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2011 Dünya Mimarl›k Günü Temas› Aç›kland›: 
Mimarl›k ve ‹nsan Haklar›
Her y›l ekim ay›n›n ilk pazartesi günü kutlanan ve bu y›l 3

Ekim'de düzenlenecek olan Dünya Mimarl›k Günü temas›

“Mimarl›k ve ‹nsan Haklar›” olarak belirlendi.  

Uluslararas› Mimarlar Birli¤i’nin (UIA) Ocak 2011’de Bey-

rut’ta yap›lan konsey toplant›s›nda belirlenen tema, UIA

2011 Tokyo ve UIA 2014 Durban Kongreleri’nin sürdürüle-

bilirlik ve kentsel çeflitlilikle ilgili temalar›na paralel olarak

ve UIA’n›n “Tasar›mla Sürdürülebilirlik” stratejisiyle iliflki

içinde ele al›nacak. 

UIA, dünyan›n farkl› ülkelerinde bulunan mimarl›k örgütle-

rini, 2011 Dünya Mimarl›k Günü'nü belirtilen tema kapsa-

m›nda kutlamak ve mimarl›¤›n nas›l bir fark yaratabilece-

¤ini göstermek için, sergiler, konferanslar, tart›flmalar ve
mimarlar taraf›ndan gelifltirilen çeflitli mimari ve kentsel
çözümleri içeren yerel ve ulusal projelerin sergilenmesi
gibi faaliyetlerde bulunmaya ça¤›r›yor.

Dünya Mimarl›k Günü 1996 y›l›nda UIA Genel Kurulu’nda
al›nan karardan bu yana Birleflmifl Milletler Dünya Habitat
Günü ile ayn› günde kutlan›yor.

Tasar›mla Sürdürülebilirlik Stratejisi hakk›nda ayr›nt›l›
bilgi için:
www.mo.org.tr/belgedocs/uiakopenhagbildirgesi.pdf

UIA hakk›nda bilgi ve haberler için:
www.uia-architectes.org

TMMOB Mimarlar Odas› Ola¤anüstü Genel Kurul
Toplant›s› 15-17 Nisan 2011 Tarihinde Gerçekleflecek

Mimarlar Odas› 42. Dönem Ola¤anüs-

tü Genel Kurul Toplant›s› ço¤unluk

aranmaks›z›n 15-17 Nisan 2011 tarihleri

aras›nda Nevflehir’de yap›lacakt›r.

Toplant› 15 Nisan 2011 Cuma günü sa-

at 14.00’te bafllayacakt›r.
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Bas›n Aç›klamas›

"Yap› Müteahhitleri ile fiantiye fieflerinin Kay›tlar› ve Yetki
Belgeli Ustalar Hakk›nda Yönetmelik" Yarg›ya Tafl›nd›

16 Aral›k 2010 tarih ve 27787 say›l› Resmi Gazete’de ya-

y›mlanarak yürürlü¤e giren Yap› Müteahhitlerinin Kay›tla-

r› ile fiantiye fiefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakk›nda Yö-

netmeli¤in baz› maddelerinin iptali ve yürütmenin durdu-

rulmas› istemiyle Dan›fltay‘a baflvurduk.

Bilindi¤i üzere; ülkemizde yap› üretim süreci uzun y›llar-

d›r, geleneksel müteahhitlik anlay›fl› ile sürdürülmekte ve

mühendisler, mimarlar yap› üretim faaliyetinden uzak tu-

tulmaktad›rlar.

Konu ile ilgili yasa ve yöneltmelikler düzenlenirken yap›

üretim sürecinin "tasar›m", "uygulama" ve "uygulaman›n

denetlenmesi" safhalar›n›n bütünselli¤i sürekli göz ard›

edilmifltir. Bu eksik yaklafl›m sonucunda özellikle binan›n

infla edildi¤i "uygulama safhas›" zincirin en zay›f halkas›

olarak ortada b›rak›lm›flt›r. 

Yap› üretim sürecinin as›l öznesi; binan›n infla edilmesi

sorumlulu¤unu yüklenen müteahhitlerdir. Bu gerçek her-

kesçe bilindi¤i halde, "müteahhitlik" faaliyetlerinin dü-

zenlenmesinden sürekli kaç›n›lm›fl, bunun yerine ikincil

bir faaliyet olan "yap› denetimi" faaliyeti öne ç›kar›lm›flt›r. 

Yap› üretim faaliyeti mimar ve mühendisler olmadan sür-
dürülürken, bu aflamadaki teknik hizmet bofllu¤u, yap›
denetim faaliyetinde görev alan mimar ve mühendislerce
doldurulmaya çal›fl›lm›flt›r. Üstelik bu anlay›fl, her gün bi-
raz daha yaklaflt›¤› bilinen y›k›c› bir depremin tehdidine
ra¤men devam ettirilmifltir.

Bu politikan›n nedeninin, ülkenin olanaks›zl›klar›ndan
kaynaklanmad›¤› kesindir. Çünkü bir yanda üniversiteler-
den her y›l binlerce mühendis ve mimar mezun olup, gör-
dükleri e¤itim do¤rultusunda hizmet vermek için boflta
beklerken, di¤er yanda bol paran›n harcand›¤›, bol mak-
yajl› binlerce bina, mimar ve mühendis katk›s› olmadan
yükselmektedir. 

Asl›nda bu çarp›kl›k yasa koyucu taraf›ndan fark edilerek
17 Aral›k 2009’da ‹mar Kanunu’nun 44. maddesinin 1. f›k-
ras›n›n (e) bendi de¤ifltirilmifltir. Bu de¤ifliklik ile "yap›
müteahhitlerinin sahip olmalar› gereken asgari e¤itim, ifl
tecrübesi, teknik donan›m, mali durum ve personel flart-
lar› ile niteliklerine iliflkin usul ve esaslar›n" yönetmelikle
belirlenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Ancak, 16 Aral›k 2010 ta-
rihli Resmi Gazete’de yay›mlanan "Yap› Müteahhitlerinin

16.02.2011

TMMOB, 16 Aral›k 2010 tarih ve 27787 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Yap› Müteah-
hitlerinin Kay›tlar› ile fiantiye fiefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakk›nda Yönetmeli¤in baz› maddelerinin ip-
tali ve yürütmenin durdurulmas› istemiyle Dan›fltay’a baflvurdu. TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet
So¤anc› konuya iliflkin olarak 16 fiubat 2011 tarihinde bir bas›n aç›klamas› yapt›.
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Kay›tlar› ile fiantiye fiefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hak-
k›nda Yönetmelik", yap›lar›n bundan sonra bir müteahhit-
çe yap›lmas› zorunlulu¤unu getirmekle birlikte, müteah-
hitlikle ilgili kriterlerinin hiçbiri yönetmelikte yer almam›flt›r. 

Söz konusu yönetmeli¤in 10. maddesinde "flantiye flefli¤i"
düzenlenmektedir. Ancak flantiye flefi; flantiyede sürekli
bulunmas› gerekmeyen, 5 ayr› müteahhidin 5 ayr› infla-
at›nda ayn› anda görev alabilen, mühendis veya mimar ol-
mas›na bile gerek duyulmayan, sonuç olarak kâ¤›t üzerin-
de imzas› al›nan, "olmasa da olur" biçimindeki bir eleman
haline indirgenmifltir. Ayr›ca, ifl güvenli¤inden sorumlu
mühendis görevi de flantiye fleflerine yüklenmifl ve son
günlerde s›k s›k karfl›m›za ç›kan ifl kazalar›nda görüldü¤ü
gibi zaten sorunlu olan ifl güvenli¤i alan› bir kez daha ih-
mal edilmifltir.

Tüm bunlar›n, mevcut özel yap› müteahhitlerini "üzme-
mek" için yap›ld›¤› aç›kt›r. Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›,
görünür biçimde çifte standart uygulamaktad›r. Kamu ya-
p›lar›n›n inflas›n› yüklenen müteahhitlere, flantiye flefinin
alt›nda görev yapan mimar, elektrik, makine ve inflaat mü-
hendisli¤i vb. uzmanl›k dallar›ndan oluflan bir teknik kad-
ro flart koflulurken, özel yap› müteahhitlerinden ayn› tek-
nik kadro istenmemektedir. Yine benzer biçimde, s›rf "de-
netim faaliyeti" için yap› denetim kurulufllar›na sayfalar
dolusu kurallar getirip, çeflitli uzmanl›klarda mühendis ve
mimar istihdam› istenirken; binay› bizzat infla etme so-
rumlulu¤unu yüklenen özel yap› müteahhitlerinden ise bu
düzeyde bir teknik eleman kadrosu yerine, formalite ge-
re¤i tek bir flantiye flefi istenmektedir.

Bu yönetmelikte ayr›ca 2. derecedeki teknik elemanlar›n

yetkileri, mühendis ve mimarlar›n mevcut yetkilerini pay-

laflacak biçimde geniflletilmifl ve 5 kat› ve 2000 m2’yi geç-

meyen yap›larda teknik ö¤retmenlerin, 1500 m2’yi geçme-

yenlerde ise teknikerlerin flantiye flefli¤i yapabilmesine

olanak tan›nm›flt›r.

Böyle bir uygulama; yap›daki teknik hizmet niteli¤inin, var

olan›n gerisine düflürülmesi demektir. Oysa ülkemizde

binlerce mimar ve mühendis, kendi istihdam alan›nda ça-

l›flmak üzere boflta beklemektedir. 

Bu durumda yap›lmas› gereken; mevcut müteahhitlik sis-

temini korumak olmamal›d›r. Do¤ru olan; yap› üretim fa-

aliyetindeki teknik hizmet pay›n›n ciddi biçimde artt›r›l-

mas›d›r. 

Bu ba¤lamda; özel yap›larda da müteahhitlik kurumsal-

laflmal› ve kamu inflaatlar›nda oldu¤u gibi mühendis, mi-

mar ve teknikerlerin de istihdam edilece¤i bir statüye ka-

vuflturulmal›d›r.

Bu nedenlerle; söz konusu yönetmeli¤in, 1, 2, ve 5’inci

maddeleri ile 10. maddesinin 1, 2, 5, 14 ve 15 f›kralar›n›n ve

12. f›kras›nda geçen "binan›n kullan›m amac›na uygun ola-

rak" ibaresi ile mühendis veya mimar aras›ndaki "veya"

ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulmas› istemiyle

yarg›ya baflvurduk.

Mehmet So¤anc›

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› 
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Bas›n Aç›klamas›

Cumhurbaflkan› Gül Emekçilerin Sesine Kulak T›kayarak 
AKP’nin Yanl›fl›na Ortak Oldu!

Kamuoyunda Torba Yasa ismi ile bilinen 6111 say›l› "Baz›
Alacaklar›n Yeniden Yap›land›r›lmas› ile Sosyal Sigortalar
ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ve Di¤er Baz› Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Kanun" TBMM’de kabul edilip onaylanmas› için Cum-
hurbaflkanl›¤›’na gönderildi¤i aflamada D‹SK, KESK,
TMMOB ve TTB genel baflkanlar›n›n imzas›n› tafl›yan ortak
bir yaz› ile Cumhurbaflkanl›¤›’ndan randevu talep edilmifl,
ayr›ca yasa hakk›nda dört örgütün ortak de¤erlendirmeleri
bir ön raporla sunularak, yasan›n veto edilmesi istenmiflti.

Ancak, Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, randevu talebimize
yan›t vermedi¤i gibi, de¤erlendirme ve elefltirilerimize
adeta kulak t›kayarak, yasay› onaylay›p yürürlü¤e koymufl
bulunmaktad›r. 

AKP iktidar›n›n, birçok yasal düzenlemede oldu¤u gibi,
Torba Yasa’n›n haz›rl›k sürecinde de emek ve meslek ör-
gütlerinin görüfllerine baflvurmadan, elefltiri ve de¤erlen-
dirmelerini dikkate almadan, adeta "ben çalar›m, ben oy-
nar›m" mant›¤›yla sergiledi¤i emek karfl›t› tutuma, Cum-
hurbaflkan› Abdullah Gül de ortak olmufltur. 

Bu yasan›n bafllang›ç sürecinden bu yana, birlikte güç bir-
li¤i yaparak, yasan›n ç›kar›lmamas› için mücadele eden
emek ve meslek örgütleri D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB
olarak Torba Yasa ile kabul edilen, emekçileri güvencesiz-
li¤e ve geleceksizli¤e sürükleyen, eme¤e ve halka dönük
yeni sald›r›lara zemin haz›rlayan düzenlemeleri kamuoyu
ile bir kez daha paylaflmay› bir sorumluluk olarak görmek-
teyiz:

1. Resmi 3 milyon iflsize karfl›n, sadece 170.000 kiflinin

faydalanabildi¤i ‹flsizlik Fonu’nun prim gelirlerinin yar›s›-

n›n, tafleron firmalara, Özel ‹stihdam Bürolar›na aktar›lma-

s›n›n yolu aç›lm›flt›r. 

2. Belediye iflçilerine sürgün yolu aç›ld›. Sendikas›zlaflt›r-

ma kap›da. Norm kadroda ya da de¤il, belediye iflçileri

"ihtiyaç fazlas›" ilan edildikleri taktirde, Milli E¤itim veya

Emniyet teflkilat›n›n taflra teflkilatlar›na gönderilecek.

Atand›klar› yere 5 günde bafllamazlarsa ifllerini kaybede-

cekler. ‹flçiyi yollayan belediye 5 y›l boyunca yeni kadrolu

iflçi alamayacak. Hizmet al›m yöntemiyle tafleron ile anla-

flacak. Tafleronlaflma yayg›nlaflacak. 

3. Kriz döneminde, flirketler krizdeyiz diyerek iflçi ücretle-

rini ödemediler. ‹flçilerin ücretleri ‹flsizlik Fonu’ndan, iflçi-

lerin kendi haklar›ndan ödendi. fiimdi bu uygulama sade-

ce genel kriz koflullar›na tabi olmayacak, sektörel ve böl-

gesel düzeyde de uygulanabilecek. fiirketler her dara

düfltü¤ünde ücretsiz izinler, k›sa çal›flma ödene¤i devreye

girecek. Bu uygulaman›n oldu¤u iflyerlerinde iflten ç›kart-

malar kolaylaflacak. ‹flverenler kriz bitti¤inde bu fona, ifl-

çilere yap›lan ödemelerin karfl›l›¤›nda bir geri ödeme yap-

m›yorlar. Olan iflçilerin iflsiz kald›klar›nda kullanacaklar›

haklar›na oluyor.

4. Torba Yasa ile kamuda esnek istihdam art›k yasal hale

getiriliyor. Öngörülen de¤ifliklik ile bir kamu emekçisi bir-

kaç farkl› kurumda çal›flt›r›labilece¤i gibi, 8 saatlik çal›flma

süresinin d›fl›nda farkl› flekillerde çal›flt›r›labilecektir. 

28.02.2011

D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB, 6111 Say›l› Torba Yasa’n›n Cumhurbaflkan› Abdullah Gül taraf›ndan onaylan-
mas› üzerine 28 fiubat 2011 tarihinde ortak bir aç›klama yapt›.
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5. Kamu emekçileri, r›zalar› d›fl›nda kurum içi ve kurumlar
aras›nda 1 y›ldan 6 aya kadar görevlendirilebilecek. Sür-
gün kural haline gelecek. 

6. Özel sektörde 10 y›l›n üzerinde yöneticilik yapm›fl kifli-
ler, kamu kurumlar›n›n bafl›na getirilecekler. Böylelikle ka-
mu yarar› ilkesinin yerine, piyasa koflullar›na uyum sa¤lan-
maya çal›fl›lacak. Özel sektör zihniyeti kamuyu yönetecek. 

7. ‹flyeri denetimlerini ifl müfettifllerinin yerine çal›flma ba-
kanl›¤›n›n memurlar› yapacak. ‹flçi daha korumas›z hale ge-
lecek. ‹fl kazalar› konusunda yaflanan süreç ortada. Böylelik-
le kamuda nüfuzu olan flirketler denetimden kaçabilecek.

8. ‹fl ö¤renimi ad› alt›nda, daha kurals›z ve düflük ücretle
çal›flman›n arac› olan stajyerlik uygulamas›nda ücretler
düflürüldü. Stajyerler 229 TL yerine 178 TL alacak. 20’den
az kifli çal›flt›ran ifl yerlerinde stajyer ücretleri 89 TL ola-
cak. Stajyer uygulamas›n›n yap›labilece¤i yerlerde iflçi s›-
n›r› 20’den, 5’e çekildi. 

9. Böylelikle denetimin en az oldu¤u alanlar stajyer kulla-
n›m›na aç›l›yor. Gençler ve meslek lisesi ö¤rencileri yo¤un
bir emek sömürüsüne ve ifl güvenli¤inden yoksun ortam-
lara mahkum ediliyor.

10. ‹stihdam› teflvik ad› alt›nda yeni iflsizler yarat›lacak. 18-
29 yafl aras› erkekleri istihdam edenlerin sigorta primleri-
nin ‹flsizlik Sigortas› Fonu’ndan karfl›lanmas› sonucunda
30 yafl ve üzeri çal›flan iflçilerin ifle al›nmas› neredeyse im-
kâns›z hale gelecek.

11. K›smi süreli çal›flan iflçiler eksik sigorta primlerini ken-
di cebinden ödeyecek.

12. 81 No’lu ILO Sözleflmesi’ne ve Anayasa’n›n 90. madde-
sine ra¤men sözleflmeli çal›flanlara grev yasaklan›yor, en
temel sendikal eylemlerin ise, "memuriyetten ç›kar›lma"
tehdidi ile önüne geçilmek isteniyor. 

13. Sicil yerine disiplin kavram› getirilerek cezaland›rma
mant›¤› öne ç›kar›l›yor. Bu düzenlemeyle bir anlamda Hü-

kümet aç›s›ndan "uslu durmayan", onun iflaret etti¤i sen-
dikaya üye olmayan, hakk›na sahip ç›kan kamu emekçile-
ri cezaland›r›lacak.

14. Kamuda daha az engelli istihdam edilecek.

D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB olarak Torba Yasa ile eme-
¤in kazan›lm›fl haklar›na yönelik yap›lan sald›r›n›n, arka-
dan gelecek daha büyük hak gasplar›na zemin haz›rlad›-
¤›n› düflünmekteyiz.

Gerek ‹stihdam Strateji Belgesi’nde, gerek T‹SK, TÜS‹AD
ve TOBB’un Ekim 2010 tarihinde haz›rlad›¤› son taslak ra-
porunda ve gerekse de Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirmesi ‹s-
tihdam Teknik Komitesi (YO‹KK) 2011-2013 eylem plan›
önerilerinde bu hususlar görülmektedir. 

Seçim sonras›na ertelenen hedefler, 4857 say›l› yasada
yap›lacak de¤iflikliklerle çok daha kapsaml› ve bütünlüklü
bir sald›r›n›n temel verilerini bize sunmaktad›r. 

K›dem tazminat› hakk›n›n gasp edilmesi, bölgesel asgari
ücret, Özel ‹stihdam Bürolar›’n›n geçici ifl iliflkisi olufltura-
bilmesi, asgari ücretin ç›raklar ve 16-18 yafl gençler için
düflürülmesi, "güvenceli esneklik" ad› alt›nda esnekli¤in
bütün biçimlerinin yayg›nlaflt›r›larak kay›td›fl›n›n yasallafl-
t›r›lmas›, kay›tiçi sektörlerin ise kurals›zlaflt›r›lmas›,
AKP’nin seçim sonras›nda yeniden hükümet olmas› halin-
de emekçileri bekleyen tehditlerdir. 

Ancak sermayenin ve AKP’nin emek düflman› bu progra-
m›n› uygulamayaca¤›n› taahhüt etmeyen her türlü siyasal
partinin de bu suça ortak olaca¤›n› ve emekçilerin deste-
¤ini alamayaca¤›n› deklare ederiz. 

Temel gündemimiz, gelecek yeni sald›r› dalgas›na karfl› or-
tak mücadele hatt›n› flimdiden örmektir. Bu anlamda ça¤-
r›m›z tüm emek güçlerinedir. Emek örgütleri ya bu yasala-
ra ve anlay›fla karfl› sonuna kadar direnecektir, ya da tari-
hin tozlu sayfalar›nda bir teferruat olarak kalacaklard›r. 

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

TBMM’de Kabul Edilen Yarg› Reformu Sorunlar› Çözmeyecek,
Tam Aksine Derinlefltirecektir!...

“Yarg› reformu” ad› alt›nda TBMM’de kabul edilen 6110 sa-
y›l› Kanun ile Yarg›tay ve Dan›fltay’›n üye say›s›, Cumhuri-
yet tarihinde görülmemifl say›da ve bir anda art›r›lmakta-
d›r. 

Bu kanunla yap›lan, bir yarg› reformu de¤ildir. 

Yarg›tay ve Dan›fltay’›n üye say›s›n›n art›r›lmas›na gerek-
çe gösterilen “ifl yükünün” ilk derece mahkemelerindeki

ve soruflturma evresindeki yap›sal sorunlardan kaynak-

land›¤› göz ard› edilerek, yüksek mahkemelerin üye say›-

lar›n›n bu flekilde art›r›lmas›, yarg›daki kronikleflmifl sorun-

lar› çözmeyecek, tam aksine derinlefltirecektir. Bu çerçe-

vede, yüksek yarg›da içtihat birli¤i de bozulacakt›r.

An›lan kanun, toplumun ilgili kesimleri ile hiçbir görüflme

ve tart›flma ortam› yarat›lmadan haz›rlanm›flt›r. Yarg› üze-

rinden toplumda meydana gelmifl olan kutuplaflma, endi-

fle verici boyutlara tafl›nm›fl, dolay›s›yla, yasama, yürütme

ve yarg›ya güven sars›lm›flt›r. 

Toplumun acil ihtiyac›, yüzeysel “çözümler” ve toplumu

kamplara ay›racak uygulamalar de¤il, hangi siyasi parti ik-

tidarda olursa olsun yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›, adil yarg›lanma-

y› ve hukukun üstünlü¤ünü sa¤layacak sistemsel güven-

celerin getirilmesidir. 

Bu sebeplerle, toplumun huzuru, ülkemizin gelece¤i aç›-

s›ndan kanunu bir kez daha görüflülmek üzere TBMM’ye

göndermenizi; iktidar ve muhalefet partileriyle, ilgili bü-

tün kurum ve kurulufllar›n diyalog ve uzlafl›ya davet edil-

mesi gerekmektedir.

TMMOB Mimarlar Odas›

10.02.2011

Ücretli Çal›flan Mimarlar ‹çin Önerilen En Az Ücret
Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu’nun 04.02.2011
tarih 42/17 say›l› toplant› karar› ile ücretli çal›flan mimar-
lar›n asgari ücretinin belirlenmesine iliflkin oluflturulan
çal›flma grubunun Merkez Yönetim Kurulu’na sundu¤u

rapor görüflüldü. Yap›lan de¤erlendirmeler üzerine, tam
zamanl› olarak ücretli çal›flan mimarlar›n asgari ücretinin
tüm sosyal haklar› ile  birlikte ayl›k 1750 TL olarak belirlen-
mesine karar verilmifltir.
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SMGM 2011 Yönergesi
Hakk›nda

Kamu Alacaklar›n›n
Yeniden Yap›land›r›lmas›

Serbest Meslek Kazanc› 

“SMGM 2011 Y›l› Çal›flma Usul ve Esaslar›na ‹liflkin Yöner-
ge” haz›rl›k çal›flmalar› tamamlanarak 2011 bafl› itibar›yla
MYK’n›n onay›yla yürürlü¤e girdi.

SMG kapsam›ndaki mesleki faaliyetlerin, bunlar›n kredi-
lendirilme, uygulanma koflullar›n›n ve akçal› konular›n yer
ald›¤› Yönergede, bir önceki y›l içinde Genelge arac›l›¤›y-
la ilan edilmifl olan, SMG Bilgilendirme E¤itimlerinin be-
delsiz olmas› de¤iflikli¤i de yans›t›ld›. SMG Yetkilendirme
E¤itimlerine iliflkin koflullar›n daha da detayland›r›ld›¤›
Yönergede ayr›ca Yerinde Mimarl›k Programlar› ve E-E¤i-
timlerle ilgili koflullar da dahil edildi. “SMGM’nin 2011 Y›l›
Çal›flma Usul ve Esaslar›na ‹liflkin Yönerge” ve  “Sürekli
Mesleki Geliflim Alanlar› ve Kredilendirme Koflullar›”na
www.izmimod.org.tr adresinden ulaflabilirsiniz.

Binalarda Enerji Verimlili¤i
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’ndan Murat Bayram’›n
22 fiubat 2011 tarihinde DESEM’de gerçeklefltirdi¤i
Binalarda Enerji Verimlili¤i seminer notlar›na;

Yeminli Mali Müflavir Yüksel Koç’un  23 fiubat 2011
tarihinde gerçeklefltirdi¤i Kamu Alacaklar›n›n Yeni-
den Yap›land›r›lmas› söylefli notlar›na;

Yeminli Mali Müflavir Yüksel Koç’un  10 Mart 2011 ta-
rihinde gerçeklefltirdi¤i Serbest Meslek Kazanc›  söy-
lefli notlar›na;

www.izmimod.org.tr
adresinden ulaflabilirsiniz.

EKYB Enerji Kimlik Belgesi Uzman› (Yeni
Tasarlanan Bina) E¤itimleri Devam Ediyor

Yürürlü¤e giren Binalarda Enerji Performans› Yönet-
meli¤ine göre enerji kimlik belgesi düzenleyebilmek
için Makina Mühendisleri ve Elektrik Mühendisleri
Odas› ‹zmir fiubeleri e¤itim gerçeklefltirmektedir. E¤i-
timlerle ilgili ayr›nt›l› bilgi için www.mmo.org.tr,
www.emo.org.tr adreslerine baflvurabilirsiniz.
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Etkinlikler

Bilirkiflilikle ‹lgili Yeni
Düzenlemeler ve Sorunlar
Söyleflisi Gerçekleflti

“Bilirkiflilikle ‹lgili Yeni Düzenlemeler ve Sorunlar” söyleflisi
16 fiubat Çarflamba günü Prof. Dr. Muhammet Özekes ta-
raf›ndan gerçeklefltirildi. 2011 y›l› Ekim ay›ndan itibaren
yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlü¤e girece¤i
bilgisini vererek kanun ile birlikte bilirkiflilik uygulamalar›n-
da de¤ifliklik olaca¤›n› aç›klayan Özekes, öncelikle bilirkifli-
lik nedir, hak-hukuk-adalet kavramlar›n›n neresinde yer
al›r gibi konular› aç›klad›. Bilirkiflinin görevinin gerçe¤in
anlafl›lmas›n› sa¤lamak oldu¤unu vurgulayan Özekes, bilir-
kiflinin çal›flmalar›nda hukuki ve hükmü etkileyecek yo-
rumlar yapmamas› gerekti¤ini belirtti. Yeni yasa ile bilirki-
flilik ve uygulamalar›nda yaflanacak de¤iflikliklere iliflkin
bilgi aktaran Özekes, hukuki konularda bilirkifliye baflvu-
rulmas›n›n kanunda aç›kça yasakland›¤›n›, bilirkiflinin göre-
vinin ve kapsam›n›n aç›kland›¤›n› ifade etti. Bilirkiflilik için
resmi liste usulünün getirildi¤ini, verilecek raporun içeri¤i
ve görev süresi konular›n›n yasada aç›kland›¤›n› belirten
Özekes, bilirkiflilerin TCK anlam›nda kamu görevlisi kabul
edilece¤ini vurgulad›. Bilirkiflilerin kusurlu davran›fllar› ne-
deniyle art›k devlete karfl› dava aç›laca¤›n› ifade eden
Özekes, dava sonucunda bilirkiflinin kusurlu bulunmas› du-
rumunda kusurun bilirkifliye rücu edilece¤ini belirtti.

Binalarda Enerji Kimlik
Belgesi, Enerji Verimlili¤i
Semineri Gerçekleflti
Setafl Enerji taraf›ndan düzenlenen “Binalarda Enerji Kim-
lik Belgesi, Enerji Verimlili¤i” semineri 17 fiubat Perflembe
günü Elektrik Mühendisi Bülent Çarfl›bafl› taraf›ndan fiu-
bemiz seminer salonunda gerçeklefltirildi. K›saca özgeç-
miflinden söz ederek seminere bafllayan Çarfl›bafl›, önce-
likle enerjinin ne oldu¤u, hangi kaynaklardan elde edildi-
¤i ve enerji kaynaklar›n›n yönetilmesinin stratejik önemin-
den bahsetti. Ülkemizde enerji kaynaklar›n›n kullan›m›
üzerine de bilgi veren Çarfl›bafl›, enerji tasarrufu ile ener-
ji verimlili¤i kavramlar› ile ne kastedildi¤ini de aç›klad›.
2007 y›l›nda yay›mlanan ve yürürlü¤e giren “5627 Say›l›
Enerji Verimlili¤i Kanunu” gere¤i 1 Ocak 2011 tarihinden
itibaren yeni yap›lacak projelerde zorunlu olan “Binalarda
Enerji Performans Yönetmeli¤i” kapsam›nda “Enerji Kim-
lik Belgesi” düzenleyecek mimarlara ve uzmanlara yöne-
lik e¤itimler, yasal mevzuatlar, yönetmelikler ve tebli¤ler-
le ilgili ayr›nt›l› bilgi verilen seminerde Kyoto Protoko-
lü’nden de söz edildi. Seminerde farkl› fakl› enerji birimle-
rin yerine art›k TEP (Ton Eflde¤er Petrol) kullan›laca¤› da
iletildi. 
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Etkinlikler

Binalarda Enerji
Performans› Yönetmeli¤i
Semineri Gerçekleflti

Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i söyleflisi 22 fiu-
bat 2011 tarihinde Desem Bordo Salon’da Bay›nd›rl›k ve ‹s-
kân Bakanl›¤› Enerji Verimlili¤i Daire Baflkan› Murat Bay-
ram’›n sunumuyla gerçekleflti. Öncelikle Enerji Verimlili¤i
Daire Baflkanl›¤› ve çal›flmalar› hakk›nda bilgi aktaran Bay-
ram, geçti¤imiz y›llarda enerji verimlili¤i ile ilgili yap›lan
düzenlemelere de¤indi. Ülkemizde enerji tüketiminin daha
sa¤l›kl› gerçekleflmesi için 2007 y›l›nda Enerji Verimlili¤i
Kanunu’nun haz›rland›¤›n›, bu kanunla birlikte alt mevzu-
atlar›n ve Enerji Performans› Yönetmeli¤i’nin yay›mland›-
¤›n› belirtti. Yönetmeli¤in amac› ve kapsam›na iliflkin bilgi
aktaran Bayram, yönetmeli¤in mimari tasar›ma çok fazla
müdahale etmedi¤ini, di¤er yönetmeliklere ve TSE stan-
dartlar›na uygun tasarlanan yap›lar›n bu yönetmelik kural-
lar›na do¤rudan uygun olaca¤›n› aç›klad›. Yap›n›n oluflum
süreci ak›fl›ndaki tüm aktörlerin görev ve sorumluluklar›n›
yönetmelik aç›s›ndan aç›klayan Bayram, mimarlar›n tasa-
r›m aflamas›ndan bafllayarak enerjinin daha verimli kulla-
n›lmas›na iliflkin çözümler önermesini ve bu önerileri uygu-
lama detaylar› ile projelerine yans›tmas›n› önerdi. Enerji
kimlik belgesi ve uygulamaya iliflkin konulara de¤inen
Bayram, son olarak kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlad›.

Yüksel Koç’un Kamu Alacaklar›n›n
Yeniden Yap›land›r›lmas› Söyleflisi
Gerçekleflti

Yüksel Koç’un “Kamu Alacaklar›n›n Yeniden Yap›land›r›lma-
s›” söyleflisi 23 fiubat 2011 Çarflamba günü gerçekleflti. “Ba-
z› Alacaklar›n Yeniden Yap›land›r›lmas›na ‹liflkin Aç›klama-
lar” bafll›¤› alt›nda  13.02.2011 tarihinde kabul edilen ve ba-
s›nda Torba Yasa olarak yer bulan 6111 Nolu Kanunun içeri-
¤inden söz eden Koç, alacakl› idareler ve alacak türlerine
de¤indi. Kanun kapsam›nda vergi borçlar›n›n durumunu ör-
nekler üzerinden aktaran Koç, daha sonra kapsama giren
idari para cezalar›na iliflkin bilgi aktard›. “Kesinleflmifl Ala-
caklar” bafll›¤› alt›nda örnekler üzerinden konuyu ileten
Koç, vergi borçlular›n›n baflvuru süresi ve flekline dair de bil-
gilendirme yapt›. Alacak tutar›n›n tespitini ayr›nt›l› olarak
aktaran ve gecikme faizi/zamm› hakk›nda bilgi veren Koç,
belli bir döneme iliflkin olarak TEFE/ÜFE ayl›k de¤iflim oran-
lar›n›n toplamlar›n›n eksi de¤er olmas› halinde alacak as›lla-
r› üzerinden hesaplanan fer’iler yerine al›nmas› gereken TE-
FE/ÜFE tutar›n›n s›f›r kabul edilece¤inin alt›n› çizdi. “Kesin-
leflmemifl veya Dava Safhas›nda Bulunan Amme Alacakla-
r›”, “‹nceleme ve Tarhiyat Safhas›nda Bulunan ‹fllemlere ‹lifl-
kin Hükümler”, “Matrah ve Vergi Art›r›m›” ile “Stok Beyanla-
r›na ‹liflkin Hükümler” bafll›klar› alt›nda konu ile ilgili ayr›nt›l›
bilgi veren Koç’un söyleflisi soru-yan›tlarla son buldu.
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Etkinlikler

Tamer Baflbu¤’un Bir
Mimar ve Uygulamalar›
Söyleflisi Gerçekleflti

Tamer Baflbu¤’un Bir Mimar ve Uygulamalar› söyleflisi 9
Mart 2011 Çarflamba günü gerçekleflti. Son dönem çal›fl-
malar›ndan bir seçki sunan Baflbu¤ ilk olarak Urla’daki
“Özdemir Evi” projesini izleyenlerle paylaflt›. Bu proje üze-
rinden iflveren/kullan›c› davran›fl biçimlerinin neler olabile-
ce¤i, ne tür istekler sunabilecekleri, bu isteklerin projeye
ne denli kat›labilece¤i ve mimar›n bu duruma olan tavr›n›
yans›tan Baflbu¤, daha sonra ‹stanbul’daki “At›flalan› Resi-
dence Al›flverifl ve Depolama Merkezi” projesini aktard›. ‹fl-
vereni binan›n yar›flma yolu ile elde edilmesi yönünde ikna
ettikleri projede imar durumunun rant amaçl› ne denli es-
netilebilece¤ini ileten Baflbu¤, yapt›klar› projenin tasar›m
aflamalar›n› da izleyenlerle paylaflt›. ‹zmir kent merkezin-
deki yap›laflma alan› içerisindeki kalm›fl küçük bir parselde
arkeolojik buluntulara rastlanmas› üzerine bu alan›n “Ar-
keopark Müze”ye dönüfltürülmesi projesinde alan› çevre-
leyen, koruyan bir duvar meteforundan hareketle elde et-
tikleri projeyi aktaran Baflbu¤, daha sonra uygulamas› ta-
mamlanan “DEÜ Ö¤renci Merkezi” projesinin tasar›m ve
uygulama aflamalar›n› iletti. Projenin arazi verileri ›fl›¤›nda
yeflille iç içe bir konsept ile tasarland›¤›n› izleyenlerle pay-
laflan Baflbu¤ son olarak Uflak kent merkezindeki “Parkku-
le” projesinin tasar›m sürecini aktard›.

Yüksel Koç’un Serbest
Meslek Kazanc› Söyleflisi
Gerçekleflti

Yüksel Koç’un “Serbest Meslek Kazanc›” söyleflisi 10 Mart
2011 Perflembe günü gerçekleflti. Serbest meslek faaliye-
ti ve kazanc›n›n tarifi ile söylefliye bafllayan Koç, örnekler
üzerinden serbest meslek kazanc› ve ticari kazanç aras›n-
daki fark› aktard›. Serbest meslek erbab›nda ifle bafllama-
n›n belirtileri alt›nda ifle bafllama olarak kabul edilebilecek
durumlar› ileten Koç, ifle bafllama ve bitifl tarihlerinin bil-
dirilmesi gereklili¤ine de de¤indi. Bu bildirimlerin yaz›l›
bildirim esas›na göre yap›lmas›n› da hat›rlatan Koç, ser-
best meslek kazanç defteri tasdik zaman›, defter kay›tla-
r›na iliflkin kurallar, deftere kay›t süreçleri, defter ve vesi-
kalar› muhafazaya iliflkin de bilgi verdi. Asgari ücret tuta-
r› belirlenmifl hâs›lat tutarlar›n›n fiilen tahsil edilmesi veya
düflük tahsil edilmesi bafll›¤› alt›nda makbuz mecburiyeti
üzerine ayr›nt›l› bilgi veren Koç, makbuzun üzerine her
türlü flerh düflebilece¤imizi de sözlerine ekledi. Serbest
meslek kazanc›n›n tespitinde hâs›lattan indirilecek gider-
ler, serbest meslek kazanc›nda istisnalar, serbest meslek
kazançlar›n›n beyan› ve beyanname üzerinde yap›lacak
indirimler hakk›nda bilgilendirme yapan Koç son olarak
serbest meslek kazançlar›nda geçici vergi konusunu ak-
tard›. Söylefli kat›l›mc›lar›n sorular›n›n yan›tlanmas› ile son
buldu.
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Etkinlikler

Tafl›nmaz Kültürel Miras›n
Korunmas› E¤itimi
Gerçekleflti

Tafl›nmaz Kültürel Miras›n Korunmas› e¤itimi 3–4 Mart
2011 tarihlerinde Mine Turan Hamamc›o¤lu’nun sunumuy-
la gerçekleflti. ‹ki gün süren e¤itimde, öncelikle koruma
yaklafl›mlar›n› biçimlendiren kavramlar ve ça¤dafl koruma
kuram›n›n oluflumu konular›na de¤inen Hamamc›o¤lu, ta-
rihsel süreçte oluflan koruma yaklafl›mlar›n› uygulanm›fl
örnekler üzerinden aktard›. “Koruma, onar›m, bak›m, sa¤-
l›klaflt›rma, sa¤lamlaflt›rma, tarih içinde yap›lan ekler, bü-
tünleme, yeni ek” terimlerine de¤inerek örnek yap›lar üze-
rinden aç›klayan Hamamc›o¤lu, özellikle tarihi yap›lara ye-
ni ek yap›m› sürecinde kullan›lan tekniklere iliflkin ayr›nt›l›
bilgi aktard›. Koruma ile ilgili olarak uluslararas› ve ulusal
kurulufllara de¤inen Hamamc›o¤lu, yay›mlanan uluslarara-
s› belgeler ve bu belgelerin uygulamaya nas›l yans›d›¤›n›
aç›klad›. Ülkemizdeki yasal çerçeve ve bu çerçeve kapsa-
m›nda yap›lar›n ve sit alanlar›n›n grupland›r›lmas› hakk›n-
da bilgi veren Hamamc›o¤lu, koruma imar planlar›, yapt›-
r›lmas› ve onaylanmalar› gibi konulara de¤indi. Hamamc›-
o¤lu mimari koruma projesinin kapsam› ve ilgili teknikler
bafll›¤› alt›nda tarihi yap›larda s›kça karfl›lafl›lan problemler
ve müdahale yöntemleri üzerinde durdu.  E¤itim iki resto-
rasyon projesi örne¤inin ayr›nt›l› incelenerek kat›l›mc›lar›n
sorular›n›n yan›tlanmas›yla tamamland›.  

Bilirkiflilik ve Uygulamada
Karfl›lafl›lan Sorunlar
Söyleflisi Gerçekleflti

“Bilirkiflilik ve Uygulamada Karfl›lafl›lan Sorunlar” söyleflisi

16 Mart Çarflamba günü 6. Asliye Hukuk Mahkemesi Hâki-

mi Mürsel Ermifl taraf›ndan gerçeklefltirildi. 

K›saca özgeçmiflinden bahseden Ermifl ilk olarak bilirkifli-

li¤in ve bilirkiflilik seçiminin önemine de¤indi. Mahkemele-

re ›fl›k tutabilmesi için bilirkiflilerin k›staslar› ve bilgi biri-

kimlerinin öneminden söz eden Ermifl bilirkiflilik listeleri-

nin nas›l belirlendi¤ini ve iflleyifli aktard›. Bilirkiflilik seçi-

minde yap›lan hatalar›n mahkemenin gidiflat›na olan

olumsuz etkilerini izleyenlerle paylaflan Ermifl örnekler

üzerinden iflleyiflte yaflanan sorunlar› iletti. Yarg›ya gelen

iki bilirkifli raporundaki çeliflkili ifadelerin üzerine üçüncü

bir bilirkiflilik raporuna gereksinim duyduklar› bir örnek

üzerinden bilirkiflilerin bizzat uygulaman›n içerisinden ol-

mas›n›n önemine de¤inen Ermifl ayr›ca yeterli bilgi biriki-

mine sahip olunmayan bilirkifliliklerden dolay› yaflanan

sorunlardan da söz etti. 

Kendi deneyimleri üzerinden yaflanan problemleri özetle-

yen Ermifl daha sonra sözü izleyicilere b›rakt›. Üyelerimi-

zin yaflad›klar› sorunlar üzerinden durumlar› de¤erlendi-

ren ve sorular› yan›tlayan Ermifl’in sunumu ilgiyle izlendi.
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Etkinlikler

Baykufllar Toplan›yor Ekibi
“‹z” Temal› Yaz Okulunu
De¤erlendirdi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Ö¤renci Üyeleri taraf›ndan
kurulan Yaz Okulu Komisyonu’nca düzenlenen “Baykufllar
Toplan›yor” etkinli¤i 25–31 Temmuz 2010 tarihlerinde ger-
çekleflti. Yurt çap›nda mimarl›k ö¤rencilerini bir araya ge-
tirmeyi ve ‹zmir’de bir “iz” b›rakmay› amaçlayan etkinlik
kapsam›nda atölye çal›flmalar›n›n yan› s›ra çeflitli söylefli,
gezi ve atölye sunufllar› yer ald›. ‹z temas› çerçevesinde
gerçeklefltirilen etkinli¤in bu y›l da düzenlenebilmesi için
çal›flan Yaz Okulu Komisyonu, ilk olarak yap›lan etkinli¤in
de¤erlendirilmesi karar› ald›. Bu ba¤lamda düzenlenen de-
¤erlendirme toplant›s› 25 fiubat 2011 Cuma günü gerçek-
leflti. Etkinlikte neler yap›ld›¤›na iliflkin bir sunuflun ard›n-
dan ö¤renciler etkinli¤e dair olumlu/olumsuz elefltirilerini
ve bu y›l düzenlenecek olan etkinlik için görüfllerini dile
getirdi. Ayr›ca etkinli¤in Düzenleme Komitesi’ne yeni gö-
nüllü üyeler eklendi.

Nükleer Santrale Hay›r
Baflka Bir Enerji Mümkün

11 Mart Cuma günü Japonya‘da yaflanan deprem sonra-

s›nda Fukuflima Nükleer Santrali’nde meydana gelen pat-

lama sonras›nda gündemimizde yer alan Akkuyu Nükleer

Santrali’nin ne kadar tehlikeli bir proje oldu¤u tekrar or-

taya konmufl oldu. Yaflanan nükleer santral kazas› yeni

nesil nükleer santrallerin bile hala riskler tafl›d›¤›n› ve ge-

ri dönülemez insani ve çevresel y›k›mlar yaratabilece¤ini

de gösterdi. Nükleer santral uzmanlar› taraf›ndan dünya-

da yaflanan üçüncü büyük nükleer kaza olarak belirtilen

bu patlama Japonya’n›n yan› s›ra tüm Avrupa’n›n da nük-

leer santralleri tart›flmas›na sebep oldu. Enerji politikala-

r›n›n tekrar gündeme al›nmas› gereken bu süreçte ülke-

mizin gelece¤ini riske atmamak için, geç olmadan yap›l-

mas› planlanan Akkuyu Nükleer Santrali projesinin dur-

durulmas› gereklili¤ini bir kez daha hat›rlat›yoruz.

Yaflanan Japonya depremi, nükleer santraller
d›fl›nda bir enerjinin gereklili¤ini hat›rlatt›.
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Etkinlikler

MAOB 2011 Y›l› Dönem
Sözcülü¤ü, Manisa Mimarlar
Odas› Temsilcili¤i Ad›na
Yönetim Kurulu Baflkan›
Halim Sezici’ye Devredildi

09.02.2011 Çarflamba akflam› Manisa Anemon Oteli’nde

düzenlenen devir teslim törenine Manisa Akademik Oda-

lar Birli¤i’ne ba¤l› 19 odan›n baflkanlar› ve yönetim kuru-

lu üyeleri kat›ld›. Geceye misafir olarak eski Belediye Bafl-

kanlar›ndan Mimar Zafer Ünal ve Adil Aygül de kat›ld›.

Törenin aç›l›fl konuflmas›n› yapan MAOB Genel Sekreteri

‹nflaat Mühendisi Abidin Yatk›n 1992 y›l›nda kurulan MA-

OB’un etkinliklerini ve Manisa kamuoyundaki yerini anlatt›.

Yap›lan devir teslim töreninde Halim Sezici, 2010 y›l›nda

dönem sözcülü¤ünü yapan Makina Mühendisleri Odas›

Baflkan› Hakk› Bayraktar’a bir hat›ra plaketi takdim etti.

Yeni dönem sözcüsü Manisa Mimarlar Odas› Baflkan› Ha-

lim Sezici törende yapt›¤› k›sa konuflmas›nda, Manisa

Akademik Odalar Birli¤i’nin 1992 y›l›nda kurulmufl ve Ma-

nisal› akademik e¤itim alm›fl meslek odalar›n›n bir araya

geldi¤i bir kurulufl oldu¤unu söyledi. 

Haber: Mimarlar Odas› Manisa Temsilcili¤i

Mimarlar Odas› Manisa
Temsilcili¤i Enerji Kimlik
Belgesi Uzmanl›¤› için
E¤itim Düzenledi

Bilindi¤i gibi binalarda enerji kimlik belgesi al›nmas› zo-
runlu hale gelmifltir. Enerji Kimlik Belgesi Uzmanl›¤› için
Mimarlar Odas› Manisa Temsilcili¤i olarak, flubemiz etkin-
lik alan› içinde yeralan Manisa, Akhisar ve Turgutlu’da
serbest çal›flan mimar üyelerimiz için, Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤› taraf›ndan e¤itim vermeye yetki alan Makine
Mühendisleri Odas› Manisa Temsilcili¤i eleman› Say›n Be-
hice D‹LBAZ’›n e¤itmenli¤inde ‹nflaat Mühendisleri Odas›
Manisa fiubesi seminer salonunda 07-08-09 fiubat 2011,
13.00-18.00 saatleri aras›nda gerçeklefltirilen 1. Grup (16
kifli Manisa Temsilcili¤i Üyesi,  6 kifli Akhisar Temsilcili¤i
Üyesi Toplam 22 Kiflinin Kat›l›m›yla) ve 21-22-23 fiubat
2011, 13.00-18.00 saatleri aras›nda gerçeklefltirilen 2.
Grup (4 kifli Manisa Temsilcili¤i Üyesi, 6 kifli Akhisar Tem-
silcili¤i Üyesi, 9 kifli Turgutlu Temsilcili¤i Üyesi, 2 kifli Ak-
hisar ‹nflaat Mühendisleri Odas› Üyesi, 2 kifli Akhisar Ma-
kine Mühendisleri Odas› Üyesi, Toplam 23 kiflinin Kat›l›-
m›yla) olmak üzere 2 grup halinde Temsilcili¤imiz taraf›n-
dan gerçeklefltirilmifltir. Haber: Mimarlar Odas› Manisa Temsilcili¤i

Manisa
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TMMOB ‹KK Kad›n Çal›flma Grubunda Yer Almak ‹ster misiniz?

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Kad›n Çal›flma Grubunun daha verimli yürütülebilmesi, takibi ve üyele-
rin aktif kat›l›m›n›n sa¤lanmas› amac›yla alt çal›flma komisyonlar› oluflturulmufltur. Bu alt çal›flma komisyonla-
r›nda yer almak isteyen kad›n üyelerimiz fiubemize baflvurabilir.

Kad›n Çal›flma Grubu Alt Çal›flma Komisyonlar›:
Etkinlik Takip ve Düzenleme Komisyonu
E¤itim Komisyonu
Çevre Komisyonu
Örgütlenme Komisyonu
Medya ‹zleme Komisyonu

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Tel: 232 463 66 25 • e-mail: info@izmimod.org.tr
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2011 YAPI FUARLARI 

MAN‹SA GEZ‹S‹
09 Nisan 2011

Son Baflvuru Tarihi: 01 Nisan 2011

ED‹RNE GEZ‹S‹
19–21 May›s 2011

Son Baflvuru Tarihi: 04 Nisan 2011

Ayr›nt›l› Bilgi için:
Tel - 0 232 465 29 70/71  - 0 533 661 47 74

Uluslararas› Yap› Fuar›
‹stanbul 

27 Nisan - 01 May›s 

Uluslararas› Yap› Fuar›
Ankara 
22 - 25 Eylül  

Uluslararas› Yap› Fuar› 
‹zmir 

13 - 16 Ekim  

Uluslararas› ‹zmir 
Sanat Bienali

Farkl› kültürlerin ortak de-
¤eri sanat, bir kez daha
uluslararas› beraberli¤in di-

li haline geliyor. 4-11 May›s 2011 tarihlerinde birincisi dü-
zenlenecek olan Uluslararas› ‹zmir Sanat Bienali, dünya-
n›n dört bir yan›ndan çok say›da sanatç› ve sanatseveri
‹zmir, Türkiye’de buluflturuyor.

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

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

‹letiflim Adresi: www.bienalizmir.org

4-11 May›s 2011

Mimari proje ve uygulama 

ihale ilanlar›na

www.izmimod.org.tr 
adresinden ulaflabilirsiniz.
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Yar›flma

Manisa Belediyesi Hizmet Binas› ve Çevresi Ulusal Mimari
Proje Yar›flmas›

“Manisa Belediyesi Hizmet Binas› ve Çevresi” mimari pro-
jelerinin elde edilme ifli, Manisa Belediye Baflkanl›¤› tara-
f›ndan “Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mühendislik, Kentsel
Tasar›m Projeleri, fiehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat
Eserleri Yar›flmalar› Yönetmeli¤i” kurallar› içinde “Serbest,
Ulusal ve ‹ki (2) Kademeli” olarak yar›flmaya ç›kar›lm›flt›r.

Yar›flman›n amac› “Manisa Belediyesi Hizmet Binas› ve
Çevresi” konulu tasar›m gerçeklefltirilirken, kültür, sanat,
bilim ve çevre de¤erlerinin rekabet yolu ile gelifltirilmesi-
ne, çok say›da seçenekten ekonomik, ifllevsel ve yenilikçi
çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmas›na ve
güzel sanatlar›n teflvikine; ayr›ca, ilgili mesleklerin gelifl-
mesine, etik de¤erlerin yerleflmesine, uluslararas› rekabet
gücü kazanmalar›na uygun ortam sa¤lamakt›r.

Yar›flma Takvimi
10 fiubat 2011 Perflembe Yar›flman›n ilan›
4 Mart 2011 Cuma Birinci kademe sorular için son gün 
7 Mart 2011 Pazartesi Yar›flmac›lara cevaplar›n duyurul-
mas›
18 Nisan 2011 Pazartesi Birinci kademe projelerin teslim
edilmesi için son gün (saat 17:00) 
21 Nisan 2011 Perflembe Posta ile gönderilen projelerin
kabulü için son gün (saat 17:00) 
2 May›s 2011 Pazartesi ‹kinci kademeye kalan yar›flmac›-
lara bildirim tarihi 
17 May›s 2011 Sal› ‹kinci kademe sorular için son gün 
20 May›s 2011 Cuma ‹kinci kademe yar›flmac›lara cevap
gönderilmesi 

Birinci Kademe Projelerin Son Teslim Tarihi: 18 Nisan 2011 Pazartesi
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24 Haziran 2011 Cuma ‹kinci kademe projelerin raportör-
lü¤e teslimi için son gün (saat 17:00) 
28 Haziran 2011 Sal› Posta ile gönderilen projelerin son
kabulü için son gün (saat 17:00) 
4 Temmuz 2011 Pazartesi Yar›flma sonuçlar›n›n ilan› ve
sergi 
9 Temmuz 2011 Cumartesi Kolokyum 

Dan›flman Jüri Üyeleri
Cengiz ERGÜN Manisa, Belediye Baflkan›

Azmi AÇIKD‹L Mimar, Manisa Bel. Bflk. Yrd.

Zafer ÜNAL Y. Mimar Müh. 1989–1994 Bel. Bflk.

Ömer YILMAZ Mimar, Arkitera Yöneticisi

Ahmet Turan KÖKSAL Dr. Mimar Zirve Ü. Mim. Tas. Fak.

Müge KU⁄U Mimar, Manisa Belediyesi

Ömer Selçuk BAZ  Mimar, Uluda¤ Ü.

Asli Jüri Üyeleri
Özcan UYGUR  (Jüri Baflkan›) Y. Mimar ODTÜ

Musa AYNURU ‹nflaat Müh. ADMMA

Deniz GÜNER Dr. Mimar YTÜ

Hüseyin KAHVEC‹O⁄LU Dr. Mimar ‹TÜ

Enis ÖNCÜO⁄LU Mimar, ODTÜ

Mehmet SOYLU Y. Mimar Gazi Ü.

Ahmet TURGUT fiehir Bölge Planc›s› YTÜ

Yedek Jüri Üyeleri
Saniye ALTAY Mimar, Manisa Belediyesi

Hasan Özcan ÇATMA  Y. Mimar Mühendis

Fethi Naz›m OBÜS ‹nflaat Mühendisi CBÜ

Burak AS‹L‹SKENDER  Dr. Mimar Erciyes Ü.

Raportörler
‹layda ALTINLI Restoratör, Manisa Belediyesi

Volkan ARSLAN  Mimar, Manisa Belediyesi

Dinçer D‹NÇER  Mimar, Manisa Belediyesi

Fadile KURT (Raportör Yard›mc›s›), Manisa Bel.

Ödüller
Belirlenen yar›flma niteli¤ine uygun olan ve jüri taraf›ndan
yeterli görülen 10 (on) adet proje ‹kinci Kademe için de¤er-
lendirmeye al›nacakt›r. ‹kinci kademeye kalan her bir proje
için 5.000 TL ödeme yap›lacakt›r.

‹kinci Kademede ise; jürinin yapaca¤› de¤erlendirme sonu-
cunda seçilen projelere afla¤›daki ödül ve mansiyonlar, (ilk
kademe ödemesine ilave olarak) verilecektir.

1. Ödül: 70.000 TL
2. Ödül: 50.000 TL
3. Ödül: 35.000 TL
4. Ödül: 25.000 TL
5. Ödül: 20.000 TL
1. Mansiyon: 13.000 TL
2. Mansiyon: 13.000 TL
3. Mansiyon: 13.000 TL
4. Mansiyon: 13.000 TL
5. Mansiyon: 13.000 TL
Yar›flmaya kat›lmak isteyenler; ad, soyad, telefon, faks, e-
posta ve aç›k adreslerini yazd›r›p, yar›flma flartnamesini 20
TL karfl›l›¤›nda yar›flma raportörlü¤ünden alabileceklerdir.

Manisa d›fl›ndan flartname almak isteyen yar›flmac›lar›n flart-
name bedelini Manisa Belediyesi’nin Ziraat Bankas› Merkez
fiubesi TR780001000188 394769405001 no.lu hesab›na isim
bildirerek yat›rmalar› gerekmektedir. Banka dekontunun ve
flartname teslim adresinin yar›flma raportörlü¤üne fakslan-
mas›ndan sonra flartname ve ekleri yar›flmac›lar›n adresleri-
ne postalanacakt›r. fiartname alma için son tarih projelerin
birinci kademe teslim tarihidir. Bu flartlara uymayanlar proje
teslim etseler de yar›flmaya kat›lmam›fl say›l›r ve isimleri ya-
r›flmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi olduk-
lar› meslek odalar›na bildirilir.

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

T.C. Yozgat ‹l Genel Meclisi-‹l Özel ‹dare Binas› ve AVM
Ulusal Mimari Proje Yar›flmas›

T.C. Yozgat ‹l Genel Meclisi-‹l Özel ‹dare Binas› ve AVM

Ulusal Mimari Proje Yar›flmas›, Yozgat ‹l Özel ‹dare'si ta-

raf›ndan "Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mühendislik, Kentsel

Tasar›m Projeleri, fiehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat

Eserleri Yar›flma Yönetmeli¤i" kurallar› içerisinde serbest,

ulusal ve tek kademeli olarak yar›flmaya ç›kar›lm›flt›r. Ya-

r›flman›n amac›, bu konuda günün mimarl›k, mühendislik,

sanat anlay›fl›, iflletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden

ekonomik çözümlere varmak ve güzel sanatlar› teflvik et-

mektir. 

Yar›flma Takvimi
4 Mart 2011 Cuma günü yar›flman›n ilan›, 

24 Mart 2011 Perflembe günü saat 17.00'ye kadar soru-

cevap süresinin bitimi,

26 Mart 2011 Cumartesi günü saat 13.00'de soru-cevap

toplant›s› için jürinin toplanmas›, 

23 May›s 2011 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar proje-

lerin elden raportörlü¤e teslim edilmesi ve yer görme bel-

gesi ile flartname alman›n son günü, 

25 May›s 2011 Çarflamba günü saat 17.00'ye kadar proje-
lerin kargo ile raportörlü¤e teslim edilmesi, 
27 May›s 2011 Cuma günü de¤erlendirme çal›flmalar› için
jürinin toplanmas›, 
18 Haziran 2011 Cumartesi günü saat 14.30'da kolokyum
yap›lmas›.

Dan›flman Jüri Üyeleri
Necati fiENTÜRK Yozgat Valisi

Muammer YANIK Yozgat ‹l Özel ‹daresi Genel Sekreteri

Haflmet METE Mimar, Yozgat ‹l Özel ‹daresi

Hüseyin AH‹ Makine Müh., Yozgat ‹l Özel ‹daresi

Muammer SEYF‹ Mimar, Mimarlar Odas› Yozgat Tem.

Selcen GÖKSEL TAfiDAN Elektrik Mühendisi, Yozgat ‹l Özel 

‹daresi ‹l Genel Meclis Üyesi

Asli Jüri Üyeleri 
Yurdanur SEPK‹N Y. Mimar, DGSA, Jüri Baflkan›

Ercan ÇOBAN Mimar, ADMMA

Çi¤dem Belgin D‹KMEN Y. Mimar, Yrd. Doç. Dr. GÜMMF

Yakup HAZAN Y. Mimar, Rest. Uzman›, ADMMA, ODTÜ

Öner OLCAY Y. Mimar, DGSA

fiükrü ÜNAL Mimar, ADMMA

Fuat KÖKSAL Y.‹nflaat Müh., Yrd. Doç. Dr. GAÜNMMF

‹nflaat Müh. Odas› Yozgat Temsilcisi

Yedek Jüri Üyeleri
Mehmet Ertan YOLLU Mimar, ADMMA

K›vanç K‹BAR Mimar, DAÜMF 

‹brahim TAMER Mimar, Yozgat Bay›nd›rl›k ve ‹skan Müd.

Murat KARABACAK ‹nflaat Mühendisi, ATAÜMMF, 

Yozgat Bay›nd›rl›k ve ‹skan Müdürlü¤ü,

fiube Müdürü

Teslim Tarihi: 23.05.2011
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Yar›flma
Raportörler
Hanife Demirezen GÜLER Mimar, ERÜMMF

Eyyup TANIfi Mimar, ERÜMMF

Abdullah fiORABATIR ‹nflaat Mühendisi, GÜMMF

Raportör Yard›mc›lar› 
Ali AKIfi Mimar, ERÜMMF 

Ahmet fiAH‹NER Elektrik Teknikeri, Yozgat ‹l Özel ‹daresi

Dursun CANAL fief, Yozgat ‹l Özel ‹daresi

Ödüller
Jürinin yapaca¤› de¤erlendirme sonucunda seçilen proje-
lere afla¤›daki ödül ve mansiyonlar verilecektir. Afla¤›daki
ödüller ve mansiyonlar 2011 y›l› projeye esas birim m2 ma-
liyetleri baz al›narak hesaplanm›flt›r. 
1. Ödül:  60.000 TL
2. Ödül:  40.000 TL
3. Ödül:  25.000 TL
Mansiyon: 15.000 TL (5 adet eflde¤er
mansiyon verilecektir.)
Yar›flma sonunda jürinin de¤erlendirmesine göre yukar›da
yaz›l› ödüller T.C. Yozgat ‹l Özel ‹daresi Genel Sekreterli-
¤i taraf›ndan sonucun ilan›ndan en geç bir ay sonra yar›fl-
mac›lara net olarak ödenir.

fiartname bedeli 100 TL‘dir. Yar›flmac›lar, bu tutar›, Ziraat
Bankas› Yozgat fiubesi TR IBAN 92000 1000 257 329 357
86-5004 nolu hesab›na (Hesap ad›: T.C. Yozgat ‹l Genel
Meclisi-‹l Özel ‹dare Binas› ve AVM Ulusal Mimari Proje
Yar›flmas›) yat›rd›klar›na iliflkin belgeyi elden ya da faks (0
354 212 12 57)  ile sunduklar›nda flartname kendilerine ve-
rilecek ya da taahhütlü olarak postalanacakt›r. Baflvuru
esnas›nda yar›flmac›lar›n düz bir kâ¤›da bilgisayarla yaz›l-
m›fl ad›, soyad›, adresi, telefon numaras› ve elektronik
posta adresi bilgilerini yar›flma raportörlü¤üne vermeleri
gerekmektedir. 

‹letiflim Adresi: ozelidare.yozgat@icisleri.gov.tr

Yar›flman›n amac›, “Mimariye Bak›fl” temas› çerçevesinde
foto¤raf eserlerinin elde edilmesi ve bu eserlerin estetik
niteliklerine göre de¤erlendirilerek ödüllendirilmesidir. 

Ödüller
1. Ödül: 1500 TL
2. Ödül: 1000 TL
3. Ödül: 750 TL

Ayr›ca seçilecek 10 eser sahibine, Mimarlar Derne¤i 1927
yay›nlar› ile foto¤raf kitaplar›n›n yan› s›ra baflar› plaketi
verilecektir.

Seçici Kurul, 3 ödül ve seçilen 10 eserle birlikte sergileme-
ye de¤er bulunan eserleri belirleyecek ve sonuçlar Mi-
marlar Derne¤i 1927’nin internet sitesinde duyurulacakt›r.
Ödüller 20 May›s 2011 günü düzenlenecek törende sahip-
lerine verilecektir.

Yar›flma Takvimi
Yar›flman›n ‹lan›: 01 fiubat 2011
Soru sorma son gün: 15 Mart 2011
Teslim günü: 29 Nisan 2011, saat 18.00
Sonuçlar›n Aç›klanmas›: 15 May›s 2011
Ödül Töreni: 20 May›s 2011

Seçici Kurul
O¤uz Öztuzcu Mimar - Foto¤raf Sanatç›s›, ‹stanbul

Cemal Emden Mimar - Foto¤raf Sanatç›s›, ‹stanbul

Asl› Tanr›kulu Heykel Sanatç›s›, Ankara

Zeynep Ya¤mur Mimar, Ankara

Nuran Ünsal Mimar – Mimarlar Derne¤i 1927 Yönetim 

Kurulu üyesi, Ankara

‹letiflim Adresi: www.md1927.org.tr

Mimariye Bak›fl Foto¤raf
Yar›flmas› Son Teslim Tarihi: 29.04.2011



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 20

Sonuçlanan Yar›flma

Birincilik Ödülü 
Gencay Çubuk (YTÜ)-Ekip bafl›
Tolga Karakayal› (MSGSÜ)
Tülin Naltekin (MSGSÜ) 

‹kincilik Ödülü
Sad›k Günefl Tan›fl (‹TÜ)-Ekip bafl›
Bihter Çelik (‹TÜ)

Üçüncülük Ödülü 
Bengihan F›nd›k (Haliç Üniversitesi)

6 Adet Eflde¤er Mansiyon (Sergileme S›ra Numaras› ‹le)
1. Hakan fianl› (YTÜ)-Ekip Bafl›, Esra Karagümüfl (YTÜ),
Nazl› Demirci (YTÜ), Nida Güngören (YTÜ)
2. O¤uzhan Abdik (MSGSÜ)-Ekip Bafl›, 
Emre Ak›n (MSGSÜ), Kutay Keskin (MSGSÜ)
3. Ömer K›vanç Baflak (‹TÜ)-Ekip Bafl›,
Özgün Gürsürer (‹TÜ)

Kad›köy ‹skelesi ve Yak›n Çevresi Ulusal Ö¤renci Mimari
Fikir Projesi Yar›flmas› Sonuçland›

4. Gamze Kahya (‹YTE)-Ekip Bafl›, Endam Özkaya (‹YTE)

Betül Ceylan (‹YTE)

5. Salih Özarslan (DEÜ)-Ekip Bafl›, U¤ur Kuzey (DEÜ)

6. Deren Uysal (DEÜ)-Ekip Bafl›, Gkouler Sakir (DEÜ)

Jüri Özel Ödülü:
Alican ‹nal (‹TÜ)-Ekip Bafl›, ‹dil Seren Yücel (‹TÜ)

14 Adet Sat›n Alma (Sergileme S›ra Numaras› ‹le)

1. Zülküf Badur (DEÜ)-Ekip Bafl›, Mithat Etik (DEÜ)

Rahmi Tafldan (DEÜ)

2. Deniz Cabadak (‹TÜ)

3. Ece Ilg›n Avc› (‹TÜ)-Ekip Bafl›, Cavidan Bayraktar (‹TÜ)

4. Soner Akçam (YTÜ)-Ekip Bafl›, ‹. An›l Biçer (YTÜ)

5. Ferhat Bulduk (YTÜ)

6. Ecem Kocaarslan (‹KÜ)-Ekip Bafl›,

Ali Derya Mutlu (‹KÜ), Önder Dinler (‹KÜ)

7. Aytaç Orakl›bel (‹TÜ)

8. Sacit Arda Karaatl› (‹TÜ)-Ekip Bafl›, Lebriz Atan (‹TÜ)

9. Yi¤itcan Ülkücü (‹TÜ)-Ekip Bafl›, Dilflad An›l (‹TÜ)

10. Cemil Ceyhan Gönen (YTÜ)-Ekip Bafl›, 

Zekiye Nil Karamolla (Yeditepe Ü.)

11. Yasemin Benlio¤lu (MSGSÜ)

12. Mehmet Ayd›n (Gazi Ü.)-Ekip Bafl›, 

‹brahim Türk (Gazi Ü.), Muhammet Raflit Ayparças› (Gazi Ü.)

Muhammed Kürflat Ak›nc› (Gazi Ü.), 

Cemil Kocamaz (Gazi Ü.), Orhan Karaca (Gazi Ü.)

13. Ahmet Çökelek (‹YTE)-Ekip Bafl›,

Ahmet Arif Kaplan (‹YTE), Erdal Kondakc› (‹YTE)

Billur Damla Üfler (‹YTE)

14. Sinem Karakundak (‹YTE)
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Mimarlar Derne¤i 1927 taraf›ndan 3 y›l önce bafllat›lan “Mi-
marl›kta Elefltirel Okumalar – Yaz› Yar›flmas›”n›n bu y›l ki
konusu “Modernite ve Yeni Ütopya” olarak belirlenmifltir. 

Yar›flma Takvimi
Son yaz› gönderme tarihi ve saati:
25 Nisan 2011, Pazartesi, saat 24.00

Ödül töreni: 20 May›s 2011, Cuma

Ödüller
Yar›flman›n toplam ödülü olan 3.000 TL, baflar›l› bulunan
kat›l›mc›lara, De¤erlendirme Kurulunun uygun görece¤i
tutarlarda da¤›t›lacakt›r. 

‹letiflim Adresi: www.md1927.org.tr

Mimarl›kta Elefltirel 
Okumalar-Mimarl›k Ö¤rencileri
Yaz› Yar›flmas›
Son Yaz› Gönderme: 25.04.2011

• 9. TAÇ “Bir De Sen Tasarla” Yar›flmas›
Son Baflvuru Tarihi: 08 Nisan 2011
‹letiflim Adresi: www.tac.com.tr

• Eco-siklet 2011 Yar›flmas›
Son Baflvuru Tarihi: 15 Nisan 2011

• Olmuksa Oluklu Mukavva Ulusal Ö¤renci Yar›flmas›
Son Baflvuru Tarihi: 15 Nisan 2011
‹letiflim Adresi: www.olmuksa.com.tr

• "Kent BELGE'seli" Foto¤raf Yar›flmas›
Son Baflvuru Tarihi: 18 Nisan 2011
‹letiflim Adresi: www. ikkkocaeli.org/

• MOSDER 7. Ulusal Ev Mobilyalar› Tasar›m Yar›flmas›
Son Baflvuru Tarihi: 20 Haziran 2011
‹letiflim Adresi: www.mosder.org.tr

DEÜ Mimarl›k Haftas› 
13 Nisan 2011’de Gerçekleflecek

Ö¤renci Yar›flmalar› Takvimi

Sergi: Zeyno Eda Öztürk
Tarih: 24 Mart -8 Nisan 2011
Yer: Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi

Konser: ‹zmir Devlet Senfoni Orkestras› Konseri
Tarih: 1 Nisan 2011 Cuma,
Yer: Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi

Tiyatro: 29. ‹zmir Tiyatro Günleri Bafll›yor
Tarih: 27 Mart-10 Nisan 2011. 
Yer: DEÜ Sabanc› Kültür Saray›, ‹zmir Sanat, 

‹smet ‹nönü Sanat Merkezi, 
Tepekule Kongre ve Sanat Merkezi

‹letiflim Adresi: www.izmir.bel.tr

‹zmir’de Sanat Etkinlikleri

DEU Mimarl›k Bölümü olarak bir grup gönüllü ö¤renci ta-
raf›ndan mimarl›k ad›na düzenli toplant›lar yap›lmaya
bafllanm›flt›r. Bu toplant›larda e¤itim sürecindeki sorunla-
r›m›z, isteklerimiz, mimarl›k e¤itimi sürecinde bize katk›
sa¤layacak her fley konuflulup tart›fl›lmakta; çözüm öneri-
leri üretilmeye çal›fl›lmaktad›r. fiu an a¤›rl›k verdi¤imiz
gündemimiz yaklaflan Mimarl›k Haftam›zd›r. ‹lk y›llar›nda
5-6 gün süren bu hafta bu y›l bir gün kutlanacakt›r. DEÜ
Mimarl›k ö¤rencileri bugüne ek olarak etkinlikler, söylefli-
ler ve atölyeler yapmak için çal›flmaktad›r. 13 Nisan tari-
hinde gerçekleflecek Mimarl›k Haftas›’nda Korhan Gümüfl
söylefli gerçeklefltirmek üzere konu¤umuz olacakt›r. 
Haber: Onur ‹skurt
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Mevzuat
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:

Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
Madde 1 – 5/12/2008 tarihli ve 27075 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤inin 26/A

maddesinin üçüncü f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

“(3) Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi alm›fl olan ve meslek odalar›ndan al›nm›fl Serbest Müflavir Mühen-

dis belgesine sahip bulunan mühendisler veya mimarlar veyahut bünyesinde bu vas›flar› haiz mühendis veya mimar bulun-

duran tüzel kifliler, yeni yap›lacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kurulufl say›l›r.”

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

Madde 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakan› yürütür.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:

Yap› ‹flleri ‹nflaat, Makine ve Elektrik Tesisat› Genel Teknik fiartnamelerine Dair
Tebli¤de De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Tebli¤
Madde 1 – 30/6/2007 tarih ve 26568 mükerrer say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan ve tebli¤ ekinde yer alan ‹nflaat, Makine
Tesisat› ve Elektrik Tesisat› Genel Teknik fiartnamelerinden; ‹nflaat Genel Teknik fiartnamesinin 21, 26 ve 27 nci maddeleri
yeniden düzenlenerek EK-1’de yay›mlanmaktad›r.

Madde 2 – Bu Tebli¤ 1/3/2011 tarihinde yürürlü¤e girer.

Madde 3 – Bu Tebli¤ hükümlerini Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› yürütür.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:

Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i (89/106/Eec) Kapsam›nda Türk Standartlar›
Enstitüsünün Onaylanm›fl Kurulufl Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebli¤de
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Tebli¤ (Tebli¤ No: Yig/2011-04)
Madde 1 – 28/1/2007 tarihli ve 26417 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan “Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i (89/106/EEC)
Kapsam›nda Türk Standartlar› Enstitüsü’nün (TSE) Onaylanm›fl Kurulufl Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebli¤”in EK-1’i
de¤ifltirilmifltir.

Madde 2 – Bu Tebli¤ yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.

Madde 3 – Bu Tebli¤ hükümlerini Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakan› yürütür.

Mevzuatta yap›lan de¤iflikliklere www.izmimod.org.tr adresinden ulaflabilirsiniz.
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Aidatlar›n› ödeyen 

üyelerimiz;

Ferdi Kaza
Sigortas›’ndan
yararlan›yor

Bu hizmetten 2011 y›l› aidat›n›z›
ödedi¤iniz tarihten 2011 y›l› 

sonuna kadar 
yararlanabilirsiniz.

Teminat Limiti
Vefat 50.000 TL

Kal›c› Sakatl›k 50.000 TL

Tedavi Masraflar› 5.000 TL

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ile
Anlaflmal› Kurulufllar

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

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

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

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

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

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

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

Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi
Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi düzenledi¤i e¤itim semi-
nerlerinde fiubemiz üyelerine indirim imkan› sunmaktad›r.
Tel: 0 232 247 12 47 • www.cizgelikedi.com
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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 : 2011/3 Bask› Tarihi: 20.03.2011
Bask›: Özdil Bas›mevi (0.212) 251 83 13
Yap›m: Mimarl›k Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi (0.212) 244 86 11

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

SAH‹B‹ : Hasan TOPAL

SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU

BÜLTEN‹

Emre Arolat, A¤a Han
Ödülü'nü Burs Program›na
Ba¤›fll›yor 

Mimar Emre Arolat, ‹pekyol Tekstil Fabrikas› projesiyle
kazand›¤› 2010 A¤a Han Mimarl›k Ödülü’nü, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi ö¤rencileri-
ne burs olarak ba¤›fll›yor. 

MSGSÜ Mimarl›k Fakültesi lisans ve yüksek lisans ö¤ren-
cilerinin yararlanabilece¤i bir araflt›rma-anlama bursu
olan EAA Araflt›rma-Anlama Bursu (EAAB) baflvurular› 22
fiubat – 25 Nisan 2011 tarihleri aras›nda kabul edilecek.
EAA Araflt›rma-Anlama Bursu (EAAB) Yürütme Kuru-
lu’nda ayn› zamanda bursun 2011 dönemi seçici jürisi ola-
rak da görev yapacak olan Prof. Dr. ‹hsan Bilgin (‹stanbul
Bilgi Üniversitesi), Emre Arolat (EAA), Nil Aynal› (EAA),
Prof. Dr. Suphi Saatçi (MSGSÜ) ve Doç. Dr. Murat Cemal
Yalç›ntan (MSGSÜ) bulunuyor. 

Bafllang›ç kayna¤›n› 2010 A¤a Han Ödülü maddi tutar›n-
dan alan EAA Araflt›rma-Anlama Bursu (EAAB) gelecek
mimarl›k ortam› için durum odakl› bir mimarl›k kavray›fl›n›
teflvik ederek bu kavray›fla yönelen güçlü ad›mlar› hem
maddi bir kaynak, hem de bir etkileflim ortam› vas›tas›yla
desteklemeyi amaçl›yor.

Mimarl›k Vakf›
Dayan›flma Ça¤r›s›
De¤erli Meslektafllar›m›z, De¤erli Mimarl›k Dostlar›,
Sizleri Gelece¤in Mimarlar›yla, Mimarl›¤›n Denizy›l-
d›zlar›yla Dayan›flmaya Ça¤›r›yoruz

Mimarl›k Vakf› E¤itim ve Burs Fonu hesab›: 
Garanti Bankas› Galatasaray fiubesi 
IBAN TR26 0006 2000 0680 0006 2988 02 
2010-2011 döneminde her bir ö¤renciye ayda 150 TL burs verilmektedir. Bir ö¤-

rencinin bir y›ll›k burs tutar› 1350 TL'dir.

www.mimarlikvakfi.org.tr Tel: (212) 245 16 66


