¤›n, denetimsizlik nedeni ile haklar› yeterince koru-
namayan 200 bin stajyerin ücretleri düflecek. 

Onlar›n asgari ücretleri dikkate al›narak, kay›t d›fl› çal›flt›r›lan yüz
binlerce genç iflçinin ücretleri de bu durumdan etkilenecek. Üc-
retler 146TL’ye kadar düflecek. 

Bu nas›l bir vicdand›r dostlar? 

Bu nas›l bir vicdand›r? 

Gençlerin iflsizli¤ini f›rsata çevirmek anlam›na gelen bu uygula-
malar› kabul etmek mümkün mü? Bizce mümkün de¤ildir.

De¤erli dostlar,

657 Say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nda yap›lmak istenen de¤i-
flikliklerle, sözleflmeli ve ücretli çal›flt›rma gibi esnek ve güven-
cesiz istihdam tüm kamu alan›nda yayg›nlaflacak. Kamu emekçi-
leri de baflka kurumlara "ödünç" verilebilecek. Norm kadro faz-
las› kamu emekçileri "ihtiyaç fazlas› personel" olarak 4/C’ye ge-
çirilecek. Kamu emekçisi, esnek çal›flacak, geçici görevlendir-
meyle yasal olarak 6 aya kadar sürgüne gönderilebilecek. Hak
alma flartlar› zorlaflacak.

Yasa ile gönüllü stajyerlik geliyor. ‹flsizlikten kurtulmaya çal›flan
yüz binlerce genç, iflyerlerinin dayatmas› ile ücretsiz, kay›t d›fl›
çal›flmay› kabullenecek. Stajyerlik yap›labilecek yerler için iflçi s›-
n›r› 20’den, 5’e çekiliyor, böylelikle denetimin en az oldu¤u alan-
lar stajyer sömürüsüne aç›lacak. 

Yine 16–18 yafl aras›nda çal›flan 200 bine yak›n genç için asgari
ücret geçim indirimi hariç 576 TL’den 486 TL’ye düflecek. 

De¤erli dostlar,

Bilindi¤i gibi, 2008 y›l›nda istihdam maliyetlerini düflürmek üze-
re, iflverenlerin sosyal güvenlik prim katk›lar› düflürülmüfltü. Bu
prim hepimizin kasas›ndan yani hazineden ödeniyor. 

Her ay 9 milyon kiflinin yaklafl›k 50 TL’lik iflveren sigorta pay›n›
devlet ödüyor. Sermayedara diyorlar ki, "Sen zor duruma düfl-
me, ben devlet olarak sana bu k›ya¤› yapar›m." Ayl›k 450 milyon
TL k›yak yap›l›yor. Buna karfl›n Aral›k ay›nda iflsizlik ödene¤in-
den 170 bin kifliye sadece 63 milyon TL ödeme yap›lm›fl. 

‹flçiye, iflsize gelince kaynak yok. Çünkü art›k yard›m da paras›
olana yap›l›yor. Bu yetiyor mu? Hay›r. Hükümet torbaya yeni
teflvikleri ilave etmifl durumda. 

Bu teflvikten faydalanan sermayedar, ayn› zamanda ‹flsizlik Fo-
nu’ndan da yeni ald›¤› iflçi için teflvikler alacak. Patronlar sosyal
güvenlik sistemine katk› vermekten muaf tutulacak. Kaynak ise,
ya¤ma Tayyip’in böre¤i olan ‹flsizlik Fonu. fiirketlerden al›nan
vergilerde yap›lan indirimlere de ayn› h›zla devam edecek. 

De¤erli dostlar,

Yüz kere söyledik, yine söyleyelim. 

Bu yasa ç›karsa; on binlerce belediye ve il özel idaresi iflçisi, Milli
E¤itim veya Emniyet teflkilat›n›n taflra teflkilat›na sürgün gidecek.
Atand›¤› yerde 5 gün içinde ifle bafllamazsa iflini kaybedecek.

‹htiyaç fazlas› bildiren belediye 5 y›l boyunca yeni iflçi alamaya-
cak. Tafleron ile anlaflacak. Tafleronlaflma yayg›nlaflacak. fiirket-
ler art›k daha az kadrolu istihdam› tercih edecek. 

Sadece ihtiyac› kadar iflçi çal›flt›racak. Esneklik artacak. Uzaktan
ve evden, ça¤r› üzerine çal›flma yayg›nlaflacak. Turizm sektörün-
de denklefltirme süresi dört aya ç›kacak. Bu uygulama ile çal›flma
saatleri artacak, fazla mesaiden kaynakl› haklar gasp edilecek. 

Engelliler çal›flma yaflam›ndan tecrit edilecek, iflyeri denetimleri
bakanl›k memurlar›na devredilerek, yandafllar için kurals›zl›¤a
daha fazla göz yumulacak. 

Bir de k›smi süreli çal›flanlar›n haklar› ile ilgili ilginç bir durum
var. Kifli kay›t alt›na al›nacak ama kendi cebinden. ‹flsizlik sigor-
tas›ndan faydalanacak ama kendi cebinden. Emekli olacak ama
kendi cebinden. Primi d›flar›dan kendi ödeyecek. 

De¤erli dostlar, 

Bizi bize düflürmeyi amaçlayan, haklar›m›z›, çocuklar›m›z›n gele-
ce¤ini gasp etmeyi amaçlayan bu yasay› kabul etmiyoruz! 

Bu yasaya teslim olmayaca¤›z! Y›lmadan, usanmadan mücade-
lemize devam edece¤iz!

Hükümete sesleniyoruz. Yasadan emek alan› ile ilgili düzenleme-
leri derhal ç›kart›n. Torba yasay› geri çekin ve sosyal taraflarla
birlikte yeni bir taslak haz›rlay›n! 

Aksi halde emekçilerin elleri yakan›zdan düflmeyecektir!

D‹SK, KESK, TMMOB, TTB
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Bas›n Aç›klamas›

‹ZBAN Siyasi Çekiflme ve Ç›karlara Alet Edilmeden, 
Sistemdeki Teknik Ar›za ve Eksiklikler Bir An Önce
Giderilmelidir

‹zmir Kent içi rayl› sistemi için önemli gördü¤ümüz 80 km
uzunlu¤undaki Alia¤a – Menderes banliyö tren hatt› uzun
bir haz›rl›k dönemi sonunda bitme aflamas›na gelmifltir. 5
Aral›k 2010 tarihi itibariyle banliyö hatt›nda “yolculu de-
neme seferlerine” bafllanm›flt›r. Bu süre içerisinde de çe-
flitli ar›zalar›n d›fl›nda birisi ölümle sonuçlanan üç kaza
meydana gelmifltir.

Banliyö hatt›n›n tren, katener, sinyalizasyon sisteminin üç
ayr› ihale ile üç ayr› firmaya yapt›r›lm›fl olmas› sorunlu bir
çözümdür. Bu tür sistemlerinin tamam›n›n anahtar teslimi
bir ihale yöntemiyle tek bir firmaya verilmesi sistemin tes-
lim al›nmas› ve olas› ar›zalar›n giderilmesi aç›s›ndan daha
uygun bir yöntemdir.

Önemli bir bölümü flehir içinde yo¤un yerleflim bölgele-
rinden geçen bu tür hatlarda en az 6 ay süreyle tam prog-
raml› ve insans›z ve sonra kademeli olarak insanl› deneme
seferleri yap›lmas› gerekirken yolculu deneme seferleri
ad› alt›nda seferlere bafllanm›flt›r. Özellikle insans›z dene-
me seferleri rayl› sistemlerde sonuçlar›n›n büyük titizlikle
analiz edilmesi ve yolculu iflletmeye almadan önce son
idari ve mühendislik çal›flmalar›n›n yap›ld›¤› aflamad›r. 

Hat üzerinde baz› hemzemin geçitler trafi¤e kapat›lm›fl,
baz›lar› hâlihaz›rda trafi¤e aç›k durumdad›r. Kapat›lan
hemzemin geçitler yayalar›n kullan›m›na müsait aç›kl›klar
içerdi¤inden bu bölgeler kaza riski içermektedir. Çal›fl›r
durumdaki hemzemin geçitlerde ise otomatik bariyerler
bulunmamakta bu bölgelerde görevli personel trafik ak›-
fl›n› kontrol etmektedir.

Hat boyunca var olan veya infla edilen “Demiryolu Koru-
ma Duvarlar›”n›n (ihata-duvarlar›) süreklilik tafl›mad›¤›
noktalar veya bölgeler (genifl aç›kl›klar) oldukça fazlad›r.
Aç›k olan yerler ifl, sa¤l›k, okul, çarfl›, vb. amaçlarla karfl›-
ya geçmek isteyen yayalar›n demiryoluna her girifllerinde
kaza riski tafl›maktad›r.

Kent ulafl›m› için çok önemli bir yükü üstlenmesi beklenen
banliyö hatt›yla ilgili olarak afla¤›da maddeler halinde be-
lirtilen eksikliklerin bir an önce giderilmesini kamuoyunun
dikkatine sunuyoruz.

Banliyö hatt›n›n iflletmecili¤ini üstlenen ‹ZBAN flirketi ‹z-
mir Büyükflehir Belediyesi ile Devlet Demiryollar›n›n or-
takl›¤›nda kurulan bir flirkettir. Bu flirket hali haz›rda biri
Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan, di¤eri ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi taraf›ndan atanm›fl iki Genel Müdür taraf›ndan
yönetilmektedir. Bu bürokratlar›n tek ve as›l iflleri ‹ZBAN
Müdürlü¤ü olmay›p aslen baflka yerlerde görevlidirler.  Bu
iki bafll› yönetim tarz›ndan derhal vazgeçilmeli, ‹ZBAN
yönetimi için konusunda uzman tek bir Genel Müdür as-
len görevlendirilmelidir.

24.12.2010
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Bu tür sistemlerde sinyalizasyon önemlidir. Sinyalizasyon
sisteminde oluflabilecek bir hata tren çarp›flmalar› vs dâ-
hil birçok kazaya sebebiyet verebilir Bu nedenle sistem-
de var olan sinyalizasyon hatalar› derhal giderilmeli, her-
hangi bir faciaya neden olabilecek bu konu ihmal edilme-
meli, gerekirse sinyalizasyon hatalar›n›n giderilmesi için
seferler derhal ertelenmelidir.

Trafi¤e kapat›lm›fl hemzemin geçitler derhal, insanlar›n
geçmesine olanak vermeyecek flekilde tamamen kapat›l-
mad›r. 

Mevcut hemzemin geçitler son derece güvenliksizdir. Bu
geçitlerin derhal tam otomatik sensörlü (uzaktan treni al-
g›layacak) bariyerlerle donat›lmal›d›r.

Bu tür banliyö hatlar›nda en fazla 500 m’de bir yer alt› ya
da yer üstü yaya geçitleri bulunmas› gerekmektedir. Ön-
ceden kapat›lm›fl ve vatandafllar›m›z›n yo¤un olarak kul-
land›¤› bölgelerde 250–300 m’de bir adet olacak flekilde
mutlaka üste geçit yap›m› için çal›flmalara bafllanmal›d›r.

‹ZBAN bak›m atölyelerinin yap›m› derhal tamamlanmal›,
Acilen idari ve teknik kadrodaki eksiklikler tespit edilerek
Rayl› Sistemin gerektirdi¤i kadar say›da bak›m onar›m
görevlisi teknik kadroya e¤itimleri tamamlat›larak görev
verilmelidir.

Trenleri ar›za an›nda, en fazla 15 dakikada kurtaracak, acil
yard›m sistemi gelifltirilmelidir.

Rayl› sistemi teflvik edecek flekilde istasyonlarda ücretsiz,
güvenli ve bak›ml› otoparklar, bisiklet ve motosiklet park
yerleri düzenlenmelidir.

Ferdan Ç‹FTÇ‹
TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreteri
(TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Ad›na)

fiubemiz Mali ve Vergisel
Konularda Dan›flmanl›k
Hizmeti Almaya Bafllad›

TEB’den Mimarlara Özel Kredi
Kampanyas›

fiubemiz, mali ve vergisel konularda üyelerimizin sorunla-
r›n›n çözümüne yard›mc› olabilmek amac›yla Eski Bafl He-
sap Uzman› - Yeminli Mali Müflavir Yüksel Koç’tan dan›fl-
manl›k hizmeti almaya bafllam›flt›r. Üyelerimiz ile tan›flma
ve vergi aff› konusunda bilgilendirmenin yap›laca¤› ilk
toplant› 23 fiubat 2011 Çarflamba günü gerçekleflecektir.
Kat›l›m›n›z› bekliyoruz.

Mali ve vergi ile ilgili konularda sorular›n›z› 
yukselkoc@hotmail.com ve info@izmimod.org.tr 
adresine iletebilirsiniz.

TEB’den Mimarlara Özel Kredi Kampanyas›

3 – 36 ay %0.83 faiz ve 100 TL dosya masraf›

Örnek Tablo
12 Ay 24 Ay 36 Ay

1.000 TL 89 TL 47 TL 33 TL
5.000 TL 444 TL 235 TL 166 TL
10.000 TL 888 TL 470 TL 332 TL

‹letiflim Adresi: TEB Karfl›yaka fiubesi

Yal› Cad. No.246/A Karfl›yaka / ‹zmir

Gülten Uslu Y›lmaz : 364 55 00 / 125

Jülide Aky›ld›z : 364 55 00 / 121



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 10

Mimarlar Odas› E-E¤itim Programlar› Bafll›yor

Mimarlar Odas› Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi (SMGM),

üyelerimizin mesleki formasyonlar›n› sürekli gelifltirme or-

tamlar›n› ve f›rsatlar›n› sunma, mevcut deneyimleri ile bil-

gilerini güncellefltirme, edindi¤i yeni bilgi ve becerilerini

de¤erlendirme ve referanslar› haline getirmeyi amaçl›yor.

Bu amaçla oluflturulan “Mimarlar Odas› E-E¤itim Prog-

ramlar›” bafllat›ld›.

SMGM’nin kuruldu¤u y›ldan bu yana hedeflerinden biri

olan ve 2008 y›l›ndan itibaren alt yap›s›n›n ve e¤itim ola-

naklar›n›n araflt›r›lan “uzaktan e¤itim”e iliflkin çal›flmalar

2010 y›l›nda sonuçland› ve “Mimarlar Odas› E-E¤itim

Program›” üyelerin hizmetine sunuldu.

‹lk kez 2010 Aral›k ay› ortas›nda Mimarlar Odas› web site-
sinde üyelere duyurusu gerçeklefltirilen E-E¤itim Progra-
m›n›n tan›t›m›na yönelik olarak bir de broflür haz›rland›.

Üyelerin, fiubeleri arac›l›¤›yla Mimarlar Odas› Genel Mer-
kezi’den ald›¤› flifre ile girifl yapt›¤› “Üye Girifl Modülü”nde
SMGM bölümünün alt›nda eriflime aç›lan E-E¤itim Progra-
m›’nda izlenen ve tamamlanan e¤itimler Üye Sicil Sistemi-
ne otomatik olarak iflleniyor. E¤itimlerin yer ald›¤› LMS
(Learning Management System) ortam›, tamamlanama-
m›fl e¤itimlere kal›nan yerden devam etme, tamamlanm›fl
bölümleri takip edebilme vb. olanaklar› da sa¤l›yor.

Ça¤dafl bir iletiflim sistemi olarak internetin de deste¤i ile
bilginin zaman ba¤›ml›l›¤› olmadan daha h›zl› ve kolay eri-
flilebilmesi ve daha çok say›da üyeye ulafl›lmas›n›n hedef-
lendi¤i E-E¤itim Program›’nda konu ve alanlar›n›n zengin-
lefltirilerek e-e¤itimlerin say›s›n›n h›zla art›r›lmas› ve üye-
lerin görüfl ve önerileri do¤rultusunda gelifltirilmesi he-
defleniyor.

1 Ocak 2011 tarihi itibar›yla girifle aç›lan e-e¤itimler ve kur-
gusunu gerçeklefltiren uzmanlar› afla¤›daki gibidir:

Mimarl›k ve Cam – Genel Bak›fl / Yücel Akyürek 

Kültürel ve Do¤al De¤erlerin Korunmas› - 1 / Emre Mad-
ran – Nimet Özgönül 

Proje Yönetimi Temel E¤itimi - 1 / Murat Günayd›n 

Özürlüler ‹çin Yap›l› Çevrede Ulafl›labilirlik / Deniz Ça¤la-
yan Gümüfl



11Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

EKYB Enerji Kimlik Belgesi
Uzman› (Yeni Tasarlanan Bina)
E¤itimi Bafllad›

Yürürlü¤e giren Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli-

¤ine göre her bina için; enerji kimlik belgesi düzenlene-

cektir. Enerji kimlik belgesi düzenleyebilmek için yetkili

kurulufllar›n düzenledi¤i e¤itimlere kat›larak sertifika al-

mak gerekmektedir. 

Makina Mühendisleri Odas› taraf›ndan bu sertifikan›n ve-

rilmesine yönelik e¤itimler gerçeklefltirilmektedir. 

E¤itim ile ilgili bilgiler

E¤itim Süresi: 3 gün (yaklafl›k 15 saat) 

(3. günün sonunda s›nav 

yap›lmaktad›r)

E¤itim Saatleri: 13.00 – 18.00 

E¤itim Ücreti: 165 TL

Kat›l›mc›; e¤itim için kay›t yap›ld›ktan sonra aç›lacak ilk

programa al›nmaktad›r. Hemen hemen her hafta e¤itim

aç›lmaktad›r. 

Kay›t için Gerekli Belgeler

3 foto¤raf, diploman›n fotokopisi (Oda'dan ya da noter-

den asl› gibidir onayl›), büro tescil belgesi (2011 y›l›)

Detayl› Bilgi ve Kay›t ‹çin: Makine Mühendisleri Odas› 

‹zmir fiubesi

Tel: 0 232 462 33 33 Dahili: 132-133-139

2011 Y›l› Ödentileri ve Belge
Harçlar› Belirlendi
Merkez Yönetim Kurulu’nun 16 Aral›k 2010 tarihli ve

42/15-2 say›l› karar› ile 

1 Ocak 2011–31 Aral›k 2011 tarihleri aras›nda geçerli olacak

ödenti ve belge harçlar› belirlendi.

‹lk kay›t ödentisi 30    TL

Y›ll›k üyelik ödentisi (12 TL x 12) 144  TL

Yabanc› uyruklu geçici üye ilk kay›t ödentisi 500  TL

Yabanc› uyruklu geçici üye y›ll›k ödentisi 450  TL

SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) ilk baflvuru ücreti 100  TL

SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) y›ll›k yenileme ücreti 50    TL

Kimlik Kart› yenileme ücreti 15 TL

Üye tan›tma belgesi ücreti 10 TL

SM/SMB Mühürü ücreti 50 TL

Geçmifl y›llara ait aidat borçlar› 1993 y›l›ndan itibaren

(1993 y›l› dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarl›k Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi

yenileme ücretinin ve yenilendi¤i y›la ait üye y›ll›k öden-

tisinin 2011 y›l› içinde tahsil edilecektir.

Ayr›ca,

Mimarlar Odas›’n›n, üyelerine herhangi bir bedel talep

etmeden sundu¤u “Ferdi Kaza Sigortas›”ndan 2011 y›l›

bafl›ndan itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlar›n› y›l›n

bafl›nda yat›rmalar› önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen

günden itibaren, aidat ödenen y›l için geçerli olacakt›r.

Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu
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Bas›n Aç›klamas›

‹zmir’in Mimarl›k De¤erlerine Sayg›ya Davet

Son günlerde ‹zmir Alsancak Atatürk kapal› Spor Salonu bi-
nas›nda yap›lan imalatlar ve ilave inflaat çal›flmalar› endifley-
le izlenmektedir.

Atatürk Kapal› Spor Salonu, ‹zmir Atatürk Stadyumu’nu da
tasarlam›fl olan Mimar Harbi Hotan’›n eseridir. Yap›m tekni¤i
ve malzeme kullan›m› ile o y›llar ve sonras›nda genellikle tip
projelerle gerçeklefltirilen s›radan spor salonlar›ndan farkl›
bir mimari ifadeye sahiptir.

1960’l› y›llar›n teknolojisi ile çelik karkas sisteminde infla edil-
mifl, rampalar›n kuvvetlendirdi¤i simetrik cephe düzenine
karfl›n e¤imli çat› formu ve aç›l› yan beden duvarlar›n›n olufl-
turdu¤u dinamik etki nedeniyle ‹zmir’de benzerine rastlan-
mayan bir mimari dile sahiptir.

2003 – 2004 y›llar›nda yenileme çal›flmalar› yap›lan, Univer-
siade oyunlar› aflamas›nda onar›m› yap›lan yap›ya bugünler-
de çok kapsaml› ve yap›n›n kimli¤ine uygun olmayan müda-
hale ve eklentiler yap›ld›¤› izlenmektedir.

Özellikle klima tesisat üniteleri ve flaftlar›n›n d›fl cepheye
al›nmas›, arka cephedeki seyirci rampalar›n›n k›r›lmas›, görsel
etkiyi güçlendiren aç›l› yan beden duvarlar›n›n bir bölümü-
nün y›k›lmas› ile yap› kimliksiz bir hale getirilmektedir. Yap›-
lan uygulamalar›n bir gecekondu görüntüsü oluflturmas›,
Atatürk Kapal› Spor Salonu’nun mimarisine ve müellifine
sayg›s›zl›k boyutundad›r.

Avrupa Kentsel fiart›nda; “Kentlerimizi bilgi, kültür ve sanat
yuvalar› haline getirme amac›m›zda kentlerin mimari güzel-
liklerini dikkate almad›¤›m›z takdirde sayg›nl›ktan yoksun
kalaca¤›m›z›n fark›nday›z, kentlerimizle ve onlar›n kültürü ile
oldu¤u kadar mimarileri ile de gurur duymak arzusunday›z.”
fleklinde kent politikalar› önerilirken ‹zmir’de gurur duyula-
cak kimlikli bir mimarl›k eseri yozlaflt›r›lmaktad›r.

Bir yandan ‹zmir’in tan›t›lmas›, kent turizminin gelifltirilmesi
aray›fllar› sürerken, di¤er yandan kentin sahip oldu¤u de¤er-
lerin yozlaflt›r›lmas›, bozulmas› ve yok edilmesi üzücü bir çe-
liflkidir.

Bu tür yap›lara yap›lacak yeni ilavelerin daha titiz ve duyar-
l›l›kla yap›lmas›, yap›n›n mimari ifadesini yok edecek uygula-
malardan ve eklerden kaç›n›lmas›, bütün kurum ve kuruluflla-
r›n ‹mar Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uyma-
lar› zorunludur.

‹lgilileri ve sorumlular›, Atatürk Kapal› Spor Salonu’nun mi-
marisine uygun olmayan eklentileri kald›rmalar›, k›r›lan yü-
zeyleri ve rampalar› yeniden eski haline uygun flekilde ta-
mamlamalar› ve d›fl cephede yap›n›n görünürlü¤ünü bozan
klima ve tesisat elemanlar›n› kald›r›lmalar› konusunda uyar›-
yor ve mimarl›k eserlerine sayg›ya davet ediyoruz.

Hasan Topal
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 
Yönetim Kurulu Baflkan›

08.02.2011
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Europa Nostra Baflkan›’ndan, Allianoi Antik Kentinin
Kurtar›lmas› ‹çin, Baflbakan’a Ça¤r›

Ayn› zamanda Europa Nostra’n›n (Avrupa Kültürel Miras
Kurulufllar› Federasyonu) Baflkan› olan, dünya çap›nda ta-
n›nm›fl tenor ve orkestra flefi Placido Domingo, Baflbakan
Erdo¤an’a özel bir mesaj göndererek, istisnai de¤er tafl›-
yan Roma hamam› Allianoi’nin sular alt›nda b›rak›lmas›yla
yaflanacak kültürel trajediden kaç›n›lmas›n› istedi.

Y›llarca süren protestolardan sonra, flimdi, art›k Bat› Ana-
dolu’da, Bergama yak›nlar›ndaki muhteflem bir arkeolojik
alan›n kurtar›labilme flans› bak›m›ndan son noktaya gelin-
mifl bulunuyor. Yortanl› sulama baraj› kapsam›nda sular›n
toplanmaya bafllamas›yla, MS. 2. yüzy›ldan kalma Allianoi
tarihi alan› tümüyle kaybedilecek.

Placido Domingo, Baflbakan Erdo¤an’a mesaj›nda flu vur-
gular› yap›yor:

“Bugün Allianoi antik kentinin Türkiye’deki yerel halk için
uzun vadeli ve sürdürülebilir kazançlar sa¤layaca¤›na ina-
nan çok say›da kifli var. Bir sulama baraj› hemen yak›nlar-
da yaflayan ve tar›mla u¤raflan baz›lar›na gerçekten fayda
sa¤layacak olsa da, bu ancak k›sa süreli bir hizmet ola-

cakt›r. Buna karfl›l›k, gerek Türkiye’de, gerekse di¤er Av-
rupa ülkelerinde büyük halk gruplar›, bu antik hazinenin
gelecek kuflaklar için korunmas›n›n hepimizi zenginleflti-
rece¤ini düflünüyorlar. Üstelik, Allianoi gibi de¤erli bir ar-
keolojik varl›¤›n, sular alt›nda yok edilmek yerine, yerel
turizmin gelifltirilmesi için sürekli bir kaynak olarak kulla-
n›ld›¤›nda, birçok yeni ifl alan› da açabilecek güçte oldu-
¤u kan›s›ndalar.

“Allianoi’nin kurtar›lmas› için sürdürülen yerel ve ulus-
lararas› protestolar, insanlar›n tarihe ve belle¤e büyük de-
¤er verdiklerini aç›k bir biçimde ortaya koyuyor. Bu tu-
tum, ilgili insanlar›n yaflam›na derinlik ve anlam kat›yor.
Allianoi gibi bizi geçmifl kuflaklara ba¤layan tarihi önem-
deki mekânlar›n korunmas› için gerçekleflecek her türlü
çaban›n gelecek kuflaklara karfl› sorumlulu¤umuzun yeri-
ne getirilmesine önemli bir katk› olaca¤›n› biliyoruz.”

Placido Domingo, mektubunda, Europa Nostra’n›n Alli-
anoi’yi su alt›nda b›rakmaya alternatif projeler için Türki-
ye hükümetine yard›ma haz›r oldu¤u ve böyle bir yola gi-
dilmesinin tüm taraflar için gurur kayna¤› oluflturaca¤›n›
da belirterek mektubuna son veriyor.

Europa Nostra, kendi Baflkan›n›n ça¤r›s›na paralel olarak,
tüm sorumlu Avrupa yurttafllar›n› Allianoi’nin sular alt›nda
b›rak›lmas›na engel olmak üzere, bu konuda karar verici
olan en üst kifliye “Baflbakan Erdo¤an, Posta Kutusu
06573 Bakanl›klar – Ankara” adresine ya da  bimer@bas-
bakanl›k.gov.tr’ye k›sa bir mektup veya mesaj gönderme-
ye ça¤›r›yor. Lütfen bu mesaj›n›za isim, meslek, adres bil-
gisi eklemeye ve bir kopyas›n› info@europanostra.org ad-
resi arac›l›¤› ile Europa Nostra Uluslararas› Sekretarya-
s›’na göndermeyi ihmal etmeyiniz. 
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Etkinlikler

Geleneksel Y›lbafl›
Kokteylimiz Alsancak
Gar›’nda Gerçekleflti

Her y›l oldu¤u gibi yo¤un bir kat›l›mla gerçekleflen gele-
neksel y›lbafl› kokteylimiz, 24 Aral›k Cuma günü Alsancak
Gar›’nda gerçekleflti. fiubemiz Yönetim Kurulu Baflkan›
Hasan Topal’›n yeni y›la iliflkin iyi temennilerini iletti¤i ko-
nuflman›n ard›ndan üyelerimiz Aegean Band grubu müzi-
¤i eflli¤inde e¤lendi.

Emel Göksu’nun “2009
Krizinin Yerel ‹zleri:
‹zmir’de Tafl›nmaz Piyasas›”
Söyleflisi Gerçekleflti

Emel Göksu’nun “2009 Krizinin Yerel ‹zleri: ‹zmir’de Ta-
fl›nmaz Piyasas›” söyleflisi 22 Aral›k 2010 tarihinde ger-
çekleflti. “Dünyada 2008 Krizi ve Nedenleri”, “Türkiye’de
Durum” ve “2008 Krizinin ‹zmir’de Tafl›nmaz Piyasas›na
Yans›malar›” bafll›klar› alt›nda sunumunu gerçeklefltiren
Göksu ilk olarak 1929, 1974 ve 2008 y›llar›nda yaflanan kü-
resel ölçekli krizlerden söz etti. Yaflanan finansal krizin or-
taya ç›k›fl sebeplerini ve bu sebepler do¤rultusunda nas›l
bir geliflim içerisinde küresel ölçe¤e tafl›nd›¤›n› ayr›nt›la-
r›yla aktard›. “Türkiye’de Durum” bafll›¤› alt›nda yükselen
ülkelerin; merkezlerinin s›cak para ihtiyac› ve di¤er ülkele-
rin pazarlar›na ihracatç› olarak ba¤›ml›l›k durumlar›n› ak-
taran Göksu, 2007’de ç›kan Mortgage Yasas›’ndan da söz
etti. “2008 Krizinin ‹zmir’de Tafl›nmaz Piyasas›na Yans›-
malar›” bafll›¤› alt›nda ise; ‹zmir özelindeki TÜ‹K ve
www.reiden.com verilerini iletti. Araflt›rmalar› kapsam›n-
da yerel gazetelerden; hacizli, bireysel olarak sat›fla sunu-
lan ve Hazine arazisi ya da belediyeler baflta olmak üzere
çeflitli kamu kurulufllar›n›n sat›fla sunduklar› tafl›nmazlar
üzerinden bir çal›flma yürüttüklerini izleyenlerle paylaflan
Göksu, bu çal›flma kapsam›nda elde ettikleri verileri aktard›.
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Etkinlikler

Ruflen Kelefl’in “Son Dönemin Kentleflme Politikalar› ve
Yerel Yönetimler” Söyleflisi Gerçekleflti

Ruflen Kelefl’in “Son Dönemin Kentleflme Politikalar› ve
Yerel Yönetimler” söyleflisi 4 0cak 2011 tarihinde Frans›z
Kültür Merkezi’nde gerçekleflti. Kelefl söylefliye bafllarken
öncelikle son dönem kelimesi ile 1980’ler sonras›n› kastet-
ti¤ini ve bu dönemin de 1980–2000 ve 2000–günümüz
olarak iki bölümde incelenebilece¤ini aç›klad›. Her iki za-
man diliminin ortak özelli¤inin h›zl› ve düzensiz kentlefl-
menin yo¤un olarak yaflanmas› oldu¤unu dile getiren Ke-
lefl, 2000 sonras› dönemin mevcut merkezi hükümetin
uygulamalar› ve kentleflmeye bak›fl› nedeniyle di¤er dö-
nemden biraz farkl›laflt›¤›n› belirtti. Merkezi idarenin, ya-
p›laflma yasaklar›n›n gevfletilmesi ve yasaklar›n delinebil-
mesinin önünü açmaya yönelik çaba içinde oldu¤u inanc›-
n› dile getiren Kelefl, K›y› Kanunu’nda yap›lmas› düflünülen
de¤iflikliklerin, Orman Kanunu’nda, 2-B olarak adland›r›lan
orman vasf›n› kaybetmifl Hazine arazilerinin sat›labilmesi
için yürütülen ›srarl› çabalar›n, meralar›n özellefltirilebil-
mesi için Mera Kanunu'nda yap›lmas› öngörülen de¤iflik-
liklerin ve son olarak 5710 say›l› nükleer güç santrallerine
iliflkin haz›rlanan kanununun bu bak›fl aç›s›n› aç›kça orta-
ya koydu¤unu vurgulad›. Ülkemizde ekonomik ve top-

lumsal maliyeti yüksek bir kentleflme yafland›¤›n› belirten

Kelefl, kentleflmenin yeterli istihdam sa¤lanamad›¤› için

yoksullu¤u azaltmad›¤›n›, aksine art›rd›¤›n› dile getirdi.

Ayr›ca yeterli kalitede e¤itim verilemedi¤i için kentlileflme-

nin sa¤lanamad›¤›n›, köylülü¤ün devam etti¤ini aç›klad›. 

Kelefl, tüm de¤erlerin h›zla paraya dönüfltürüldü¤ü günü-

müz dünyas›nda mimarl›k ve kentleflmenin de pay›na dü-

fleni ald›¤›n›, bu süreçte kentleri yönetenlerin tav›rlar›nda

demokrasi ve kültürel de¤erlerin ön plana ç›kmas› gerek-

ti¤ini vurgulayarak, plan ve planlamay› reddetmeyen bir

kentleflmenin egemen olmas› gerekti¤ini dile getirdi.

Kentsel planlaman›n ve planlar›n yap›lma amac›n›n çok

önemli oldu¤unu belirten Kelefl, bireylerin de¤il toplumun

yarar›n› gözeten; iklim, peyzaj ve kültürel de¤erleri mekâ-

na yans›tabilen planlaman›n sa¤l›kl› kentleri oluflturaca¤›-

n› aç›klad›. Son dönemde yap›lan imar plan de¤iflikliklerin-

deki art›fla da de¤inen Kelefl, imar planlar›nda bu kadar

s›k de¤ifliklik yap›lmas›n›n düflündürücü oldu¤unu dile ge-

tirdi. Sonuçta küreselleflmenin turizm, do¤a, orman arazi-

lerinin kullan›m› gibi konularda ulusal politikalar izlemeyi

güçlefltirdi¤ine de¤inen Kelefl, son dönemde koruma-kul-

lanma, ekoloji-ekonomi, toplum-birey ç›karlar›, uzun-k›sa

vadeli ç›karlar ve söylem-eylem dengelerinin bozuldu¤u-

nu aç›klad›. Tüm sorunlar›n haklar›n›n yan›nda sorumlu-

luklar›n›n da bilincinde, kentleflme ve etik de¤erlere ba¤-

l›, ça¤dafl ve laik bir toplumun yurttafllar›n›n yönetimler ve

uygulamalar üzerinde etkili olmas› ile çözülebilece¤ini be-

lirten Kelefl son olarak kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlad›.
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Etkinlikler

Otopark Yönetmeli¤i
De¤iflikli¤i için Çal›flmalar
Devam Ediyor

De¤ifliklik yap›lacak olan Otopark Yönetmeli¤i üzerine
toplant›lar düzenleyerek, üyelerimizin kat›l›m›yla ve öne-
rileriyle flekillenmesi planlanan taslak için toplant›lar 13,
20, 27 Ocak ve 3 fiubat 2011 tarihlerinde gerçekleflti. fiu-
bemiz Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal’›n aç›l›fl ve
bilgilendirme konuflmalar›n›n ard›ndan üyelerimizin konu
hakk›ndaki görüfllerini iletmesiyle devam eden toplant›lar
her hafta perflembe günü tekrarlanacakt›r.

Salihli Revizyon ‹mar Plan›
Paneli Gerçekleflti
Salihli Belediyesi, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Salihli
Temsilcili¤i ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi birlikteli¤inde
düzenlenen “Salihli Revizyon ‹mar Plan› Paneli 29 Ocak
2001 tarihinde Salihli Ticaret Odas› Sardes Salonu’nda
gerçekleflti. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
Baflkan› Hasan Topal, Mimarlar Odas› Salihli Temsilcili¤i
Yönetim Kurulu Baflkan› Sakine Öz ve Mimarlar Odas› Sa-
lihli Temsilcili¤i Yönetim Kurulu Sekreter Üye fiefaat Ka-
rabulut’un aç›l›fl konuflmalar› ile bafllayan panel Hasan
Topal’›n yürütücülü¤ünde yap›ld›. fiehir Planc›s› Nevzat
U¤urel’in Salihli Revizyon ‹mar Plan›’n› izleyenlerle pay-
laflmas›n›n ard›ndan, Prof. Dr. Sezai Göksu plan üzerine
öneri ve görüfllerini iletti. 30 Ocak 2011 tarihinde ise tem-
silciliklerin kat›l›m›yla Bölge Toplant›s› gerçeklefltirildi.
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Etkinlikler

Ulusal Mimarl›k Ö¤rencileri Buluflmas› 10.5 Gerçekleflti

UMÖB 10.5, ‹zmir’de 29 Ocak–05 fiubat 2011 tarihleri aras›n-
da DEÜ Mimarl›k Bölümü ö¤rencileri taraf›ndan “35e50” te-
mas› üzerinden DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 25 farkl›
üniversitenin mimarl›k bölümü ö¤rencilerinin kat›l›m›yla ger-
çeklefltirilmifltir.

Program kapsam›nda çeflitli söylefli, gezi ve atölye çal›flma-
lar› yer alm›flt›r. ‹lk gün Arafl. Gör. Dr. Nezihat K. Kaya ile ‹z-
mir’in tarihi mekânlar› gezilmifl, ard›ndan Mimarlar Odas› ‹z-
mir fiubesi’nde TAG Platform söyleflisi gerçeklefltirilmifltir.
Akflam düzenlenen aç›l›fl partisiyle kat›l›mc›lar›n tan›flmas›
sa¤lanm›flt›r.

Düzenlenen atölye çal›flmalar›nda;  TAG Platform yürütücü-
lü¤ünde tasar›m alg›s›n› gelifltirme üzerine çal›flmalar yap›l›r-
ken, foto¤raf sanatç›s› Dilan Bozyel yürütücülü¤ünde “‹ki fie-
hir ‹ki Yüzlü Hikâye” adl› atölye çal›flmas› gerçeklefltirilmifltir.
Senarist ve yönetmen Engin K›l›çatan sinema çözümlemesi
üzerine atölye çal›flmas› gerçeklefltirirken, Ça¤r› O¤uzalp
Coflkun ve Ali ‹stikbal yürütücülü¤ünde duyular üzerine,
Ö¤r. Gör. Dr. Deniz Güner yürütücülü¤ünde “Dünyan›n Yeni-
den Biçilmesi 7/10” çal›flmas› yap›lm›flt›r. Erguvan KSD’nin
yürütücülü¤ünde kahve ve tasar›m çal›flmalar› ve heykelt›rafl
Onur Kocaer yürütücülü¤ünde ise bireysellik üzerine çal›fl-
malar program kapsam›nda gerçeklefltirilmifltir.

Y›lmaz Zenger ile mimarl›k, mimarl›k e¤itimi, malzeme, tasa-
r›m, sanat, teknoloji üzerine; Ertu¤ Uçar ile uygulamalar› üze-
rine; Didem Akyol Altun ve Gülden Öztürk ile “Genetik Mi-
marl›k” üzerine söylefliler gerçeklefltirilmifltir.

Bunlar›n yan›nda DEÜ Mimarl›k Bölümü ö¤rencilerinin açt›¤›
heykel sergisi ve aç›l›fl kokteyli ile hem ö¤rencilerin iletiflimi
sa¤lanm›fl hem de heykel üzerine tart›fl›lm›flt›r. Sabahlar›
hepbirlikte yap›lan kahvalt›larda çeflitli sorunlar üzerine ko-
nuflulmufl, çözüm yollar› üzerine tart›fl›lm›flt›r. 4 fiubat günü
DEÜ GSF Oyunculuk Bölümü ö¤rencilerinin sergiledi¤i Ro-
berto Zukko adl› tiyatro oyunu izlenmifl ve ard›ndan kapan›fl
partisiyle etkinli¤in sonuna gelinmifltir. 5 fiubat için kat›l›mc›-
lar›n iste¤i üzerine ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin deste¤i
ile Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ö¤rencisi Özlem Naz Bi-
tirim rehberli¤inde Efes Antik Kenti-Meryemana Evi-Selçuk
Kenti-fiirince Köyü gezisi düzenlenmifltir.

Etkinlik sonucunda kat›l›mc›lar mimarl›k, heykel, resim, sine-
ma, foto¤raf vb sanat dallar›n›n asl›nda birbirinden farkl› di-
siplinler olmad›¤›n›, hepsinin “tasar›m” bafll›¤› alt›nda toplan-
d›¤›n›, üniversiteler aras› e¤itim farklar›n› görmüfller, ünlü mi-
marlarla ve di¤er tasar›mc›larla birebir iletiflime geçme f›rsa-
t› yakalam›fllar, üniversitelerin mimarl›k bölümleri aras›ndaki
iletiflimin sa¤lanmas›nda köprü görevini üstlenmifllerdir.

UMÖB 10,5’in gerçeklefltirilmesinde katk›s› olan Nam›k-Yücel
Elal, F‹SKOB‹RL‹K, Alkor Alüminyum, Gestafl A.fi, Günefl Su,
Raf K›rtasiye, Asya K›rtasiye, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi,
Mimarlar Odas› ‹stanbul fiubesi, DEÜ Güzel Sanatlar Fakülte-
si, DEÜ GSF Dekan› Prof. Halil Yoleri, DEÜ Mimarl›k Fakülte-
si’ne teflekkür ederiz. Ayr›ca etkinli¤in dan›flmanl›¤›n› üstlen-
dikleri için DEÜ Mimarl›k Bölümü Arafl.  Gör. Ferhat Hac›ali-
beyo¤lu ve Arafl. Gör. Deniz Dokgöz’e teflekkürler.

UMÖB 10.5 Organizasyon Ekibi
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Kongre - Sergi

UIA 2011 Tokyo ‹çin
Kay›tlar Bafllad›
Uluslararas› Mimarlar Birli¤i’nin (UIA) üç y›lda bir düzen-
ledi¤i kongresi 2011 y›l›nda Japonya’n›n Tokyo kentinde
gerçeklefltirilecek. 25-29 Eylül 2011 tarihlerinde düzenle-
necek olan 24. Dünya Mimarl›k Kongresi’ni, 29 Eylül-1
Ekim tarihlerindeki UIA Genel Kurulu izleyecek. 2005 y›-
l›ndaki 22. Dünya Mimarl›k Kongresi’ne ‹stanbul ev sahip-
li¤i yapm›flt›.

UIA 2011 Tokyo Kongresi’nde, kentin renkli ve hareketli
mimari yap›s›n›n Kongre kat›l›mc›lar› için çekici bir unsur
olaca¤› düflünülüyor. “Tasar›m 2050” ana temas›yla yap›-
lacak Kongre’de, 2050 y›l›na do¤ru ve sonras›nda gele-
ce¤in tasarlanmas›na iliflkin fikirlerin paylafl›lmas› ve ge-
lifltirilmesi hedefleniyor. Kongre’nin alt temalar› “Çevre”
(yerküre, sürdürülebilir mimarl›k, do¤al afetler, su, tar›m,
kozmik çevre), “Yaflam” (nüfus sorunlar›, yafllanan top-
lum, bulafl›c› hastal›klar, suni yaflam, biyolojik çeflitlilik) ve
“Hayatta Kalma Mücadelesi” (bilgi odakl› toplum, kentsel
sorunlar, ekonomi, ulafl›m, e¤itim, tarihi miras) olarak be-
lirlendi. 

Bu kapsamda düzenlenecek olan UIA 2011 Tokyo Dünya
Mimarl›k Kongresi için uluslararas› kay›tlar bafllad›.

Erken Kay›t 
31 Temmuz 2011’ e 

kadar Online
Mimar JPY 40,000- JPY 50,000-
Refakatçi JPY 24,000- JPY 30,000-
Ö¤renci JPY 15,000- JPY 15,000-

‹letiflim Adresi: www.uia2011tokyo.com/en/registration/

Geç ve Kongre 
Süresince Kay›t 

1 A¤ustos -25 Eylül 2011

UIA 2011 Tokyo Dün-
ya Mimarl›k Kongre-
si’nin ana etkinlikle-
rinden biri olan
10.000 Dünya Mima-
r› Sergisi için baflvu-
rular bafllad›. Farkl›
mimarl›k pratiklerini
ve kültürlerini sergi-
lemek amac› ile dün-

yadaki tüm mimarlara aç›k olan bu sergi web sitesi taban-
l› ve herkes taraf›ndan her yerden ve her an ulafl›labilir
olacak flekilde planland›. Kat›lan her mimar›n profilinin ve
bir çal›flmas›n›n yer alaca¤› sergi, dünya çap›nda tan›n›rl›-
¤› art›rmak için önemli bir ortam yaratmay› amaçl›yor. 

Sergi, çevrimiçi olarak sürekli ulafl›labilir olmas› d›fl›nda,
UIA 2011 Tokyo Dünya Mimarl›k Kongresi süresince de,
Tokyo Uluslararas› Forumdaki çeflitli noktalarda ve ana
etkinlik mekânlar›nda haz›rlanacak paneller arac›l›¤› ile de
yerini alacak.

fiu anda, tüm mimarlar› sergide yer almas› için çal›flmala-
r›n› göndermeye davet ediyoruz. 

‹letiflim Adresi: www.10000architects.com/index_en.html

10.000 Dünya Mimar› Sergisi
‹çin Baflvurular Bafllad› 
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Sempozyum - Konferans

7. Uluslararas› Sinan
Sempozyumu 

28–29 Nisan 2011 tarihleri aras›nda
Edirne’de 7. Uluslararas› Sinan Sem-
pozyumu düzenleniyor. Trakya Üniver-
sitesi Mühendislik Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü taraf›ndan düzenle-
nen Sempozyum’un temas› bu y›l
“‹z…” olarak belirlendi. Sempozyum,
kültürün, geçmiflin, dokunun, bilginin,
eti¤in ve teknolojinin izlerini; mimarl›-
¤›n uç noktalar›n›; Mimar Sinan ve Türk
Mimarl›¤›nda iz b›rakanlar›n›, tart›flma-

ya açmay› hedefliyor. Sempozyum’a bildiri özetlerini gön-
dermek için belirlenen son tarih 21 Mart 2011.

6. Ulusal Yafll›l›k Kongresi
Yafll›l›k ve Sürdürülebilir
Kent Yaflam› Konferans›

Yafll› Sorunlar› Araflt›rma Derne¤i taraf›ndan 6.’s› düzen-
lenen Ulusal Yafll›l›k Kongresi kapsam›nda Yafll›l›k ve Sür-
dürülebilir Kent Yaflam› Konferans› düzenleniyor. Küresel
krizin neden oldu¤u sosyo-ekonomik ve mekânsal de¤ifli-
mini sürdürülebilirlik ba¤lam›nda 6. Ulusal Yafll›l›k Kon-
gresinde yafll› boyutu olarak ele al›nmas› amaçlanan kon-
grenin temas› “Yafll›l›k ve Sürdürülebilir Kent Yaflam›” ola-
rak belirlendi. Bu ba¤lamda konu ile ilgili bilim insanlar› ve
uygulay›c›lar›n yer ald›¤› panel 12–14 May›s 2011 tarihleri
aras›nda Yozgat Bozok Üniversitesi’nde gerçekleflecek.

‹letiflim Adresi: Bozok Üniversitesi Erdo¤an Akda¤ Kam-
püsü Müh. Mim. Fakültesi Mim. Böl., Divanl› Yolu, Yozgat

28–29 Nisan 2011 

12-14 May›s 2011

2011 y›l› aidat›n›z› taksitlendirerek* ödeyebilirsiniz

*
Taksitlendirme ‹fl Bankas›, Garanti Bankas› ve Yap› Kredi Bankas› kredi kartlar› için geçerlidir

(144 TL)

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Sempozyum - Bienal

Kocaeli Kent Sempozyumu II 
Ekonomik geliflimi
sadece sanayi a¤›rl›k-
l› olan Kocaeli kenti,
sanayinin tetikledi¤i,
“nüfus, göç, do¤a
tahribatlar›, ulafl›m,
kirlilik, sa¤l›k ve ben-
zeri…” birçok sorunu
çözmek için mücade-
le vermektedir. Ken-
tin, sanayiyi disipline
etme iste¤i ise, uzun
bir mücadele süreci
bafllatm›flt›r. Y›llard›r
devam eden bu süre-
ce, kentin di¤er po-
tansiyellerinin can-

land›r›lmas› iste¤i de eklenmifl ve bu yönde yeni aray›fllar
bafllam›flt›r.

Bu ba¤lamda, 6–7–8 May›s 2011’ de gerçekleflecek olan II.
Kent Sempozyumunda; bir yandan Kocaeli kent sorunla-
r›n›n çözümüne, di¤er yandan da Kocaeli kent potansiyel-
lerinin canland›r›lmas›na yönelik, somut önerilerin ve pro-
jelerin paylafl›lmas› beklenmektedir.

01 Nisan 2011 bildirilerin “Tam Metin Olarak” son gönde-
rim tarihidir.

‹letiflim Adresi: TMMOB Kocaeli ‹KK Kent Sempozyumu II
Sekreteryas›-Nilgün Akcan Özcan
TMMOB Mimarlar Odas› Kocaeli fiubesi, Ömera¤a mah. Naci
Girginsoy Sokak TMMOB Binas› No:15 Kat:2 ‹zmit-Kocaeli
Tel: 0 262 322 59 33 • www.ikkkocaeli.org

6-8 May›s 2011 

Uluslararas› ‹zmir Sanat
Bienali

Farkl› kültürlerin ortak de¤eri
sanat, bir kez daha uluslararas›
beraberli¤in dili haline geliyor.

4-11 May›s 2011 tarihlerinde birincisi düzenlenecek olan
Uluslararas› ‹zmir Sanat Bienali, dünyan›n dört bir yan›n-
dan çok say›da sanatç› ve sanatseveri ‹zmir, Türkiye’de
buluflturuyor.

Sanat›n farkl› de¤erlere sahip kültürleri bir araya getirme
gücünden faydalanarak insanlar aras› birlik ve beraberlik
duygular›n›n gelifltirilmesine katk›da bulunmak için hare-
kete geçen Seba Sanat Galerisi’nin nefes verdi¤i Ulusla-
raras› ‹zmir Sanat Bienali, yerli ve yabanc› sanatç›lar›n ka-
t›l›m›yla gerçekleflecek sergilerle hayat buluyor.

Uluslararas› ‹zmir Fuar Alan› baflta olmak üzere birçok
sergi alan›n›n kullan›laca¤› ve görsel sanatlar alan›ndaki
eserlerin yer alaca¤› sergiler, her sanatç›n›n kendi dünya-
s›n›, hayal gücü ve yetene¤inin bir yans›mas›n› sunan,
farkl› dünyalara aç›lan sanat eserleri için ortak bir plat-
form oluflturuyor. Ayr›ca bienal kapsam›nda gerçeklefle-
cek paralel etkinliklerle tüm konuklar›n farkl› deneyimler
yaflamas› amaçlan›yor.

‹letiflim Adresi: www.bienalizmir.org

4-11 May›s 2011
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ile
Anlaflmal› Kurulufllar

Ege Sa¤l›k Hastanesi 
Ege Sa¤l›k Hastanesi fiubemiz üyeleri ve 1. derece yak›n-
lar›na indirim imkan› sunmaktad›r.
Tel: 0 232 463 77 00 (pbx) • www.egesaglik.com.tr

Ege Ekol Dershanesi
Ege Ekol Dershanesi fiubemiz üyelerine SBS gruplar› ve
11. s›n›flar için %25, Üniversite haz›rl›k gruplar› (YGS -
LYS) için %30 indirim uygulamaktad›r. 
Tel: 0 232 445 03 04 • www.egeekoldershanesi.com

Bilgi Dersanesi
fiubemiz üyelerine %30 indirim uygulamaktad›r.
Tel: 0 232 441 4340 • www.bilgidersanesi.com

Özel Nefl’e Erberk Bornova Anaokulu
“Yetenek Gelifltirme Merkezi Joyfull House”
fiubemiz üyeleri için yar›m gün seçene¤inde %15, tam gün
seçene¤inde %20 indirim uygulamaktad›r. 
Telefon: 0 232 343 04 04
www.joyfulhousebornova.com

Karanl›k Oda Foto¤raf Merkezi
fiubemiz üyeleri için tüm atölye ve etkinliklerde %20 indirim
uygulamaktad›r. 
Telefon: 0 232 464 54 04 • www.karanlikoda.org

The English Academy
fiubemiz üyeleri için %20 indirim uygulamaktad›r. 
Tel: 0 232 446 25 20 • www.theenglishacademy.com.tr

De¤iflim Optik
fiubemiz üyeleri için %50 indirim uygulamaktad›r. 
Tel: 0 232 489 40 56

Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi
Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi düzenledi¤i e¤itim semi-
nerlerinde fiubemiz üyelerine indirim imkan› sunmaktad›r.
Tel: 0 232 247 12 47 • www.cizgelikedi.com

Birey ya da kurulufllar›n, özel veya kamu-özel iflbirli¤i ile
gerçeklefltirdikleri Asya ve Pasifik bölgelerindeki kültürel
miras›n de¤erinin artmas›na katk› koyan, son 10 y›lda ta-
mamlanm›fl restorasyon projeleri ödüle baflvurabiliyor.
Son baflvuru tarihi 31 Mart 2011. 

Yar›flma kapsam›nda 50 y›l önce veya daha öncesinde
yap›lm›fl toplu konutlar, ticari, kültürel, dini, endüstriyel
ve kurumsal yap›lar, bahçeler ve köprüler yer al›yor. Ka-
mu-özel giriflimi ile yenilenen tarihi kentler, mahalleler ve
k›rsal yerleflim alanlar› da bu kapsamda de¤erlendirilebilir. 

Esas Ödüller d›fl›nda, içinde bulunduklar› tarihi ba¤lam ile
örtüflen uygulanm›fl ça¤dafl yap›lara da 2005 y›l›nda ilk
defa verilen Jüri Özel Ödülü bu y›l da veriliyor. 

“Üstün Baflar› Ödülü”, “ Ayr›cal›kl› Uygulama Ödülü” ,
“Mükemmellik Ödülü”, “ Onur Ödülü” ve “ Jüri Özel Ödü-
lü” nün verilece¤i program›n de¤erlendirme sonuçlar› Ey-
lül 2011 tarihinde aç›klanacak.

‹letiflim Adresi:
http://www.unescobkk.org/culture/heritageawards

2011 UNESCO Kültürel
Miras›n Korunmas› Asya-
Pasifik Miras› Ödülleri
Teslim Tarihi: 31.03.2011

Hong San See Tap›na¤›,
2011 UNESCO Kültürel
Miras›n Korunmas› Asya
- Pasifik Ödülü
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Yar›flma

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Troya Örenye-

ri’nden ç›kar›lan arkeolojik eserlerin korunmas›na ve ser-

gilenmesine yönelik Çanakkale’nin Tevfikiye Köyü’nde

yap›lacak Troya Müzesi için mimari proje elde edilmesi

amac›yla Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve

Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nce serbest kat›l›ml›, tek afla-

mal›, ulusal mimari proje yar›flmas› ilan edilmifltir.

Yar›flma, 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu’nun 23. Maddesi

ile 13.08.2004 tarih ve 25552 say›l› Resmi Gazete’de ya-

y›mlanarak yürürlü¤e giren “Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›,

Mühendislik, Kentsel Tasar›m Projeleri, fiehir ve Bölge

Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar›flmalar› Yönetmeli-

¤i”ne dayan›larak düzenlenmifltir.

Yar›flmaya Kat›l›m Koflullar›
1. Yar›flmaya TMMOB üyesi mimar/mimarlar veya mima-

r›n liderli¤inde bir ekip kat›labilir.

2. Yar›flmac›lar›n flartname al›p ad, soyad ve adreslerini

yar›flma raportörlü¤üne yazd›rmalar› (ekip olarak kat›lan-

Troya Müzesi Serbest Kat›l›ml›, Tek Aflamal›, Ulusal
Mimari Proje Yar›flmas›

lardan bir kiflinin bu koflulu yerine getirmesi yeterlidir) ve
yer görme belgesi almalar› gereklidir.

3. a - Yar›flmay› açan idarede, yar›flma ile ilgili her türlü ifl-
lemleri haz›rlayan, yürüten, sonuçland›ran ve onaylayan-
lar aras›nda olanlar›n,

b - Yar›flmay› açan idare ad›na hareket eden dan›flman,
asli, yedek seçici kurul üyesi, raportör ve Troya Dan›flma
Kurulu Üyesi olanlar›n,

c - a ve b maddelerinde belirtilen kiflilerin efl, 1. ve 2. de-
rece akraba ve h›s›mlar› ile sürekli ifl orta¤›, yanlar›nda ça-
l›flan eleman›, amiri, iflvereni, tez ö¤rencisi olanlar›n, bu ki-
flilerin yöneticili¤ini, dan›flmanl›¤›n›, baflkanl›¤›n› yapt›¤›
kurum/kurulufl üyesi, orta¤›, eleman› olanlar›n bu yar›fl-
maya kat›lmalar› veya gönderilen projeler ile iliflkili olma-
lar› yasakt›r.

Yar›flma Takvimi
Yar›flman›n Duyurulmas› 24 Ocak 2011
Soru Sorma Süresinin Bitimi (saat 17:00) 7 fiubat 2011
Seçici Kurulun Soru-Yan›t Toplant›s› 10 fiubat 2011
Yan›tlar›n Yar›flmac›lara Gönderilmesi 11 fiubat 2011
Son Yer Görme Belgesi Alma Tarihi 15 Nisan 2011
Projelerin ‹lk Teslim Tarihi 15 May›s 2011
Projelerin Son Teslim Tarihi(saat 17:00) 16 May›s 2011
Seçici Kurulun De¤erlendirme Toplant›s› 20 May›s 2011
Sonuçlar›n Duyurulmas› 23 May›s 2011

Sergi, kolokyum, ödül töreni günleri ve yerleri Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› elektronik sayfas›ndan (www.kulturtu-
rizm.gov.tr) daha sonra duyurulacakt›r.

Teslim Tarihi: 16.05.2011



23Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Dan›flman Seçici Kurul Üyeleri:
Osman Murat SÜSLÜ, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Temsilcisi, Kültür Var-

l›klar› ve Müzeler Genel Müdürü

Ernst PERNICKA, Prof. Dr. - Troya Kaz› Baflkan› (Almanya Tübingen Ü.)

Rüstem ASLAN, Doç. Dr. - Arkeolog (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Fen-Edebiyat Fak., Arkeoloji Bölümü)

Baykan GÜNAY, Doç. Dr. - fiehir Planc›s› (Orta Do¤u Teknik Üniversitesi,

Mimarl›k Fak., fiehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Asli Seçici Kurul Üyeleri
Cengiz BEKTAfi, Yüksek Mühendis Mimar

Cafer BOZKURT, Yüksek Mühendis Mimar (‹stanbul 4 Numaral› Kültür ve

Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu – Üye)

Han TÜMERTEK‹N, Mimar

Emine Fatma Ö⁄ÜN, Mimar

Ayflen SAVAfi, Doç. Dr. -Mimar (ODTÜ, Mimarl›k Fak., Mimarl›k Bölümü)

Murat TABANLIO⁄LU, Mimar

Prof. Dr. Ali ‹hsan ÜNAY, ‹nflaat Mühendisi (Gazi Ü., Mimarl›k Fak.)

Yedek Seçici Kurul Üyeleri
Afife BATUR, Prof. Dr. -Yüksek Mühendis Mimar (‹stanbul Teknik Üniversite-

si, Mimarl›k Fak., Mimarl›k Bölümü)

Mehmet Halis GÜNEL, Doç. Dr. - ‹nflaat Mühendisi (Orta Do¤u Teknik

Üniversitesi, Mimarl›k Fak., Mimarl›k Bölümü)

Erdal C‹VELEK, Mimar (Diyarbak›r Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Böl-

ge Kurulu- Üye)

Hasan F›rat D‹KER, Dr. -Y. Mimar (Kültür ve Turizm Bakanl›¤›)

Raportörler
Nimet ELMAS, Y. Mimar (Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü)

Sibel YILDIRIM ESEN, Y. Mimar (Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Mü-

dürlü¤ü)

Burcu AYÖZCAN ATALAR, Y. Mimar (Kültür Varl›klar› ve Müzeler Ge-

nel Müdürlü¤ü)

Ödüller
1. Ödül 60.000 TL
2. Ödül 45.000 TL
3. Ödül 30.000 TL
1. Mansiyon 15.000 TL
2. Mansiyon 15.000 TL
3. Mansiyon 15.000 TL
1. Sat›nalma 10.000 TL
2. Sat›nalma 10.000 TL
3. Sat›nalma 10.000 TL

Baflvuru: Yar›flmaya kat›lmak isteyenler, “Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdür-
lü¤ü, Troya Müzesi Mimari Proje Yar›flmas› Raportörlü¤ü
II. TBMM Binas› 06100 Ulus/Alt›nda¤ / ANKARA” adresi-
ne baflvurarak yar›flma flartname ve eklerini alabilecekler-
dir. fiartname bedeli 150 TL’dir. fiartname bedelinin “Tro-
ya Müzesi Mimari Proje Yar›flmas› fiartname Bedeli” aç›k-
lamas› ile Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Döner Sermaye ‹fl-
letmesi Merkez Müdürlü¤ü’nün Ziraat Bankas›, Heykel fiu-
besi, TR480001001233034831705006 IBAN No’lu hesa-
b›na 70.00.01 Kurumsal Kodu ile yat›r›lmas› ve al›nacak
belgenin yar›flma raportörlü¤üne verilmesi karfl›l›¤›nda
yar›flmac›lar, yar›flma flartnamesi ve eklerini flahsen alabi-
leceklerdir. Baflvuru esnas›nda yar›flmac›lar›n düz bir kâ-
¤›da bilgisayarla yaz›lm›fl ad, soyad, adres, telefon numa-
ras› ve elektronik posta adresi bilgilerini yar›flma rapor-
törlü¤üne vermeleri gerekmektedir. Herhangi bir adres
de¤iflikli¤i olmas› durumunda yar›flma raportörlü¤üne bil-
gi verilmesi gerekmektedir. Baflvurular 16/05/2011 tarihi,
Pazartesi günü, saat: 17:00’de sona erecektir.

‹letiflim Adresi: troyayarismasi@kulturturizm.gov.tr
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Yar›flman›n Içeri¤i 
Dünya kentsel bir alana dönüflmektedir. fiehirler giderek
büyümekte, kentsel nüfus artmaktad›r. Bunun bir sonucu
olarak soka¤›n alt›nda ve üstünde, farkl› seviyelerde çeflit-
li aktiviteler içeren binalar da gitgide yayg›nl›k kazanmak-
tad›r. Ulafl›m a¤lar›na ba¤l› olan bu binalar ayn› zamanda
sa¤lad›klar› ba¤larla yerel ve bölgesel ölçekler aras›nda
bir iliflki kurmaktad›r. Bu tip yerler, sokak hayat›n› öldür-
mek yerine soka¤› bir “kent mikrocosmos”u haline getire-
rek kentsel deneyimleri geniflletip art›rmaktad›r. Güney
Greenwich, ABD’nin mega flehri olan New York City’nin
toplu tafl›mas›na, yerleflim birimlerine ve ticari alanlar›na
yak›nl›¤› ile böyle bir tasar›m fikrinin teflvik edilebilece¤i
ve kente fayda getirecek bir bölgedir. 

Dünya’da kullan›lan toplam enerjinin %30’u yap› sektö-
rünce tüketilmekte bu durum beraberinde CO2 sal›mlar›-
n› ve atmosfer kirlili¤ini de getirmektedir. New York flehri
göz önüne al›n›rsa bu oran daha da artmaktad›r. ‹nflaat ifl-
leri için harcanan enerji oran› toplam talebin % 70’ine ka-

dar ç›kabilmektedir. Bu oran ülkeden ülkeye de¤iflse bile

böyle bir e¤ilim oldu¤u apaç›k ortadad›r.

Afla¤› Manhattan uzun süredir, milyonlarca metrekareden

oluflan LEED sertifikal› imar alan› ile, yürümeye olanak ta-

n›yan kusursuz yaya sistemi ve son derece iyi örgütlenmifl

toplu tafl›ma sistemi ile yeflil alan konusunda büyük he-

deflere yönelik ad›mlar atmaktad›r. Güney Greenwich’te-

ki yo¤unluk, kullan›m çeflitlili¤i ve geliflme potansiyeli,

sürdürülebilirlik çözümlerini bölgesel ölçekte test etmek

isteyenler için benzersiz bir f›rsat sunmaktad›r.

Yeni yap›lacak kule, gelece¤i önceden görmek aç›s›ndan,

Greenwich’te ve Afla¤› Manhattan’›n Merkezi ‹fl Bölge-

si’nde farkl› seviyelerdeki sürdürülebilirliklere ulaflmak için

baflta gelen projelerden biri olmal›d›r.

Yar›flman›n konusu, yüksek binalarda enerji etkin strüktür

kavram›na yarat›c› yaklafl›mlar getirilmesidir. Amaç, Multi

Konfor Bina tan›m›na göre pasif ev bileflenleri ile çok

amaçl› bir kule tasarlamak olacakt›r.

Yar›flman›n amac›, Afla¤› Manhattan bölgesinin Güney

Greenwich olarak adland›r›lan k›sm›nda, sürdürülebilir bir

gökdelen tasar›m› ortaya koymakt›r.

Tasarlanacak binada, konstrüksiyona ba¤l› etkenlerin ya-

n› s›ra, sosyal ve ekonomik etkenler de düflünülmeli ve bu

binan›n mevcut kentsel alanda yeni bir hareketlilik kazan-

d›rmas› gerekti¤i göz önünde bulundurulmal›d›r. Binan›n

tasar›m›n›n d›fl›nda, inflaat alan›n›n yak›n çevresi için de

kentsel mekân çözümleri sunulmas› beklenmektedir.

‹letiflim Adresi: www.yalitimyarismasi.com/yalitimyarisma

11. ‹zocam Yal›t›m Yar›flmas›
Teslim Tarihi: 01.04.2011
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2011 Tokyo Dünya Mimarl›k Kongresi düzenleme komite-
si, mimarl›k ö¤rencileri için dünya çap›nda bir fikir yar›fl-
mas› düzenliyor. Yar›flmac›lardan, Tokyo metropoliten
alan›n›n çevresinde yer alan 4 ayr› bölgede, kentin 2050
y›l›ndaki potansiyel geliflimini göz önünde tutarak, belir-
lenen dört temadan birini gelifltirmeleri bekleniyor. Te-
malar flöyle s›ralan›yor: 20.Yüzy›l Kentini yeniden yap›-
land›rmak; Tsubuka Bilim kentinde, Katsuragi Bölgesi’nin
kuzeyinde yer alan, üniversiteye ba¤l› bir Uluslararas› T›p
Merkezi ve Bak›m Evi; Kenti yeniden canland›rmak; Tsuc-
hiura kentinde, bir konut, ifl ve ulafl›m merkezi planlanma-
s› ve bir Su Sporlar› ve Hobi Merkezi tasar›m›; Yeni Eko-
lojik Kent; 21. Yüzy›l›n Inashiki Bahçe Kenti; Ak›ll› Bölge-
ler; Kasumigaura güney k›y› bölgesi.

Jüri Üyeleri: Kengo Kuma (Japonya), Yung Ho Chang
(Çin), Peter Hall (‹ngiltere), Kate Schwennsen (ABD), No-
buaki Furuya (Japonya), Hidehiko Sazanami (Japonya)
Teknik dan›flman

Ödüller: ‹lk 3 proje ödülleri s›ras›yla 300.000, 200.000
ve 100.000 Japon Yeni (JPY) olacakt›r. Ayr›ca belirlenen
4 kategoriden her biri için 3 ayr› ödül (200.000, 100.000
ve 50.000 JPY) verilecektir. Bunlara ek olarak verilecek
ödüller UIA taraf›ndan belirlenecektir. 

Kay›t ve Yar›flma Takvimi: Yar›flma süreci internet üze-
rinden ilerleyecektir. Yar›flman›n dili ‹ngilizce’dir. 
Kay›t Ücreti: 4.000 JPY
Yar›flma Son Teslim Tarihi: 31 Mart 2011
Seçilen Projelerin Kongre Sunuflu: 27 Eylül 2011
Ödül Töreni: 28 Eylül 2011 

‹letiflim Adresi: www.uia2011tokyo.com/en/callfor

UIA Uluslararas› Ö¤renci
Fikir Yar›flmas›

Türk Yap›sal Çelik Derne¤i taraf›ndan, Yap›-Endüstri
Merkezi (YEM) organizasyonu ile Borusan Mannesmann
ana sponsorlu¤unda düzenlenen PROSteel 2011 Çelik
Yap› Tasar›m› Ö¤renci Yar›flmas›’na baflvurular bafllad›.
Üniversitelerin ‹nflaat Mühendisli¤i ve Mimarl›k Bölümü
ö¤rencilerinin ekip oluflturarak kat›labilecekleri yar›flma-
da, üç büyük ödülünün yan› s›ra "Borusan Mannesmann
Boru Özel Ödülü" de verilecek. Yar›flman›n seçici kurulun-
da bu sene, Cafer BOZKURT (Mimar, Cafer Bozkurt Mi-
marl›k Ltd. fiti.), Tuncer ÇAKMAKLI (Mimar, Çakmakl› Mi-
marl›k Ltd. fiti.), Bünyamin DERMAN (Mimar, db Mimarl›k
Ltd. fiti.) , Dr. Selçuk ‹Z (‹nflaat Yüksek Mühendisi, ‹z ‹nfla-
at San. ve Tic. A. fi.), Yaflar MARULYALI (Y.Müh. Mimar,
UMO, Jüri Baflkan›), Prof. Dr. Hasan fiENER (Y.Müh. Mi-
mar, ‹TÜ) ve Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI (‹nflaat Yüksek
Müh., Yeditepe Üniversitesi) bulunuyor.

PROSteel elemeleri sonucunda birinci olacak ekibe 5.500
TL, ikinci ekibe 3.500 TL, üçüncü ekibe 2.500 TL tutar›n-
da para ödülü verilecek. Bu ödüllerin yan› s›ra bir ekibe de
5.000 TL tutar›nda Borusan Mannesmann Özel Ödülü
takdim edilecek. 

Yar›flmaya Son Baflvuru Tarihi: 28 fiubat 2011 
Projelerin Teslim Tarihi: 28 Mart 2011 
Sonuçlar›n Aç›klanmas›: 7 Nisan 2011 
Ödül Töreni: 21 Nisan 2011

‹letiflim Adresi: www.prosteel.org

PROSteel 2011 Çelik Yap›
Tasar›m› Ö¤renci Yar›flmas›

Teslim Tarihi: 28.03.2011

Teslim Tarihi: 31.03.2011
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Mimarl›k Vakf› Dayan›flma Ça¤r›s›

Mimarl›k Vakf› Dayan›flma Ça¤r›s›

De¤erli Meslektafllar›m›z, De¤erli Mimarl›k Dostlar›,

Sizleri Gelece¤in Mimarlar›yla, Mimarl›¤›n Denizy›ld›zlar›yla
Dayan›flmaya Ça¤›r›yoruz.

Mimarl›k Vakf›m›z, gelece¤in mimarlar›yla dayan›flmada bu-
lunman›z için, gelecekleri olumluya do¤ru de¤iflecek deniz-
y›ld›zlar›m›z›n say›s›n› art›rmak için, gelifltirerek sürdürdü¤ü
E¤itim ve Burs Fonu'na katk›da bulunman›z› sa¤lamak isti-
yor. Ve bunun için de sizleri bilgilendirme ihtiyac› duyuyor.

Ö¤rencili¤imizi hat›rlarsak herhalde ilk akl›m›za gelen, mi-
marl›¤›n di¤erlerine göre maliyeti daha yüksek bir bölüm ol-
du¤udur. Ve mimarl›k e¤itiminin, birbiri ard›na gelen art›flla-
r› ve artan teknolojik ihtiyac› düflündü¤ümüzde, her geçen
gün daha pahal› olaca¤› da flüphesizdir. 

Ekonomik sistemin nas›l bir eflitsizlik yaratt›¤›n› biliyoruz. Bu
sistemin kamusall›k ile toplumsall›¤› devre d›fl› b›rakarak, üni-
versiteleri de¤il sübvanse etmek kâr getiren ticarethaneler
olarak ele ald›¤›n› da biliyoruz. Ö¤rencileri müflteri gibi gö-
ren bu sistemin, e¤itim ve ö¤retimin maliyetini sadece ö¤-
rencilerin karfl›lamas› hedefiyle yönetti¤i okullar›n harçlar› bi-
le, ö¤renciler için inan›lmas› güç boyutlara ulaflt›¤›n› da bili-
yoruz.

Ayr›ca eskiz ka¤›d›ndan defalarca bas›lan proje ka¤›tlar›na,
bilgisayar›ndan maket malzemelerine ve ulafl›ma kadar bir-
çok giderin karfl›lanmas› da gerekiyor. Bunlar›n yan›nda,

okudu¤u kentin d›fl›ndan gelen ö¤rencilerin bar›nma ve g›da

ihtiyaçlar› da önemli bir maliyet oluflturuyor. Devletin sa¤la-

d›¤› ve pek az ö¤rencinin alabildi¤i kredi ve burslar›n ise, bu

giderlerin çok az bölümünü karfl›lad›¤›n› kendi ö¤rencilik de-

neyimlerimizle iyi biliyoruz.

Ayr›ca 30 y›ld›r benimsetilmeye çal›fl›lan dünya görüflü de,

dayan›flmay› yok sayan, her koyunun kendi baca¤›ndan as›-

laca¤› anlay›fl›yla malûldür. Oysa toplumsal bir varl›k olan in-

san için maddi ve manevi dayan›flma, her fleyden önce mo-

ral bir ihtiyaçt›r. Bu nedenle biz hakl› olarak, böylesi sert ko-

flullarda mimar olmaya çal›flan ihtiyaç sahibi ö¤rencilerin ne

kadar fazlas›na ulafl›r da maddi imkânlar›n› art›r›rsak, onlar›n

o kadar mesle¤ini seven, dayan›flman›n ve toplumsall›¤›n er-

demine inanm›fl meslektafllar olmas›n› sa¤lar›z, diye düflünü-

yoruz.

Mesle¤imiz için böylesi hayati bir konuda, mimarl›k toplulu-

¤u içinde vakf›m›z gibi objektif ve güvenilir bir kurumun var-

l›¤›, ulaflt›¤›m›z mimarl›k ö¤rencileri için önemli bir olanakt›r.

Bu olana¤›n büyütülmesi, empati yetisi geliflmifl birçok mes-

lektafl›n ve mimarl›k dostunun katk›s›yla e¤itim ve burs fonu-

muzun güçlendirilmesi, mesle¤ine ve gelece¤e güvenle ba-

kabilen mimar adaylar›n›n say›s›n› art›racakt›r. 

‹flte vakf›m›z›n e¤itim ve burs fonu da bu gerçekleri göz

önünde tutarak, ihtiyaç sahibi ve baflar›l› mimarl›k ö¤rencile-

rine burs sa¤lamak amac›yla 1997'de oluflturuldu.

De¤erli Meslektafllar›m›z, De¤erli Mimarl›k Dostlar›,

Sizleri Gelece¤in Mimarlar›yla, Mimarl›¤›n Denizy›ld›zlar›yla Dayan›flmaya Ça¤›r›yoruz.
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Mevzuat

Yap›lan ba¤›fllar, resmi makbuzlarla flartl› ba¤›fl olarak fon
hesab›nda toplan›yor ve hiçbir kesinti yap›lmadan da¤›t›l›-
yor. Ba¤›fllar ve burs ödemeleri her y›l vak›f bütçesinde gös-
terilip Vak›f Kurucular Kurulu'nun onay›ndan geçiyor. Açt›¤›
banka hesab›na yat›r›lmak suretiyle bursu ödenen her ö¤ren-
ci de, s›n›fta kalmad›¤› sürece mezun oluncaya kadar burs al-
maya devam ediyor.

13 y›ll›k uygulamas›yla burs verilmesi konusunda ölçütlerini
belirleyen ve güvenilirli¤ini kan›tlayan vakf›m›z, 1997-2010
y›llar› aras›nda 389 mimarl›k ö¤rencisine burs verilmesini
sa¤lad›. Ö¤rencilik y›llar›nda karfl›laflt›¤›m›z zorluklar› düflün-
dü¤ümüzde, yapt›¤›m›z bu çal›flman›n ne kadar önemli oldu-
¤unu görüyoruz. Fakat ülkemiz ölçe¤ini düflündü¤ümüzde
de bunun çok yetersiz oldu¤unu, e¤itim ve burs fonumuzun
ne kadar fazla deste¤e ihtiyac› oldu¤u gerçe¤ini de görüyo-
ruz. 

De¤erli meslektafllar›m›z, de¤erli mimarl›k dostlar›, iflte bü-
tün bu gerçekler bize, e¤itim ve burs fonumuzu sürekli bü-
yütmek görevini yüklüyor. 

Bunun ‹çin Sizleri Gelece¤in Mimarlar›yla, Mimarl›¤›n Deniz-
y›ld›zlar›yla Dayan›flmaya Ça¤›r›yoruz.

Mimarl›k Vakf›

miv@mimarlikvakfi.org.tr - www.mimarlikvakfi.org.tr

Tel: 0212 245 16 66 - Faks: 0212 249 08 32

Mimarl›k Vakf› E¤itim ve Burs Fonu Hesab›: Garanti Bankas›
Galatasaray fiubesi 

IBAN: TR26 0006 2000 0680 0006 2988 02

MADDE 1 – 11/6/2005 tarihli ve 25482 say›l› Resmî
Gazete’de yay›mlanan Koruma, Uygulama ve Denetim
Bürolar›, Proje Bürolar› ile E¤itim Birimlerinin Kurulufl,
‹zin, Çal›flma Usul ve Esaslar›na Dair Yönetmeli¤in 5 inci
maddesinin ikinci f›kras›n›n sonuna afla¤›daki cümleler
eklenmifltir.

“‹l s›n›rlar› ile büyükflehir belediye s›n›rlar›n›n müflterek
oldu¤u büyükflehir belediyeleri bünyesinde; kültür ve
tabiat varl›klar›n›n yo¤unlu¤u göz önüne al›narak bu
Yönetmelikle KUDEB’lere verilen görevleri yürütmek
üzere norm kadro ilke ve esaslar›na uygun olarak daire
baflkanl›¤› kurulabilir. Bu daire baflkanl›¤› bünyesinde
tadilat ve tamirat ile restorasyon uygulamalar›n›n ince-
lenmesi ve denetlenmesi maksad›yla laboratuarlar ve
atölyeler oluflturulabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e
girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini ‹çiflleri Bakan› ile
Kültür ve Turizm Bakan› yürütür.

Koruma, Uygulama ve
Denetim Bürolar›, Proje
Bürolar› ‹le E¤itim
Birimlerinin Kurulufl, ‹zin,
Çal›flma Usul ve Esaslar›na
Dair Yönetmelikte De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
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MADDE 1 – 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun “Eflik de¤erler ve pa-
rasal limitlerin güncellenmesi” bafll›kl› 67 nci maddesine göre, 1 fiu-
bat 2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eflik de¤erler
ve parasal limitler an›lan Kanunun ilgili maddeleri baz›nda afla¤›da
belirtilmifltir:
Buna göre;
1- “‹stisnalar” bafll›kl› 3 üncü maddenin;
(g) bendinde belirtilen 5.372.854,- TL (Beflmilyon üçyüzyetmifliki-
bin sekizyüzellidört Türk Liras›), 5.849.426,- TL (Beflmilyon sekiz-
yüzk›rkdokuzbin dörtyüzyirmialt› Türk Liras›),
2- “Eflik De¤erler” bafll›kl› 8. maddenin;
(a) bendinde belirtilen 642.299,- TL (Alt›yüzk›rkikibin ikiyüzdoksan-
dokuz Türk Liras›), 699.270,- TL (Alt›yüzdoksandokuzbin ikiyüzyet-
mifl Türk Liras›),
(b) bendinde belirtilen 1.070.498,- TL (Birmilyon yetmiflbin dört-
yüzdoksansekiz Türk Liras›), 1.165.451,- TL (Birmilyon yüzaltm›flbefl-
bin dörtyüzellibir Türk Liras›),
(c) bendinde belirtilen 23.551.044,- TL (Yirmiüçmilyon beflyüzelli-
birbin k›rkdört Türk Liras›), 25.640.021,- TL (Yirmibeflmilyon alt›-
yüzk›rkbin yirmibir Türk Liras›),
3- “‹hale ‹lan Süreleri ve Kurallar›” bafll›kl› 13 üncü maddenin (b)
bendinin;
(1) nolu alt bendinde belirtilen 70.076,- TL (yetmiflbin yetmiflalt›
Türk Liras›), 76.291,- TL (yetmiflalt›bin ikiyüzdoksanbir Türk Liras›),
140.157,- TL (Yüzk›rkbin yüzelliyedi Türk Liras›), 152.588,- TL (Yüzel-
liikibin beflyüzseksensekiz Türk Liras›),
(2) nolu alt bendinde belirtilen 70.076,- TL (yetmiflbin yetmiflalt›
Türk Liras›), 76.291,- TL (yetmiflalt›bin ikiyüzdoksanbir Türk Liras›),
140.157,- TL (Yüzk›rkbin yüzelliyedi Türk Liras›), 152.588,- TL (Yüzel-
liikibin beflyüzseksensekiz Türk Liras›), 1.168.007,- TL (Birmilyon yü-
zaltm›flsekizbin yedi Türk Liras›), 1.271.609,- TL (Birmilyon ikiyüz-
yetmiflbirbin alt›yüzdokuz Türk Liras›),
(3) nolu alt bendinde belirtilen 140.157,- TL (Yüzk›rkbin yüzelliyedi
Türk Liras›), 152.588,- TL (Yüzelliikibin beflyüzseksensekiz Türk Lira-
s›), 1.168.007,- TL (Birmilyon yüzaltm›flsekizbin yedi Türk Liras›),
1.271.609,- TL (Birmilyon ikiyüzyetmiflbirbin alt›yüzdokuz Türk Lira-
s›),
4- “Pazarl›k Usulü” bafll›kl› 21 inci maddenin;
(f) bendinde belirtilen 116.795,- TL (Yüzonalt›bin yediyüzdoksanbefl
Türk Liras›), 127.154,- TL (Yüzyirmiyedibin yüzellidört Türk Liras›),

5- “Do¤rudan Temin” bafll›kl› 22 nci maddenin;
(d) bendinde belirtilen 35.037,- TL (Otuzbeflbin otuzyedi Türk Lira-
s›), 38.144,- TL (Otuzsekizbin yüzk›rkdört Türk Liras›), 11.674,- TL
(Onbirbin alt›yüzyetmifldört Türk Liras›), 12.709,- TL (Onikibin yedi-
yüzdokuz Türk Liras›),
6- “Kamu ‹hale Kurumu” bafll›kl› 53 üncü maddenin (j) f›kras›n›n;
(1) nolu bendinde belirtilen 233.596,- TL (‹kiyüzotuzüçbin beflyüz-
doksanalt› Türk Liras›), 254.315,- TL (‹kiyüzellidörtbin üçyüzonbefl
Türk Liras›),
(2) nolu bendinde belirtilen 529.650,- TL (Beflyüzyirmidokuzbin al-
t›yüzelli Türk Liras›), 576.629,- TL (Beflyüzyetmiflalt›bin alt›yüzyir-
midokuz Türk Liras›),1.059,- TL (Bin ellidokuz Türk Liras›), 1.152,- TL
(Bin yüzelliiki Türk Liras›), 1.059.300,- TL (Birmilyon ellidokuzbin
üçyüz Türk Liras›), 1.153.259,- TL (Birmilyon yüzelliüçbin ikiyüzelli-
dokuz Türk Liras›), 2.118,- TL (‹kibin yüzonsekiz Türk Liras›), 2.305,-
TL (‹kibin üçyüzbefl Türk Liras›), 3.177,- TL (Üçbin yüzyetmiflyedi
Türk Liras›), 3.458,- TL (Üçbin dörtyüzellisekiz Türk Liras›),
10.593.000,- TL (Onmilyon beflyüzdoksanüçbin Türk Liras›),
11.532.599,- TL (Onbirmilyon beflyüzotuzikibin beflyüzdoksandokuz
Türk Liras›), 21.186.000,- TL (Yirmibirmilyon yüzseksenalt›bin Türk
Liras›), 23.065.198,- TL (Yirmiüçmilyon altm›flbeflbin yüzdoksanse-
kiz Türk Liras›), 4.237,- TL (Dörtbin ikiyüzotuzyedi Türk Liras›),
4.612,- TL (Dörtbin alt›yüzoniki Türk Liras›),
7- “‹darelerce uyulmas› gereken di¤er kurallar” bafll›kl› 62 nci mad-
denin;
(h) bendinde belirtilen 129.644,- TL (Yüzyirmidokuzbin alt›yüzk›rk-
dört Türk Liras›), 141.143,- TL (Yüzk›rkbirbin yüzk›rküç Türk Liras›),
olarak güncellenmifltir.
1 fiubat 2011 tarihinden itibaren geçerli olacak yukar›da belirtilen
eflik de¤erler ve parasal limitlere iliflkin, bir önceki dönem ile karfl›-
laflt›rmal› de¤erler, ayr›ca tablo halinde ekte yer almaktad›r.
MADDE 2 – ‹darelerin tabi olduklar› eflik de¤er ve parasal limitlerin
belirlenmesinde; 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu-
nunun yürürlü¤e girmesinden önceki bütçe statülerinin göz önünde
bulundurulmas› gerekmektedir. 5018 say›l› Kanunun yürürlü¤e gir-
di¤i tarihten sonra kurulmufl olan idareler ise bütçe s›n›fland›rmas›
bak›m›ndan ayn› statüye sahip di¤er idarelerin tabi olduklar› eflik
de¤erleri uygulayacaklard›r.
MADDE 3 – Bu Tebli¤ 1/2/2011 tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 4 – Bu Tebli¤ hükümlerini Kamu ‹hale Kurumu Baflkan› yürütür.

Kamu ‹hale Tebli¤i
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02.06.2005 tarih ve 25933 say›l› Resmi Gazete'de yay›m-
lanarak yürürlü¤e giren Serbest Mimarl›k Hizmetleri Uy-
gulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤imizin 18.
maddesinin 6. f›kras›n›n (b) bendi ve 22.12.2006 tarih
40/17 no.lu MYK toplant›s›nda görüflülerek kabul edilen
Mimari Fenni Mesuliyet Hizmetleri (TUS) fiartnamesi ve
En Az Bedel Tarifesinin 6-1-6 maddesi gere¤i, Fenni me-
suliyet üstlenen (TUS) mimar, Serbest Mimarl›k Hizmetle-
ri Büro Tescil Belgesi alm›fl olmak ve üzerinde fenni me-
sullük görevi bulundu¤u sürece Büro Tescil Belgesini her
y›l yenilemek zorundad›r.

Yukar›da an›lan Yönetmelik ve fiartnamemiz gere¤i; fenni
mesuliyet hizmeti alm›fl üyelerimizin 2011 y›l› için Serbest
mimarl›k hizmetleri büro tescil belgelerini yenilemeleri
gerekmektedir.

Mimarlar Odas› Genel Merkezi’nin 29.12.2010 tarihli yaz›s›
gere¤ince; üzerinde fenni mesuliyet bulunan ve büro tes-
cil belgelerini yenilememifl olan üyelerimizin üstlenmifl ol-
duklar› ifllere iliflkin ilgili belediyelere yaz› ile bilgi verilme-
si do¤rultusunda ifllem gerçeklefltirilecektir.

Fenni Mesuliyet (TUS) Hizmeti Hakk›nda

S›¤›nak Yönetmeli¤i’nde yap›lan en son de¤ifliklikler 31
Aral›k 2010 tarih 27802 say›l› Resmi Gazete’de yay›mla-
narak yürürlü¤e girmifltir.

Yönetmelikte; 5. maddenin 1 f›kras›n›n a bendinde, 6.
maddesinin 1. f›kras›n›n b bendinde, 7. maddede, 8. mad-
dede, 12. maddenin 1. ve 4. f›kralar›nda, 13. maddede, 16.
maddede, 19. maddede, 22. maddede de¤ifliklikler yap›l-

m›fl ve geçici 2. madde ilave edilmifltir.

Resmi Gazete’de yay›mlanan S›¤›nak Yönetmeli¤i’nde
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Yönetmeli¤e ve son de¤i-
flikliklerin de ifllendi¤i S›¤›nak Yönetmeli¤i’nin güncellen-
mifl flekline www.izmimod.org.tr mevzuat bölümünden
ulaflabilirsiniz.

S›¤›nak Yönetmeli¤i’nde De¤ifliklik

2011 y›l› ajandan›z› 
fiubemizden alabilirsiniz...
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Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulunun
19.01.2010 tarih ve 760 say›l› ‹lke Karar›n›n, Dan›fltay 6.
Dairesinin 26.10.2010 tarih ve E:2010/3695 say›l› karar› ile
yürütmesinin durdurulmas› nedeniyle, konunun 2577 sa-
y›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 28 inci maddesi
uyar›nca de¤erlendirilmesi sonucunda:

Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulunun
19.01.2010 tarih ve 760 say›l› ‹lke Karar›n›n iptaline, 

Koruma amaçl› imar planlar›n›n onaylanmam›fl olmas›n›n
2863 say›l› Kanunla koruma bölge kurullar›na yüklenen

koruma görevini ortadan kald›rmad›¤› hususlar› da göz
önüne al›narak; Koruma amaçl› imar plan›n›n yasal süresi
içinde onaylanmad›¤› ve geçifl dönemi koruma esaslar› ve
kullanma flartlar›n›n ortadan kalkt›¤› kentsel sit alanlar›nda;

Koruma amaçl› imar plan› yap›l›p ilgili koruma bölge ku-
rulunca uygun bulunana kadar, korunmas› gerekli tafl›n-
maz kültür varl›¤› parseli ve di¤er parsellerdeki; zorunlu
alt yap› uygulamalar›n›n koruma bölge kurulu kararlar›
do¤rultusunda yap›labilece¤ine,

karar verildi.

Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu ‹lke Karar›

Kültür ve tabiat varl›klar›n› koruma bölge kurullar›
taraf›ndan “korunmas› gerekli tafl›nmaz kültür varl›¤›”
olarak tescil edilmifl olan tafl›nmazlara iliflkin al›nan tescil
kararlar›n›n yeniden görüflülmesine iliflkin yap›lan
baflvurular›n, yap›lar›n tescil edilmesine neden olan

de¤erlere sahip olmad›¤›na iliflkin ayr›nt›l› ve bilimsel

nitelikli bilgi ve belgeleri içermesi halinde, koruma bölge

kurulu müdürlüklerince gündeme al›nabilece¤ine karar

verildi.

Korunmas› Gerekli Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Tescil
Kararlar›n›n Yeniden De¤erlendirilmesi ‹le ‹lgili Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu ‹lke Karar›

Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu karar-
lar›na karfl› idari yarg›da aç›lan dava sürecinde, kamu ya-
rar› bulunan konular›n koruma bölge kurulunda de¤erlen-
dirilmesine iliflkin konunun Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Yüksek Kurulunda de¤erlendirilmesi sonucunda; 

Koruma bölge kurulu kararlar›na karfl› aç›lan davalarda,
idari yarg› taraf›ndan verilen iptal veya yürütmenin dur-
durulmas› karar›na ters düflmemek kofluluyla, kamu yara-
r› bulunan konular›n koruma bölge kurullar›nca de¤erlen-
dirilebilece¤ine karar verildi.

Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu ‹lke Karar›
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Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulunun
“Sit Alanlar› ile Korunmas› Gerekli Tafl›nmaz Kültür ve Ta-
biat Varl›klar›n›n Bitiflik Parselleri ve Koruma Alanlar›nda-
ki Tescilsiz Yap›lar›n Bak›m ve Basit Onar›mlar›” bafll›kl›
05.11.1999 tarih ve 661 say›l› ‹lke Karar›n›n, 11.06.2005 ta-
rih ve 25842 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü-
¤e giren “Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolar›, Proje
Bürolar› ile E¤itim Birimlerinin Kurulufl, ‹zin, Çal›flma Usul
ve Esaslar›na Dair Yönetmelik” göz önüne al›narak yeni-
den de¤erlendirilmesi sonucunda;

a) Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu kurulmam›fl
olan yerlerdeki;

Sit alanlar›nda, koruma alanlar›nda ve tescilli tafl›nmaz
kültür ve tabiat varl›klar›na bitiflik parsellerde yer alan,
yürürlükteki mevzuata göre kullanma izin belgesi bulu-
nan tescilsiz yap›larda;

Çat› aktar›m›, oluk onar›m›, boya-badana ve benzerlerine
bak›m; ahflap, madeni, piflmifl toprak, tafl vb. çürüyen ya
da bozularak eksilen mimari ögelerinin özgün biçimlerine
uygun olarak ayn› malzeme ile de¤ifltirilmesi, bozulan iç
ve d›fl s›valar›n, kaplamalar›n, renk ve malzeme uyumu
sa¤lanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesi-
nin ilgili koruma bölge kurulu karar› al›nd›ktan sonra ilgili
Valilik ve Belediyesinin denetim ve sorumlulu¤unda yap›-
labilece¤ine,

b) Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu kurulmufl olan

yerlerdeki, 

Sit alanlar›nda, koruma alanlar›nda ve tescilli tafl›nmaz

kültür ve tabiat varl›klar›na bitiflik parsellerde yer alan,

yürürlükteki mevzuata göre kullanma izin belgesi bulu-

nan tescilsiz yap›larda, yukar›da bahsi geçen uygulamala-

r›n “Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolar›, Proje Büro-

lar› ile E¤itim Birimlerinin Kurulufl, ‹zin, Çal›flma Usul ve

Esaslar›na Dair Yönetmelik” kapsam›nda gerçeklefltirile-

bilece¤ine,

c) Sit alanlar›nda, koruma alanlar›nda ve tescilli tafl›nmaz

kültür ve tabiat varl›klar›na bitiflik parsellerde yer alan,

yürürlükteki mevzuata göre kullanma izin belgesi bulun-

mayan tescilsiz ve kaçak yap›lar›n tadilat ve tamiratlar›na

izin verilemeyece¤ine,

d) Tadilat ve tamirat izni verilen tescilsiz yap›lar›n onar›m

öncesi ve sonras›na iliflkin rapor, foto¤raf, kroki ve belge-

lerin uygulama sonras›nda ilgili koruma bölge kurulu mü-

dürlü¤üne iletilmesine, 

Kurulumuzun 05.11.1999 tarih ve 661 say›l› ‹lke Karar›n›n

iptal edilmesine,

karar verildi.

Sit Alanlar›nda, Koruma Alanlar›nda ve Korunmas› Gerekli
Tafl›nmaz Kültür ve Tabiat Varl›klar›na Bitiflik Parsellerdeki
Tescilsiz Yap›lar›n Tadilat ve Tamiratlar› ‹le ‹lgili Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu ‹lke Karar›
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Projeler Yap›lar 1: Konutlar

ProSteel 2009 Çelik Yap› Tasar›m› Ö¤renci Yar›flmas› 

Mimarl›kta Tasar›m›n Ruhu

Ad›m Ad›m Tasar›m Fikirleri

Dalaman Havaliman› Airport

Bellek Yitiminin Ard›ndan: Akdeniz ‹slam Kent Dokusunun Ö¤rettikleri

Efes Oteli

Tarihi Bal›kesir Evleri

fiener Özler Mimarl›k ve Çocuk Resim Yar›flmas› IV: Kültür ve Mekân

Mimarl›¤a Emek Verenler Dizisi-IV: Ziya Tanal›

Denizli Hükümet Kona¤› Mimari Projesi ve Yak›n Çevresi 
Kentsel Tasar›m Projesi-Ulusal Proje Yar›flmas› 2009

Eskiflehir: Zaman, Mekan, ‹nsan

Eskiflehir

E¤itime Adanm›fl Hayatlar: Unutulmayan Ö¤retmenler

Korykos’tan Büyükflehir Antalya’ya: Bal›kç› Köyünden Metropoliten 
Kente Belgeleriyle Planlama ve Kentleflme Süreci

11./ 2008 Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri: Yap›lar, Projeler, Fikirler

Kuva-y› Milliye’nin 90. Y›l›nda ‹zmir ve Bat› Anadolu 2 cilt

‹zmir’e Do¤ru

42.Dönem Ola¤an Genel Kurulu 16–17 Nisan 2010 ODTÜ, Ankara

TMMOB’nin ‹lkeleri Çal›flma Anlay›fl› Yasas› Yönetmelikleri

‹zmirli Olmak: Sempozyum Bildirileri 22–24 Ekim 2009

Tarihi Kent Dokusuyla Akhisar

On Mimar

Mimar/Mimarl›k Araflt›rmalar›: Üye Profili ve 
Ekonomik Kriz Ortam›nda Üye E¤ilimleri

Editör: Burçin Y›lmaz

Editör: Bahar Demirhan

Lerzan Aras

Bert Bielefeld-Sebastian El Khouli

Emre Arolat Architects

Attilio Petruccioli

Faruk Öncü

Editör: Zeynep Onur

Yay›na Haz. Feride Önal

M. fiinasi Acar

Editör: Murat Küçük

Mustafa Özçelik

M. Osman Ayd›n

Editör: N.Müge Cengizkan

Yay›na Haz. Oktay Gökdemir

Yay›na Haz. Oktay Gökdemir

Senem Doyduk

Gürhan Tümer

Der: Arif fientek

Yap› Endüstri Merkezi

Yap› Endüstri Merkezi

Yap› Endüstri Merkezi

Yap› Endüstri Merkezi

Yap› Endüstri Merkezi

Yap› Endüstri Merkezi

Yap› Endüstri Merkezi

Mimarlar Odas› Bal›kesir fiubesi

Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Mimarlar Odas›

Mimarlar Odas›

Eskiflehir Ticaret Odas›

Eskiflehir Valili¤i

Odunpazar› Belediyesi

Mimarlar Odas› Antalya fiubesi 

Mimarlar Odas›

‹zmir Büyükflehir Belediyesi

‹zmir Büyükflehir Belediyesi

Mimarlar Odas›

TMMOB

‹zmir Büyükflehir Belediyesi

Akhisar Belediyesi

Mimarlar Odas›

Mimarlar Odas› Ankara fiubesi
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Mimar/Mimarl›k Araflt›rmalar›: ODTÜ Mimarl›k Ö¤rencileri 
Aras›nda Yap›lan Anket Sonuçlar› Üzerine De¤erlendirmeler

Mimar/Mimarl›k Araflt›rmalar›: Üyelere, Tescilli Bürolara ve Mesleki 
Denetim Uygulamas›na ‹liflkin Say›sal Bilgiler ve Yorumlar 2008–2009

Akhisarl› fieyh ‹sa Menak›bnamesi XVI. Yüzy›l

Ad›mlar

Foto maraton: Akhisar’da Bir gün

Akhisar Belediye Baflkanl›¤› 1.Ulusal Foto¤raf Yar›flmas› Katalo¤u

‹stanbul 1910–2010: Kent, Yap›l› Çevre ve Mimarl›k Kültürü Sergisi

Çankaya Forumu–1: Yeni Bir K›z›lay Düflünüyorum

Kent ve Ekonomi Tart›flmalar›: Krizin Neresindeyiz

Frigya Bölgesinde Bizans Dönemi Kaya Mimarisi

Rock Architecture in Phrygia Region in the Byzantine Period

Serbest Çal›flan Mimarlar Çal›fltay› De¤erlendirme Raporu: ‹zmir 2008

Strüktür Sistemleri

Geçmiflten Gelece¤e Konaklama Yap›lar›nda Tafl

Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi Ulusal Deprem Sempozyumu 11–12 Kas›m 2009

Savunma Hatlar›ndan Yaflam Alanlar›na Kaleler: 19.Kaleli Kentler Sempozyumu

Yaflayan Müze Kent Bursa

A153 Nolu Bursa fier’iye Sicili

Tarih Bursa’da fienleniyor

Osmanl› Co¤rafyas›nda Çarfl› Kültürü ve Çarfl›lar

Bursa’n›n Köklü E¤itim Kurumlar›: Bursa Ziraat Mektebi

Çarfl›n›n Öyküsü

Der: Arif fientek

Der: Arif fientek

Yay›na Haz. Ramazan Muslu, Sezai Küçük

Erol Mollaibrahimo¤lu

‹hsan Bilgin 

Editör: B.Yelda Olcay Uçkan

Editör: B.Yelda Olcay Uçkan

Yay›na Haz. Ahmet Giliz

Heino Engel

Nilgün Y›lmaz, ‹lhan fiahin, Hasan Çerçiler

Haz. M. As›m Yediy›ld›z, Saadet Maydaer, 
‹lhami Oruço¤lu

Haz. Saffer Y›lmaz

Ed. Sezai Sevim

Ed. Neslihan Dosto¤lu

Mimarlar Odas›
Ankara fiubesi

Mimarlar Odas› Ankara fiubesi

Akhisar Belediyesi

Akhisar Belediyesi

‹stanbul Bilgi Üniversitesi

Çankaya Belediyesi

Çankaya Belediyesi

Eskiflehir Tepebafl› Belediyesi

Eskiflehir Tepebafl› Belediyesi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Tasar›m Yay›n Grubu

Mimarlar Odas› Antalya fiubesi

Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi

Osmangazi Belediyesi-Bursa Büyükflehir Belediyesi

Bursa Büyükflehir Belediyesi

Bursa Büyükflehir Belediyesi

Bursa Büyükflehir Belediyesi

Bursa Büyükflehir Belediyesi

Bursa Büyükflehir Belediyesi

Bursa Büyükflehir Belediyesi
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Mimarl›kta Ayd›nlatma

5.Ulusal Yap› Malzemesi Kongresi ve Sergisi: Kongre Bildirileri

Cumartesi Buluflmalar›: Acar Avunduk

Ulafl›m Paneli 21 Kas›m 2009

2.Uluslararas› Mermer ve Do¤al Tafllar Kongresi. 
2–4 fiubat 2010 ‹zmir: Bildiriler

Do¤a Koruma ve Planlama

Mimarl›k E¤itiminin Dünü Bugünü Yar›n›

Ekolojik Perspektifler: Kentte Yaflamda Mimaride

Te¤et Mimarl›k:  1996–2004 Çal›flmalar›

Te¤et Mimarl›k:  2004–2010 Çal›flmalar›

Çocuklar ‹çin fiantiye Günlü¤ü

SMG Programlar›n›n ‹çerik Oluflturma Sürecine ‹liflkin Araflt›rma Projesi Sonuç Raporu

Yerelden Ulusala Ulusaldan Evrensele Koruma Bilincinin Geliflim Süreci

TMMOB ve Ba¤l› Odalar› Denetleme Kurullar› II. Çal›fltay› 16 Ekim 2010

Do¤umunun 100.Y›l›nda Geleneksel Mimarinin fiairi: Nail V. Çak›rhan

TOK‹ Restorasyon Uygulamalar›

Kültür ve Tabiat Varl›klar›yla Salihli

Anadolu Uygarl›¤›n›n Görkemli Simgesi: Sardis

Salihli fiehir Hamam›

Antik Kral Yolunda Zümrüt Bir Kent Salihli

Mehmet fiener Küçükdo¤u

M. Eran Nakoman

A.Saffet Atik…

Yay›na Haz. Ahmet Alkan

Ed. Ayflen Ciravo¤lu

Rolf Toyka, Ferenc B.Regös, Heike Ossenkop

Handan Dedehay›r

Harun Ürer

Teoman Ergül

Harun Ürer

Mustafa Uçar

Mimarlar Odas› Antalya fiubesi

Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB fiehir Planc›lar› Odas›

TMMOB Mimarlar Odas› Konya fiubesi

Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Te¤et Mimarl›k

Te¤et Mimarl›k

Yap› Endüstri Merkezi

SMGM

Çekül Vakf›

TMMOB

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

TOK‹

Salihli Belediyesi

Kitap Atelyesi

Salihli Belediyesi

Salihli Belediyesi
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TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ ADINA 

SAH‹B‹ : Hasan TOPAL

SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU

BÜLTEN‹

Yak›n zamana kadar ODTÜ Fen Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde ö¤retim
üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Hasan
Ünal Nalbanto¤lu’nu 19 Ocak 2011 tarihin-
de kaybettik.

Prof. Dr. Hasan Ünal Nalbanto¤lu geçmifl-
te kent sosyolojisi, Osmanl› ekonomik ta-
rihi, bilgi sosyolojisi ve eski Do¤u toplum-

lar›nda bilgi gibi alanlarda bilimsel yaz›lar yay›mlam›flt›r. Son
on y›ld›r sanat sosyolojisi çal›flmalar›na ek olarak, felsefenin
sürekli gündeminde bulunan baz› sorunlar›n, özellikle de ‘ma-
lûmat toplumu’ olarak adland›rmay› daha do¤ru buldu¤u ‘en-
formasyon’ ça¤›nda “Bat› metafizi¤i”nin tamamlan›fl›n›n baz›
cephelerini, modern üniversite çat›s› alt›nda bilimsel disiplin-
lerdeki dönüflümü ile yeni ‘iktidar’ yap›lar›n› irdelemeye yönel-
mifltir. Geçmiflte üzerinde çal›flt›¤› ve yazd›¤› konular aras›nda
modern insan›n varoluflunun temelindeki titreflimlerden ‘s›k›n-
t›’ ve ‘Angst’ bulunmaktad›r. Bir ara zihnine neden birden ya-
flam›n hemen her alan›nda “etik” sorular›n söylem metas› hali-
ne geldi¤i sorusu tak›larak, bu kaygan konunun bir yanda sa-
nat-estetik öte yanda da teknoloji ile iliflkisini irdeleyen bir ça-
l›flmay› "Etik, Estetik, Teknoloji” bafll›¤›yla yay›mlam›flt›r. Son
s›ralarda Nalbanto¤lu’nun geniflletilmifl biçimleriyle geçmifl ve
yeni baz› yaz›lar› dilimizde Aray›fllar: Bilim, Kültür, Üniversite
(‹stanbul: ‹letiflim Yay. 2009) bafll›¤› alt›nda yay›mlanm›flt›r.
Nalbanto¤lu Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin 2009 y›l› Mimar-
l›k Haftas› etkinliklerinde "Küresel Kriz Karfl›s›nda Mimarlar›n
Gücü" temas› çevresinde de sunufl gerçeklefltirmiflti.

Prof. Dr. Hasan Ünal
Nalbanto¤lu’nu Kaybettik

Mimarlar Odas›’n›n ve Mimarl›k
Vakf›’n›n kurucu üyelerinden 78
sicil numaral› meslektafl›m›z M.
Radi Birol’u 27 Ocak 2011 tari-
hinde kaybettik.

18 Nisan 1927 tarihinde ‹stan-
bul’da Sar›yer’de do¤an Birol,
Güzel Sanatlar Akademisi’nden
1950 y›l›nda mezun oldu. Uzun

y›llar yurtd›fl›nda görev yapt›ktan sonra Y›ld›z Teknik Üniver-
sitesi, Mimarl›k Fakültesi’nde ö¤retim üyesi olarak görev
yapt›. 

Mimarlar Odas› Kurucular›ndan
Radi Birol’u Kaybettik

A‹LELER‹ VE M‹MARLIK CAM‹ASINA

BAfiSA⁄LI⁄I D‹L‹YOR, 

KEND‹LER‹N‹ SAYGIYLA ANIYORUZ...

Muammer Yarafl’› Kaybettik
17.11.2010 tarihinde kaybetti¤imiz de¤erli meslektafl›m›z
Muammer Yarafl (‹TÜ, 1956) 1104 sicil numaras› ile Oda-
m›za kay›tl› idi.


