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Gündem

fiube Meclisi Toplant›s›nda 
“‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›” Aktar›ld›

Mimarlar Odas› ‹zmir
fiube Meclisi, 8. top-
lant›s›n› 27 Ocak 2007
Cumartesi günü "‹zmir
Kentsel Bölge Naz›m
‹mar Plan›" gündemiyle
gerçeklefltirdi. 

‹zmir Büyükflehir Bele-
diyesi Genel Sekreter
Yard›mc›s› Mimar Ha-

san Topal taraf›ndan, 1925 Danger Plan› ile bafllayan ve
sonras›nda Prost, 1948 Le Corbusier, 1955 Aru ve son
dönemlerde göçün etkisiyle artan nüfus etkilerinin de¤er-
lendirildi¤i 1973 ve 1989 planlar› ile ‹zmir kenti planlama
tarihi özetlendi. 

Hasan Topal, Naz›m Plan çal›flma s›n›r›n›n, ‹zmir Büyük-
flehir Belediyesi alanlar› ile kuzeyde Çandarl›, do¤uda Tur-
gutlu, bat›da Çeflme ve Karaburun ilçelerini bar›nd›ran bir
alan› kapsad›¤›n› aktard› ve plan›n genel strüktürünü, ye-
flil bir kuflakla s›n›rland›r›lm›fl merkez kent ve çevresinde-
ki alt yörelerin oluflturdu¤unu belirtti. 

Alt yörelerin; kuzeyde Alia¤a, do¤uda Kemalpafla, güney-
de Torbal›, bat›da ise Urla merkezli dört kentsel geliflme
alan› ile Tahtal› Baraj› koruma amaçl› alt yöresinden olufl-
tu¤u bilgisi verildikten sonra, bu yöreler detayl› olarak ele
al›nd›. ‹zmir gündeminde genifl yer bulan Expo 2015 için
‹YTE Kampus alan›n›n önerildi¤i de toplant›da aktar›ld›. 

Hasan Topal, ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› sunu-
flunun ard›ndan, Kültürpark yeralt› otopark› üzerine de bir
sunufl yapt›. Dünyan›n birçok yerinden bu tür uygulamala-
r›n da gösterildi¤i toplant› yo¤un bir kat›l›mla gerçekleflti.
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Bas›n Aç›klamas›

Bir süredir Hükümetin teklifi olarak TBMM komisyonla-
r›nda görüflülmekte olan "Dönüflüm Alanlar› Hakk›nda
Kanun Tasar›s›" Mimarlar Odas› gündeminde birçok yö-
nüyle de¤erlendirilmektedir. 

Ekte sunulan Mimarl›k ve Planlama Komitemizin, mi-
marl›k ve kentsel planlama ilkeleri ve hedefleri aç›s›n-
dan yapt›¤› saptamalar ve bu saptamalara ba¤l› sonuç-
lara bak›ld›¤›nda; kanun tasar›s›n›n sadece kentsel ye-
nileme ya da "dönüflüm" konular›ndaki teknik ve ku-
rumsal haz›rl›klarla s›n›rl› bir ifllev üstlenmedi¤i anlafl›l-
maktad›r. Daha da ötesi, kamu yarar›na öncelik veren
genel imar hukukumuz ile yine kamusal alandaki devle-
te ait toplumsal yükümlülükler bak›m›ndan da adeta ye-
ni bir yap›lanma öngörülmektedir. Bu çerçevede Mimar-
lar Odas› 40. Dönem Merkez Yönetim Kurulu afla¤›daki
aç›klamay› yapmaya gerek duymufltur.

Kentsel Dönüflüm, Küreselleflme Sürecinin
Kentlere Bak›fl›n› Simgeliyor!

Son y›llarda, dünya kenti slogan›yla, baflta ‹stanbul ol-
mak üzere birçok büyükflehir belediyesinin, uluslararas›
emlak pazar›na yönelik projeler üretmeye bafllad›¤›n›
görmekteyiz. "Kentsel Dönüflüm" projeleri olarak sunu-
lan bu projelerle, aç›kça yüzer gezer dünya sermayesini
kentlere çekmek amaçlanmakta; kentler bu anlamda
birbirleriyle yar›flt›r›lmaktad›r. Haydarpafla, Galataport
vb. bu proje örneklerinin en bilinenleridir.

Kentin eskimifl, ancak de¤erli olan sanayi alanlar›n›, ta-
rihsel dokusunu, gecekondu bölgelerini, afet tehdidi de

bahane edilerek küresel finans güçlerinin yönlendirdi¤i
bir emlak gelifltirme sürecine dönüfltüren bu projelerin,
üretti¤i insans›z ve kimliksiz mekanlarla, kentin sorun-
lar›n› çözmekten çok, sorunlar› art›rd›¤› ya da art›raca¤›
anlafl›lmaktad›r. Yaflayanlar›n tasfiyesini ve mülklerin
h›zla el de¤ifltirmesini öngören bu yaklafl›m, ayr›ca ye-
rel ya¤ma güçlerinin de kat›l›m›yla yeni yoksullaflma-
zenginleflme biçiminin de kayna¤› haline getirilmek is-
tenmektedir.

Bu anlamda fiziksel bir de¤iflim arac› olmaktan çok,
sosyo-ekonomik boyutuyla da irdelenmesi gereken bu
kavram, ayn› zamanda kalk›nma-geliflme politikalar› var-
say›mlar› aç›s›ndan da uzun vadeli olarak de¤erlendiril-
mek durumundad›r.

Bu süreci hukukilefltirmek üzere haz›rland›¤› anlafl›lan
"Dönüflüm Alanlar› Hakk›nda Kanun Tasar›s›" bu an-
lamda kentlerimizin (ülkemizin) de¤erlerinin yok olmas›-
na, yabanc›laflt›r›lmas›na neden olabilecek bir varl›ks›z-
laflt›rma süreci öngörmektedir. Bir organize sorumsuz-
luk belgesi olarak gündemden ç›kar›lmas› gereken bu
tasar›ya iliflkin de¤erlendirmelerimiz afla¤›dad›r: 

1. ‹mar Suçlar› Aklan›yor: Kentsel alanlardaki mevcut
yap›lar›n yasal olup olmad›klar›na bak›lmaks›z›n; yasa-
lar karfl›s›nda suç unsuru oluflturup oluflturmad›klar›
önemsenmeden, kentsel yenileme ya da dönüflüm sü-
recinde bunlar›n tümünün "imar ve tapu hakk› elde et-
mifl" say›lmalar›, tasar›n›n "imar aff›" anlam›na gelme-
sinin ötesinde, hukuk devleti anlay›fl›nda ciddi tart›flma-
lar yaratacak bir yaklafl›md›r.

"Dönüflüm Alanlar› Hakk›nda Kanun Tasar›s›"
Ülkemizin Varl›ks›zlaflt›r›lma Politikas›na Yönelik
Organize Sorumsuzluk Belgesidir!...
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2. Kamusal Denetim Kalk›yor: Uygulamalar›n gecikme-
den gerçekleflmesi ad›na, koruma kurullar›, yetkili di¤er
organlar, kamu denetiminden sorumlu kurumlar ve bun-
larla ilgili yasalar›n ifllevsiz k›l›narak, imar alan›nda ade-
ta yasalar üstü bir keyfili¤i bafllatabilecek denetimsizli-
¤in öngörülmesi de Anayasal sorumluluklar›n gere¤ini
yerine getirmeye engel oluflturacak düzeydedir. 

3. Yetkilerin Keyfi Kullan›m›na Olanak Sa¤lan›yor: Bu
denetimsiz ortam içinde, bir çok belediyenin gerek ekip-
man olarak, gerekse konumlar› aç›s›ndan asla tek bafl-
lar›na yeterli olamayacaklar› ve mülkiyet haklar›ndan
yap›laflma oranlar›n›n tespitine kadar imar alan›ndaki
en hassas konularda tam bir karar özgürlü¤üne ba¤l›
yetkilendirilmeleri de kentleflme dengelerinde yeni ve
giderilmez sorunlar yaratabilecektir. 

4. Bilime ve Kamu Yarar›na Ayk›r› Kullan›m Kararlar›
Art›yor: Ülkemiz kentleflmesinde öncelikli sorunlar ara-
s›nda bulunan, imar yetkilerinin bilime ve kamu yarar›-
na ayk›r› dengesiz kullan›m›n› gidermek yerine, bu
olumsuz süreci daha da h›zland›r›p plans›zl›¤› yayg›nlafl-
t›rabilecek bu yaklafl›m›n, sadece bu tasar›da de¤il,
imar ve yerleflimlerle ilgili tüm düzenlemelerde art›k ke-
sin olarak terk edilmesi gerekmektedir. 

5. Yerel Demokrasi Ad›na Ç›karlar Kollan›yor: Baflta
sitler, ormanlar, havzalar ve bunlar›n mücaviri alanlar
olmak üzere, toplum ve gelecek kuflaklar ad›na korun-
malar› gereken ve bu yükümlülü¤ün de merkezi yönetim
denetiminde yaflama geçirilmesi zorunlu alanlarda bile
tasar›yla sa¤lanan imar serbestli¤i, yerel demokrasi
ad›na ulusal zenginliklerin dar çevrelerdeki siyasetler
ve ç›karlar elinde daha da tahribat›na neden olabilecek-
tir. 

6. Halka Ait Kamusal Güç Özel Giriflime Terk Ediliyor:
Bunlar›n yan› s›ra, yine tasar›yla, temelde halka ait ka-
musal gücün, kamu yarar›na olmayan özel giriflimlerin
ç›karlar›na kullan›lmas›n›n ve kamu olanaklar›yla özel

yat›r›m organizasyonlar›na ayr›cal›kl› imar ve düzenleme
olanaklar› sa¤lanmas›n›n önü aç›lmaktad›r. 

7. Yat›r›mc›lara Ayr›cal›kl› Teflvik Öngörülüyor: Tasar›-
daki yaklafl›mla, kamu-özel iflbirli¤i bile denemeyecek
olan ve yerel yönetimlerin özel firmalara yeni inflaat
alanlar›n› "mülkiyet ve yap›laflma koflullar›na ba¤l› en-
gellerden ar›nd›r›lm›fl olarak sunma" anlam›na gelen bu
düzenleme, genelde ülkenin Anayasal ve temel hukuk
ilkelerine ba¤l› sosyal ve ekonomik düzeni aç›s›ndan da
tart›flmal› bir imar politikas›n› tan›mlamaktad›r. 

8. Kentsel Dönüflüm Her Soruna Çözüm Olarak Sunu-
luyor: Kentsel alanlarda yeni düzenlemelere iliflkin ka-
mu müdahaleleri ancak kamu yarar› için gerçeklefltiril-
melidir. Söz konusu tasar› ise uygulama gerekçeleri ve
öncelikli alanlar konusunda bile herhangi bir tan›mlama
ya da yönlendirmeye gitmeden; kentsel dönüflümün her
yerde, her zaman ve her türlü amaçla yaflama geçiril-
mesini sa¤layacak genifl kapsaml› yetkilendirmeler
içermektedir. 

‹vedi Gereksinim; Depremi Gözeten Yenilemedir!...

Oysa bu konuda Türkiye’nin öncelikli beklentisi; yüzde
60 ve daha yukar› oranlarda kaçak ve denetimsiz infla
edilmifl yap›lardan oluflan kentsel yerleflimlerde afete
yönelik ivedi önlem olarak, depreme karfl› kentsel yeni-
leme planlar› ve uygulamalar›n›n gerçeklefltirilmesidir. 

Çözüm; Yeni Bir ‹mar ve fiehircilik Yasas›’d›r!...

Yap›l› çevrenin oluflumuna iliflkin yasalar›n parçac›l dü-
zenlemelerle sorumsuzluk zinciri yaratmak yerine tek
bir yasa bütünlü¤ü içinde düzenlenmesi gerekmektedir.
Tasar›n›n iflte bu nedenlerle depreme karfl› kentsel ya-
p›lanmalar için yeniden düzenlenmesi; genel anlamda
kentsel yenileme için de gerekli yeni yasal önlemlerin
imar yasas› kapsam›nda ele al›nmas› Mimarlar Oda-
s›’n›n dile¤i ve ça¤r›s›d›r. 

TMMOB M‹MARLAR ODASI 
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Görüfl

Türkiye kentleflmesinin günümüzde ve yak›n gelece¤in-
deki önemli geliflmeleri hedefleyerek düzenlenen ‘Dö-
nüflüm Alanlar› Hakk›nda Kanun Tasar›s›’, mimarl›k ve
flehircili¤in uzmanl›k alanlar›n›n yan›s›ra, sosyo-ekono-
mik ve hatta kalk›nma politikalar› aç›s›ndan da üzerinde
ciddiyetle durulmas› gereken bir anlay›fl› sergilemekte-
dir. 

Dünyada genel anlamda "kentsel yenileme" olarak bili-
nen ve sürdürülen uygulamalar›n Türkiye’de de s›radan
imar kararlar›yla de¤il, ilke ve kurallar› belirlenmifl ola-
rak gerçeklefltirilmesi olumlu ve yararl›d›r. 

Ancak, yenilemenin temel amaçlar›n› belirlerken, ülke-
miz için öncelikli gerekçenin "do¤al afetler" olmas› ge-
rekti¤i unutulmamal›d›r. Kaçak yap›lar›n ço¤unlu¤u olufl-
turdu¤u kentlerimiz, olas› depremlere karfl›, ça¤›n ge-
rektirdi¤i güvencelerin büyük bölümünden yoksundurlar.
Güçlendirmenin bile önerilemedi¤i say›s›z bina karfl›s›n-
da, bunun üstesinden ancak kaynaklar› ve organizasyo-
nu yap›land›racak özel yasalarla gelinebilece¤i aç›kt›r. 

‹kinci önemli neden ise, son 50-60 y›l içindeki, ihtiyaç-
lar›n ötesinde gerçekleflen kentsel büyümelerden do¤-
mufl çevresel ve hatta sosyal tahribatlard›r. De¤erli ta-
r›m alanlar›n›, su havzalar›n› ve ormanlar› tüketerek bü-
yüyen kentlerin daha da büyütülmesi yerine, mevcut ya-
t›r›mlar› ve gelifltirilen altyap›y› daha verimli kullanmay›
hedefleyen bir politikaya dönülmesi acil zorunluluktur.
Nüfus art›fllar›n›n da h›z kesmesiyle, kentlerin güvensiz
ve eskiyen bölgelerinin yeniden de¤erlendirilmesi so-
runsal› öncelik kazanm›flt›r. 

Kentsel yenilemede ülkemiz için üçüncü bir gerekçe ise

"Dönüflüm Alanlar› Hakk›nda Kanun 
Tasar›s›"na ‹liflkin Görüfller

yerleflim alanlar›m›zdaki mimari niteli¤in yükseltilmesi;
kentlerimizin kimliklerini kaybederek piyasa koflullar›
içinde niteliksiz çevrelerle donat›lmas›na karfl› temelde
bir "kültür davas›" olarak mimari karakterlerin yeniden
sa¤lanmas›d›r. 

Türkiye’nin, önümüzdeki on y›llarda, yap›laflmay› azd›r-
maks›z›n bu öncelikleri gözeten bir kentsel yenileme po-
litikas›n› kurgulamas›, ekonominin motoru say›lan infla-
at sektörünün bu ifllevini disiplin içinde sürdürmesini
de sa¤layacakt›r. 

Bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda, kentsel yenilemeyi içerse
de siyasi erkin ‘dönüflüm’ kavram›yla benimsedi¤i dü-
zenlemenin; afla¤›daki temel özelliklere sahip olmas›
büyük önem tafl›maktad›r:

1. Kamu müdahalesi, yaln›zca olas› afet bölgelerinde
ve kamu yarar› için öngörülmelidir… 

Kentsel alanlarda yeni düzenlemeler için "Kamu" mü-
dahalesi ancak kamu yarar› için yap›labilir. Temelde hal-
ka ait bu gücün özel giriflimlerin ç›karlar›na arac›l›k için
kullan›lmas› toplum ve kamu aras›ndaki güveni de zede-
leyen; ekonomik, sosyal, yasal ve ahlaki meflruiyet çer-
çevesinde ciddi sorunlar yarat›r. 

Bu nedenle ivedilikle yürürlü¤e girecek bir tasar›da uy-
gulama gerekçesi ve düzenlemeler, yaln›zca afet tehli-
kesine maruz olan alanlar ile s›n›rl› tutulmal›d›r. Genel
amaçl› kentsel yenilemeler ile ilgili düzenlemelere ise,
‹mar Kanunu içinde yer verilmelidir. 

2. Kentsel ‘dönüflüm’, yaln›zca fiziki yenileme biçimin-
de de¤il, kapsaml› bir yerel kalk›nma program› olarak
tan›mlanmal›d›r.
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TMMOB M‹MARLAR ODASI
M‹MARLIK ve PLANLAMA KOM‹TES‹

Proje alan› içindeki yerel toplulu¤un bir yasal statü ve
yönetsel kimlik oluflturmas›, hak sahiplerine bu süreç-
te seçenekler sunulabilmesi, projelendirme-yap›m-ifl-
letme aflamalar›nda etkin ortakl›klar kurulmas›, yere
özgü toplumsal gelifltirme projeleri ile fiziki yenilemeye
sosyal içerik kazand›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.

3. Kentsel yenileme plan ve projelerinin gelifltirilme-
sinde teknik sorumlulu¤un hangi meslek dallar›na ait
olaca¤› ayr›nt›lar›yla düzenlenmelidir.

Planlaman›n her aç›dan en zor konular›ndan biri olan
kentsel yenileme projeleri, çok say›da uzmanl›k alan›-
n› ilgilendirmektedir. Konuya özgü bilgiler derleme, ye-
rel topluluk ile iletiflim kurma, taraflar› buluflturma, fi-
nansman, yasal ve sosyal sorunlara iliflkin çözümler
gelifltirme, vb ifller, yo¤un bir proje yönetim çabas› ge-
rektirir. ‹lgili alanlardaki uzmanlar›n eflgüdüm içinde

çal›flmalar› ve ayr› ayr› sorumluluk alanlar›n›n belirlen-
mesi için özel düzenlemelere yer vermek zorunlulu¤u
vard›r.

4. Kentsel yenileme giriflimleri, mevcut afl›r› çirkin
kentsel yap› ve çevreleri yeniden üretmekten kaç›n›p,
tarih-kültür-estetik de¤erlere sahip ç›k›lmas›na yol aç-
mal›d›r.

Kentsel yenileme politikas›n›n, gerek piyasada, gerek-
se kamu eliyle gerçeklefltirilen toplu konut çevreleri ör-
neklerinde oldu¤u gibi, kültür ve tasar›m özürlü kentsel
geliflmeleri körüklemesi önlenmelidir. Kentsel yenile-
menin, Türkiye için yeni tasar›m ve estetik de¤erler içe-
ren çevreler yaratmaya hizmet etmesi sa¤lanmal›d›r.
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Görüfl

Son zamanlarda yayg›nlaflan "kentsel dönüflüm" proje-
leri, TBMM'deki tasar› yasalaflt›¤› takdirde "rejimi de
dönüfltürmeye" yönelik yeni bir imar düzeni yaratacak.
"Dönüflüm Alanlar› Hakk›nda Kanun Tasar›s›" denen
düzenleme, yeni inflaat ve emlak rant› alanlar›n›n "hu-
kuk devleti etkisiz k›l›narak" belirlenmesini sa¤l›yor. 

Düzenlemedeki as›l bu "niyet" in tart›fl›lmas› gerekti¤i
vurgulanan Mimarlar Odas› aç›klamas›nda, do¤al ve kül-
türel alanlara bile "keyfi müdahale" leri öngören tasar›
için; "ülkemizin varl›ks›zlaflt›r›lma politikas›na yönelik
organize sorumsuzluk belgesi" deniyor. 

Meclis gündemindeki tasar›n›n temel özelli¤i, "kamu ya-
rar›n›" gözeten imar hukukumuz ile "ulusal de¤erler"
imizi gözetmekle yükümlü "kamu kurumlar›" n›n, kent-
sel dönüflümde "etkisiz" k›l›nmalar›. 

'Devlet' devre d›fl›nda 

Böylece, "istenirse" tüm kentleri bile kapsayabilecek
dönüflüm alanlar›nda, devletin yetkisiz b›rak›ld›¤› yeni
bir imar ve rant düzeni yarat›labilecek. Bu süreçte mül-
kiyet haklar›ndan toplumsal gereksinmelere kadar "dev-
let" in yerine geçmesi öngörülen yerel yönetimlerin, fle-
hircilik ve hukuk ilkelerine uymalar›n› sa¤layacak hiçbir
önlem de tasar›da yer alm›yor. 

‹flte böylesine bir "monarflizm" in, kentsel dönüflüm
ad›na ülkedeki tüm belediyelerde ve il özel idarelerinde
"kurumsallaflmas›" n› da öngören tasar› için; "her yö-

nüyle yeniden yap›lanma haz›rl›¤›" denilen Mimarlar
Odas› aç›klamas›nda, konuyla ilgili uzmanlardan olufltu-
rulmufl "Mimarl›k ve Planlama Komitesi" nin raporu de-
¤erlendiriliyor. 

Rapora göre tasar› yasalafl›rsa, öncelikle "imar suçlar›-
n›n affedilmesi" ne bafllanacak. Çünkü, yap›laflman›n
yasal olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n, "dönüflüm alanla-
r›" na al›nacak tüm kaçak binalar için de "tapu ve ruh-
sat güvenceli yeni imar olanaklar›" sa¤lanacak. 

Bunun "engelsiz" gerçekleflmesi için de yine dönüflüm
alanlar› s›n›rlar›na yerel yönetimler "tek bafllar›na" ka-
rar verebilecekler. Böylece, bu s›n›rlar›n kamusal sak›n-
calar› olsa bile, bunu denetlemekle yükümlü devlet ku-
rumlar› sadece seyirci kalacaklar... 

Kamunun "kar›flamad›¤›" bu sürecin "uygulama" afla-
malar›nda da yine belediyeler tek yetkili k›l›n›yor. Örne-
¤in, mülkiyetlerin birlefltirilmesi, ayr›lmas› ya da yeni
mülkiyetler sa¤lanmas›nda bile tapu ve kadastro huku-
kundaki kamusal ve ulusal ç›karlar geçerli olmayacak... 

Benzer flekilde, do¤al ve kültürel miras›n "ulus ve in-
sanl›k ad›na gözetilmesi" nden sorumlu Koruma Kurul-
lar›'n›n da "söz haklar›" bile bulunmayacak. Çünkü
kentsel dönüflümün hiçbir aflamas›nda bu kurullardan
"görüfl" bile al›nmayacak... 

Böylesine bir imar özgürlü¤ünün kentsel dönüflümde
"maksad› aflt›¤›" na dikkat çekilen Mimarlar Odas› aç›k-

Kentlerde 'Rejim' De¤iflikli¤i 
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lamas›nda; "‹lgili yasalar›n ifllevsiz k›l›narak, adeta ya-
salar üstü bir keyfili¤in öngörülmesi, anayasal sorumlu-
luklar› yerine getirmeye engel oluflturacak düzeydedir"
denilerek fluna da dikkat çekiliyor: "Ülkemiz kentleflme-
sinde öncelikli sorunlar aras›nda bulunan, imar yetkile-
rinin bilime ve kamu yarar›na ayk›r› kullan›m›n› gider-
mek yerine, bu olumsuz süreci daha da h›zland›r›p plan-
s›zl›¤› yayg›nlaflt›rabilecek bu yaklafl›m›n, tüm düzenle-
melerde art›k kesin olarak terk edilmesi gerekmekte-
dir..." 

Mimarlar Odas›'na göre, Türkiye için kentsel dönüflüm
uygulamalar›nda as›l ve hemen hedeflenmesi gereken,
sadece "depreme haz›rl›k" amaçl› yeniden yap›lanma

02.02.2007
TMMOB M‹MARLAR ODASI MERKEZ YÖNET‹M KURULU 

projeleri olmal›. "Yüzde 60 ve daha yukar› oranlarda ka-
çak ve denetimsiz infla edilmifl yap›lardan oluflan kent-
sel yerleflimlerde afete yönelik ivedi önlem, depreme
karfl› kentsel yenileme planlar› ve uygulamalar›n›n ger-
çeklefltirilmesidir" denilen raporda "çözüm" olarak ise
"yeni bir imar ve flehircilik yasas›" öneriliyor. 

Ne var ki hükümet, böyle bir yasan›n da tasar›s› haz›r
oldu¤u halde, 3 y›ld›r TBMM'ye göndermeyerek, önceli-
¤i "kentlerde rejim de¤iflikli¤i" ne veriyor...
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Yurttafl›m›z, de¤erli gazeteci Hrant Dink'in hunharca katle-
dilmesi hepimizi derinden üzmüfltür. Bu topraklarda do-
¤up büyüyen, bu topraklarda yaflayan ve ne yaz›k ki kur-
flunlanarak bu topraklarda ölen de¤erli bir ayd›n›m›z, de-
¤erli bir insan›m›zd›; ac›m›z büyük. 

Ülkemizin ayd›nl›k insanlar›; Hrant's›z bir Türkiye'nin eksik
olaca¤›n› bilmektedirler. Birlikteli¤imizi önemseyen, birlik-
te yaflamay› en çok isteyenlerden birisini kaybetmenin bi-
zi daha da yaln›zlaflt›raca¤›n› bilmektedirler.

Ülkemizin ayd›nl›k insanlar›; Türkiye'nin farkl› düflüncele-
re, farkl› seslere tahammül edilmeyen bir yer olmas›n›n
ac›s›n› ve ezikli¤ini duymaktad›rlar. Söylenmeyen, dile ge-
tirilmeyen düflüncenin anlam›n›n olamayaca¤›n›; paylafl-
man›n, tart›flman›n, karfl›l›kl› fikir gelifltirmenin bizi zengin-
lefltirece¤ini bilmektedirler.

Ülkemizin ayd›nl›k insanlar›; k›flk›rt›lan milliyetçili¤in ne ka-
dar tehlikeli maceralara yol açabilece¤inin fark›ndad›rlar.
Kendimizden baflkas›n›n kolayl›kla ötekilefltirildi¤i ortam-
lar›n ülkemizi ne kadar yaflanmaz hale getirece¤ini bilmek-
tedirler. 

Ülkemizin ayd›nl›k insanlar›; korkutulmak istenmektedir.
Korkunun, özellikle de yak›n geçmiflinde bu kadar siyasi
cinayetin yafland›¤› bir ortamda korkman›n çok do¤al bir
insani duygu oldu¤unu, ancak bunun karar verme özgürlü-
¤ümüzü, sa¤l›kl› düflünme olanaklar›n› elimizden alaca¤›-
n› da bilmektedirler. 

Ülkemizin ayd›nl›k insanlar›; ölümün kutsanmad›¤›, farkl›
düflüncelerin zenginlik olarak de¤erlendirildi¤i, kimsenin
dininden, dilinden, etnik kökeninden, cinsiyetinden dolay›
ayr›mc›l›¤a maruz kalmad›¤› bir ülkenin özlemini duymak-
tad›rlar. Bu özlemin gerçeklefltirilmesi için talepte bulun-
man›n yetmeyece¤ini, bunun için yo¤un çaba gösterilmesi
gerekti¤ini de bilmektedirler. 

De¤erli meslektafllar›m›z,

Bu ülkenin mimarlar› olarak, ortak kültürel miras›m›z›n bu
topraklarda yaflayan de¤iflik toplumlar taraf›ndan üretildi-

Hrant Dink'in An›s›na

23.01.2007

TTMMMMOOBB  MMiimmaarrllaarr  OOddaass››

¤inin bilincindeyiz. Bunun Anadolu'nun eflsiz bir zenginli¤i
olarak görmekte ve bu zenginlikle gurur duymaktay›z. Bu
ortak kültürel miras›m›z›n korunmas›, ortak kültürümüzün
incelenmesi ve gelifltirilmesi do¤rultusunda, flimdiye ka-
dar oldu¤u gibi bundan sonra da çaba gösterece¤imizi du-
yurmak istiyoruz. 

Uzun y›llard›r siyasi iliflki kurulamayan Ermenistan'dan ge-
len meslektafllar›m›zla, 2005 Dünya Mimarl›k Kongresi s›-
ras›nda birlikte olma f›rsat›m›z olmufl, Hrant Dink'in de ka-
t›l›m›yla oldukça verimli bir görüflme gerçeklefltirilmiflti.
Toplant›da ele al›nan ve iki ülkenin mimarlar› olarak yap-
may› düflündü¤ümüz etkinlikler ve çal›flmalar flimdi Hrant
Dink'in an›s›yla birlikte birer göreve dönüflmüfllerdir. 

Hedeflenen iflbirli¤inin amac›, her iki taraf›n yarar›na ola-
cak bir mesleki ve kültürel iflbirli¤ini bafllatmak ve her iki
ülkenin mimarlar› aras›ndaki dayan›flmay› güçlendirmek
olarak tariflenmifltir. Ortak bir co¤rafyay› paylaflan iki ülke-
nin mimarlar›n› temsil eden örgütler olarak, mesleki etkin-
liklerin gerçeklefltirilmesini, bilginin karfl›l›kl› olarak payla-
fl›m›n›n sa¤lanmas›n› hedeflemifllerdir.

Bu topraklarda birlikte yaflad›k, pek çok zorlu¤a birlikte
gö¤üs gerdik. Dostlar›m›z, arkadafllar›m›z, komflular›m›z-
d›lar; beraber a¤lad›k, beraber güldük. Dile¤imiz bu ac›n›n
bir daha yaflanmamas›d›r.

Ailesine, gazeteci arkadafllar›na, dostlar›na baflsa¤l›¤› di-
liyoruz. 

Bas›n Aç›klamas›
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Hukuk

2.6.2005 gün ve 25933 say›l› Resmi Gazete'de yay›m-
lanarak yürürlü¤e giren  Mimarlar Odas› Serbest Mimar-
l›k Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim
Yönetmeli¤i'nin 8 ve 9. maddelerinin iptali istemiyle ba-
z› üyelerce aç›lan dava reddedildi.

Dan›fltay Sekizinci Dairesi, davac› üyelerin söz konusu
yönetmeli¤in 8 ve 9 uncu maddelerinin; "Mimarl›k e¤iti-
mi almayan, mimarl›k diplomas› bulunmayan ve dolay›-
s›yla mimar olmayan kiflilerin, s›rf mimar ile ortak flirket
kurmalar› dolay›s›yla mimarl›k hizmeti vermelerine ola-
nak sa¤land›¤› ve mimar unvan›n›n bu nitelikleri tafl›ma-
yan kiflilerle paylafl›lmas›na olanak sa¤land›¤›" iddiala-
r›n› yerinde bulmad›. Kararda, serbest mimarl›k hizmet-
leri büro tescil belgesinin, ortakl›¤a veya flirkete verilen
bir belge olmay›p, yasada aran›lan koflullar› tafl›mas›
nedeniyle mimarl›k mesle¤ini icra etmeye haiz olan mi-
mara verilen bir belge oldu¤u , 3458 say›l› Mühendislik
ve Mimarl›k Hakk›nda Kanuna ayk›r›l›k bulunmad›¤› , ih-
tiyaç nedeniyle ortaya ç›kan adi ortakl›k ve flirket ortak-
l›¤› çal›flma flekillerinin kurallar›n› belirleyen düzenleme-
de hukuka ayk›r›l›k bulunmad›¤› ifade edildi.

Öte yandan, an›lan düzenlemelerin 5846 say›l› Fikir ve
Sanat Eserleri Yasas› ile 193 say›l› Gelir Vergisi Yasas›-
na ayk›r› oldu¤u iddialar› da yerinde görülmedi. 

Mimarlar Odas› Serbest
Mimarl›k Hizmetlerini 
Uygulama ve Mesleki 
Denetim Yönetmeli¤i'nin 
8. ve 9. Maddelerinin 
‹ptali ‹stemiyle Aç›lan 
Dava Reddedildi  

Devlet ‹hale Kanunu'nda De¤ifliklik Yap›lmas› Hak-
k›nda Kanun Resmi Gazete'de yay›mland›. Resmi
Gazete'nin 31.01.2007 tarih 26420 say›s›nda ya-
y›mlanan kanuna göre; Devlet ‹hale Kanunu'nun
40'›nc› maddesinin “‹ç zarflar›n aç›lmas›” bafll›¤› "‹ç
zarflar›n aç›lmas› ve son tekliflerin al›nmas›" fleklin-
de de¤ifltirildi. 

Maddeye eklenen f›kralar ile de, kapal› teklif usulü
ile yap›lan art›rma ihalelerinde; geçerli en yüksek
teklifin alt›nda olmamak üzere, oturumda haz›r bulu-
nan isteklilerden sözlü veya yaz›l› teklif al›nmak su-
retiyle ihalenin sonuçland›r›lmas› hükmü getirildi. 

Bunun yan› s›ra, geçerli teklif say›s›n›n üçten fazla
olmas› durumunda bu ifllem, geçerli en yüksek tek-
lif üzerinden, oturumda haz›r bulunan en yüksek üç
teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile ayn› olan bir-
den fazla teklifin bulunmas› halinde ise bu istekliler
dahil edilmek suretiyle yap›lacak. 

Komisyon, uygun gördü¤ü her aflamada oturumda
haz›r bulunan isteklilerden yaz›l› son tekliflerini ala-
rak ihaleyi sonuçland›rabilecek. Bu husus, ihale ko-
misyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilecek. 

Yasan›n, 42. maddesi olan; "Tekliflerin ayn› olmas›"
hükmü de kald›r›ld›. Kald›r›lan hüküm, birkaç istekli
taraf›ndan ayn› fiyat teklif edildi¤i ve bunlar›n da uy-
gun bedel oldu¤u anlafl›ld›¤› takdirde, bu istekliler-
den ikinci bir yaz›l› teklif al›nmas›n› düzenliyordu.
Madde ile birlikte, al›nan tekliflerin ayn› olmas› ha-
linde, ad çekme uygulamas›na baflvurulmas› hükmü
de kald›r›ld›.

Devlet ‹hale Kanunu'nda
De¤ifliklik Yap›ld›
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Bas›n Aç›klamas›

Son günlerde çeflitli yay›n organlar›ndan kamuoyuna
yans›t›ld›¤› üzere; “Daha iyi bir dünya için yeni yollar /
Herkes ‹çin Sa¤l›k” temas›yla ‹zmir’in aday oldu¤u Expo
2015 organizasyonu için ‹nciralt› bölgemizin seçilmesi
gündeme tafl›nmaktad›r.

Bilindi¤i gibi, ‹nciralt›; Üçkuyular Vapur ‹skelesi’nden
bafllayan ve Bahçeleraras› Mahallesini de içine alan
yaklafl›k 6000 dönümlük “yo¤un tar›msal faaliyetin ya-
p›ld›¤›” aland›r. Bu alandaki tar›msal faaliyetler aras›n-
da; narenciye bahçeleri, örtüalt› (sera) tar›m› ve çeflitli
meyve bahçeleri yer almaktad›r. ‹nciralt›, yaln›zca Bal-
çova ve Narl›dere yerleflimleri için de¤il, ayn› zamanda
‹zmir Metropoliten Alan› için de son derece önemli bir
tar›msal ve yeflil alan olma özelli¤ini korumaktad›r. Bu
bölge kentimizin ciddi boyutlarda eksikli¤i olan aç›k ve
yeflil alan ihtiyac›n›n karfl›lanmas› anlam›nda da çok bü-
yük bir öneme sahiptir. Dolay›s›yla geçmiflte, bugün ve
gelecekteki planlama kararlar›n›n bu özellikleri ile iliflki-
si ve süreklili¤i önemlidir. ‹nciralt›’nda bu özelliklerini
koruyan planlama kararlar› yaflama geçirilmelidir. Bu
ba¤lamda, özellikle “sa¤l›k” temas›n›n ifllenece¤i Expo
2015 organizasyonunun, insan ve çevre sa¤l›¤›n› göze-
ten ve bunun gere¤ini yerine getirebilecek nitelikte bir
alan olmas› gerekirken, ‹nciralt›’n›n aday gösterilmesi
teman›n kendisiyle ters düflmektedir. 

Bilindi¤i üzere ilgili kurum ve kurulufllar›n, meslek oda-
lar›n›n, üniversitelerin görüfl ve önerileri al›narak, ‹zmir
Büyükflehir Belediye Meclisi taraf›ndan kabul edilen
(1/25.000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan›nda) Expo 2015 or-
ganizasyonu için yerleflim alan› olarak Urla ve ‹YTE
Kampüs alan› belirlenmifltir. Bölge, kentin geliflme ak-

s›nda yer almaktad›r. Kentimizin gelece¤ini yak›ndan il-
gilendiren teknoloji gelifltirme bölgesinin ‹YTE Kampüs
alan›nda yer ald›¤› bilinmektedir. Kent merkezinden de-
niz, kara ve yap›lmas› planlanan hafif rayl› sistem ile
ulafl›m olanaklar› bölgenin kent ile bütünleflmesine or-
tam yaratmaktad›r. Bölgenin seçilmesi durumunda, Ex-
po 2015 için yap›lacak yat›r›mlar›n organizasyon sonra-
s› kamusal kullan›ma uygun olarak üniversite ve tekno-
loji gelifltirme bölgesi için kullan›lmas› mümkün olacak-
t›r. Ayr›ca bölgede kamulaflt›rma maliyetinin bulunma-
mas›, daha h›zl› yol almak ve ülke kaynaklar›n›n daha
ak›lc› kullan›m› gibi özellikleri ile bu bölge Expo 2015
için en uygun yer seçene¤i olarak öne ç›kmaktad›r.

Expo 2015 yerleflim plan›n›n, do¤al özellikleri dikkate
al›narak plan kararlar›na uygun, s›n›rl› bir yap›laflma ön-
görerek, organizasyon sonras›nda kamusal kullan›m
amaçl› bir anlay›flla düzenlenmesi temel ilke olmal›d›r.

Ancak, Expo’yu amaç de¤il, kentin ekolojik aç›dan has-
sas bölgelerini yo¤un yap›laflmaya açma manivelas› ya-
parak araç olarak kullanmak e¤iliminde olanlar, son
günlerde ‹nciralt› bölgesini en uygun yer seçene¤i ola-
rak sunarak kamuoyunu yan›ltmaya çal›flmaktad›rlar.
‹nciralt›’n› Expo yerleflim yeri olarak göstermenin amac›
farkl›d›r. Plan kararlar›na ayk›r› olarak bölgenin rant
amaçl› kullan›mlar›na ortam yarat›lmak istenmektedir.

Bu bölgede ›srar edilmesi durumunda ‹nciralt›, benzeri
ekolojik aç›dan önemli alanlarda Japonya - Aichi 2005
Expo örne¤indeki gibi yap›lar›n etkinlik sonras› sökül-
mesi zorunlulu¤u ortaya ç›kacakt›r. Bu da ayr› bir mali-
yet ve kentsel geliflmeye yönelik kal›c› yat›r›mlar›n bofla
yap›lmas› anlam›na gelecektir.

EXPO’2015 Üzerinden Yap›lan Rant Politikalar› ile
Kentimizin Gelece¤inin ‹potek Alt›na Al›nmas›na
‹zin Verilemez

21.02.2007 
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Oysa; yukar›da belirtilen özelliklerin yan›s›ra;

Urla – Gülbahçe’deki ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitü-
sü’nün konumland›¤› alan›n, bat› aks› ve söz konusu
üniversitenin geliflimine olumlu katk› yapabilmesi,

Alansal büyüklük olarak Expo’nun alan gereksinimine
rahatl›kla karfl›l›k vermesi,

Mülkiyet sorununun olmamas›,

Çeflme’nin otel olanaklar›ndan yararlanabilmede avan-
taj sa¤lamas› gibi art› özellikler yer seçiminde gözard›
edilemez.

“Daha iyi bir dünya için yeni yollar / Herkes ‹çin Sa¤l›k”
temas›yla aday oldu¤umuz Expo 2015 için yer seçimin-
de ekolojik hassas bölgelerin yo¤un yap›laflmaya aç›l-
mas›n›n öngörülmesi ‹zmir için geri dönülmez bir kay›p
olacakt›r.

Expo 2015 üzerinden yap›lan rant politikalar› ile kenti-
mizin gelece¤inin ipotek alt›na al›nmas›na izin verile-
mez.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreterli¤i
TMMOB Çevre Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB G›da Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

TMMOB Harita ve Kadastro Müh.Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB ‹ç Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Kimya Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

TMMOB Maden Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odas› ‹zmir Temsilcisi

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Orman Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

TMMOB Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹zmir fiubesi 

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
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Mimarlar Odas› Atatürk Kültür Merkezi binas›yla ilgili
tescilin kald›r›lmas› baflvurusunu endifle ile karfl›lam›fl-
t›r. Dönemin önemli simgesel yap›lar›ndan birisi olan
AKM’nin y›k›lmas›na yol açabilecek geliflmeleri de¤er-
lendiren Mimarlar Odas› bir rapor haz›rlam›fl ve kamu-
oyunun, ilgili kurulufllar›n dikkatine sunmufltur.  

2010 Avrupa Kültür Baflkenti haz›rl›¤›nda olan, dünya
metropolü ‹stanbul’un Cumhuriyet Dönemi mimarisinin
önemli eserlerinden ve ayn› zamanda Taksim Meyda-
n›’n›n simgesel yap›lar›ndan biri olan Atatürk Kültür
Merkezi binas›n›n, 1999 y›l›nda Kültür Bakanl›¤› ‹stan-
bul 1 Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›lar› Koruma Kurulu
taraf›ndan tescil edilmesine ra¤men; al›nan tescil kara-
r›n›n kald›r›lmas› önerisinin 2006 y›l›nda, yine Kültür
Bakanl›¤› taraf›ndan gündeme getirilmesini talihsizlik
olarak de¤erlendiriyoruz.

Bu konu aylarca önce, Kültür ve Turizm Bakan›’n›n An-
kara AKM ve ‹stanbul AKM üzerine yapt›¤› de¤erlendir-
melerle gündeme gelmifltir. Ayn› tarihlerde bas›nda da
yo¤un olarak tart›fl›lm›fl ve bugüne kadar güncelli¤ini ko-
ruyarak gelmifltir. 

Kurul üyelerinin de¤erlendirmelerinde ve kamuoyuna
yapt›klar› aç›klamalarda ileri sürdükleri gerekçelerin bi-
limselli¤i ve objektifli¤i konusunda mimarl›k kamuoyun-
da ciddi tereddütler oluflmufltur. Kent kültürünün gelifl-
mesinde önemli bir yeri olan bu binan›n y›k›m›n› öngö-

ren bir sürecin bafllat›lmas›n› kabul edilemez buluyoruz.
AKM’nin arsas› üzerine, y›k›mdan sonra yap›lmak iste-
nenlerle ilgili bas›na ve kamuoyuna yans›yan spekülas-
yonlar vard›r. Bu y›k›m›n kente, kent haf›zas›na, kentli-
ye etkilerini de¤erlendirme d›fl› tutan bir yaklafl›m› do¤-
ru bulmuyoruz. Böylesi kültürel ve simgesel bir yap›n›n
gerektirdi¤i güçlendirme ve iyilefltirme bedelinin karfl›la-
namaz oldu¤unu düflünmüyoruz. Konunun ekonomik,
sosyal ve kültürel boyutlar› ile birlikte bütün olarak de-
¤erlendirilmesini öneriyoruz. 

AKM’nin günümüze yak›n bir süreçte tasarlanmas› ve
infla edilmesinin, zaman boyutu aç›s›ndan herhangi bir
olumsuzluk yaratmad›¤› aç›kça görülmektedir. Bir di¤er
deyiflle, çok yak›n geçmiflte yap›lm›fl bir yap› da kültür
varl›¤› niteli¤i kazanabilir.  

AKM’nin Türkiye’nin 1970’li y›llarda, kültürel etkinlikle-
rin en yo¤un oldu¤u kentinde, toplumun kültürel gerek-
sinmelerinin karfl›lanmas› için tasarlanan bir yap› olma-
s›, bir tasar›m anlay›fl›n› yans›tmas›, dönemin yap›m
teknolojilerine sahip olmas›, özetle toplumun kültürel
yaflam›n› mekâna yans›tmas› nedeniyle Belge De¤eri
vard›r.

AKM’nin fiziki olarak ‹stanbul kentinin belle¤inin bir par-
ças› olarak Kimlik De¤eri vard›r. AKM ayr›ca sadece ‹s-
tanbul kent sakinlerinin de¤il, tüm ülke insanlar›n›n bel-
le¤inde olan, flu veya bu nedenle tüm toplum katman-

Bas›n Aç›klamas› 21.02.2007 

‹stanbul Atatürk Kültür
Merkezi Cumhuriyet
Dönemi Mimari Miras›
Kapsam›nda Döneminin
Simgesel Bir Yap›s›d›r,
Y›k›lmamal›d›r
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lar› taraf›ndan kullan›lan ve bilinen bir yap›d›r. 
AKM, yap›ld›¤› dönemin tasar›m, mimari ve teknoloji
anlay›fl›n› yans›tmas› aç›s›ndan Mimari De¤er’e sahip-
tir.
AKM, toplumun gereksinimlerini halen karfl›layabilmesi
aç›s›ndan ‹fllevsel ve Ekonomik De¤er’e sahiptir.
AKM’nin yap›ld›¤› 40 y›ldan fazla süredir kendisine ça¤-
dafl toplumda bir yer bulabilmesinden kaynaklanan Sü-
reklilik De¤eri vard›r. 
AKM’nin kültür varl›¤› olmas› tart›fl›lmayan birçok yap›-
dan çok daha fazla belle¤imizdeki de¤iflik olaylarla ilifl-
kisi bak›m›ndan An› De¤eri vard›r
AKM, bunun da ötesinde çok önemli bir Simge De¤e-
ri’ne sahiptir.
AKM’nin Özgünlük De¤eri vard›r.

AKM sadece bir bölümü verilmeye çal›fl›lan bu de¤erle-
ri ile “kültür varl›¤›” olma niteli¤ini birçok baflka yap›-
dan daha fazla hak etmifl bir yap›d›r ve onun ülkenin ya-
flam›ndan kopart›lmas› tüm bu de¤erlerin de yok say›-
laca¤› anlam›na gelir. Bu yaklafl›m, koruma kuram›n›n
temel dayanaklar›n›n inkâr edilmesidir. Ayr›ca Koruma
Kurullar›n›n ald›klar› tescil kararlar›n›n bu kadar kolay-
ca ve böylesi politik bask› sonucu kald›r›lmas›, her tür-
lü karar›n zaman içerisinde tart›flmal› olaca¤› anlam›na
gelecektir. Kurulun alaca¤› tescilin kald›r›lmas›na yöne-
lik karar sonras›nda oluflacak süreçte, yönetimlerin si-
yasi tercihleri do¤rultusunda bir yap›laflma önermeleri
de kaç›n›lmaz olacakt›r. 

Mimarlar Odas› olarak konuyu tüm boyutlar› ile ele al-
d›¤›m›z ve ekte sundu¤umuz de¤erlendirme raporunda
da belirtti¤imiz gibi, AKM binas›n›n Kurul Karar› ile tes-
cilinin kald›r›lmas›n› do¤ru bulmuyor, Cumhuriyetin mi-
mari miras›n›n korunmas› ve de¤erlendirilmesi için öz-
ledi¤imiz ve diledi¤imiz katk›n›n ancak, yap›n›n gerekli
önlemler al›narak sürdürülmesi ile sa¤lanabilece¤ine
içtenlikle inan›yoruz.

TMMOB M‹MARLAR ODASI 

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin "kültürel varl›k"
olmaktan ç›kar›laca¤›na iliflkin haber dünkü Hürriyet'te
yay›mland›. Kültür Bakan› Atilla Koç, onar›m masraflar›-
n› gerekçe göstererek merkezin y›k›l›p yeniden yap›laca-
¤›n› aç›klam›flt›.
‹stanbul 2 Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Kurulu, tescilin kald›r›lmas›n› kabul ederse, bina "tarihi
de¤eri olmad›¤› gerekçesiyle" y›k›lacak.
Bu binan›n inflaat›na 1946 y›l›nda baflland›. ‹nflaat›n ta-
mamlanmas› 1969 y›l›n› buldu ki sadece bu özelli¤iyle
bile binan›n "tarihi" oldu¤unu söylemek mümkün.
Öte yandan bu bina, 1972 y›l›ndaki yang›n ile Türki-
ye'deki önemli "kontr gerilla" eylemlerinden birine tan›k
oldu ki san›r›m bunu da günümüzün tart›flmalar› ›fl›¤›n-
da "tarihsel bir vaka" olarak kabul edilebilir.
Mimar Hayati Tabanl›o¤lu'nun bu eseri, ça¤dafl mimari-
nin önemli örneklerinden biri. Birbiri ard›na s›ralanm›fl  
dikdörtgen prizmalar fleklindeki tasar›m›yla da mimari
bir de¤er.
Mimaride ifllevselli¤i ön plana ç›karan bir anlay›fl›n ürü-
nü! ‹çinin sade tasar›m› bunun bir sonucu. Yani bina
hem mimari aç›dan, hem kültür tarihimiz aç›s›ndan,
hem siyasi tarihimiz ve hem de bir döneme hákim olan
"devletçi ifl görme tarz›m›z" aç›s›ndan önemli bir bina.
Koruma Kurulu Baflkan› da Kültür Bakan› gibi düflünü-
yor. Yani yak›nda bu bina "bak›m masraflar›n›n yüksek-
li¤i" gerekçe gösterilerek y›k›lacak.
Paris'teki Opera binas›, Moskova'daki Bolfloy Tiyatro-
su, Milano'daki Scala Operas›'n›n da bak›m ve tamir
masraflar›, yerine bir yenisini yapmaktan daha pahal›-
d›r, buna kuflku yok.
O binalar› yap›ld›ktan 50 y›l sonra bu nedenle y›kmay›p
muhafaza etmek, demek ki ne kadar büyük bir yanl›fl-
m›fl! Yapmaktan çok y›kmak da bizim insanl›k tarihine
bir katk›m›z olacak herhalde.

Yapmaktan 
Çok Y›kmay› Sevmek

Bas›ndan
Mehmet Y.Y›lmaz, 13.02.2007
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Etkinlikler 24 Ocak 2007 

Karcher firmas› taraf›ndan düzenlenen "Yap›larda Su
Ar›tma Sistemleri" tan›t›m semineri, 24 Ocak Çarflam-
ba günü fiubemiz seminer salonunda gerçekleflti. 

Makine Mühendisi Volkan Kebir; yeryüzündeki su kay-
naklar›n›n yaln›zca %1’inin içilebilir su niteli¤inde oldu-
¤unu ve bu kaynaklar›n h›zla kirlendi¤ini, bu nedenle gü-
nümüzde su ar›tma sistemlerinin öneminin artt›¤›n› vur-
gulad›. 

Karcher Su Ar›tma Sistemlerinin, içme suyu miktar› ve-
ya kalitesinin zaman zaman yetersiz oldu¤u, içme suyu
flebekesine ba¤l› olmayan ve su kalitesinin yetersiz ol-
du¤u bölgelerde kullan›ld›¤›na de¤inen Kebir, sunumun-
da tam otomatik ve kendi kendini kontrol eden sistemin
kullan›m kolayl›¤›ndan da sözetti.

Seminer sonras›nda Karcher sponsorlu¤unda düzenle-
nen kokteylde, Oda üyelerimiz firma yetkilileri ile tan›fl-
ma ve sistem ile ilgili detaylar› ö¤renme imkan› buldu.

Karcher Taraf›ndan 
Düzenlenen "Yap›larda 
Su Ar›tma Sistemleri" 
Semineri Gerçekleflti

‹zmir fiube Meclisi, 9. toplant›s›n› 10 fiubat 2007
Cumartesi günü "Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤›"
gündemiyle gerçeklefltirdi. 

Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤› ile ilgili genel bilgi
aktaran Ali Ekinci, Gayrimenkul De¤erleme Esaslar›,
Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar, ‹nflaat ve Gayri-
menkul Muhasebesi, Temel Finans Matemati¤i ve ‹l-
gili Vergi Mevzuat› derslerinin içerikleri hakk›nda ay-
r›nt›l› bilgi verdi. 21 Ocak 2006’da yap›lan son s›na-
v›n genel de¤erlendirmesinin ard›ndan, bir sonraki s›-
nav›n may›s ay›nda gerçekleflece¤i ve baflvurular›n 2
Mart 2007 tarihine kadar yap›lmas› gerekti¤inin bilgi-
si verildi. Meslektafllar›m›z›n ald›klar› e¤itimin hizmet
üretmelerine çok uygun olmas›na ra¤men, bu alanda
bugüne kadar yeterince etkin olunamad›¤›na de¤ini-
lerek; bu alanda yetkinleflmenin, hizmet kalitesini de
yükseltece¤i aktar›ld›.

‹zmir fiube Meclisi 
"Gayrimenkul De¤erleme
Uzmanl›¤›" Gündemiyle
Topland›

MECL‹S TOPLANTISI

Saat: 11.00 - 14.00

Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Meclisi Toplant›s›

17 Mart 2007 Cumartesi 

Gündem; 
• ‹fl Güvenli¤i Yasas›
• Belediyelerin Ön Onay Uygulamalar›
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Etkinlikler

‹zmir Sanat’ta 17 fiubat Perflembe günü gerçekleflen
“Mimarl›k ve Expo Fuarlar›” panelinde, Tamer Baflbu¤,
Hasan Özbay, Cana Bilsel ve Haluk Zelef, Expo’yu fark-
l› yönleriyle sundular.

fiubemiz Yönetim Kurulu Baflkan› Tamer Baflbu¤, Expo
kavram›n›n genel bir tarihçesi ve de¤erlendirmesinin ar-
d›ndan 2010 y›l›nda Çin’in fiangay kentinde gerçeklefle-
cek olan Expo için tan›t›m cdsinin sunumunu gerçeklefl-
tirerek, Expolar›n tarihsel süreç içerisinde yaflad›¤› ve
yaflatt›¤› deneyimleri günümüze dek tafl›d›.

ODTÜ Ö¤retim Görevlisi Haluk Zelef, ‹zmir Kültürpark’›
ile bafllad›¤› sunuflunda, 1851’de Londa’da Crystal Pa-
lace ile bafllayan dünya fuarlar›n›n, arazi büyüklü¤ü, ka-
t›l›mc›lar ve temalar›n› irdeledi. 

ODTÜ’den bir di¤er kat›l›mc› ise Yrd. Doç. Cana Bilsel
idi. Bilsel, “Dünya Fuarlar›, Kentsel Geliflme Stratejileri
ve ‹zmir Expo’2015” bafll›kl› sunumunda, Expolar›n yer
seçimi üzerine, ‹zmir’in flu ana kadar geçirdi¤i evreler

üzerinden de¤indi. Bilsel ayn› zamanda 1998 Lizbon ve
2000 Hannover örneklerini sundu.

Hasan Özbay ise, bizzat gözlemledi¤i Sevilla, Lizbon,
Hannover ve Aichi fuarlar›n›n sunumuyla birlikte, Expo-
lar›n temalar›n›n ne derece anlam kazanabildi¤i ve geçi-
ci yap›lar olmas› aç›s›ndan mimarlar›n eylem alan› ola-
rak üstlendikleri role de¤indi. Son olarak da 2008 Zara-
goza ve 2010 fiangay’›n yer seçimleri ve temalar›n› ak-
tard›.

17 fiubat 2007 

“Mimarl›k ve Expo Fuarlar›” Paneli Gerçekleflti

Lizbon 1998, Portekiz Hannover 2000, Almanya
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Haber

Bornova Belediyesi taraf›ndan Bornova Büyük Park’ta
çok amaçl› salon projesi haz›rlat›lm›flt›r.

Mesleki denetim amac›yla Odam›za sunulan çok amaç-
l› salon projeleri, Mimarlar Odas› Mesleki Denetimde
Çevresel Etki De¤erlendirmesi Yönetmeli¤i kapsam›nda
Kent ve Çevre Komisyonu taraf›ndan incelenerek rapor
haz›rlanm›flt›r. 

Bornova Büyük Park, özellikle gençler ve Bornova halk›
taraf›ndan yo¤un olarak kullan›lan bir aland›r. Ancak,
geçmifl y›llarda yap›lm›fl ve parklarda yer alamayacak
pek çok yap› Büyük Park’ta yer almaktad›r. 

Haz›rlanan raporda, ‹zmir’de kentsel yeflil alan azl›¤›n-
dan sözedilmifl, parklardaki mevcut yap›laflmalar elefltiril-
mifl, yeni yap›laflmalar›n durdurulmas› talep edilmifltir.

Haz›rlanan bu rapor, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi, Bor-
nova Belediyesi ve ‹zmir 1 Numaral› Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu’na iletilmifltir.

Bornova Büyük Park’ta
Yap›laflma

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan turizm teflvik ya-
sas› kapsam›nda orman alanlar›n›n turizme tahsisine
karfl› Antalya Barosu’nun açt›¤› davada, Dan›fltay 6.
Dairesi yürütmeyi durdurma karar› verdi. 

Dan›fltay 6. Dairesi'nin gerekçeli karar›nda, "Her ne
kadar orman arazilerinin turizm yat›r›mlar›n›n tahsi-
sinde kamu yarar› bulundu¤u düflünülebilirse de, 'or-
manlar›n orman olarak korunmas›ndaki kamu yarar›-
n›n daha öncelikli ve üstün oldu¤u aç›kt›r' hükmüne
yer verilerek dava kabul görmüfltür" denildi.

Dan›fltay 6. Dairesinden
Orman Alanlar›n›n Turizme
Tahsisine Yürütmeyi
Durdurma Karar›
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Haber

Allianoi Sulara Gömülemez
27 Kas›m 2006 tarihinde ‹zmir 2 Numaral› Kültür ve Ta-
biat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu’nda DS‹ 2. Bölge
Müdürlü¤ü’nün Allianoi ile ilgili tek alternatif olarak ha-
z›rlad›¤› proje de¤erlendirilmifl ve olumlu bulunmufltur.
Projeye göre Allianoi’nin etraf›na çekilecek 1 metrelik
koruma duvar› ile alan baraj sular› alt›nda kalacakt›r. Al-
lianoi’yi sular alt›nda b›rakacak bu karara demokratik
tepkisini dile getiren dernek, vak›f ve Mimarlar Oda-
s›’n›n da içinde bulundu¤u meslek odalar› yürütmeyi
durdurma istemiyle dava açm›flt›r. 

Karar›n, toplant› gündemine al›nmadan verilmesi; iç hu-
kuk ve uluslararas› koruma sözleflmesine ayk›r›l›¤›; Alli-
anoi ile ilgili al›nan önceki kararlar› ve bilimsel çal›flma-
lar› yok saymas›; gerekçe gösterdi¤i bilimsel raporun
yanl›fl de¤erlendirilmesinin yan› s›ra; Koruma Bölge Ku-
rulu’nun yasal yetkisini kullanmamas›, Avrupa Parla-
mentosu’nun karar›n› dikkate almamas›, yerinde koru-
ma ilkesine uymamas›, projedeki duvar›n ifllevsizli¤i ve
termal kültür turizm koruma ve geliflim bölgesi karar›na
da ayk›r› olmas› gerekçeleriyle yürütmeyi durdurulmas›
ve iptali istemiyle dava aç›lm›flt›r.

Karfl›yaka Belediyesi'nin Maviflehir'de yapmay› planla-
d›¤› Zübeyde Han›m Kültür Merkezi'ndeki 100 yatakl›
otel ve ticaret merkezi yap›lmas›n› öngören plan de¤i-
flikli¤i reddedildi. 

Mecliste 13 Ekim 2006 tarihinde kabul edilen plan de-
¤iflikli¤i notuna, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin de
içinde bulundu¤u çok say›da kurum ve kifli itirazda bu-
lunmufltu. De¤ifliklik kapsam›nda içinde tiyatro-opera-
bale salonu, sergi ve toplant› salonlar› ve müzenin yer
alaca¤› çok ifllevli kültür tesisinin imar planlar›na ek ola-
rak, turizm, otel ve ticaret alan› yap›lmas› yer al›yordu. 

Plana ask› sürecinde yap›lan itirazlarda, yap›lacak de¤i-
flikli¤in 'flehircilik ilkeleri ve kamu yarar›na ayk›r›l›k' ni-
teli¤i tafl›d›¤› bildirilmiflti. 

Komisyon, de¤iflikliklerin naz›m imar plan› de¤iflikli¤i
de¤il, revizyonu fleklinde olmas› gerekti¤ini vurgulaya-
rak, otel/ticaret alan› ifllevinin yo¤unlu¤u art›raca¤›na
da dikkat çekti.

Karfl›yaka Zübeyde Han›m
Kültür Merkezi Plan
De¤iflikli¤ine Yapt›¤›m›z
‹tiraz Kabul Edildi
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Haber

Türkiye'nin 1999 y›l›nda yaflad›¤› deprem felaketinin ar-
d›ndan Baflbakanl›k genelgesiyle 2000 y›l›nda oluflturu-
lan Deprem Konseyi, yine Baflbakanl›k genelgesiyle ip-
tal edildi.

Baflbakanl›¤›n 6 Ocak'ta yay›mlad›¤› genelgeyle, sade-
ce belli bir tarihe veya döneme mahsus olarak yay›mlan-
mas› nedeniyle art›k uygulama alan› kalmamas›, gün-
celli¤ini yitirmesi sebebiyle iptal edilen 1085 adet ge-
nelgenin aras›nda Ulusal Deprem Konseyi de yer ald›. 

Baflbakanl›k, Ulusal Deprem Konseyi'nin daha ifllevsel,
etkin ve verimli olmas› için yeni bir çal›flma bafllat›ld›¤›-
n› duyurdu ve Baflbakanl›k Bas›n Merkezi taraf›ndan ya-
p›lan aç›klamada flöyle denildi: 

"Ulusal Deprem Konseyi'nin kurulmufl oldu¤u tarihten
sonra gerçeklefltirilen yeniden yap›lanma çal›flmalar›
çerçevesinde Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdür-
lü¤ü gibi ilgili kurulufllar›n da bu çal›flmalara entegre ol-
mas›, Marmara Bölgesi'nde olas› depremle ilgili olarak
yerel yönetimlerin yürüttü¤ü çal›flmalar›n dikkate al›n-
mas› zorunlulu¤u sebebiyle konseyin yap›s›, iflleyifl sü-
reci ve fonksiyonlar›n›n gözden geçirilmesine ihtiyaç du-
yulmufltur. Konseyin daha ifllevsel, etkin ve verimli ça-
l›flmas›, ilgili kurum ve kurulufllarla koordinasyonunun
art›r›lmas› amac›yla yeni bir çal›flma bafllat›lm›fl ve ta-
mamland›¤›nda kamuoyu ile paylafl›lacakt›r."

Baflbakanl›k Genelgesiyle
Ulusal Deprem Konseyi
‹ptal Edildi

6 Mart 2006 tarih 26100 Say›l› Resmi Gazete’de ya-
y›mlanan "Deprem Bölgelerinde Yap›lacak Binalar Hak-
k›nda Yönetmelik" 6 Mart 2007 tarihinden itibaren yü-
rürlü¤e girecektir.

Bu yönetmeli¤in amac›;

Deprem Bölgelerinde yeniden yap›lacak, de¤ifltirilecek,
büyütülecek resmi ve özel tüm binalar›n ve bina türü ya-
p›lar›n tamam›n›n veya bölümlerinin depreme dayan›kl›
tasar›m› ve yap›m› ile mevcut binalar›n deprem öncesi
veya sonras›nda performanslar›n›n de¤erlendirilmesi ve
güçlendirilmesi için gerekli kurallar› ve minimum koflul-
lar› belirlemektir.

Bu yönetmeli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihte 02.09.1997
tarih 23098 mükerrer say›l› Resmi Gazete’de yay›mla-
nan Afet Bölgelerinde Yap›lacak Yap›lar Hakk›nda Yö-
netmelik yürürlükten kalkacakt›r.

Deprem Bölgelerinde 
Yap›lacak Binalar 
Hakk›nda Yönetmelik 
6 Mart 2007’den ‹tibaren
Yürürlü¤e Giriyor
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Garanti Galeri, 23 Ocak - 17 Mart 2007 tarihleri
aras›nda, Auguste Perret'nin Yeniden ‹nfla Etti¤i
Kent: Le Havre bafll›kl› sergiye ev sahipli¤i yapa-
cak. Sergi, bir liman kenti olan Le Havre'›n
1517'de François I taraf›ndan kuruluflundan
1944'te hava sald›r›s›yla yok edilifline ve sonra da
Auguste Perret taraf›ndan yeniden inflas›na kadar
olan süreci anlat›yor. Serginin küratörü Joseph Ab-
ram, 23 Ocak Sal› günü saat 18:30'da, ‹TÜ Mimar-
l›k Fakültesi (Taflk›flla) 109 numaral› salonda bir
konferans verecek. Frans›zca gerçeklefltirilecek
konferansta simultane çeviri yap›lacak. 

Tarihçilerin, yirminci yüzy›l›n en önemli baflar›lar›n-
dan biri sayd›¤› Le Havre'›n yeniden inflas›, özellik-
le yenilikçi boyutlar›yla öne ç›kar. Yeniden infla edi-
len alan›n büyüklü¤ü, Perret ve arkadafllar›n›n kav-
ramsal tutarl›l›¤›, kullan›lan kentsel süreçler ve pre-
fabrikasyon teknikleri, Le Havre'› benzeri olmayan
bir deney alan› haline getirmifltir. Emlak konsoli-
dasyonu, ortak mülkiyet ve belediyeyle kent sakin-
lerini biraraya getiren kat›l›mc› süreçler sayesinde,
nüfus yo¤unluklar› yeniden dengelenerek, yap›lar›n
ferah bir kentsel doku içinde ahenkli da¤›l›m› sa¤-
lanm›fl ve kent ›zgara dokulu bir düzende planlan-
m›flt›r. 

Le Havre, betonarme tekni¤inin yenilikçi kullan›m›n-
dan dolay› benzersiz bir kent mimarisi örne¤i olarak
dünya kültür miras› listesine al›nm›flt›r.      

“Auguste Perret'nin Yeniden
‹nfla Etti¤i Kent: Le Havre”
Garanti Galeri’de

AKP döneminde sat›fla ç›kar›lan ancak talep görmeyen
TBMM lojmanlar› y›k›lmaya baflland›. Maliye Bakanl›-
¤›'nca önce ifl merkezine dönüfltürülmesi için proje ha-
z›rlat›lan Meclis lojmanlar›, sat›lmay›nca 288 bin metre-
karelik arazisi TOK‹'ye devredildi.
Geçen y›l aral›k ay›nda TOK‹'nin açt›¤› ihaleyi Mesa-Ak-
türk-Emlak pazarlama kazand›. Kaynak: Milliyet

Meclis Lojmanlar› Y›k›l›yor

Haber
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Oktay EK‹NC‹, Cumhuriyet, 31.01.2007

Bas›ndan

'Mimarisiz Planlama'ya Yarg›dan Ders... 

Türk Mimar ve Mühendis Odalar› Birli¤i (TMMOB), kurul-
du¤u 1954 y›l›ndan bu yana, öncelikle "ulusal ç›karlar"
a ba¤l› bir "bilimsel" li¤i savunuyor. Nedeni ise mimar-
l›k ve mühendisli¤in "do¤as›" ndan kaynaklanan "top-
lumsal sorumluluklar" ve hemen tüm yönetimlerin buna
karfl› duyarl›l›klar›... 

Temelde "insan" a hizmet eden; her koflulda "ak›l" ile
"bilim" in rehberli¤ini esas alan "sanat, yarat›c›l›k ve
teknik" içerikli mesleklerin sadece "bireysel ç›kar" lar›
gözetmeleri, "varl›k nedenleri" ne ayk›r›d›r... 

TMMOB'yi 50 y›ld›r Türkiye'nin en sayg›n demokratik ku-
rumlar›ndan biri k›lan bu ilkeler, "söylem" de yine savu-
nulsa bile; kimi "uygulama alanlar›" nda art›k göz ard›
edilebiliyor. Küreselleflmenin "sömürgeci dayatma" la-
r›ndan olan "toplumsal sorumlulu¤u daralt›lm›fl uzman-
l›k" anlay›fl›, sanki kimi odalar› da etkiliyor... 

Yak›n geçmifle kadar kamu ve ülke ç›karlar›na ayk›r› ifl-
lemlere davalar açan odalar›m›z›n, flimdi "birbirleri" ni
de mahkemeye verdikleri gözleniyor... 

Bu "çekiflme" nin anlaflmazl›k konular› ise uzmanl›k
alanlar›ndaki "yetki kap›flmas›" ... Meslek odalar›nca
"sadece biz yetkiliyiz" denerek aç›lan davalar yüzünden,
uzmanl›klar aras›nda ülkenin koflullar›na uygun bir
"mesleki iflbirli¤i" ni sa¤lama ortam› da giderek zorlafl›-
yor... 

'Ayr›flma'n›n davas› 

‹flte bu "bölücü" sürecin çarp›c› örneklerinden biri, Mi-
marlar Odas› (MO) Yönetmeli¤i'ndeki "kent planlamas›-
n›, mimarlar›n da mesleki çal›flmalar› aras›nda sayan
madde" yi iptal ettirmek için fiehir Planc›lar› Odas›'n›n
(fiPO) açt›¤› dava... Gerekçesi ise özetle flöyle: "‹mar
plan›, mimarlar›n uzmanl›k alanlar›ndan de¤ildir; e¤itim-
de de bu alanlar tümüyle ayr›lm›flt›r; planlama hizmeti-
ni sadece flehir planc›lar› verirler..." 

MO'nun "savunma" s›nda ise k›saca flunlar an›msat›l-
m›fl; "kent planlamas› 'kentsel mimari' nin düzenlen-
mesidir. Özellikle tarihi mimari dokular›n bulundu¤u
kentlerimizde eski ve yeni yap›laflmay› belirleyecek ka-
rarlar 'mimari bilgi' yle verilebilir..." 

Peki, bu anlams›z "bölünme" acaba neden? 

Bu sorunun "mant›kl› ve ikna edici" yan›t›n›, mimarl›k
fakültelerinde mimarl›k ve kent planlamas› e¤itimini tü-
müyle birbirinden ay›ran uygulaman›n 25 y›l önceki "ön-
der" (!)leri hâlâ vermediler. Bugün ayn› ayr›l›¤› sürdüren-
ler de imar planlar›ndaki "mimari ruhsuzluk" ile mimari
tasar›mlardaki "kente yabanc› yeknesakl›k" karfl›s›nda
hâlâ oturup düflünmüyorlar; "sorumluluklar›" n› gözden
geçirmiyorlar... 

Kent planlamas›nda 'mimar kimlikleri' yle uzmanlaflan
hocalar›n, "12 Eylül YÖK'ü" nün iste¤ine boyun e¤erek,
dünyada sadece ABD'de görülen "mimar-planc› ayr›fl-
mas›" n› bu ülkeye bulaflt›rmalar›, günümüzde iflte böy-
lesi dramatik davalara da neden oluyor... 
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Planc›lar ile mimarlar, Türkiye gibi hemen tümü mimar-
l›k tarihinin befli¤i olan yerleflmelere sahip bir ülkede,
ça¤dafl kentleflmenin de kimlikli geliflebilmesi için
"Anadolu'ya yak›fl›r imece" ler yaratabileceklerken, e¤i-
timden itibaren birbirlerine yabanc›laflmalar› yüzünden
art›k mahkemelik bile oluyorlar... 

'Hoca'm›z Dan›fltay... 

Neyse ki Dan›fltay 8. Dairesi bu tarihsel yanl›fl› görüyor
ve fiPO'nun açt›¤› 2005/3965 esas No'lu davada 1
Aral›k 2005 tarih ve 2006/4773 say›l› karar›n› "oybirli-
¤i" yle flöyle veriyor: "Yasal ve düzenleyici kurallar bir
bütün olarak de¤erlendirildi¤inde; mimarlar›n, imar
planlar›n›n yap›lmas› ve uygulanmas›nda yasalar ile yet-
kili k›l›nd›¤› ve mimarl›k mesle¤inin imar planlama hiz-
metlerini ana faaliyet olarak disiplin içine ald›¤› anlafl›l-
maktad›r." 

‹flte bu vurgulamayla fiPO davas›n›n "red" dedildi¤i Da-
n›fltay karar›n›n bir baflka "anlam" › daha var. Mahke-
meler, bilimsel konularda "hukukun sözü" nü belirleye-
bilmek için öncelikle uzmanlardan, yani bilirkiflilerden
görüfl alarak kararlar›n› verirler. 

Bu uzmanl›k çekiflmesi davas›nda ise "bilen" taraf
mahkeme... Mimarl›kla flehircilik aras›na afl›lmaz duvar-
lar örenlerin ve "ayr›l›kç› hoca" lar›m›z›n, hiç de¤ilse yar-
g›n›n bu "ö¤retmenli¤i" nden art›k ders almalar› gerek-
miyor mu?

Vefat halinde; 

30,000-YTL.
Kal›c› sakatl›k halinde; 

30,000-YTL.
Tedavi masraflar› için; 

3,000-YTL
Üyelerimiz, aidat ödedi¤i tarih ile 
31 Aral›k 2007 tarihleri aras›nda 

FERD‹ KAZA S‹GORTASI 
kapsam›nda olacaklard›r.

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

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

FERD‹ KAZA S‹GORTASI yapt›r›yor

FERD‹ KAZA
S‹GORTASI
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Mevzuat

TMMOB 39. Ola¤an Genel Kurulu’nda TMMOB Mimarl›k
Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret, Asgari Çizim ve
Düzenleme Esaslar› Yönetmeli¤i’nde de¤iflikliklere ka-
rar verilmifltir.

Mimarlar Odas› fiartnamelerini de etkileyen bu hüküm-
ler göz önüne al›narak yeniden düzenlenen fiartnameler
Merkez Yönetim Kurulu’nun 22.12.2006 gün 40/17
no’lu toplant›s›nda görüflülerek kabul edilmifltir.

01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren de¤iflik-
likler flunlard›r:

Mimarl›k Hizmetleri fiartnamesi’nde Yap›lan
De¤ifliklikler:

• 4. madde de  En Az 0,40 olan Bölge Katsay›s› 0,50
olarak belirlenmifltir, 

• 8-4-2,3,4,5,6 maddeler de TUS sürelerinin hesab›na
iliflkin hükümler de yeniden düzenleme yap›lm›flt›r,

• 12-5-1 madde de  tekrar oranlar› de¤iflmifltir. Dördün-
cü ve sonraki tekrarlar için %12,5 olan oran %15 olarak
de¤iflmifltir.

• 12-5-3 madde de Mimari mesleki kontrollük ve Mima-
ri fenni Mesuliyet hizmetleri için tekrar oranlar› kald›r›l-
m›flt›r. Bu oran her blok için % 100 olarak hesaplana-
cakt›r.

• 12-6-1,2,3  maddeler de Tadilat Projeleri bedellerinin
hesab› ile ilgili bölümlerde redaksiyon yap›lm›flt›r.

Mimari Teknik Uygulama Sorumlulu¤u (Fenni
Mesuliyet) Hizmetleri fiartnamesi ve en Az Bedel
Tarifesi’nde Yap›lan De¤ifliklikler:

• 4. madde de  En Az 0,40 olan Bölge Katsay›s› 0,50
olarak belirlenmifltir,

•7-2 madde de Mimari fenni Mesuliyet hizmetleri için
tekrar oranlar› kald›r›lm›flt›r. Bu oran her blok için %
100 olarak hesaplanacakt›r.

• 8-3-1 madde de TUS sözleflmesinin yenilenmesi du-
rumunda yap›lacak ifllemler tan›mlanm›flt›r.

• 8-3-2,3,4,5,6 maddeler de TUS süreleri ile ilgili hü-
kümler yer alm›flt›r.

Korunmas› Gerekli Kültür Varl›klar›n›n Rölöve –
Restitüsyon - Restorasyon Hizmetleri fiartnamesi ve
En Az Bedel Tarifesi’nde Yap›lan De¤ifliklikler:

• 9-1 maddesinde; sokak  siluetleri için hizmet bedeli
tan›mlanm›flt›r.

• 9-9 Köprülerde; alan tan›m› yap›lm›flt›r.

• 9-10 Sur duvarlar› ile ilgili aç›klama ilave  edilmifltir.

Mimari ‹ç Mekan Düzenlemesi ve donan›m› Tasar›m›
Hizmetleri fiartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi’nde
Yap›lan De¤ifliklikler:

• 4. madde de  En Az 0,40 olan Bölge Katsay›s› 0,50
olarak belirlenmifltir, 

• 15-2-1-3 madde de  tekrar oranlar› de¤iflmifltir. Dör-
düncü ve sonraki tekrarlar için %12,5 olan oran %15
olarak de¤iflmifltir.

•15-2-1-5 madde de Mimari mesleki kontrollük hizmet-
leri için tekrar oranlar› kald›r›lm›flt›r. Bu oran her tekrar
için % 100 olarak hesaplanacakt›r.

Mimarlar Odas› fiartnamelerinde Yap›lan De¤ifliklikler
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Mimarlar Odas›’n›n bu dönem "Türkiye Mimarl›k Politi-
kas›’na Do¤ru, Mimarl›k ve Kent Buluflmalar›" bafll›¤› al-
t›nda, 6 ilde (Kayseri, Samsun, Mersin, Mu¤la, Gazian-
tep, Eskiflehir) gerçeklefltirmeyi planlad›¤› kongrelerden
üçüncüsü 13 - 14 Ocak 2007 tarihlerinde Mersin’de
gerçeklefltirildi. ‹stemihan Talay Konferans Salonu’nda
gerçeklefltirilen toplant›da kat›l›mc›lar "Göç, Bar›nma
Sorunu ve Mimarl›k" temas› çerçevesinden sunufllar
gerçeklefltirirken, akflamüstü yap›lan panel ve forum ka-
t›l›mc›lara genel bir tart›flma ve de¤erlendirme ortam›
sundu. 

Kongrenin aç›l›fl konuflmalar›nda ilk olarak söz alan
Mersin fiube Baflkan› Sabri Konak, Mersin’in h›zl› nüfus
art›fl› karfl›s›nda yaflad›¤› dönüflümlere, kentlileflme sü-
recinin kentleflme h›z›na ayak uyduramad›¤›na ve bu
kapsamda Mersin kentine dair bu konferans temas› al-
t›nda düflünülmesi gereken noktalara dikkat çekti. Ko-
nak’tan sonra sözü alan Mimarlar Odas› Baflkan› Bü-
lend Tuna, "Göç, Bar›nma Sorunu ve Mimarl›k" temas›
alt›nda gerçeklefltirilen kongre temas›n›n Mersin gibi gö-
çe dayal› geliflen bir yerleflim yeri için önemine dikkat

çekti. Göç olgusunun sadece ulusal de¤il uluslararas›
bir gerçeklik oldu¤una de¤inen Tuna, göçten kaynakla-
nan yo¤un bar›nma ve kent sorunlar›na mimarl›¤›n tek
bafl›na çare bulmas›n›n olanaks›z oldu¤una ama konu-
nun mimarl›k çerçevesinden tart›fl›lmas›n›n gereklili¤ine
ve yoksullar için mimarl›k düflüncesinin mesleki anlam-
daki önemine de¤indi. "Herkes için mimarl›k" temas›na
da bu yaklafl›m çerçevesinde tekrardan de¤erlendiren
Tuna özürlülerden yoksullara mimarl›¤›n hizmet alanlar›-
n›n kamu yarar›na odaklanmas›n›n önemini vurgularken
mimarlar olarak bu konularda gelifltirebilece¤imiz stra-
tejilerin tart›fl›lmas› gerekti¤ini belirtti. 

Mersin Üniversitesi Rektörü Süha Ayd›n’›n ard›ndan
Mersin Büyükflehir Belediye Baflkan› Macit Özcan ve
Mersin valisi Hüseyin Aksoy bu tip platformlar›n önemi-
ni vurgulad›lar. Aç›l›fl konuflmalar› ard›ndan yer alan te-
matik sunuflta Prof. Dr. Melih Ersoy, Türkiye’de iç göç-
ler, kente eklemlenme ve bar›nma sorunlar›na de¤indi.
Tematik sunufllardan sonra Doç. Dr. Günhan Dan›fl-
man’›n yönetti¤i Bölgesel Sunufllar gerçeklefltirildi. 

Prof. Dr. Tamer Gök’ün yönetti¤i panele, Doç Dr. Musta-
fa fien, Remzi Sönmez, Prof. Dr. Y›ld›z Sey ve Doç. Dr.
Güzin Türel kat›ld›. Toplant›, Prof. Dr. Mete Tapan’›n yö-
netti¤i forum oturumu ile sonland›. Yoksullar›n konut so-
rununa nas›l de¤inilebilece¤i ve mimarlar›n göç olgusu-
nu kavrayarak planlama kararlar›nda bu de¤iflimlere ce-
vap verecek organizasyonlara gitmelerinin olanaklar›
a¤›rl›kl› olarak tart›fl›lan konular› oluflturdu. 

Etkinli¤in son günü olan 14 Ocak 2007, Pazar günü ise
Tarsus kentine bir teknik gezi düzenlendi. 
Mimarl›k ve Kent Buluflmalar›n›n dördüncüsü “K›y› Plan-
lamas› ve Mimarl›k” temas›yla 9-10-11 Mart 2007 tarih-
lerinde Mu¤la’da gerçeklefltirilecektir.

"Türkiye Mimarl›k Politikas›"na Do¤ru Mimarl›k ve 
Kent Buluflmalar›n›n Üçüncüsü Mersin’de Gerçeklefltirildi 

Kongre
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‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› Etüd ve Proje-
ler Daire Baflkanl›¤› Projeler Müdürlü¤ü, Baflakflehir
kent merkezi için iki aflamal›, ulusal bir kentsel tasar›m
proje yar›flmas› düzenliyor. ‹ki aflamal› olarak gerçek-
lefltirilecek yar›flma, ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›'nda
öngörüldü¤ü gibi, ‹kitelli alt bölgesinde planl› bir yerel
merkezin gelifltirilmesini amaçl›yor. 

Dan›flman Jüri Üyeleri
Dr. Kadir Topbafl ‹BB Baflkan›

Mehmet Öcalan Esenler Belediye Baflkan›

Aziz Yeniay Küçükçekmece Belediye Baflkan›

U¤ur Tayfur Esenler Belediye Baflkan Yrd.

Prof. Hüseyin Kaptan ‹BB Baflkan Dnfl., ‹MP Proje Yürütücüsü

Murat Tuncay ‹BB Etüd ve Projeler Daire Baflkan›

Murat Vefkio¤lu ‹MP Yar›flmalar Grubu

Asli Jüri Üyeleri
Mine ‹nceo¤lu Prof. Dr., Y. Mimar,

Erdal Aktulga Y. Mimar,

Murat Balamir Prof. Dr., Y. Mimar, Y. fiehir Planc›s›,

Cafer Bozkurt Y. Mühendis, Mimar,

Hande Sanem Ç›nar Yrd. Doç. Dr., Peyzaj Yüksek Mimar›,

Hale Ç›rac› Prof. Dr., Y. Mimar, fiehir Planc›s›,

S›rma Turgut Yrd. Doç. Dr., Y. fiehir Planc›s›,

Yedek Jüri Üyeleri
Güzin Kaya Doç. Dr., Y. Mimar, fiehir Planc›s›,

Suat Apak Dr., Y. Mimar,

Sinan Mert fiener Doç. Dr., Y. Mimar,

Hülya Yakar Yrd. Doç. Dr., Y. fiehir Planc›s›,

Raportör
Banu Atasoy Mimar,

Emine Bar›flk›n Bilgili Y. fiehir Planc›s›, Kent. Tas.,

Raportör Yard›mc›s›
Berrin Özban ‹ç Mimar,

Utku Serkan Zengin fiehir Planc›s›,

Baflakflehir Kentsel 
Tasar›m Proje Yar›flmas› 

Yar›flma Takvimi 
I.Kademe Yar›flman›n ilan› :31 Ocak 2007–1 fiubat 2007
Sorular için son gün : 01 Mart 2007
Yan›tlar›n verilmesi : 09 Mart 2007
Yer görme için son gün : 23 Mart 2007
Teslim tarihi : 30 Nisan 2007
Jüri de¤erlendirme : 08 May›s 2007 – 15 May›s 2007
Birinci kademede seçilen 8 projenin 
bildirilme tarihi : 17 May›s 2007

II.Kademe yar›flman›n bafllang›c›: 18 May›s 2007
Sorular için son gün : 06 Haziran 2007
Yan›tlar›n verilmesi : 15 Haziran 2007
Teslim tarihi : 16 Temmuz 2007
Jüri de¤erlendirme: 23 Temmuz 2007 – 29 Temmuz 2007
Sonuçlar›n ‹lan› : 01 A¤ustos 2007
Kolokyum : 03 A¤ustos 2007
Sergi : 03 A¤ustos 2007

Ödüller 
Birinci Kademe ödüller 
Yar›flman›n birinci kademesi sonucunda seçilen 8 pro-
je, kendi aralar›nda s›ralanmayacak ve sahiplerine eflit
ödeme tutar› olan 30 000 YTL (Otuzbin Yeni Türk Lira-
s›) ikinci kademe sonunda di¤er ödüllerle birlikte öde-
necektir. 
‹kinci Kademe ödüller 
1. Ödül: 120 000 YTL (Yüzyirmibin Yeni Türk Liras›)

2. Ödül: 100 000 YTL (Yüzbin Yeni Türk Liras›)

3. Ödül: 80 000 YTL (Seksenbin Yeni Türk Liras›)

5 adet mansiyon her biri 50 000 YTL (Ellibin Yeni Türk Liras›)

‹letiflim Adresi: Tepebafl› Evliya Çelebi Mah. Meflrutiyet Cad.
Eski Tüyap Fuar Binas› Beyo¤lu-‹stanbul

Yar›flma
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Ulucanlar Merkez Kapal› Cezaevi De¤erlendirme Projesi
Yar›flman›n Konusu ve Amac›:

Kent Düflleri I Fikir Yar›flmas› kapsam›nda "Ulucanlar
Merkez Kapal› Cezaevi De¤erlendirme Projesi" Ulusal
Fikir  Yar›flmas› TMMOB Mimarlar Odas› Ankara fiubesi
ve Ankara Barosu taraf›ndan düzenlenmekte olup, bu
yar›flmada;

• Ankara kentinde bofl olan yap› ve alanlara yönelik al-
ternatif önermelerin fikri boyutta elde edilmesi, söz ko-
nusu  alanlar›n kamusal ve kültürel dönüflümünü sa¤la-
yarak Ankara’n›n yeniden biçimlendirilmesi,

• Yar›flmaya aç›lacak alanlar›n yeniden kullan›larak de-
¤erlendirilmesi için kamu oyu oluflturulmas›,

• Mimarl›k ö¤rencilerinin kentin kullan›lmayan alanlar›-
na iliflkin fikirler  üretmelerinin teflvik edilmesi

• Kentin tüm aktörlerinin kente yönelik oluflturulacak
fikri projelerde ortak kat›l›m›n›n sa¤lanmas›,

amaçlanmaktad›r.

Yar›flmaya Kat›lma Esaslar› ve Biçimi:

Yar›flma 2 ayr› kategoride (mimarl›k lisans ve mimarl›k
yüksek lisans ö¤renimi), ulusal, serbest ve tek kademe-
li olarak düzenlenmifltir.

Yar›flmaya kat›l›m ücretsizdir. 

Jüri Üyeleri:
Dan›flman Jüri Üyeleri

Nimet Özgönül TMMOB  Mimarlar Odas›  Ankara fiube Baflkan›-ODTÜ 

Mimarl›k Fakültesi Restorasyon ABD Ö¤retim Üyesi, Dr.

Eyüp Muhçu TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul fiube Baflkan›, Mimar

Bülend Tuna TMMOB  Mimarlar Odas›  Genel Baflkan›, Mimar 

Mehmet So¤anc› TMMOB Genel Baflkan›,Makine Mühendisi

Yaflar Çatak Ankara Barosu, Avukat

Muhsin Eren Ankara Barosu, Avukat 

Nuray Bayraktar Gazi Üniversitesi Müh.Mim.Fakültesi fiehir ve Bölge 

Planlama Bölümü Ö¤retim Üyesi, Yrd.Doç.Dr.

Teslim Tarihi: 13. 04. 2007

ulucanlaryarismasi@mimarlarodasiankara.org

Ali Ulusoy Mimar

Feray Salman ‹nsan Haklar› Derne¤i MYK Üyesi, fiehir Planc›s›

Elvan Olkun Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i MYK Üyesi, Avukat 

Ercan Yavuz Ankara Tabip Odas› Genel Sekreteri ,Doktor

As›l Jüri Üyeleri

Yavuz Önen Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› (T‹HV) Baflkan› – Mimar

Güven Arif Sarg›n TMMOBMimarlar Odas› Ankara fiube 2.Baflkan›-ODTÜ 

Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü Ö¤retim Üyesi, Doç.Dr.

Emre Madran TMMOB Mimarlar Odas› MYK Üyesi – ODTÜ Mimarl›k 

Fakültesi Restorasyon ABD Ö¤retim Üyesi, Doç. Dr

Tuncay Alemdaro¤lu Yenimahalle Eski Belediye Baflkan›,Ankara Barosu, Avukat

Mustafa Aslan Aslaner Y.Mimar

Han Tümertekin Mimar

Erdal Sorgucu Mimar

Boran Ekinci Mimar

Ayhan Çelik Mimar

Gürbüz Çapan Esenyurt Eski Belediye Baflkan› , Doktor

Celal Bafllang›ç Gazeteci 

Ödüller:

Jüri taraf›ndan 2 ayr› kategoride ( Lisans ve Yüksek Li-
sans Ö¤rencileri) afla¤›daki ödüller verilecektir: 

1.Ödül                                 5000 YTL  
2.Ödül                                 4000 YTL
3.Ödül                                 3000 YTL

• Konferans biçiminde  sunufl yap›lmas› için seçilen  en
az 7 projeden jüri üyelerinin belirleyece¤i  en az 3 pro-
jeye 1000 YTL tutar›nda özel ödüller verilecekitr.

Lisans ö¤rencilerine Yükseklisans ö¤rencilerine

Özel Ödül Özel Ödül
T‹HV Özel Ödülü Özel Ödül
ÇHD Özel Ödülü TMMOB Özel Ödülü

Yar›flma
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Sonuçlanan Yar›flma

H›zl› kentleflme ve nüfus yo¤unlu¤unu dengeli bir flekil-
de yaymak amac›yla aç›lan yar›flma Chungcheongnam
vilayeti için aç›lan yar›flma, Çok Fonksiyonlu bir Yönetim
Kenti (MAC) için master plan elde etmeyi hedefliyordu.
De¤erlendirme sonucunda 2 700 000m2’lik Chungche-
ongnam vilayeti Yönetim Kenti (MAC) master plan› ya-
r›flmas›n›n birincisi Sehan Yoon’›n yürütücülü¤ündeki
Koreli ekibe verildi. Ekibin "Flat City-Link City-Zero City"
(düz kent-ba¤ kent-s›f›r kent) adl› projesi, dikeyde büyü-
yen yo¤un modern kent dokusuna alternatif olarak düz
kent kavram›; herkesin mutlu ve huzurlu bir kent hayat›
yaflama hakk›na sahip olmas› aç›s›ndan fiziki ve felsefi
ba¤lardan kurulmufl olan bir ba¤ kent olgusu; ve do¤a-
n›n veriminden yararlanmak için art›klar›n azalt›larak
enerji israf›n› indirgeyen s›f›r kent önermeleri çerçeve-
sinden gelifliyor. 21.yüzy›lda Kore’nin temsil edilece¤i

bir platform oluflturacak olan kentim, hem sürdürülebi-
lir hem de örnek al›nabilir bir yerleflim birimi olmas› ve
projenin kapsad›¤› alan bak›m›ndan Kore’de yaflanan
büyüme ve geliflmelerine de bir denge unsuru olmas›
hedefleniyor. 

Çok Fonksiyonlu Yönetim Kenti Yap›m fiirketi (MACCA)
ve Kore Kent Arazileri Kurumu (KLC) taraf›ndan aç›lan
yar›flma ayr›ca UIA taraf›ndan da desteklendi. 16-19
Ocak 2007 tarihleri aras›nda buluflan ve Peter Droege,
mimar (Avusturalya) Jüri Baflkan›, Alexandru Beldiman,
mimar (Romanya), UIA temsilcisi, Kerl Yoo, mimar
(ABD), Junsung Kim, mimar (Kore Cumhuriyeti), Chang-
Bok Lim, mimar (Kore Cumhuriyeti) ve Ms. Vasiliki Ago-
rastidou’dan (Yunanistan) oluflan uluslararas› jüri afla-
¤›daki projeleri ödüle de¤er bulundu. 

Uluslararas› Chungcheongnam-Do Kore Kamusal
Yönetim Kenti Master Plan› Yar›flmas› Sonuçland› 

1.Ödül: Sehan Yoon, Haeahn Architecture, Kore Cumhuriyeti

2.Ödül: Nicolo' Privileggio, Privileggio-Secchi Architectura, ‹talya

3.Ödül: 
Seung H Sang, IROJE architects & planners, Kore Cumhuriyeti

Mansiyonlar: 
• Moongyu Choi,
Yonsei University
+ ga.a architects,
Kore Cumhuriyeti

• Insun Hahm,
Kunwon
Architects, Kore
Cumhuriyeti

• Daehyuk Lee
Ilshin Architecture
& Associates,
Kore Cumhuriyeti

letiflim Adresi: http://www.mppat.or.kr 
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Ödül

Avrupa Birli¤i Ça¤dafl Mimarl›k Ödülleri kapsam›nda dü-
zenlenen 2007 Mies van der Rohe Ödülü jürisi ödüle
aday 7 projeden oluflan listeyi aç›klad›. 4 Nisan 2007
tarihinde aç›klanacak ödül sahibi yap› Avrupa’da son 2
sene içinde gerçeklefltirilmifl en baflar›l› mimarl›k ürünü
olarak de¤erlendirilecek. 
Jüri üyeleri 7 projeden oluflan listenin yan› s›ra ödülle-
rin sergisi ve katalogunda bas›lmak için 33 projelik bir
seçme liste de oluflturdu.   Avusturya, Belçika, H›rvatis-
tan, Danimarka, Fransa, Almanya, ‹rlanda, ‹talya, Hol-
landa, Norveç, Slovenya, ‹spanya, ‹ngiltere ve Türki-
ye’den projelerin yer ald›¤› listede Türkiye’den Han Tü-
mertekin ve Eylem Erdinç taraf›ndan Çanakkale’de uy-
gulanan SM Evi de yer al›yor. Toplam 273 projenin ara-
s›ndan seçilen projelerin sergisi ve ödüller 14 May›s
2007 tarihinde Barselona’da Mies van der Rohe Pavil-
yonu’nda yap›lacak ödül töreninde sahiplerine verile-
cek. Birinci gelen proje 50.000 EU ödülü almaya hak
kazan›rken yeni mimar özel mansiyon ödülü olarak
10.000 EU verilecek. 
Jüri taraf›ndan seçilen 7 finalist proje ise afla¤›daki
gibidir:
• Pôle universitaire de sciences de gestion (‹flletme
Okulu), Bordeaux, Fransa. Mimarlar: Anne Lacaton &
Jean Philippe Vassal/Lacaton & Vassal Architectes 
• Centre Chorégraphique National (Ulusal Choreog-
raphy Merkezi), Aix-en-Provence, Fransa. Mimar: Rudy
Ricciotti
• Phaeno Science Centre, Wolfsburg, Almanya. Mimar-
lar: Zaha Hadid/Zaha Hadid Architects 
• Mercedes-Benz Museum, Stuttgart, Almanya. Mimar-
lar: Ben van Berkel/UN Studio 

• Centro de Artes de Sines (Sines Sanat Merkezi), Si-
nes, Portekiz. Mimarlar: Manuel Aires Mateus, Francis-
co Aires Mateus/Aires Mateus e Associados 
• Edificio Veles e Vents (America Kupa Binas›) Valenci-
a, ‹spanya. Mimarlar: David Chipperfield, Fermin Vásqu-
ez/David Chipperfield 
• MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León (MUSAC, Castilla ve León Ça¤dafl Sanat Müzesi),
León, ‹spanya. Mimarlar: Luis M. Mansilla, Emilio
Tuñón/Mansilla + Tuñón.

2007 Mies van der Rohe Ödülü’ne Aday 
7 Proje Aç›kland›
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Barselona Pavyonu, Mies van der Rohe 

SM Evi, Han Tümertekin
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Art›k bir dünya markas› olmufl ve ad› ‹zmir’le
özdeflleflmifl MARBLE Fuar›, 28-31 Mart 2007
tarihleri aras›nda 13. kez gerçeklefltirilecek. 

Dünyan›n en büyük mermer rezervine sahip ül-
ke olan Türkiye’nin do¤altafl zenginli¤inin sergi-
lenece¤i Türkiye Do¤altafl Müzesi, Kültürpank
alan›nda fuar kapsam›nda kurulacakt›r. 

fiubemiz ve ‹zfafl iflbirli¤iyle gerçekleflecek
olan ‹zmir Adnan Menderes Havaliman› Yeni
D›fl Hatlar Terminali’nin mimar›, Yakup Ha-
zan’›n söyleflisi ve mermer yontunun üstatlar›n-
dan heykelt›rafl Mehmet Aksoy’un “Elin gözü,
tafl›n izi” ad›n› tafl›yan sergi ve söyleflisi fuar
kapsam›nda düzenlenen etkinlikler aras›nda
yer alacakt›r.

Dünyan›n En Büyük
Mermer Fuar› ‹zmirde...

28-31 Mart 2007
‹ Z M ‹ R  

Y›l›
Takvimini

2006 y›l› üyelik aidat›n›
ödeyen üyelerimiz;

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesinden
alabilirsiniz.

2007
Y. Mimar Harbi Hotan An›s›na Haz›rlanan
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Türk inflaat sektörüne önemli katk›lar›n›n bulundu¤u
flantiyeciler hakk›nda bilgiye ulaflabilmenin en k›sa yolu
olan "fiantiyeciler Sanal Arflivi", Ocak 2007 itibar› ile
www.santiyeciler.com adresinde hizmete girdi.

39 y›ld›r Türk Yap› Sektörüne hizmet veren Yap›-Endüs-
tri Merkezi, KONE iflbirli¤iyle "fiantiyeciler Sanal Arfli-
vi"ni oluflturdu. Türkiye’de önemli yap› projelerinin uygu-
lama sorumlulu¤unu üstlenmifl flantiyecileri ve projeleri-
ni genifl kesimlere tan›tmay› amaçlayan site, yap› sek-
töründe faaliyet gösteren bafll›ca flantiye sorumlular›,
yap› firmalar› ve projelerinden olufluyor. 

Yap›-Endüstri Merkezi 
ve KONE ‹flbirli¤i ile 
santiyeciler.com
Sitesi Aç›ld›

Mart 2007’den
itibaren yay›n

hayat›na bafll›yor.

‹letiflim Adresi: 
info@worldarchitecture.org

www.worldarchitecture.org

‹ngilizce olarak yay›mlanacak sitede
çal›flmak isteyenler için;
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Yönetmelik

YÖNETMEL‹K
‹çiflleri Bakanl›¤›ndan:
Belediye ‹tfaiye Yönetmeli¤i
R.G. Tarihi: 21.10.2006 Cumartesi
R.G. Say›s›: 26326

YÖNETMEL‹K
Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan:
Özel Hastaneler Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Yönetmelik
R.G. Tarihi: 21.10.2006 Cumartesi
R.G. Say›s›: 26326

TEBL‹⁄
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
Yap› Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine ‹liflkin
Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤ (TAU/2004-2005)’de De-
¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Tebli¤ (Tebli¤ No:Y‹⁄-15/2006-5) 
R.G. Tarihi: 21.10.2006 Cumartesi
R.G. Say›s›: 26326

TEBL‹⁄
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i (89/106/EEC) Kapsam›nda-
ki Malzemelerin Tabi Olacaklar› Uygunluk Teyit Sistemleri
Hakk›nda Tebli¤de De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Tebli¤ (Teb-
li¤ No:Y‹⁄-15/2006-6) 
R.G. Tarihi: 21.10.2006 Cumartesi
R.G. Say›s›: 26326

TEBL‹⁄
Ulaflt›rma Bakanl›¤›ndan:
Karayolu ‹le fiehirleraras› Yolcu Tafl›mac›l›¤› Alan›nda Uy-
gulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakk›nda Tebli¤ (Tebli¤
No:48) 
R.G. Tarihi: 21.10.2006 Cumartesi
R.G. Say›s›: 26326

‹LKE KARARI
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan:
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulunun Ba-
raj Alanlar›ndan Etkilenen Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Ko-
runmas› ‹le ‹lgili ‹lke Karar›
R.G. Tarihi: 27.10.2006 Cuma
R.G. Say›s›: 26329

‹LKE KARARI
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan:
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulunun
Kentsel Sitler, Koruma ve  Kullanma Koflullar› ‹le ‹lgili ‹lke
Karar›
R.G. Tarihi: 27.10.2006 Cuma
R.G. Say›s›: 26329

YÖNETMEL‹K
Devlet Bakanl›¤›ndan:
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Ya-
p›lmas›na Dair Yönetmelik
R.G. Tarihi: 07.11.2006 Sal›
R.G. Say›s›: 26339

YÖNETMEL‹K
Maliye Bakanl›¤›ndan:
Kamulaflt›rma Davalar›nda Bilirkifli Olacak Görev Yapacak-
lar›n Nitelikleri ve Çal›flma Esaslar›na ‹liflkin Yönetmelik
R.G. Tarihi: 24.11.2006 Cuma
R.G. Say›s›: 26356

YÖNETMEL‹K
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Yönetmelik
R.G. Tarihi: 01.12.2006 Cuma
R.G. Say›s›: 26363
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TEBL‹⁄
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
Proje ve Kontrolluk ‹fllerinde Uygulanacak Fiyat Art›fl Oran-
lar› Hakk›nda Tebli¤
R.G. Tarihi: 02.12.2006 Cumartesi
R.G. Say›s›: 26364

YÖNETMEL‹K
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Gemi Mühendis-
leri Odas›ndan:
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Gemi Mühendisle-
ri Odas› Serbest Mühendislik, Müflavirlik Hizmetleri, Büro
Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤i
R.G. Tarihi: 06.12.2006 Çarflamba
R.G. Say›s›: 26368

TEBL‹⁄
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i’nin (89/106/EEC) Kapsa-
m›nda Olup CE ‹flareti Tafl›mas› Mecburi Olmayan Yap›
Malzemelerinin Tabi Olacaklar› Ulusal Düzenlemeler Hak-
k›nda Tebli¤ (Tebli¤ No:Y‹⁄-15/2006-07)
R.G. Tarihi: 06.12.2006 Çarflamba
R.G. Say›s›: 26368

YÖNETMEL‹K
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
Karayolu Yolboyu Mühendislik Yap›lar› ‹çin Afet Yönetmeli¤i
R.G. Tarihi: 07.12.2006 Perflembe
R.G. Say›s›: 26369

BAKANLAR KURULU KARARI
Bakanlar Kurulundan:
Baz› Alanlar›n Termal Turizm Merkezi Olarak ‹lan›, Baz› Tu-
rizm Merkezlerinin S›n›rlar›n›n De¤ifltirilmesi ve Baz› Alan-
lar›n Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Geliflim Bölgesi
Olarak ‹lan› Hakk›nda (Karar Karar Say›s›: 2006/11354)

R.G. Tarihi: 16.12.2006 Cumartesi
R.G. Say›s›: 26378
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi yetki s›n›r›ndaki yerler:
Manisa-Demirci-Hisar Termal Turizm Merkezi,
Manisa-Kula-Emir Termal Turizm Merkezi,
Manisa Turgutlu-Urganl› Termal Turizm Merkezi, 
‹zmir Seferihisar Do¤anbey Termal Turizm Merkezi,
‹zmir Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Geliflim Böl-
gesi,
‹zmir-Bergama-Allanoi-Manisa Soma Mentefle Termal Kül-
tür ve Turizm Koruma ve Geliflim Bölgesi

TEBL‹⁄
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i (89/106/EEC) Kapsam›nda
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli¤i – Kalite ve Çevre Ku-
rulu ‹ktisadi ‹flletmesinin Onaylanm›fl Kurulufl Olarak Gö-
revlendirilmesine Dair Tebli¤ (Tebli¤ No:Y‹G/2006-9)
R.G. Tarihi: 27.12.2006 Çarflamba
R.G. Say›s›: 26389

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN
Kanun No.5571 Kabul Tarihi:28/12/2006
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentalar› ve Se-
yahat Acentalar› Birli¤i Kanunu ‹le Turizm Teflvik Kanunu
ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun
R.G. Tarihi: 13.01.2007 Cumartesi
R.G. Say›s›: 26402

TEBL‹⁄
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i (89/106/EEC) Kapsam›n-
da, Uygulanacak Teknik fiartnamelerin Yay›mlanmas› Hak-
k›nda Tebli¤in De¤ifltirilmesine Dair Tebli¤ (Tebli¤ No:Y‹G-
15/2007-01)
R.G. Tarihi: 19.01.2007 Cuma
R.G. Say›s›: 26408
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Yönetmelik

‹LKE KARARI
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan:
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulunun
2863 Say›l› Kanun Kapsam›na Giren Alanlarda Su Ürünle-
ri Üretim ve Yetifltirme Tesislerine ‹liflkin ‹lke Karar›
R.G. Tarihi: 25.01.2007 Perflembe
R.G. Say›s›: 26414

YÖNETMEL‹K
Devlet Bakanl›¤›ndan:
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
R.G. Tarihi: 26.01.2007 Cuma
R.G. Say›s›: 26415

YÖNETMEL‹K
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan:
Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildi¤i Materyallerin Do-
lum, Ço¤alt›m ve Sat›fl›n› Yapan veya Yayan ‹flletmelerin
Sertifikaland›r›lmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yö-
netmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
R.G. Tarihi: 27.01.2007 Cumartesi
R.G. Say›s›: 26416

TEBL‹⁄
‹çiflleri Bakanl›¤›ndan:
Yap› Ruhsat› ve Yap› Kullanma ‹zin Belgesi Kullan›lmas›na
‹liflkin Mecburi Standard Tebli¤i
R.G. Tarihi: 30.01.2007 Sal›
R.G. Say›s›: 26419

KANUN
Devlet ‹hale Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Ka-
nun No.5577 Kabul Tarihi:25/1/2007
R.G. Tarihi: 31.01.2007 Çarflamba
R.G. Say›s›: 26420

YÖNETMEL‹K
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›ndan:
Asansör Yönetmeli¤i (95/16/AT)
R.G. Tarihi: 31.01.2007 Çarflamba
R.G. Say›s›: 26420

TEBL‹⁄
Kültür Ve Turizm Bakanl›¤›ndan:
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu Kapsam›nda-
ki Kültür Varl›klar›n›n Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon
Projeleri, Sokak Sa¤l›klaflt›rma, Çevre Düzenleme Projele-
ri ve Bunlar›n Uygulamalar› ile De¤erlendirme, Muhafaza,
Nakil ‹flleri ve Kaz› Çal›flmalar›na ‹liflkin Mal ve Hizmet
Al›mlar›nda Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakk›nda
Tebli¤ (Tebli¤ No: 2007/1)
R.G. Tarihi: 09.02.2007 Cuma
R.G. Say›s›: 26429

TEBL‹⁄
Maliye Bakanl›¤›ndan:
Milli Emlak Genel Tebli¤i (SIRA NO: 309)
R.G. Tarihi: 09.02.2007 Cuma
R.G. Say›s›: 26429

KANUN
Toprak Koruma Ve Arazi Kullan›m› Kanununda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun
Kanun No. 5578 Kabul Tarihi : 31.01.2007
R.G. Tarihi: 09.02.2007 Cuma
R.G. Say›s›: 26429
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
ile Anlaflmal› Kurulufllar

‹zmir Modern E¤itim Dersaneleri
‹zmir Modern E¤itim Dersaneleri Odam›z üyeleri 
1. derece yak›nlar›na %25 indirim imkan› sunmaktad›r.
Yararlan›labilecek kurs programlar›:
- Ün. Haz. ÖSS kursu
- L3 (yeni) haz›rl›k kursu
- L2. ve L3. s›n›f haz›rl›k kursu
- 8. s›n›f OKS haz›rl›k kursu
- 6. ve 7. s›n›f haz›rl›k kursu
‹letiflim Adresi: 
Gaziosmanpafla Bulvar› No: 2 Hilton Center Kat.3 
Çankaya / ‹zmir   Tel: 441 46 16   Faks: 441 46 79

MTN Digital Bask› Merkezi
MTN Digital Bask› Merkezi Odam›z üyelerine kopyalama
hizmetlerinde %10 indirim, di¤er ürünlerde de özel fiyat
tarifesi uygulamaktad›r.
‹letiflim Adresi: 
1456 sok. No: 10/A Alsancak / ‹zmir   
Tel&Faks: 465 17 00 – 465 17 27

Ankara Emeklilik
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, Ankara Emeklilik ile Oda
üyesi mimarlar›m›z›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yönelik ifl-
birli¤i içerisindedir. 

Bireysel Mimarlar 
Kat›l›m Odas› Üyeleri

Girifl Aidat› 200.00 YTL 97.92 YTL
Asgari Katk› Pay› 90.00 YTL 48.00 YTL
Yönetim Gideri Kesintisi %8 %3
Ek Katk› Pay› Kesintisi %4 %3

‹letiflim Adresi: www.ankaraemeklilik.com.tr
Tel.: 0232 425 25 98 (‹zmir Bölge Müdürlü¤ü)

7-8 Haziran Nisan 2007

Sempozyum Konu Ana
Bafll›klar›
• Sa¤l›kl› Kent Planlama 

Aç›s›ndan Sosyal ve 
Ekonomik Bileflenler

• Sa¤l›kl› Kent Planlama 
Aç›s›ndan Fiziksel ve Çevresel Bileflenler

• Sa¤l›kl› Kent Planlama ve Sa¤l›k

• Sa¤l›kl› Kent Planlamada Hukuksal ve Siyasal Boyut

• Sa¤l›kl› Kent (Planlama) Örnekleri

Sempozyum Yeri 
Uluslar Aras› Kat›l›ml› II. Kent ve Sa¤l›k Sempozyumu Nilüfer
Belediyesi Gazeteciler Cemiyeti U¤ur Mumcu Etkinlik
Salonu'nda düzenlenecektir. 

Bildiri son gönderme tarihi: :20 Nisan 2007
Bildiri sonuçlar›n›n duyurulmas›: :07 May›s 2007
Bildiri sunacaklar için son kay›t tarihi: :18 May›s 2007
‹ndirimli son kay›t tarihi: : 18 May›s 2007
2.Kent ve Sa¤l›k Sempozyumu: : 7-8 Haziran 2007

U l u s l a r a r a s ›  K a t › l › m l ›  

II. Kent ve Sa¤l›k Sempozyumu

‹letiflim Adresi:
Evrim EK‹Z, fiehir Planc›s›, Sempozyum Sekreteri

e-mail: bilgi@kentsaglik.org   Web: www.kentsaglik.org

“Sa¤l›kl› Kent Planlama”



"Türkiye Mimarl›k
Politikas›"na Do¤ru:
M‹MARLIK VE KENT

BULUfiMALARI 4 - Mu¤la

www.mimarlarodasi.org.tr

Mimarlar Odas› Bursa fiubesi
19. Uluslararas› Yap› ve

Yaflam Kongresi: "Mimarl›¤›n
Gelece¤i - Gelecek ‹çin

Mimarl›k"

www.bursamimar.org.tr

10-11 Mart 2007
MU⁄LA

19-21 Nisan 2007
Ç‹N

27-28 Nisan 2007
ANTALYA

3-4 May›s 2007
ESK‹fiEH‹R

12-13 May›s 2007
ESK‹fiEH‹R

11-14 May›s 2007
‹STANBUL

12-15 Haziran 2007
‹STANBUL

14-24 Haziran 2007
PRAG

25-28 Haziran 2007
HOLLANDA

5-7 Temmuz 2007
TRABZON

9-13 Temmuz 2007
TRABZON

14-15 Temmuz 2007
ESK‹fiEH‹R

1 A¤ustos-31 Ekim
2007 ‹STANBUL

22-24 Mart 2007
BURSA

11-13 Nisan 2007
‹ZM‹R

16-20 Nisan 2007
KOCAEL‹

7. Uluslararas› Avrupa
Tasar›m Akademisi

Konferans› 

‹zmir Ekonomi Üniversitesi,
Balçova - ‹zmir

fadf.ieu.edu.tr/ead07

Kocaeli 2007 Deprem
Sempozyumu - "Mimarl›k 

ve Çevre" 
Kocaeli Üniversitesi Yer ve
Uzay Bilimleri Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi - Kocaeli

kocaeli2007.kou.edu.tr

Holcim Forum 2007: 
"Urban-Trans-Formation"

www.holcimfoundation.org

Ekolojik Mimarl›k ve
Planlama Ulusal

Sempozyumu 

Mimarlar Odas› 
Antalya fiubesi,
antmimod.org.tr

2. Çelik Yap›lar
Sempozyumu

‹nflaat Mühendisleri 
Odas› Eskiflehir fiubesi, 
info@imoeskisehir.org.tr

"Türkiye Mimarl›k
Politikas›"na Do¤ru:
M‹MARLIK VE KENT

BULUfiMALARI 5 - Gaziantep

www.mimarlarodasi.org.tr

11. Uluslararas› Yap›
Malzemeleri ve Bileflenlerinin

Dayan›kl›l›¤› (Dürabilite)
Konferans› 

Lütfi K›rdar Uluslararas›
Kongre ve Sergi Saray›,

‹stanbul
www.11dbmc.org

6th International Space Syntax
Symposium / 6. Uluslararas›

Mekan Sentaks› Sempozyumu 

‹stanbul Teknik Üniversitesi,
Mimarl›k Fakültesi, Taflk›flla

Kampüsü
www.spacesyntaxistanbul.itu.edu.tr

2007 Prag Quadrenali 11.
Uluslararas› Sahne Dizayn›

ve Tiyatro Mimarisi

www.pq.cz/07/news.html 

ENHR International:
Conference Sustainable

Urban Areas 

Doelen Congress and Concert
Hall, Rotterdam - Hollanda
www.enhr2007rotterdam.nl 

Livenarch III: "Mimarl›kta
Ba¤lamc›l›k"

Karadeniz Teknik
Üniversirtesi 

www.livenarch2007.org

17. Uluslararas› Estetik
Konferans›: "Kültürleri

Birlefltiren Estetik"

ODTÜ Kongre ve Kültür
Merkezi, Ankara

www.sanart.org.tr

"Türkiye Mimarl›k
Politikas›"na Do¤ru:
M‹MARLIK VE KENT

BULUfiMALARI 6 - Eskiflehir

www.mimarlarodasi.org.tr

"Cow Parade ‹stanbul’07" 

www.cowparade-istanbul.com

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 34

Etkinlikler
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Göçler ve Mersin Tarihi Mirza Turgut

Kurtulufl Savafl›nda Mersin Mersin Toroslar Belediyesi

Mutlulu¤un Mimarisi Alain de Botton

Tarsus Tarsus Belediyesi

Teoman Öztürk’ü An›yoruz 11 Temmuz 2006 TMMOB

XXII. Dünya Mimarl›k Kongresi: Resmi Program, Aç›l›fl ve
Kapan›fl Konuflmalar›, Bildirgeler, De¤erlendirmeler

Editör: Deniz ‹nceday› 

Ülkemizde Meslek Örgütlerinin Toplumsal Sorumluluklar›. 

Panel 17 Ekim 2006 Adana TMMOB

‹nflaata Bafllarken: ‹nflaat ‹fllerinde Baflar› Unsurlar› 1

Turhan A.Uyaro¤lu

Türkiye’de Beton Prefabrikasyonunun Tarihçesi

Türkiye Prefabrik Birli¤i

Stone 2007: Do¤al Tafl ve Endüstrisi Katalo¤u YEM

Editör: Deniz ‹nceday›, Ocak 2007, UIA 2005 ‹stanbul
Kongresi Etkinlikleri Dizisi, Mimarlar Odas› Yay›nlar›, An-
kara.
UIA XXII. Dünya Mimarl›k Kongresi’nin 2005 Temmuz
ay›nda ‹stanbul’da gerçeklefltirilmesi, kentimiz ve ülke-
miz aç›s›ndan mimarl›k alan›nda önemli bir dönüm nok-
tas› oldu. Bu yay›nla amaçlanan, Kongre ortam›na geti-
rilen emeklerin, tart›flmalar›n ve çal›flmalar›n, mimarlar
için bir baflvuru kayna¤› oluflturarak birarada sunulmas›-
d›r. Kongre program›nda yer alan çal›flmalar›n bu dokü-
manda bafll›klar›yla tan›t›lmas›, belirli konularda çal›fl-
ma yapan veya özel ilgi alan› olan kiflilere, gerekli ileti-
flimi sa¤lamada ve yönlendirmede yard›mc› olacakt›r.
Kongredeki akademik, bilimsel çal›flmalar hakk›ndaki
bilgilere yer verilmekten öte, Kongre sürecinde yap›lan
etkinliklerin, resmî konuflmalar›n, aktar›lan mesajlar›n
belgelenerek kal›c› k›l›nmalar› da istenmektedir. Kon-
grede sunulan içerikler kuflkusuz ki çal›flma süreçlerinin
birer kesitidir. Ancak çeflitli ilgi alanlar›yla iletiflim kura-
bilmek, bilgi kaynaklar›na ulaflabilmek istendi¤inde,
Kongre sürecine geri dönülerek ve ilgili bafll›klardan ya-
rarlan›larak etkileflim alanlar› kurulabilmesini hedefle-
yen kitap Ocak 2007’de yay›mland›.  

XXII. Dünya
Mimarl›k
Kongresi:

Resmi Program, 
Aç›l›fl ve Kapan›fl
Konuflmalar›,
Bildirgeler, De¤erlendirmeler

fiube Kütüphanemize
Yeni Gelen Yay›nlar

03.02.2007 Cumartesi günü kaybetti¤imiz
de¤erli meslektafl›m›z Ak›n TAfiKIRAN
(Anadolu Ü.-1993) 23240 sicil numaras›
ile Odam›z’a kay›tl› idi.

Ak›n TAfiKIRAN

Hülagü BULGUÇ

Yitirdiklerimiz

1981-1984 y›llar› aras›nda 27. ve 28.
dönem MYK üyeli¤i yapm›fl olan fiehir
Planc›lar› Odas› Üyesi Hülagü Bulguç,
15.02.2007 Perflembe günü vefat etmifltir. 

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

Yay›n Tan›t›m›

Ailesine ve meslektafllar›na baflsa¤l›g› diliyoruz.
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HABERLER
Yerel Süreli Yay›n  •  Ayda Bir Yay›mlan›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 : 2007/2 Bask› Tarihi: 28/02/2007
Bask›: Doruk Grafik (0.212) 629 01 26

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

BÜLTEN‹

2007 Klinker Ulusal Tasar›m Yar›flmas›
Son Baflvuru Tarihi: 02.03.2007
‹letiflim Adresi: www.mo.org.tr

Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi Dicle Vadisi Peyzaj
Planlama Kentsel Tasar›m ve Mimari Proje Yar›flmas›
Teslim Tarihi: 05.03.2007
‹letiflim Adresi: diclevadisiyarismasi@gmail.com

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

Uluslararas› Torsanlorenzo Ödülü 2007
Son Kat›l›m Tarihi: 06.03.2007
‹letiflim Adresi: www.premiotorsanlorenzo.it

TC Berlin Büyükelçili¤i Kanç›larya Binas› Uluslararas›
Mimari Proje Yar›flmas›
1. Aflama Proje Teslimi: 09.03.2007
‹letiflim Adresi: www.competitionline.de

Kültürel Miras›n Korunmas›: 2007 UNESCO 
Asya-Pasifik Miras› Ödülleri
Projelerin Teslim Tarihi: 31.03.2007
‹letiflim Adresi: http://www.unescobkk.org

fiener Özler Mimarl›k ve Çocuk Resim Yar›flmas› - 1
“Sokaklar›m›z” 
Teslim Tarihi: 13.04.2007
‹letiflim Adresi: www.mimarist.org

Kent Düflleri - 1 : Ulucanlar Merkez Kapal› Cezaevi
De¤erlendirme Projesi Ulusal Fikir Yar›flmas›
Teslim Tarihi: 13.04.2007
‹letiflim Adresi:www.ulucanlar.mimarlarodasiankara.org

Baflakflehir Kentsel Tasar›m Proje Yar›flmas›
I. Aflama Teslim Tarihi: 30.04.2007
II. Aflama Teslim Tarihi: 16.07.2007

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

CORUS "H2OUse" Suda Yaflam 
Ö¤renci Proje Yar›flmas›
Son Baflvuru Tarihi: 23.02.2007  
Teslim Tarihi: 18.05.2007
‹letiflim Adresi: www.corusconstruction.com

Do¤al Afetlerden Etkilenen Bölgelerde Sürdürülebilir
Enerji Kaynaklar› ve Bioiklimsel Mimarl›k Tasar›mlar›
Yar›flmas›
Son Baflvuru Tarihi: 31.01.2007
Teslim Tarihi: 29.06.2007
‹letiflim Adresi: http://www.arescompetition.com

Devam Eden Yar›flmalar


