


2006 Y›l›
Mimarl›k 
Hizmet

Bedelleri
6 Haziran 2006 Sal›

Büro Tescil Belgesi Sahibi
Üyelerimizin Dikkatine

5 Haziran 2006 Pazartesi günü, saat 18.00’e
kadar mesleki denetime sunulan projeler
2005 y›l› bedelleri ile ifllem görecektir.

2006 y›l› bedelleri ve uygulama esaslar›n› içeren
kitapç›k, Serbest Mimarl›k Hizmetleri Büro Tescil
Belgesi sahibi üyelerimize iletilmektedir.

D U Y U R U
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

tarihinden itibaren yürürlü¤e girecektir.

B‹RL‹K, MÜCADELE VE
DAYANIfiMA GÜNÜ'NDE
Y‹NE ALANLARDAYIZ !
ÇA⁄RIMIZ S‹ZED‹R!

• 120 y›ld›r emekçilerin ve halk›n taleplerini 1 Ma-
y›s'ta daha kararl›, daha güçlü ve daha kitlesel seslen-
dirme ça¤r›s›d›r !

• ABD ve ç›kar odaklar›n›n, Türkiye'yi çat›flma ortam›-
n›n bir tafleronu haline getirme oyunlar› sürüyor. De-
mokrasiden korkanlar, gerilim ve çat›flmadan rant sa¤-
lamak isteyenler, huzursuzlu¤u körükleyenler, halka
ve emekçilere kirli bir senaryo yaz›yorlar.

• Devleti küçültme ad› alt›nda baflta e¤itim, sa¤l›k ve
sosyal güvenlik olmak üzere, kamu hizmetleri tasfiye
edilmek, paral› hale getirilmek isteniyor. Sa¤l›m›z kü-
resel sermaye tekellerine peflkefl çekiliyor.

• Getirilen yasa ile, prim borcu olanlar›n sa¤l›k hizme-
ti almas› zorlafl›yor.  Emekli maafllar› düflürülüyor.
Ekonomiye IMF yön veriyor, hükümet emekçilerin ve
halk›n taleplerini dikkate alm›yor.

• Giderek artan borçlarla tar›m can çekifliyor, esnaf
kan a¤l›yor, emekliler çile çekiyor, ücretler geriletiliyor,
sosyal haklar›m›za yönelik sald›r›lar devam ediyor.
Daha fazla sömürmek için örgütsüz ve güvencesiz bir
çal›flma yaflam› isteniyor.

DE⁄‹fiT‹REB‹L‹R‹Z! ÇÖZÜM EL‹M‹ZDE;

1 MAYIS

EMEK PLATFORMU
1 May›s 2006
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Genel Kurul ve Seçimler 

Mimarlar Odas› 40. Ola¤an Genel
Kurulu Gerçekleflti

Mimarlar Odas›
40. Dönem
Merkez Yönetim
Kurulu Görev
Bölümü Yapt›

Bülend TUNA Genel Baflkan
Erkan KARAKAYA Genel Baflkan Yard›mc›s›
Necip MUTLU Genel Sekreter
Aysel ÇET‹NSOY Genel Sayman
Mehmet BOZKURT Üye
Kubilay ÖNAL Üye
Emre MADRAN Üye

TMMOB Mimarlar Odas›’n›n 40. Genel Kurulu 14–16 Nisan 2006 günlerinde
Ankara’da toplanm›fl ve 2006–2008 dönemi için seçilen Merkez Yönetim
Kurulu (MYK) 20 Nisan günlü ilk toplant›s›nda görev bölümünü yapm›flt›r.
Merkez Yönetim Kurulu’nda görev da¤›l›m› afla¤›daki flekilde olmufltur:

YEDEK

1. TALAT KÖKSAL

2. AL‹ HACIAL‹O⁄LU

3.FATLA SA⁄LAM OLCAYTU

4.MUSTAFA‹NCESAKAL

5. NAZ‹R KORKMAZ

6. M‹THAT C‹NG‹

7. HAMZA TINAZTEPE

MERKEZ YÖNET‹M KURULU
ASIL



ONUR KURULU 
ASIL YEDEK
1. BEK‹R GERÇEK 1. ERGÜDER FALAY
2. ENVER KÜÇÜKALIÇ 2. MÜJGAN DUMAN
3. RECEP ESENG‹L 3.ÜMRAN TEPENÇEL‹K
4. ‹SMA‹L ÜNSAL 4. FARUK BOYACI
5. AYT‹MUR GÜPGÜPO⁄LU 5. RECEP AL‹ AKIN

DENETLEME KURULU
ASIL YEDEK
1. ENG‹N T‹MURCAN 1. CUMAL‹ YURTMAN
2. SÜLEYMAN B‹RDAL 2. NECAT‹ SIRLIBAfi
3. ABDURRAH‹M BAYRAMO⁄LU 3. EROL LOMLU
4. BÜLENT ERDEN 4. CANAN OYTAN
5. AL‹ TEMEL AKA 5. ENVER KIRIMER
6. ÖZCAN GÖRMÜfi 6. MEHMET AKBAfi
7. TARKAN OKTAY 7. SERHAT AKTÜRK
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‹ki Yeni fiube Kuruldu
Mimarlar Odas› 40. Dönem Genel Kurulu’nda Hatay ve
Mu¤la’da fiube kurulmas›na karar verildi. Hatay fiube-
si’nin etkinlik bölgesi Hatay il s›n›rlar› içi, Mu¤la fiube-
si’nin etkinlik bölgesi ise Mu¤la il s›n›rlar› içi olarak be-
lirlendi.  Böylece Mimarlar Odas›’n›n fiube say›s› 23’e
yükseldi. Hatay ve Mu¤la fiubeleri yapacaklar› ilk genel
kuruldan sonra fiube statüsünde çal›flmalar›na baflla-
yacaklar. Hatay ilinde 240, Mu¤la ilinde 620 Oda üye-
si mimar bulunuyor…

Hatay ilinde flu anda Antakya ve ‹skenderun Temsilcilik-
leri ile K›r›khan ve Samanda¤ Oda Temsilcileri, Mu¤la
ilinde ise Bodrum, Datça, Fethiye, Marmaris, Milas,
Mu¤la ve Ortaca Temsilcilikleri faaliyet gösteriyor.

Genel Kurul’un bu karar›ndan önce Hatay ili Adana fiu-
besi’nin, Mu¤la ili ise ‹zmir fiubesi’nin etkinlik bölgesi
içinde idi… 

Genel Kurul ayr›ca Ankara fiubesi etkinlik bölgesinde
olan Erzurum ilinin ve Erzurum Temsilcili¤inin Van
fiubesi etkinlik bölgesi içine al›nmas›na karar verdi.

40. Dönem Oda Organlar› Belirlendi
Mimarlar Odas› 40. Dönem Genel Kurulu ard›ndan
Merkez Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme
Kurulu üyeleri afla¤›daki flekilde belirlendi:
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Ulusal Mimarl›k Sergisi
1988-2004 Retrospektif”i
Mermer Fuar›’nda ‹zlendi

Serg i lEtk in l i k l er

28 Mart-1 Nisan tarihleri aras›nda düzenlen “12. Ulus-
lararas› Do¤altafl ve Teknolojileri Fuar›”na (MARBEL)
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi bir sergi ile kat›ld›. Türki-
ye’deki mimarl›k ortam›-
n› saptamak için yap›-
lan“Ulusal Mimarl›k Ser-
gisi”nde Sinan Ödülü,
Proje ve Yap› dal›nda
ödül alm›fl 75 eser ser-
gilendi. Kültürpark Pa-
kistan Pavyonunda aç›-
lan, “1988-2004 Ulusal
Mimarl›k Sergisi Retros-
pektif”i ziyaretçiler tara-
f›ndan büyük bir ilgiyle
izlendi.  

“Silverline” Ankastre ürünler tan›t›m semineri 10 Mart
2006 Cuma günü flubemizin toplant› salonunda ger-
çekleflti. Konuflmac› Mehmet Aygün, SILVERLINE An-
kastre Ürünleri, davlumbaz, ocak, ve f›r›nlar›n yan›na
mutfak gurubuna yeni ekledikleri evyelerin seçiminde
farkl› büyüklük ve dizayndaki mutfaklara hitap edebile-
cek dikdörtgen, oval veya köfle evye tasar›mlar gelifl-
tirdiklerini anlatt›.
Konuflmac›, Silverline’›n kalite, kullan›m rahatl›¤› hak-
k›ndabilgi aktard›.

Ankastre Ürünler Tan›t›m
Semineri fiubemizde
Gerçekleflti
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“Ça¤dafl Türkiye
Mimarl›¤›ndan Bir Kesit”
Sergisi fiubemizde Aç›ld›

9+1 “Günümüz Türkiye Mimarl›¤›ndan Bir Kesit”sergisi
flubemizde gerçekleflti.  Gaggenau, Türkiye Bilim Mer-
kezleri Vakf› ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesinin katk›la-
r›yla gerçeklefltirilen sergi 17 Mart-31 Mart tarihleri
aras›nda izlendi.

9+1“Ça¤dafl Türkiye
Mimarl›¤›ndan Bir kesit”
Söyleflisi Gerçekleflti

9+1
Etk in l i k l er l Seminer  ve  Söy lefl i  

9+1 güncel mimarl›k ifllerini tart›flmak için bir diyalog
zemini oluflturmay› amaçlayan bir seri toplant›n›n bafll›-
¤›d›r. Bafll›k hem toplant›ya kat›lanlar›n say›s›na (9 mi-
mar – E. Arolat, ‹. Bilgin, C. Çinici, M. Konuralp, M. Kü-
tükçüo¤lu, N. Say›n, M. Tabanl›o¤lu, H. Tümertekin, A.
Yücel ve 1 moderatör –Tansel Korkmaz) hem de toplam
toplant› say›s›na (9 toplant› ve 1 toplu sergi) iflaret edi-
yor. Daha önceki 9 toplant›n›n her birinde gruptan iki
kat›l›mc›n›n sundu¤u projeler masaya yat›r›lm›flt›.  ‹z-
mir’de yap›lan 10. toplant›da bu kez grubun ortak bir
projesi tart›fl›ld›: "Bir Proje Olarak Mimarl›k E¤itimi".
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Serg i/Ödü l

X. Ulusal
Mimarl›k Sergisi
2006 Ödülleri
Belirlendi
Mimarlar Odas›’n›n X. Ulusal Mimarl›k Sergisi’ne kat›lan
eserler 8-9 Nisan 2006 tarihleri aras›nda Seçici Kurul’un in-
celemesine sunularak, 2006 y›l› ödülleri belirlendi. 14 Ni-
san 2006 Cuma günü Milli Kütüphane Konferans Salo-
nu’nda büyük kat›l›mla gerçekleflen ödül töreninden sonra
sergi aç›ld› ve ödüller sahiplerine verildi. Bu y›l Ulusal Ser-
gi’ye 202 eser (toplam 242 pano) kat›ld›. Sergiye kat›lan
eserler aras›ndan, Yap›, Çevre, Koruma-Yaflatma ve Fikir
Sunumu dallar›nda 33 ödül aday› ve 10 ödül belirlendi. Se-
çici Kurul çal›flmas› sonunda Büyük Ödül, Mimarl›¤a Katk›
Dal› ve Anma Program› kapsam›nda belirlenen isimler he-

men aç›kland›. Yap›, Çevre, Koruma-Yaflatma ve
Fikir Sunumu dallar›nda ise sadece ödül adaylar›
kamuoyuna duyurulmufltu, ödüle de¤er görülen
eserler tören s›ras›nda aç›klanarak ödüller sahip-
lerine sunuldu.
X. dönem Seçici Kurulu, Mehmet Konuralp bafl-
kanl›¤›nda, Günkut Ak›n, Cengiz Kabao¤lu, Hüse-
yin Kahvecio¤lu ve Y›ld›r›m Yavuz’dan olufluyordu.
Seçici Kurul belirli aral›klarla topland› ve 8-9 Nisan
2006 tarihinde yap›lan son toplant› ile ödül aday-
lar›n› ve ödülleri belirledi.

Sergiye kat›lan eser ve panolar›n dökümü flöyledir:
KATILIM DALI Eser Say›s› Pano Say›s›       Ödül Aday› S›n›rl› Sergi
YAPI 129 148 16 33

KORUMA-YAfiATMA 25 43 6 11

ÇEVRE 20 20 3 3

F‹K‹R SUNUMU 28 31 8 12

Toplam 202 242 33 59

Ayr›ca Seçici Kurul, pa-
no say›s› s›n›rl› tutulabi-
lecek gezici sergiler için
ödül ve ödül adaylar›n›
da kapsayan 59 eserlik
bir seçki listesi haz›r-
lad›.
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1870-1927 y›llar› aras›nda yaflam›fl olan ve Mimar Sinan’dan sonra, yap›tlar›yla toplum taraf›ndan en çok
tan›nan ve sayg› duyulan mimarlar›m›zdan biri olan Kemalettin Bey, Osmanl› Hassa Mimarlar› Oca¤›’n›n yak-
lafl›k yüz y›ll›k sükutundan sonra, 20 yüzy›l bafllar›nda, ça¤dafl anlamda modern mimarl›k mesle¤ine katk›-
da bulunmaya bafllayan ilk Türk mimarlar›ndan olmas›; 57 y›ll›k yaflam›na s›¤d›rd›¤› yüzlere varan önemli mi-
mari yap›t›n yan›s›ra, çok say›da Osmanl› an›t yap›s›n› ilk kez bilimsel bir yaklafl›mla restore ederek ülkemiz-
deki restorasyon çal›flmalar›na öncülük etmesi; bu yap›tlar aras›nda Kudüs’teki Mescid-i Aksa’n›n onar›m›n-
da gösterdi¤i yetkinlik ve baflar› nedeniyle uluslararas› bir ün yaparak, ‹ngiliz Kraliyet Mimarlar› Birli¤i RI-
BA’n›n ödülünü almas›; ‹stanbul’da, Sanayi-i Nefise, Hendese-i Mülkiye, Kondüktör Mekteb-i Alisi ve Mühen-
dis Mekteb-i Alisi gibi okullarda yüzlerce ö¤renci yetifltirmesi; mimarl›k, restorasyon ve Türk mimarl›k kura-
m› konular›nda yazm›fl oldu¤u çok say›da yaz› ile mimarl›k yaz›n› konusunda da bir ilki oluflturmas› ve günü-
müzdeki TMMOB benzeri ilk meslek örgütü
olan "Osmanl› Mimar ve Mühendis Cemiye-
ti"ni kurmas›, nedenleriyle Seçici Kurul,
Ulusal Mimarl›k Ödülleri kapsam›nda ilk kez
düzenlenen Anma Program›’nda rahmetli
Mimar Kemalettin Bey’in, gecikmifl bir vefa
borcu olarak, önümüzdeki iki y›l boyunca
çeflitli yay›n ve etkinliklerle gündeme getiril-
mesini, oybirli¤i ile kabul etmifltir.

A
N
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A
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D
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Mimar Kemalettin Bey
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Kariyerini mimarl›k e¤itimine adayan bir sanat tarihçisi
olarak, mimarl›k e¤itimine ve mimarl›k tarihi araflt›rma-
lar›na yapt›¤› de¤erli katk›lar›; Bizans, Anadolu-Türk, Os-
manl› mimarl›¤›ndan giderek güncel kültür araflt›rmala-
r›na uzanan yo¤un bilgi birikimi; mimari bezeme ve özel-
likle mukarnas konusundaki uzmanl›¤›; di¤er yay›nlar›
yan›nda Sedat Çetintafl’›n tüm rölövelerini içeren özen-
li bir kitab› mimarl›k dünyas›na kazand›rmas›; e¤itimde
ve meslektafllar› ile iliflkilerinde elefltirel oldu¤u kadar
sevecen de olan üslubu nedeniyle Say›n AYLA ÖDE-
KAN’a verilmifltir.

BÜYÜK S‹NAN ÖDÜLÜ

M‹MARLI⁄A KATKI DALI BAfiARI ÖDÜLLER‹

Uzun y›llar Akademi’de sürdürdü¤ü e¤itmen kimli¤ini, titiz bir uygulamac› mimar kimli-
¤i ile birlefltiren; yaflam› boyunca do¤al oluflumlar› izleyerek mimari tasar›mda kan›tla-
yabilece¤i sonuçlar üzerindeki aray›fl›ndan kopmayan; bilimsel ve mant›ksal birikimi-

ni, özellikle yap›sal ve strüktürel detay çözümlerinde nitelikli bi-
çimde kullanan; do¤al ve yapay strüktürlere karfl› iliflkin sorgula-
y›c› sezgi ve gözlemleriyle yap›lanmaya farkl› bir boyut kazand›r-
maya çal›flan; titiz ve sab›rl› bir araflt›rmac› kimli¤inin yan›s›ra
zarif kiflili¤i ile tan›nan usta mimar, Say›n HAMD‹ fiENSOY’a veril-
mifltir.

Ayla ÖDEKAN

Mimari temsilin çok önemli ortamlar›ndan biri olan ma-
ket yap›m› konusunda y›llara dayanan uzun soluklu ve
istikrarl› çal›flmalar›; ticari bir amac›n ötesinde, mesle-
¤i ile kurdu¤u tutkulu iliflki; bunun sonucunda maket
yap›m›n› bir sanat haline getirmifl olmas› ve özellikle
mimarl›k toplulu¤u ile gelifltirdi¤i üretim iliflkileri çer-
çevesinde oluflturdu¤u zengin arflivin yak›n dönem
mimarl›k tarihimiz aç›s›ndan tafl›d›¤› önem nedeniyle
Say›n SELAHATT‹N YAZICI’ya verilmifltir.

Selahattin YAZICI

Hamdi fiENSOY

Serg i/Ödü l
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M‹MARIN BÜROSU, Urla-‹zmir M. Serhat AKBAY
Do¤al çevreyle bütünleflen yal›n ve etkileyici bir durufl sergileme-
si; iki ayr› kullan›m›, çevresindeki üretim ile iliflkili bir biçimde
kurgulamas›, bunu yaparken flarap kav›n› saklay›p çal›flma me-
kân›n› ön plana ç›karmas›; yap›y› yönlendirmede ve yapay / do-
¤al ›fl›k dengesini kurmadaki baflar›s›; ayr›nt›lar›ndaki zorlanma-
m›fll›k, sunumdaki duyarl›l›k, teknik ve malzeme kararlar›ndaki
net tavr› nedeniyle ödüle lay›k görülmüfltür.

YAPI DALI ÖDÜLLER‹

NP12 EVLER‹, ‹stanbul Bo¤açhan DÜNDARALP
Düflük yo¤unluklu konut yerleflimleri aras›nda, sergiledi¤i mima-
ri nitelikle örnek olma potansiyeli tafl›mas›; mimarl›k d›fl› beklen-
tilere göre flekillenmek yerine, mekân organizasyonunda tipolo-
jik bir araflt›rman›n yola ç›k›fl noktas› olarak belirlenmesi; kulla-
n›c› kat›l›m› ile esnek bir mekân kurgusu oluflturmas›; çeflitli me-
kânsal gereksinimlere yan›t verebilecek modüler bir sistemin ya-
p›m tekni¤iyle paralel biçimde kullan›lmas›; konutlar›n araziye
yerlefliminde mevcut do¤al dokuya duyarl› bir yaklafl›m sergile-
mesi nedeniyle ödüle lay›k görülmüfltür.

MEC‹D‹YEKÖY KONUT BLO⁄U, ‹stanbul Boran EK‹NC‹, Hakan DALOKAY
Kent içi çok katl› konut yap›lar› aras›nda nitelikli bir örnek sun-
mas›; ticari kayg›larla oluflan "lüks konut" anlay›fl›n›n ötesine ge-
çerek, mimari niteli¤in yükseltilmesiyle çekici olma aray›fl›; kom-
pakt, kat› bir biçim içinde özgür bir mekânsal kurguya sahip ol-
mas›n›n yan›s›ra biçimin ve kabu¤un iç mekânda zorlay›c› olma-
mas› nedeniyle ödüle lay›k görülmüfltür. 

Serg i/Ödü l
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YAPI DALI ÖDÜL ADAYLARI
MINICITY MAKET PARKI, Antalya / Emre AROLAT, Gezin EVREN

GÖKTÜRK I. KONUTLARI, ‹stanbul / EMRE AROLAT ARCHITECTS - ‹brahim ÇELEPÖVEN, Abdurrahman ÇEK‹M, Emre AROLAT,

Selahattin TÜYSÜZ, Gözde SAZAK, Esin EREZ, Eda YAZKURT, Damla ÖZBEY, Gani TURUNÇ

ANADYR KÜLTÜR MERKEZ‹, Rusya / Kerem ERG‹NO⁄LU, Hasan ÇALIfiLAR

BAKÜ ALIfiVER‹fi MERKEZ‹ VE KONUTLARI, Azerbaycan / Kerem ERG‹NO⁄LU, Hasan ÇALIfiLAR

‹NÖNÜ ÜN‹VERS‹TES‹ KÜTÜPHANES‹, Malatya / Gönül EVYAPAN, C. Abdi GÜZER

SM EV‹, Çanakkale / M‹MARLAR TASARIM - Han TÜMERTEK‹N

DERSAN KOOP. SANAY‹‹ S‹TES‹, 2. FAZ, ‹stanbul / Ahmet ÖNDER, Saitali KÖKNAR, Hayriye SÖZEN

D‹K‹L‹ YAHfi‹BEY KÖYÜ OKULU, ‹zmir / Nevzat SAYIN

‹K‹TELL‹ ÇOK AMAÇLI YAPI, ‹stanbul / Nevzat SAYIN

TÜTÜNÇ‹FTL‹K KÜLTÜR MERKEZ‹, Kocaeli / Nevzat SAYIN

‹ST‹NYEPARK, ‹stanbul / TABANLIO⁄LU M‹MARLIK - Melkan GÜRSEL TABANLIO⁄LU, Murat TABANLIO⁄LU

LEVENT LOFT, ‹stanbul / TABANLIO⁄LU M‹MARLIK - Melkan GÜRSEL TABANLIO⁄LU, Murat TABANLIO⁄LU

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YÖNET‹M, B‹M VE KÜTÜPHANE B‹NALARI,
Güzelyurt-KKTC Tülin HAD‹, Cem ‹LHAN, Zeynep ATAfi

Kampus yap›lar› aras›nda temsili ölçekte önemli bir rol üstlen-
mesi, üniversite yaflam›n› zenginlefltiren bir dile sahip olmas›;
an›tsall›kla insan ölçe¤ini dengeli biçimde ba¤daflt›rmas›; K›br›s
gibi iklimin belirleyici oldu¤u bir co¤rafyada yap›lar›n yönlendiril-
mesindeki baflar› ve bir yar›flma projesi ile bafllayan süreçte, ilk
aflamada ortaya konan fikirlerin kay›ps›z ve nitelikli bir flekilde
uygulamada hayata geçirilebilmifl olmas› nedeniyle ödüle lay›k
görülmüfltür. 

Serg i/Ödü l
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KORUMA-YAfiATMA DALI ÖDÜL ADAYLARI
K.B. EV‹ RESTORASYONU, Bodrum-Mu¤la / Ahmet ‹⁄D‹RL‹G‹L

AT‹K VAL‹DE KÜLL‹YES‹ KORUMA PROJES‹, ‹stanbul / Z. Ayfle AKYIL KANTARCIO⁄LU

KAUNOS ARKEOLOJ‹K PARKI ÇALIfiMALARI (1982-2005), Köyce¤iz-Mu¤la / Nevzat O¤uz ÖZER, Yasemen SAY ÖZER

MEHMET AL‹ A⁄A KONA⁄I RESTORASYONU, Datça-Mu¤la / Süreyya SARUHAN, Ayfle SARUHAN

TAR‹H‹ KONJ‹C KÖPRÜSÜ RESTORASYONU, Bosna-Hersek Federasyonu- Karayollar› 
Genel Müdürlü¤ü, Köprüler Dairesi Baflkanl›¤›, Tarihî Köprüler fiubesi Müdürlü¤ü 

Kamusal düzeyde, Türkiye’nin yurtd›fl›nda kalm›fl bir tarihî kültür
varl›¤›na sahip ç›kmas› ve bunun Türkiye’deki tarihî köprü yap›-
lar›n›n korunmas› konusunda umut verici olmas›; koruma,
onar›m ve yeniden yap›m kararlar›n›n yo¤un bilimsel ve teknik
araflt›rmaya dayanmas›; koruma teknikleri ile mühendislik bil-
gilerini do¤ru birlefltirmesindeki baflar› nedeniyle ödüle lay›k
görülmüfltür. 

MACUNA⁄ASI ‹ZZET EFEND‹ KONA⁄I RESTORASYONU, Safranbolu-Karabük
‹brahim CANBULAT

Tarihî bir yap›y› yaflatmay› bir yaflam u¤rafl› olarak üstlenmifl ol-
mas›; aile ölçe¤inde bir onar›m çabas› olarak, bugün Türkiye’de
istismar edilen konut yenilemesi konusunda do¤ru bir örnek tefl-
kil etmesi; teknik donan›m aç›s›ndan ça¤dafl konforu gözetme-
sine karfl›n, geleneksel mekân yap›s›n› bozmamas› ve özellikle
yap›n›n otantik varoluflunu zedelememesi; yap›ya ve bezemeye
iliflkin özelliklerin korunmas› konusunda az bulunur bir duyarl›k
sergilemesi nedeniyle ödüle lay›k görülmüfltür. 

KORUMA-YAfiATMA DALI ÖDÜLLER‹

Serg i/Ödü l



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 12

ÇEVRE DALI ÖDÜL ADAYLARI
GEL‹BOLU YARIMADASI TAR‹H‹ M‹LL‹ PARKI, fiEH‹TL‹K DÜZENLEMELER‹, Çanakkale / Semra UYGUR, Özcan UYGUR

GEBZE TAR‹H‹ KENT MERKEZ‹ KENTSEL DÜZENLEMES‹, Kocaeli 
Korhan TORCU, Ali AKARSU

Tarihî çevrede yeni yap›laflmaya ve oradaki sosyal ya-
flama olumlu bir örnek teflkil etmesi; kent merkezinde
oluflturulmas› öngörülen yo¤un yap› program›na kar-
fl›n, olabildi¤ince genifl boflluklar› kamusal bir alan ola-
rak yayalara açmas›, önerilen yeni yap›lar›n çevrenin
tarihî niteli¤ine sayg›l› bir yaklafl›m sergileyen ve öne
ç›kmayan bir mimari dile sahip olmas› nedeniyle ödüle
lay›k görülmüfltür. 

ÇEVRE DALI ÖDÜLLER‹

KÜÇÜKYALI ARKEOLOJ‹ PARKI, ‹stanbul  ATÖLYE M‹MARLIK – H. Sinan OMACAN,
Didem T. OMACAN, R›dvan Ö. ÖVÜNÇ, Erdinç KOLCU

Arkeolojik bir kaz› alan›n›n zedelenmeksizin çevresinde-
ki sosyal doku ile iliflkilendirilmesi ve güncel yaflam›n
içine dahil edilmesi, böylece tecrit olmufl bir alan yeri-
ne çevre ile bütünleflmifl, yaflayan bir alan yarat›lmas›;
korunan çevreyi uzaktan bak›lan bir nesne olmaktan ç›-
kar›p, farkl› iliflki biçimleri kurma çabas›; duyarl› biçim-
de planlanm›fl ve ayr›nt›land›r›lm›fl bir müdahale önerisi
olmas› nedeniyle ödüle lay›k görülmüfltür. 

Serg i/Ödü l



F‹K‹R SUNUM DALI ÖDÜL ADAYLARI
GRAPHISOFT PARKI KONFERANS MERKEZ‹, Budapeflte-Macaristan, Emre AROLAT
MODÜLER B‹R SU ULAfiIM S‹STEM‹N‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹: ‹STASYON/SU TAKS‹S‹/SU OTOBÜSÜ, Birsen COfiKUN
ER-DIGH ‹fi MERKEZ‹, ‹stanbul, ‹brahim ÇELEPÖVEN, Emre AROLAT
fiAHKULU SOKAK ‹TALYAN AVLUSU'NDAN KUNSTHALLE FREDER‹CANUM SERG‹ MEKNI’NDAK‹ B‹R ODAYA, ‹stanbul ,
Bo¤açhan DÜNDARAL
V‹LLA R‹VA, ‹stanbul,  Boran EK‹NC‹
SOLOTAfiKIfiLA, ‹stanbul, Ahmet ÖNDER, Saitali KÖKNAR, Hayriye SÖZEN
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K2 ANA KAMPI - Ahmet KORFALI
Çarp›c› bir grafik ifadeye yaslanarak, geliflmifl teknolo-
ji ile bütünlefltirilen zarif bir formun modernist ütopya-
lar tarihinin yeni ve etkileyici bir halkas›n› oluflturmas›
nedeniyle ödüle lay›k görülmüfltür.

PUSU 1 - Yamaç KORFALI

Fiziksel mekân›n "yer"le fliddet içermeyen bir iliflki kur-
mas›;do¤a, teknoloji ve bedeni tüm yal›nl›¤›yla çekici bir
"arzu" mekân›nda buluflturmufl olmas› nedeniyle ödüle
lay›k görülmüfltür.

F‹K‹R SUNUM DALI ÖDÜLLER‹

Serg i/Ödü l
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterli¤i Teknik Daire Baflkanl›¤›ndan

TBMM Kütüphane-Araflt›rma Merkezi Arfliv Binas› ve
Genel Sekreterlik Hizmet Binas› Yap› Kompleksi ve Zi-
yaretçi Kabul Binas› mimari projelerinin elde edilmesi
ifli, TBMM kampusü alan›nda, 4734 say›l› Kamu ‹ha-
le Kanunun 23. maddesi ve Kamu ‹hale Kurumu tara-
f›ndan 24 Aral›k 2002 tarih ve 24973 say›l› Resmi Ga-
zete'de yay›mlanan "Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mü-
hendislik, Kentsel Tasar›m Projeleri, fiehir Ve Bölge
Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yar›flmalar› Yönet-
meli¤i" kurallar› içinde, serbest, ulusal ve tek kade-
meli olarak yar›flmaya ç›kar›lm›flt›r. 
Bu yar›flmaya Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
Mimarlar Odalar›na kay›tl› üyeler kat›labilir.

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

Proje Teslim Tarihi 
Proje teslim tarihi 21/A⁄USTOS/2006 günü saat
18.00 dir.Bu tarih ve saatten sonra getirilecek proje-
ler kesinlikle teslim al›nmayacakt›r.Yar›flma flartname-
si ve eklerini almak için elden veya posta ile TBMM
Saymanl›k Müdürlü¤üne 250,00,-YTL. yat›r›ld›¤›n› gös-
teren ve yar›flmac›n›n ad›n› ihtiva eden makbuz ile
TBMM Teknik Daire Baflkanl›¤› "TBMM Kütüphane-
Araflt›rma Merkezi Arfliv Binas› ve Genel Sekreterlik
Hizmet Binas› Yap› Kompleksi ve Ziyaretçi Kabul Bina-

Dan›flman Jüri Üyeleri
Bülent ARINÇ, TBMM Baflkan›

Rauf BOZKURT, TBMM Genel Sekreteri

Cengiz KÖKSAL, TBMM Genel Sekreter Yard›mc›s› (Teknik)

Ünsal ÇAKMAK, TBMM Teknik Daire Baflkan› (Makine Müh.)

Sacit ARSLANTEK‹N, Yrd. Doç.     

Asli Jüri Üyeleri 
Mustafa A. ASLANER, Y. Mimar

Mustafa AYTÖRE, Mimar, 

Lale BALAS, Doç. Dr.

Abdi GÜZER, Doç. Dr. Y. Mimar, 

Y›ld›r›m YAVUZ, Prof. Dr. Y. Mimar, 

Yedek Üyeler
Meral BEG‹MG‹L, Yrd. Doç. Dr.

Lütfü YAZICIO⁄LU, Yrd. Doç. Dr. Y. Mimar, 

Raportörler
Serpil BAfiKURT, Mimar, 

Ergin CAN, ‹nflaat Mühendisi

Ödüller
1. ÖDÜL (NET): 55.000,-YTL.
2. ÖDÜL (NET): 45.000,-YTL.
3. ÖDÜL (NET): 35.000,-YTL.

Mansiyonlar
1. MANS‹YON (NET): 25.000,-YTL.
2. MANS‹YON (NET): 25.000,-YTL.
3. MANS‹YON (NET): 25.000,-YTL.
4. MANS‹YON (NET): 25.000,-YTL.
5. MANS‹YON (NET): 25.000,-YTL.

Sat›n Al›nacak Projeler
1. SATIN ALINACAK PROJE BEDEL‹: 15.000,-YTL.
2. SATIN ALINACAK PROJE BEDEL‹: 15.000,-YTL.
3. SATIN ALINACAK PROJE BEDEL‹:  15.000,-YTL. 

ödenecektir.

Yar ›flma
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s› Mimari Proje Yar›flmas›" Raportörlü¤üne (TBMM Per-
sonel Binas›, Kat 3 Oda No: 328 - 330 Bakanl›klar/AN-
KARA) müracaat edilecektir.

Yer Görme Belgesi ve fiartnamenin Temini

Yer görme müddeti 14/A⁄USTOS/2006 günü saat
18:00' e kadard›r. Yar›flmac›lar yer görme belgesi,
flartname ve eklerini; 
TBMM Teknik Daire Baflkanl›¤› 
"TBMM Kütüphane- Araflt›rma Merkezi Arfliv Binas›
ve Genel Sekreterlik Hizmet Binas› Yap› Kompleksi
ve Ziyaretçi Kabul Binas› Mimari Proje Yar›flmas›" Ra-
portörlü¤ünden (TBMM Personel Binas›, Kat 3 Oda
No: 328 -330 Bakanl›klar/ANKARA) alacaklard›r.
TBMM kampüsüne girifllerde yar›flmac›lar›n Dikmen Ni-
zamiye Girifl Kap›s›’n› kullanmalar› gerekmektedir. 

Sonuçlar›n ilan› 
Yar›flman›n sonucu TBMM Genel Sekreterli¤i Teknik
Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan, Resmi Gazete'de, Türk
Mühendis Mimar Odalar› Birli¤i'nin yay›n organ›nda ve
tüm ülkede da¤›t›m› yap›lan bir günlük gazetede ilan
edilecek ve ayr›ca jüri raporu ço¤alt›larak bütün yar›fl-
mac›lara gönderilecektir. Bütün projeler sonucun ila-
n›ndan sonra TBMM Tören Salonunda 10 gün süre ile-
sergilenecektir. Bu ilanda de¤erlendirme toplant›s›
(kollokyum) tarihi, saati ve yeri bildirilecektir.

TBMM Genel Sekreterli¤i Teknik Daire Baflkanl›¤›
TBMM Teknik Daire Baflkanl›¤› Personel Binas› 
3. kat BAKANLIKLAR/ANKARA
(Dikmen nizamiyesinden girifl yap›lacakt›r)

Telefon No: +90 312 420 72 88, 420 72 85
Faks No:    +90 312 420 72 74
e-posta: -raportor@tbmm.gov.tr

Bugün dünyan›n en güzel koylar›n›n bulundu¤u GÖKO-
VA‘n›n Do¤al bütünlü¤ünü ve dengesini bozacak her tür
giriflimi k›n›yoruz.
Bugün Halikarnas Bal›kç›s›, Azra Erhat, Sebahattin Eyü-
bo¤lu ve Bedri Rahmi’nin emanetlerinin tahrip edilme-
den  gelece¤e aktar›lmas›n› istedi¤imiz için buraday›z.
Bugün çevreye duyarl› ve korumac› yaflam biçiminin
yayg›nlaflmas› ve kal›c› olmas› umuduyla bir araday›z.
Bodrum’da tutuflturdu¤umuz meflale tüm yurtta ve dün-
yada elden ele dolafl›yor. ‹mza kampanyam›za kat›lan
90.000 kiflinin heyecan ve inanc›yla buraday›z.
Toplumsal yap› tafllar›m›z› oluflturan Meslek Odalar›,
Dernekler, Vak›flar, Bas›n Kurulufllar›, Yerel Yönetim-
ler, Siyasi Partiler ve onlarca sivil toplum kuruluflunun,
koylar›m›z›n do¤al niteliklerini bozacak uygulamalardan
korunmalar› gerekti¤i yönündeki desteklerini alk›fll›yor
ve diyoruz ki;

DO⁄AL DENGE  KORUNACAK  MAV‹ YOL YAfiAYACAK !
ÇEVREY‹  SAVUNMAK  YAfiAMI  SAVUNMAKTIR !

MAV‹  YOL G‹R‹fi‹M‹ 

Bugün 22 Nisan Dünya Günü

Bas›n Aç›klamas›

Bugün 35 y›ld›r 174 ülkede kutlanan
"DÜNYA" gününü yerküremizin cennet
köflesi  K‹SSE BÜKÜ’nde kutluyoruz.
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1-KIYILAR ve HATTA DEN‹Z; "‹MAR ARSASI"
YAPILIYOR 
K›y› hukukumuzun temel ilkesi, deniz kenar›nda ancak
"iskele", "bal›kç› bar›na¤›", "plaj" vb. gibi, ifllevi gere¤i
k›y›da yer almalar› zorunlu tesislerin yap›labilece¤idir.
Bunlar d›fl›nda sadece park ve dinlence alanlar› düzen-
lenebilir… 
Tasar›da ise yasan›n bu en önemli kural› de¤ifltirilerek,
yine öteden beri kesin imar yasa¤› getirilen dolgu alan-
lar›; hatta "su alan›" bile, k›y›da bulunmalar› asla zorun-
lu olmayan yap›laflma arsalar›na dönüfltürülmektedir.

2-KIYI DOLGULARI ÖZEND‹R‹L‹YOR
Bu yaklafl›m, deniz kenar›n›n tümüye ve "uygunsuz ya-
p›laflmayla iflgali"ni getirece¤i gibi, esasen ekolojik aç›-
dan da sak›ncal› olan ve zorunlu olmad›kça kesinlikle
baflvurulmamas› gereken "k›y› dolgular›n›" daha da
özendirecek, yat›r›mlar için uygun olmayan ya da yer bu-
lunamayan k›y›larda, "rant ve spekülatif amaçl› yeni
dolgu alanlar› yarat›lmas›"n› teflvik edecektir…

3-OTELLER "DEN‹ZE" B‹LE YAPILACAK 
Ayn› anlay›fl›n tasar›da "doru¤a ç›kan" rant h›rs› ise

(31 Mart 2006)

Rant H›rs› K›y›lar›m›zdan Vazgeçmiyor

K›y› Yasas›nda De¤ifliklik Tasla¤›, Ülkeyi 40 Y›l Geri Götürüyor; 
K›y›lar›m›zdaki Tüm Hukuksal ve Kamusal Haklar Tehlikede...

Bas ›n  Aç › k lamas ›

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’nca taraf›ndan haz›rlanan KIYI YASASINDA DE⁄‹fi‹KL‹K TASLA⁄I, her taraf› deniz-
lerle çevrili ülkemizdeki k›y› politikas›n›n, bu zenginli¤in korunmas› yerine "tahrip ederek kullan›lmas›" yönünde
devam etti¤ini gösteriyor.
K›y›lar›m›z için bugüne kadar, örne¤in "deniz tafl›mac›l›¤›n›n yayg›nlaflmas›"; "bal›kç›l›¤›n teflviki ve düzenlenme-
si"; "kentlerde deniz yaflam› ve  kültürü; "plajlar›n gelifltirilmesi"; "rekreasyon amaçl› kullan›mlar" vb. gibi ifllev-
ler için yeni yasalar gündeme bile gelmezken, y›llard›r hep "ilave imar haklar›"n› içeren düzenlemelerin yap›lma-
s›, egemen siyasetin k›y›lar›m›za bak›fl›nda sadece "imar rant› h›rs›"n›n öncelik tafl›d›¤›n› aç›kça kan›tl›yor…
Nitekim, k›y›lar›m›z›n toplum ve turizm konuklar› taraf›ndan eflit koflullarda ve herkese aç›k konumda korunarak

kullan›lmas›n› hedefleyen Anayasal ilkelere ayk›r› bu yasal düzenleme gelene¤i, son tasar›da da sürdürülüyor. Üs-
telik bu kez, geçmiflten kalan, uygunsuz ve ça¤dafl k›y› hukukuna ayk›r› yap›laflmalar› bile "yeni ve benzer yap›-
laflmalara" yasal dayanak tutulmak üzere…
fiöyle ki;

M‹MARLAR ODASI’ndan
‹lgililere ve Kamuoyuna
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"kruvaziyer limanlar›" (yolcu gemileri) ile ba¤lant›l› "ti-
cari yap›lar"la birlikte (çarfl›lar, ofisler), "konaklama te-
sisleri"nin bile k›y› kuflaklar›nda gerçeklefltirilmesini
öngörmektedir. 
Yani, topluma aç›k ve herkesin özgürce kullan›m›na ay-
r›lmas› Anayasal kural olan deniz kenarlar›, "liman tesi-
si" gerekçesi alt›nda turistik tesislerle iflgal edilebile-
cektir. Dahas› bu oteller "su alan›nda", yani denizin üs-
tünde bile yükselebilecektir.

4-YATIRIMCIYA,"TAPULU ARAZ‹LERE EL
KOYMA" DESTE⁄‹
Yine y›llard›r hemen hiçbir ranta dönük k›y› yasas› dü-
zenlemesinde "akla bile gelmeyen" en vahim kurallar-
dan biri de "özel mülkiyetteki k›y› arazilerinin yat›r›mc›-
dan al›nacak paralarla kamulaflt›r›l›p, sonra da ayn› ya-
t›r›mc›ya tahsisi"dir. 
K›y›lardaki özel arazilerini satmayan ya da kendisi de-
¤erlendirmek isteyen vatandafllar›m›z› "yat›r›mc› ç›kar-
lar› ad›na devlet arac›l›¤›yla cezaland›rmak" anlam›na
gelen bu kural›n nas›l bir hukuk devleti anlay›fl›yla tasa-
r›ya yans›d›¤›n› tan›mlamakta bile güçlük çekmekteyiz.  

5- 40 YIL GER‹YE G‹D‹LECEK
‹flte böylesine bir "devlet" anlay›fl›na sahip olanlarca
kaleme al›nan tasar›n›n, k›y› düzeninde ülkeyi 40 y›l ge-
riye götürecek önermesi ise "k›y›ya imar yaklaflma s›-
n›rlar›n›n eskiden kalma yap›lar esas al›narak" belirlen-
mesi…
Oysa, söz konusu eski yap›lar, vaktiyle ve o dönemin
yasalar›na göre izinli uygulamalar olsalar bile, k›y› yak-
laflma s›n›rlar›n› 50. ve 100 m. ye ç›kartan ça¤dafl dü-
zenlemelerde bunlar›n "tekrar edilmemesi" esas al›n-
m›flt›. Tasar› ise bu kural› kald›r›rken, "ça¤d›fl› kalm›fl"
uygulamalar› temel alan bir k›y› düzenini, "40 y›l geriye
gidilerek" Türkiye’ye yeniden getirmek niyetindedir. 

6-‹MAR PLANLARINI B‹LE YATIRIMCI
YAPACAK
Bütün bu talana ve tahribata dönük uygulamalar, hiç
de¤ilse "çevreye ve topluma karfl› sorumlu mimarl›k ve
flehircilik kurallar›"yla bir ölçüde bile olsa önlenebile-
cekken; tasar› bu olana¤› bile yok ediyor. 
Öngörülen talan kurallar›n› esas alacak imar planlar›n›n
yap›m›n› da "giriflimcilere" b›rakarak, kamusal ve mes-
leki denetimin gerçekleflmemesini sa¤l›yor…

7-YEREL YÖNET‹MLER DEVRE DIfiINDA;
Tasar›n›n, ça¤dafl çevre ve imar anlay›fl›n›n temel kural›
olan "yerel ve demokratik karar haklar›"n› da yok et-
mesi; tüm k›y›larda bu kanuna göre bafllayacak ya¤ma
uygulamalar› için belediyelerin, il özel idarelerinin ve
di¤er ilgili kurumlar›n denetim, müdahale ve engelleme
olanaklar›n› geçersiz k›lmas›; bunu sa¤lamak için de
tüm k›y›larda tek söz ve karar sahibinin "merkezi
hükümet" olmas›; ülkedeki tüm de¤erlerin "engelsiz
pazarlanmas›" politikalar›nda hangi düzeylere gelin-
di¤inin de aç›k göstergesi… 

SONUÇ OLARAK; 
Mimarlar Odas› da di¤er duyarl› kurum kurulufllar›n bu
tasar›ya tepkilerine kat›lmakta ve kamu yarar› ile ulusal
hak ve ç›karlar›m›z› savunan tüm kurumlarla birlikte
herkesi, tasar›n›n yasalaflmamas› yönünde  etkin tutum
almaya davet etmektedir…
Sayg›lar›m›zla

M‹MALAR ODASI
Merkez Yönetim Kurulu
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Yeni Yay›nlanan Yasa, Yönetmelik ve Genelgeler

RESM‹ GAZETE TAR‹H‹ SAYISI KONU

21 Mart 2006 Sal› 26115 YÖNETMEL‹K
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Peyzaj Mimarlar› 
Odas›ndan:
TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ PEYZAJ 
M‹MARLARI ODASI SERBEST PEYZAJ M‹MARLIK MÜfiAV‹RL‹K
H‹ZMETLER‹ UYGULAMA, MESLEK‹ DENET‹M, BÜROLARIN 
TESC‹L‹ VE ASGAR‹ ÜCRET YÖNETMEL‹⁄‹

23 Mart 2006 Perflembe 26117 TEBL‹⁄
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
YAPI MALZEMELER‹ YÖNETMEL‹⁄‹ (89/106/EEC) KAPSAMIN
DAK‹ MALZEMELER‹N TAB‹ OLACAKLARI UYGUNLUK TEY‹T 
S‹STEMLER‹ HAKKINDA TEBL‹⁄‹N DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹NE DA‹R 
TEBL‹⁄ (TEBL‹⁄ NO: Y‹G-15/2006-3)

28 Mart 2006 Sal› 26122 KANUN
YÜKSEK Ö⁄RET‹M KURUMLARI TEfiK‹LATI KANUNUNDA 
DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

31 Mart 2006 Cuma 26125 YÖNETMEL‹K
Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›ndan:
TÜRK YÜKSEKÖ⁄RET‹M KURUMLARI ARASINDA Ö⁄RENC‹ VE 
Ö⁄RET‹M ELEMANI DE⁄‹fi‹M‹NE ‹L‹fiK‹N YÖNETMEL‹K

31 Mart 2006 Cuma 26125 YÖNETMEL‹K
Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›ndan:
YURTDIfiI YÜKSEKÖ⁄RET‹M D‹PLOMALARI DENKL‹K 
YÖNETMEL‹⁄‹NDE DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R 
YÖNETMEL‹K

31 Mart 2006 Cuma 26125 YÖNETMEL‹K
Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›ndan:
YÜKSEKÖ⁄RET‹M KURULU M‹LL‹ KOM‹TELER YÖNETMEL‹⁄‹
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RESM‹ GAZETE TAR‹H‹ SAYISI KONU

1 Nisan 2006 Cumartesi 26126 YÖNETMEL‹K
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›ndan:
TÜRK‹YE BÜYÜK M‹LLET MECL‹S‹ BAfiKANLI⁄I B‹LG‹ ED‹NME
HAKKI UYGULAMA YÖNETMEL‹⁄‹

6 Nisan 2006 Perflembe 26131 TEBL‹⁄
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›ndan:
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMES‹ TEBL‹⁄‹
(TEBL‹⁄ NO: 2006/17)

8 Nisan 2006 Cumartesi 26133 KANUN
KUZEY ANKARA G‹R‹fi‹ KENTSEL DÖNÜfiÜM PROJES‹     
KANUNDA DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA ‹L‹fiK‹N KANUN

9 Nisan 2006  Pazar 26134 TEBL‹⁄
Maliye Bakanl›¤›ndan:
M‹LL‹ EMLAK GENEL TEBL‹⁄‹ (SIRA NO:303)

13 Nisan 2006 Perflembe - -
(Say›: B.09.0.Y‹G.0.15.00.07/1493 T.C. Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Yap› iflleri Genel 

Müdürlü¤ü:
YAPI DENET‹M‹

13 Nisan 2006 Perflembe 26138 YÖNETMEL‹K
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan:
F‹K‹R VE SANAT ESERLER‹N‹ ‹ÇEREN TAfiIYICI MATERYALLER
‹LE BU ESERLER‹N ÇO⁄ALTILMASINA YARAYAN TEKN‹K 
C‹HAZLARIN BEDELLER‹NDEN YAPILAN KES‹NT‹LER‹N        
KULLANIMINA ‹L‹fiK‹N USUL VE ESASLAR HAKKINDA 
YÖNETMEL‹K
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RESM‹ GAZETE TAR‹H‹ SAYISI KONU

13 Nisan 2006 Perflembe 26138 TEBL‹⁄
Maliye Bakanl›¤›ndan:
M‹LL‹ EMLAK GENEL TEBL‹⁄‹ (SIRA NO: 304)

14 Nisan 2006  Cuma 26134 YÖNETMEL‹K
Baflbakanl›ktan:
KUZEY ANKARA G‹R‹fi‹ KENTSEL DÖNÜfiÜM PROJES‹ 
YÖNETMEL‹⁄‹

15 Nisan 2006 Cumartesi 26140 TEBL‹⁄
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan: 
M‹MARLIK VE MÜHEND‹SL‹K H‹ZMET BEDELLER‹N‹N 
HESABINDA KULLANILACAK 2006 YILI YAPI YAKLAfiIK B‹R‹M 
MAL‹YETLER‹ HAKKINDA TEBL‹⁄DE DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA
‹L‹fiK‹N TEBL‹⁄

19 Nisan 2006 Çarflamba 26144 GENELGE
Baflbakanl›ktan: 
KAMU SERT‹F‹KASYON H‹ZMETLER‹NE ‹L‹fiK‹N USUL VE 
ESASLAR

22 Nisan 2006 Cumartesi 26147 YÖNETMEL‹KLER
Devlet Bakanl›¤›ndan:
YAPILARDA ÖZÜRLÜLER‹N KULLANIMINA YÖNEL‹KPROJE 
TAD‹L‹ KOM‹SYONLARI TEfiK‹L‹, ÇALIfiMA USUL VE ESASLAR 
HAKKINDA YÖNETMEL‹K

22 Nisan 2006 Cumartesi 26147 YÖNETMEL‹KLER
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan: 
OTOPARK YÖNETMEL‹⁄‹NDE DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R 
YÖNETMEL‹K
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12/3/2006 tarihli ve 26106 say›l› Resmî Ga-
zete’de yay›mlanan Mimarl›k ve Mühendislik
Hizmet Bedellerinin Hesab›nda Kullan›lacak
2006 Y›l› Yap› Yaklafl›k Birim Maliyetleri Hak-
k›nda Tebli¤in IV. S›n›f A Grubu Yap›lar k›sm›-
na afla¤›daki yap›lar ilave edilmifltir.
• Yüksek okullar ve e¤itim enstitüleri
• Apartman tipi konutlar (Bina yüksekli¤i
21,50 m’yi aflan, asansörlü ve/veya kalori-
ferli)

TEBL‹⁄

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan;

Mimarl›k ve Mühendislik
Hizmet Bedellerinin

Hesab›nda Kullan›lacak
2006 Y›l› Yap› Yaklafl›k

Birim Maliyetleri
Hakk›nda Tebli¤de

De¤ifliklik Yap›lmas›na
‹liflkin Tebli¤

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

Mimarlar Odas›
Üyelerine Ferdi
Kaza Sigortas›

Yapt›r›yor

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



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 22

Yeni Yay›nlanan Yönetmelik

BAYINDIRLIK VE ‹SKAN BAKANLI⁄I’NDAN

Otopark Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik

MADDE 1- 1/7/1993 tarihli ve 21624 say›l› Resmi Ga-
zete'de yay›mlanan Otopark Yönetmeli¤inin 4 üncü
maddesinin birinci f›kras›n›n (f) bendinin ikinci paragra-
f›ndan sonra gelmek üzere afla¤›daki üçüncü paragraf
eklenmifltir:

"Otopark bedeli al›nan parsellerin otopark ihtiyac›n›n
belediye veya valilikçe karfl›lanmas› zorunludur. Oto-
park ihtiyac› parselinde karfl›lanamayan ve idaresince
‹mar Kanununun 37 nci maddesine göre otopark tesis
edilemeyen alanlarda otopark bedelinin arsa pay› hariç
%25'i yap› ruhsat›n›n verilmesi s›ras›nda nakden, kalan
%75'i ve arsa pay› ise belediyesince veya il özel idare-
since parselin otopark ihtiyac› karfl›land›ktan en geç
doksan gün sonra o y›la ait miktarlara göre de¤erlendi-
rilerek tahsil edilir. Yap› ruhsat› düzenleme aflamas›nda
ödemelere iliflkin taahhütname al›n›r ve tapu kütü¤üne
buhususta flerh düflülür. Plans›z alanlarda otopark›n
parselinde veya yap›da karfl›lanmas› zorunludur."

MADDE 2- Ayn› Yönetmeli¤in 4 üncü maddesinin birin-
ci f›kras›n›n (j) bendi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
"j) Belediyelere veya valiliklere bu Yönetmelik ile tespit
yetkisi verilen hususlarda, belediye meclisi veya il genel
meclisi kararlar› al›nmayan veya eksik al›nan konularda
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›nca yay›mlanan Tebli¤ hü-
kümlerine uyulur." 

MADDE 3- Ayn› Yönetmeli¤in 5 inci maddesi afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir:

“MADDE 5- Otopark aranmas› gereken kullan›mlar ve
miktarlar› afla¤›da yer almaktad›r;
a) Yerleflim alanlar›nda otopark aranmas› gereken kul-
lan›m çeflitleri ve bunlara ait en az otopark miktarlar›:

Pazar alan› için, en az 1 otopark yeri ayr›l›r. Otopark mik-
tar›n›n, engellilere ayr›lanlar da dahil araç park yerleri-
nin, varsa parsel s›n›r›ndan itibaren otopark rampas›-
n›n, trafik ak›fl›n›n  ve tesis kapasitesinin yap›n›n onay-
l› mimari projesinde say›sal de¤erleri ile birlikte belirtil-
mesi zorunludur. Otopark rampas› hiçbir koflulda parsel
s›n›r› d›fl›ndan bafllat›lamaz. Otopark rampas›n›n yap›
yaklaflma s›n›r› içinden bafllat›labilmesi için imar plan›
karar› al›nmas› ve rampa projelerinin haz›rlanmas› zo-
runludur.
Ancak, belirlenen otopark miktarlar› yöre ihtiyaçlar› göz

Kullan›m Çeflitleri      Miktarlar›

1- Meskenler                                     3 daire için
2- Ticari amaçl› yap›lar ve büro binalar›  50 m2.ye kadar
3- Konaklama tesisleri
Oteller                                      5 oda için
Moteller                                               oda say›s›n›n %80'i kadar
Hosteller 5 oda için
Tatil Köyleri                                4 oda için
Apart Oteller                               2 ünite için
Pansiyonlar                                  4 oda için
Termal Tesisler                              4 oda için
Kampingler                                   1 ünite için
K›rsal Turizm Tesisleri                      4 ünite için
Di¤erleri                                    75 m2.ye kadar
4- Yeme, içme, e¤lence tesisleri             50 m2.ye kadar
5- Sosyal kültürel ve spor tesisleri         30 oturma yeri için
6- Kongre ve sergi merkezleri               kapasitesinin %5'i oran›nda
7- E¤itim Tesisleri                          400 m2.ye kadar
8- Sa¤l›k Yap›lar›                           125 m2.ye kadar
9- ‹badet yerleri                            300 m2.ye kadar
10- Kamu kurum ve kurulufllar›             100 m2.ye kadar
11- Sanayi depolama ve toptan ticaret   200 m2.ye kadar
12- Küçük sanayi                             125 m2.ye kadar
13- Semt pazar›                              100 m2.ye kadar 
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önünde bulundurularak be- lediye ve mücavir alan s›n›r-
lar› içinde belediye meclislerince, d›fl›nda il genel mec-
lislerince art›r›labilir.
Otopark say›s›, aç›k tesislerde parsel alan› üzerinden,
di¤er yap›larda ise emsal hesab›na konu alan üzerinden
belirlenir.
b) Bu maddenin (a) bendinde  say›lan  kullan›m çeflitle-
rinin alt türleri ve bunlarla  ilgili otopark miktarlar› bele-
diye ve mücavir alan s›n›rlar› içinde belediye meclisleri,
d›fl›nda il genel meclisleri taraf›ndan belirlenir."

MADDE 4- Ayn› Yönetmeli¤in 7 nci maddesinin ikinci f›k-
ras›ndan sonra gelmek üzere afla¤›daki iki f›kra eklen-
mifltir:
"Otopark Yönetmeli¤ine uygun olarak infla edilen mev-
cut binalarda veya ba¤›ms›z bölümlerde yap›lmak isteni-
len, sadece kullan›m amac›na yönelik olanlar da dahil
ruhsata tabi tüm de¤ifliklik ve ilaveler, otopark aranma-
s›n› gerektirecek nitelik ve büyüklükte ise, otopark tesi-
si aran›r. Parselinde veya yap›da karfl›lanamayanlar için
Yönetmeli¤e uygun olarak otopark bedeli istenir.
Otopark Yönetmeli¤i kapsam›nda infla edilen mevcut bi-
nalar›n iç bünyesinde yap›lan, otopark say›s›n› de¤ifltir-
meyen tadilatlarda otopark tesisi ve bedeli istenmez.
Bu husus ruhsat eki onayl› mimari projesine ilgili ba¤›m-
s›z bölümlerde belirtilerek ifllenir.
Daha önce Otopark Yönetmeli¤i kapsam›nda olmayan
yap›larda veya ba¤›ms›z bölümlerinde kullan›m amac›na
yönelik olanlar da dahil ruhsata tabi tüm de¤ifliklik ve
ilavelerde, otopark tesisi aran›r. Parselinde veya yap›da
otopark tesisi mümkün olmad›¤› takdirde Yönetmeli¤e
uygun olarak otopark bedeli istenir. Bu husus ruhsat eki
onayl› mimari projesine, ilgili ba¤›ms›z bölümlerde belir-
tilerek ifllenir."

MADDE 5- Ayn› Yönetmeli¤in 10 uncu maddesinin birin-
ci ve ikinci  f›kralar› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir:
"Otopark bedelinin hesab›nda, 4 üncü maddenin (d)
bendinde belirtilen birim park alanlar› ile 5 inci madde-
de belirtilen otopark say›s› esas al›n›r.
Otopark  bedellerinin  tahakkuk  ve tahsil  esaslar› Yö-

netmelik ve Tebli¤ hükümleri de dikkate al›narak beledi-
ye meclisleri veya il genel meclisleri taraf›ndan belirle-
nir."

MADDE 6- Ayn› Yönetmeli¤in 15 inci maddesinin ikinci
f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir:
"Bu Yönetmelik ile belediye ve mücavir alan s›n›rlar›
içinde belediye meclisine, belediye encümenine ve be-
lediye baflkanl›¤›na verilen yetkiler, belediye mücavir
alan s›n›rlar› d›fl›nda valilik görev alan›nda kalan alanlar-
da, il genel meclisi, il encümeni ve il özel idareleri tara-
f›ndan kullan›l›r."

MADDE 7- Ayn› Yönetmeli¤in Geçici 3 üncü maddesi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“GEÇ‹C‹ MADDE 3- Belediye veya valilikler, imar plan› s›-
n›rlar› içerisinde kalan alanlardaki yerleflmenin projeksi-
yon nüfusunun otopark ihtiyac› ile otopark ihtiyac› ken-
di içinde karfl›lanamayan parsellerin otopark ihtiyac›n›
tespit ederek, bu ihtiyac›n karfl›lanmas› amac›yla bölge
otopark alan› oluflturmaya yönelik imar plan› revizyonla-
r›n› veya de¤iflikliklerini en geç iki y›l içinde yaparlar.
Planlar›n yürürlü¤e girmesinden en geç üç ay içinde  bu
plan› tatbik etmek üzere befl y›ll›k imar program›n› haz›r-
layarak bu süre içerisinde uygularlar.”

MADDE 8- Ayn› Yönetmeli¤in Geçici 6 nc› maddesi afla-
¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"GEÇ‹C‹ MADDE 6- Belediyeler ve valilikler, Yönetmelik-
le kendilerine tespit yetkisi verilen konularla ilgili esas-
lar›, daha önce ayn› konuda karar alm›fl olsalar dahi, al-
t› ay içinde Belediye Meclis Karar› veya ‹l Genel Meclisi
karar› alarak belirler. Karar al›n›ncaya kadar Bakanl›kça
ç›kar›lan Tebli¤ hükümlerine uyulur."

MADDE 9- Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e gi-
rer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Bay›nd›rl›k ve ‹s-
kan Bakan› yürütür.
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Zaha Hadid Konferansa Kat›lamad›
31 Mart 2006 Cuma günü Mi-
marlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin
‹ZFAfi ile birlikte düzenleyecegi
Mart etkinliklerinden Zaha Ha-
did Konferans› gerçekleflmemifl-
tir. 
Hadid, rahats›zl›¤› nedeniyle
konferansa kat›lamayaca¤›n› bil-
dirmiflti.

Yar›flman›n XXII UIA ‹stanbul Kongresi’ndeki tan›t›m› : 3-7 Temmuz  2005
Yar›flman›n ilan› : 1   fiubat     2006
Yar›flma Dokümanlar›n›n ‹nternet Sitesinde Yay›nlanmas› : 6   Mart       2006
‹nternet üzerinden kay›t ve proje tesliminin bafllama tarihi : 4   May›s     2006 (16:00 GMT)
‹nternet üzerinden kay›t ve proje tesliminin bitifl tarihi : 12 May›s     2006 (16:00 GMT)
Ulusal jüri de¤erlendirmelerinin CNAPPC (ana merkeze) teslimi : 29 May›s     2006 (14:00 GMT)
Uluslararas› Jüri de¤erlendirmesinin bafllama tarihi : 5   Haziran   2006 (12:00 GMT) 
Uluslararas› Jüri de¤erlendirmesinin bitifl tarihi : 12 Haziran   2006 (12:00 GMT)
Yar›flma sonuçlar›n›n internet adresinden aç›klanmas› :  Haziran   2006

Yeni Yar›flma Takvimi

UIA Türkiye Ulusal Kesimi Yar›flma Sekretaryas›
Derin ‹nan, Mimarlar Odas› Genel Merkezi  

e-mail: derin@mo.org.tr

UIA Yar›flma Sekretaryas›
e-mail: info@celebcities2.org  

www.celebcities2.org

Bilgi ‹çin

Yaflas›n Kentler
Yar›flmas› 2 
(Celebration of Cities)

‹çin Kay›t ve Teslim
Süresi Uzat›ld›!!...

Teslim ve Kay›t Tarihi 4 - 12 May›s 2006 
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Geliflmifl ülkelerde kamu yarar› aç›s›ndan üç temel mes-
lekten biri kabul edilen (di¤erleri hukuk ve t›p) mimarl›k,
Türkiye’nin gündeminde hak etti¤i konumda de¤ildir. Mi-
marl›¤›n d›flar›dan nas›l alg›land›¤› sorusuna odaklanan
Kongre’ye meslek d›fl›ndan kat›lanlar›n yorumlar›nda
özellikle ça¤dafl mimarl›¤a iliflkin bilgi birikimi ve duyar-
l›l›kta yetersizlikler saptanmas›na karfl›n, d›flar›dakilerin
ilgi ve birikiminin ço¤unlukla "tarihi binalarla" s›n›rl› ol-
du¤u ortaya ç›km›flt›r. Oysa mimarl›k geçmifl, bugün ve
gelecek için süreklilik ortaya koyar, bu yönde toplumsal
benimseme ve tepki ça¤dafl olman›n da önemli bir gös-
tergesidir. Türkiye kent toplumlar› bu ça¤dafllaflma süre-
cinden halen uzak bir yörünge çizmektedir.

Öte yandan, medya arac›l›¤›yla pompalanan "panay›r mi-
marisi"nin de (Kaliforniya evleri, Kremlin oteli vb.) top-
lum taraf›ndan benimsendi¤i, toplumsal yaflam biçimi-
mizin de önemli bir ere¤i haline dönüfltü¤ü, Kongre sü-
recinde ortaya ç›km›flt›r.Geleneksel ya da ça¤dafl her iki
türün de sahteleri toplum taraf›ndan giderek daha çok
benimsenmekte ve taklitler mimarlar taraf›ndan da so-
rumsuzca uygulanabilmektedir.Tüm bunlara karfl›n, mi-
marl›k kültüründe kal›c› ve de¤erli olan, her iki türün de
sahicileridir.Bu do¤rultudaki örneklerin topluma sunul-
mas› ve savunulmas›nda mimarl›k ortam›n›n yetersiz
kald›¤› da Kongre’nin tespitlerinden biridir.

Mimarlar›n "çeflitlilik" ad›na geçmifl ‘arketip’lere s›k› s›-
k›ya ba¤lanmalar› ve sahtelerini yaratmalar› mesle¤imi-
zin "etik" anlam›ndaki "ritüellerini" de sarsmaktad›r.
Mesle¤imizin uygulama alan›nda sözüm ona "çeflitlilik"
ad›na ortaya ç›kan ürünlerdeki yetersizliklerde mimarlar
kadar mimarl›k meslek örgütlerinin ve mimarl›k e¤itimi
veren kurumlar›n da önemli pay› oldu¤u aç›kt›r. Ancak,
Türkiye’de mimarl›k ortam›n› yönlendiren merkezi ve ye-
rel yönetimler ile ilkö¤retim düzeyinden bafllayarak, "mi-
marl›k kültürünün" topluma kazand›r›lmas› konusunda il-
gili kurumlar taraf›ndan da yeterli duyarl›l›k gösterilme-
mektedir.

Mimarl›¤›n "ürün" ya da "süreç" temelli de¤erlendirme-

XVIII.Yap› ve Yaflam Kongresi "Mimarl›¤a Bak›fl"
Sonuç Bildirgesi

sinde mesleki örgütler ile e¤itim kurumlar›ndaki organi-
zasyon ve hukuksal yetersizlikler de ülkemizde mesle¤i-
mizin kronik bir sorunudur. Mimarl›kta bina kalitesinin
ölçülmesiyle ilgili olarak mimar›n mesle¤i icra yönünde-
ki rol, ritüel ve etiketiyle ilgili strateji ve "k›s›tlar›n" bu-
lunmamas› da "mesleki elefltiri" olgusunun temellerini
kuvvetlendirmemektedir. Mimarl›k mesle¤i ürün ve süre-
ce yönelik standartlara ihtiyac› oldu¤u gibi, bu standart-
lar›n gerisinde yöresel ve evrensel etik kurallara da sa-
hip olmal›d›r.

Bugün kent insan› medya ile pompalanan ticari bir dün-
yada sürekli bir de¤er bombard›man› alt›ndad›r. Toplum-
sal de¤iflime koflut olarak kent insan› bugün daha yaln›z-
d›r. Çevresindeki de¤erler de¤iflmekte, bunlar sürekli bir
biçimde reklam ve pazarlama firmalar›n›n sundu¤u, do-
layl› yönden empoze etti¤i de¤erler flekline bürünmekte-
dir. Kent insan› ticari de¤erler ile mekan tüketimi aras›-
na s›k›flm›flt›r. Bugün  kent mimar›n›n karfl›s›ndaki kulla-
n›c›-tüketici profili de bu yöndedir. Kullan›c›n›n mekansal
benimseme, toplumun mekansal ve kültürel benimseme
olgular› kaygan bir zeminde oluflmakta, bu anlamda da
ülkedeki mimarl›k kültürü do¤al ve sa¤l›kl› de¤iflim tren-
dini yakalayamamaktad›r.

Türkiye mimarl›¤›nda, mimar ile halk aras›ndaki kopuk-
luk, meslek insan›n›n profili ile toplumsal benimseme ve
de¤erler aras›ndaki uçurum art›k arkaik bir tart›flma ol-
mas›na karfl›n, bu Kongre’de ortaya ç›kan bir sorundur.
‹lkö¤retimden üniversiteye kadar tüm e¤itim kurumlar›n-
da mimarl›k mesle¤inin tan›t›m›n›n yap›lmas› kaç›n›lmaz
bir strateji olarak ortaya ç›km›flt›r.Öte yandan gerek k›r-
sal gerekse kentsel ölçekte halk ile mimarl›k mesle¤inin
bar›flmas› için olas› stratejilerin de¤erlendirilmesi gerek-
ti¤i kongrede ortaya ç›kan ana temalardan birisi olmufl-
tur. Fiziksel çevrelerdeki yaflam kalitesinin artt›r›lmas›n-
da yerel ve ulusal medyan›n yeterli sorumluluk almad›¤›,
ancak halk›n mimarl›k mesle¤iyle bar›flmas› sürecinde
medyan›n önemli bir rol üstlenebilece¤i Kongre’de vur-
gulanm›flt›r.
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‹zmir Konak Belediyesi
UZUNDERE Rekreasyon
Vadisi Proje Yar›flmas›
Sonuçland›

Ödül

‹zmir Konak Belediyesi taraf›ndan kentin güney
aks›nda, Çeflme-Ayd›n otoyolunun kuzey k›sm›nda
ve Uzundere bölgesine isabet eden alanda düzen-
lenen "Uzundere Rekreasyon Vadisi Proje
Yar›flmas›" jüri çal›flmalar› tamamlanm›fl ve ödül
alan projeler belirlenmifltir. 

Kemal Özgür (peyzaj mimar›)
O¤uz Ayo¤lu (peyzaj mimar›)
Mustafa fiahin (mimar)

1.ÖDÜL

Ö D Ü L L E R
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2.ÖDÜL
Murat Bektafl (peyzaj mimar›)
Bu¤ra Gökçe (y. flehir planc›s›)
Ahmet Özer Karaaslan (mimar)

Bilgen Boyac›o¤lu (mimar)
Cem Muyan (mimar)
Yenal Akgün (mimar)

3.ÖDÜL
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M A N S ‹ Y O N L A R

Nimet Ayd›n (y.mimar)

Yard›mc›lar: 
Mevlüde Gervan (mimar)
Sevgi Düzgün (peyzaj mimar›)
Ali Düzda¤ (mimar)
Seda Ayd›n (mimar)
Gülcan Kaya (mimar)
Burcu Poyrazo¤lu (mimar)
Mehmet Alt›nkulaç (mimar)
Kumru Alpayd›n (mimar)
Tu¤rul Büyükköken (mimar)

1.Mansiyon

2.Mansiyon
Selami Demiralp      (peyzaj mimar›)
Burak Özdöver (mimar)

Yard›mc›: 
Cem H. Türkel (peyzaj mimar›)



Can Kaya (y.mimar)
Erdem Y›ld›r›m (mimar)
Ifl›n Can (mimar)
S. Bahar Duramaz (mimar, kentsel tasar›mc›)
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3.Mansiyon

4.Mansiyon

5.Mansiyon

Ümit Yücel (y.mimar)
Çi¤dem Yücel (y.mimar)
Gülsayan Atanur (Dr, peyzaj mimar›)
Asl› Dural (flehir planc›s›)

Yard›mc›: 
Ahmet Muharrem

Yard›mc›lar: 
Ufuk Ergun (y.mimar)
Selen Adanur (peyzaj mimar›)
Yasemin Tekmen (endüstriyel tasar›mc›)
Tu¤ba Çak›ro¤lu (mimar)

Sunay Erdem (peyzaj mimar›)
Günay Erdem (mimar)

Dan›flmanlar:
Serpil Öztekin (peyzaj mimar›)
P›nar Özy›lmaz (peyzaj mimar›)
Yeliz Kahya (peyzaj mimar›)
Mehmet Naz›m Özer (flehir planc›s›)

Yard›mc›lar: 
Nihat Eyce (ö¤renci)
fiafak Gökçe (peyzaj mimar›)
Sevil Kahveci (peyzaj mimar›)
Engin Esen (ö¤renci)



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 30

RES‹M SERG‹S‹

Ayflegül YEfi‹LN‹L
“KUTSAL 1001 GECE HAYVANLARI” 
Resim Sergisi
ADNAN FRANKO SANAT GALER‹S‹ 

FOTO⁄RAF SERG‹S‹

Ayten YÜKSEKÜLKÜ
“DO⁄A VE M‹MAR‹” Foto¤raf Sergisi
ART GALLERY&STUDIO AN

Kültür Sanat Etkinlikleri

Not: Engelli Çocuklar Yarar›na Düzenlenmifltir

FOTO⁄RAF SERG‹S‹

Hamdi MENG‹
“DO⁄A’NIN G‹ZL‹ HAZ‹NELER‹”
Foto¤raf Sergisi
DEÜ REKTÖRLÜ⁄Ü DESEM SALONLARI
FUAYELER‹

KONGRE ve FUAR

6.Uluslararas› Ayd›nlatma
Kongresi ve Interlight ‹stanbul
Fuar›

CNR Fuar merkesi, ‹stanbul

9 May›s - 3 Haziran

26 Nisan- 22 May›s 2006

1 - 7 May›s 2006

24 - 25 A¤ustos 2006

4 -14 MAYIS

Erol EVG‹N

Sergi Aç›l›fl :4 May›s 2006 Perflembe
Saat :18.00

Düzenleyen: Platform ‹zmim

Yer:‹zmir Resim Heykel Müzesi

“M‹RAS”

Resim Sergisi
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Sevgili Üyemiz, Sizlerle daha kolay ve
etkin iletiflim kurabilmemiz, 

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

Daha h›zl› haberdar olabilmeniz için;

TMMOB Ö¤renci Üye Kurultay› 2005                    TMMOB 

Uluslar aras› ekolojik yap› tasar›mlar› ve malzemeleri
semineri Mimarlar Odas› Antalya fib
Mesleki denetime yönelik yönetmelik ve flartnameler

TMMOB Mimarlar Odas›

Mimarl›k Araflt›rmalar› (Özetler) Mimarl›k Vakf› Enstitüsü

Maz›da¤› ve Fosfat Gerçe¤i Raporu TMMOB

TMMOB Mimarlar Odas› 39. Dönem Çal›flma Raporu
(2004-2006)

Tecrit Yaflayanlar anlat›yor  Selami Kurnaz

Tecrit ve Tecrite Karfl› Mücadele Sempozyumu: Belgeler,
Konuflmalar                                    Tutuklu Aileleri Bülteni

Çevre Düzeni Plan›na Do¤ru Mimarlar Odas› Antalya fiubesi

Mesleki denetime yönelik yönetmelik ve flartnameler
TMMOB Mimarlar Odas›

Mimarl›k E¤itiminde Uluslararas› Boyutlar
TMMOB Mimarlar Odas›

e-posta 
adresinizi

ve
cep telefonu numaran›z› 

Lütfen fiubemize bildiriniz.

Güncellenmifl Yasa
ve Yönetmelikler
yay›n›m›z ç›km›flt›r

2006 y›l› aidat›n› ödemifl olan 
üyelerimiz, “Yasa ve Yönetmelikler”

yay›n›m›z›  flubemizden ücretsiz
edinebilirler.

fiube Kütüphanemize 
Yeni Gelen Yay›nlar
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KRED‹ KARTI ‹LE A‹DAT ÖDEME FORMU
Ad› ve Soyad› : 

Oda Sicil No :                                                         Do¤um Tarihi :

Adres :

Posta Kodu :                                                           ‹l : 

Telefon no :                                                     Faks no : 

e-posta : 

Toplam aidat miktar› :                                                 YTL.

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

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

Kart No: Güvenlik Kodu:

Son Kullanma Tarihi:

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

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

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

Yay›n Yeri: 1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R
Tel: (0.232) 463 66 25 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr • http://www.izmimod.org.tr
SAYI : 2006/2 Bask› Tarihi: 25/04/2006
Bask›: TÜKELMAT A.fi. (0.232) 461 96 42


