ﬁube’den

‹zmir ﬁube Meclisi 7. Toplant›s›n› Gerçekleﬂtirdi
‹zmir ﬁube Meclisi, 7. toplant›s›n› 16 Aral›k 2006 Cumartesi günü "Dan›ﬂma Kurulu Toplant› Sonuçlar›, Türkiye Mimarl›k Politikas›, Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤› ve ﬁube’ye Yer Al›m›" gündemleriyle gerçekleﬂtirdi.
ﬁube çal›ﬂmalar› hakk›nda k›sa bilgi aktar›lan toplant›da; ﬁubemiz Yönetim Kurulu Baﬂkan› Tamer Baﬂbu¤,
25 - 26 Kas›m 2006’da Pamukkale’de toplanan 40.
Dönem 1. Merkez Dan›ﬂma Kurulu’nda tart›ﬂ›lan "Mimarl›k Hakk›nda Kanun ve Türkiye Mimarl›k Politikas›"
üzerine bilgi aktard›.
ﬁube’ye yer al›m›yla ilgili bir komisyonun oluﬂturuldu¤u
ve alternatifler üzerinde görüﬂüldü¤ünün bilgisi verilerek, meclis üyelerinin de bu konuda önerileri al›nd›.
Gayrimenkul de¤erleme uzmanl›¤›yla ilgili bilgi veren Ali
Ekinci, 2001 y›l›nda yeni bir düzenleme ile SPK’n›n s›nav açarak, sertifika verdi¤ini ve 2007 eylül ay›ndan iti-

baren sertifika al›nmadan de¤erleme yap›lamayaca¤›n›
belirtti. Mimarlar›n, bu alanda çok az yer buldu¤unu belirten Ekinci, bu konuya e¤ilmemiz gerekti¤ini dile getirdi. Ayr›ca, bu düzenlemeyle birlikte "Vergi Mevzuat›,
Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤›, Finans Matemati¤i,
‹nﬂaat Muhasebesi ve Mesleki Mevzuat" derslerini içeren kurslar›n ﬁubemiz ve ‹nﬂaat Mühendisleri Odas› birlikteli¤inde sürdürüldü¤ünü aktard›.

MECL‹S TOPLANTISI
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁube Meclisi Toplant›s›

27 Ocak 2007 Cumartesi
Saat: 11.00 - 14.00
Gündem;
• Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤›
• ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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"TMMOB Mimarlar Odas› Serbest Mimarl›k Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki
Denetim Yönetmeli¤i"deki "‹mar Planlama Çal›ﬂmalar›, Koruma Amaçl› ‹mar Planlar›"
‹barelerinin ‹ptali ve Yürütmenin Durdurulmas› ‹stemiyle Aç›lan Dava Sonuçland›

Dan›ﬂtay 8. Dairesinden ﬁehir Planc›lar› Odas›
Taraf›ndan Aç›lan Davaya Red Karar›…
ﬁehir Planc›lar› Odas› taraf›ndan, Mimarlar Odas›’n›n
02.06.2005 tarih ve 25833 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan "TMMOB Mimarlar Odas› Serbest Mimarl›k
Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤i"nin 6. maddesinin 1. f›kras›ndaki "imar planlama çal›ﬂmalar›, koruma amaçl› imar planlar›" ibarelerinin iptali ve yürütmenin durdurulmas› istemiyle aç›lan
davada Dan›ﬂtay 8. Dairesi, 2005/3965 E. ve
2006/4773 K. say›l› karar› ile davan›n reddine karar
verdi.

3458 say›l› Yasa ve 6235 say›l› Yasan›n 13. ve 39.
maddelerine dayan›larak yürürlü¤e giren dava konusu
Yönetmeli¤in …. 6. maddesinde, mimarl›k hizmetleri
içinde tan›mlanan; mimari proje hizmetleri, rölöve, restitüsyon, restorasyon çal›ﬂmalar›, imar planlama çal›ﬂmalar›, koruma amaçl› imar planlar› , mimari mesleki
kontrollük hizmetleri ve mimari fenni mesuliyet hizmetlerinin serbest mimarl›k hizmetleri büro tescil belgesine
tabi mimarl›k hizmetleri oldu¤u belirlenmiﬂtir." tespitleri yap›lm›ﬂ olup, sonuç olarak;

Kararda; "Mesleki uygulamalarda kamu yarar›n›, meslek haklar›n› ve eti¤ini korumak, müellif haklar›n› gözetmek, haks›z rekabeti önlemek, mesleki sorumluluklar›
tan›mlamak ve mesleki de¤erlendirmeye esas sicilleri
tutmak amac›yla Mimarlar Odas› taraf›ndan ç›kar›lan
dava konusu Yönetmeli¤in kapsam›nda serbest mimarl›k hizmetlerini üreten mimarlara tescil belgesi verilmesi, tescil belgesi verilen mimarlar›n görev ve sorumluluklar›, mesleki etkinliklerinin denetim kurallar›, serbest
mimarl›k hizmetlerinin yap›lmas›nda uyulacak kurallar
ve uygulamalar›n tarifi yap›lm›ﬂt›r.

"3194 say›l› ‹mar Kanunu’nun 38. maddesinde imar
planlar›n›n, 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu’nun 17. maddesinde ise koruma amaçl›
imar planlar›n›n yap›lmas› ve uygulanmas›nda mimarlar›n yetkili k›l›nd›¤› ve mimarl›k mesle¤inin imar planlama hizmetlerini ana faaliyet olarak disiplin içine ald›¤›
anlaﬂ›ld›¤›ndan; dava konusu Yönetmelik maddelerinde
an›lan yasal ve düzenleyici kurallara, kamu hizmeti
gereklerine ve kamu yarar›na ayk›r›l›k bulunmad›¤›"
yönündeki gerekçeyle davan›n reddine karar verilmiﬂtir.
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t m m o b
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2008 Y›l› Baﬂ›ndan ‹tibaren, Serbest Çal›ﬂan Mimar›n, Mimarlar Odas›’nca
Tescilinin Yap›lmas›, Yenilenmesi, Büro Tescil Belgesinin ve Serbest Mimar
Mührünün Verilmesi için, Meslek ‹çi E¤itimi Alm›ﬂ Olmas› Gerekmektedir
De¤erli meslektaﬂlar›m›z,
Sürekli Mesleki Geliﬂim mimarlar›n bilgi ve becerilerinin
toplumun ihtiyaçlar›na uygun olmas›n› garantiye alan,
bunlar›n yitirilmemesini ve art›r›lmas›n› sa¤layan ve yaﬂam boyu süren bir ö¤renme sürecidir.
"Mimarl›k mesle¤i ve mesleki hizmetin; etkinli¤ini, verimlili¤ini ve geliﬂimini sürekli k›lmak amac›yla; meslek
mensuplar›na de¤iﬂen dünya koﬂullar›n›, bilimsel teknolojik geliﬂmeler ve toplumsal gereksinmeler çerçevesinde, mesleki formasyonlar›n› sürekli geliﬂtirme ortamlar›n›, olanaklar›n› ve f›rsatlar›n› sunmak, edindi¤i yeni bilgi
ve becerilerini de¤erlendirmek ve referanslar› haline getirmektir."
2004 y›l›nda Mimarlar Odas› Genel Kurulu’nda yönetmeli¤inin kabul edilmesiyle çal›ﬂmalar›na baﬂlayan Sürekli Mesleki Geliﬂim Merkezi’nin amaç maddesinde yukar›daki sat›rlar yer almaktad›r. Kuruluﬂundan itibaren
bu alandaki çal›ﬂmalar› yürütmekte, de¤iﬂik e¤itim programlar› düzenlemektedir. SMGM bu amaçla bir el kitab›
haz›rlam›ﬂ ve ﬂubelerimize da¤›tm›ﬂt›r. Ayr›ca Mimarlar
Odas› web sayfas›ndan ulaﬂabilece¤iniz, e¤itimler ve
çal›ﬂmalar hakk›nda bilgilerin bulundu¤u bir SMGM web
sayfas› düzenlenmiﬂtir.
Mimarlar Odas› Sürekli Mesleki Geliﬂim Merkezi olarak,
kamu ad›na mesleki sorumluluk yüklenecek mimarlar›n,
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

y›lda toplam 1 haftalar›n› de¤iﬂik e¤itim programlar›
kapsam›ndaki etkinliklere kat›larak, mesle¤imizle ilgili
geliﬂmeleri edinmelerini hedefliyoruz. 20-21 Kas›m
2004 tarihinde kabul edilen "Serbest Mimarl›k Hizmetleri Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤i"
kendi ad›na serbest çal›ﬂan mimar›n, Mimarlar Odas›’nca tescilinin yap›lmas›, yenilenmesi, büro tescil belgesinin ve serbest mimar mührünün verilmesi için, di¤er yükümlülüklerin yan› s›ra, Mimarlar Odas›’n›n öngördü¤ü meslek içi e¤itimi alm›ﬂ olmas›n› öngörmektedir.
Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu’nun karar› gere¤ince, 2008 y›l› baﬂ›ndan itibaren büro tescil belgesinin
al›nmas› ve yenilenmesi s›ras›nda bu e¤itimlerin al›nm›ﬂ
olmas› aranacakt›r. Üyelerimizin kat›ld›klar› e¤itimlerin
bilgileri üye sicillerine iﬂlenmektedir. Meslektaﬂlar›m›za
2007 y›l› içerisinde bu e¤itimin programlar›na ve etkinliklerine kat›lmalar›n› önemle hat›rlat›yoruz.
Baﬂar›l› bir çal›ﬂma dönemi geçirmenizi diliyoruz. Sayg›lar›m›zla.
1 Ocak 2007
TMMOB Mimarlar Odas›
Sürekli Mesleki Geliﬂim Merkezi
Web: www.mo.org.tr/smgm
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Etkinlikler
30 Kas›m 2006

13 Aral›k 2006

"Evrensel ve Ulusal Boyutta ‹zocam Taraf›ndan
‹nsan Haklar›" Seminerini
Düzenlenen "Mimaride Asma
Avukat Güney Dinç Sundu
Tavan" Semineri Gerçekleﬂti
Avukat Güney Dinç’in konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› etkinlik, DESEM 75. y›l amfisinde 30 Kas›m Perﬂembe günü
gerçekleﬂti. Etkinlik, ‹nﬂaat Mühendisleri Odas› ‹zmir
ﬁubesi, Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir ﬁubesi ve Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi taraf›ndan düzenlendi.
Dinç, insan haklar›n›n; ahlaki, felsefi, hukuki ve siyasi
yönlerinin birbirinden farkl› yans›malar› oldu¤undan bahsederek baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleﬂmesi ve Mahkemesi’ne a¤›rl›kl› olarak yer verdi.
Ayr›ca, 1950’de imzalanan ve 1952’de yürürlü¤e giren
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi’nin 1954’te Türkiye
taraf›ndan kabul edilmesine karﬂ›n, 1980’lere kadar bu
sözleﬂmenin fark›na varamad›¤›m›z gerçe¤ini ortaya
koydu. 1987’de bireysel baﬂvuru yolunun da aç›lmas›yla gündemimizi meﬂgul eden Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi üzerinden, Türkiye’de yaﬂanan örneklere de de¤inilen söyleﬂi, etkin bir kat›l›mla gerçekleﬂti.
4

‹zocam taraf›ndan düzenlenen "Mimaride Asma Tavan"
semineri Mimar Kubilay Büyüklü’nün sunumuyla 13
Aral›k Çarﬂamba günü gerçekleﬂti. Günümüzde özellikle montaj kolayl›¤›ndan dolay› tercih edilen asma tavan
sistemlerin yang›na karﬂ› koruma, akustik davran›ﬂ, neme karﬂ› dayan›kl›l›k, darbe direnci gibi teknik özellikleri Kubilay Büyüklü taraf›ndan aktar›ld›.
Büyüklü, sunumunda h›zla geliﬂen teknoloji ile, asma
tavan çözümlerinde sunulan ürün kartelas›n›n oldukça
çeﬂitlendi¤ine de¤indi. Ayr›ca kullan›m alanlar›na göre
firman›n mevcut ürünlerini tan›t›p, malzeme kullan›m›
ve detayland›rma üzerine ayr›nt›l› bilgi verdi.
Seminer sonras›nda ‹zocam sponsorlu¤unda düzenlenen kokteylde, Oda üyelerimiz malzeme hakk›nda daha
detayl› bilgiye ulaﬂt›.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Etkinlikler
20 Aral›k 2006

28 Aral›k 2006

Derya Akdurak ve Yeﬂim
Aktu¤lu "‹ki Milano"
Söyleﬂisini Gerçekleﬂtirdi

Yeni Y›l Kokteylimizi
Gerçekleﬂtirdik

Mimar Derya Akdurak ve Mimar Yeﬂim Aktu¤lu’nun konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› etkinlik, Mimarlar Odas› ‹zmir
ﬁubesi’nde 20 Aral›k Çarﬂamba günü gerçekleﬂti.
Derya Akdurak, ö¤rencilik y›llar›nda bulundu¤u, bir dönem e¤itim ald›¤› ve halen de iletiﬂim halinde oldu¤u Milano mimarisini aktard›¤› sunumunda, dünyan›n en büyük gotik katedrali olan Duomo Katedrali ve Meydan›’na
da yer verdi.
Dünyan›n en eski al›ﬂveriﬂ biriminin, kalesinin ve tarihi
aç›dan de¤erli yap›lar›n›n yan› s›ra; modern yap›laﬂmas›yla dikkati çeken kent, Derya Akdurak’›n ard›ndan Yeﬂim Aktu¤lu taraf›ndan aktar›ld›. Aktu¤lu, de¤iﬂim program› kapsam›nda gitti¤i Milano’yu, oradaki mimarl›k e¤itim ortam› ile de¤erlendirmesinin yan› s›ra, kentteki malzeme seçimi ve özellikle çelik – cam strüktür üzerine de¤indi. Yo¤un bir kat›l›mla gerçekleﬂen etkinlikte, iki mimar, iki farkl› Milano bak›ﬂ›n› üyelerimizle paylaﬂt›.

Her y›l oldu¤u gibi yo¤un bir kat›l›mla gerçekleﬂen geleneksel y›lbaﬂ› kokteylimiz, 28 Aral›k Perﬂembe günü ﬁubemiz’de gerçekleﬂti. Kokteyle kat›lan üyelerimiz, 17
Aral›k 2006’da kaybetti¤imiz Harbi Hotan’›n resimlerinden oluﬂan serginin yan› s›ra; Harbi Hotan’›n yap›lar›n›
aktaran sergiyi de izlediler. Ayr›ca, Harbi Hotan an›s›na
düzenlenen 2007 y›l› takvimi maketi de kokteyle kat›lan
üyelerimize tan›t›ld›.
2007 y›l›n›n tüm meslektaﬂlar›m›za bar›ﬂ, sa¤l›k, mutluluk ve baﬂar› getirmesini diliyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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E¤irdir – Göller Bölgesi
Gezisi Gerçekleﬂti
ﬁubemiz, y›lbaﬂ› ve bayram› kapsayan 30 Aral›k 2006 2 Ocak 2007 tarihleri aras›nda, zengin bir kültür miras›
ile tabiat harikas› olan E¤irdir - Göller Bölgesi’ne bir gezi gerçekleﬂtirdi.
Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan E¤irdir Gölü ve kenar›ndaki E¤irdir ilçesi Isparta'ya ba¤l› turistik bir yerleﬂim birimidir. Daha çok bahar ve yaz aylar› için tercih
edilen yöre, k›ﬂ turizminde de iddial›d›r. Gezinin ilk günü, muhteﬂem bir do¤a harikas› olan, buz tutmuﬂ Isparta Krater Gölü görüldükten sonra Isparta ﬂehir turu yap›larak, Isparta Müzesi gezildi.
Yörenin önemli turistik alanlar›ndan Kovada Gölü ve
Milli Park›, Yaz›l› Kanyon Tabiat Park› ve Adada Antik
Kenti/Kral Yolu gezi kapsam›nda görüldü. Yeni y›l›n ilk
gününde Yalvaç ve Yalvaç Müzesi gezildi. Yalvaç s›n›rlar› içerisindeki Antiocheia in Psidia (Antik Kent) Anado-
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lu’da kurulan antik kentler aras›nda oynad›¤› önemli roller ve eﬂsiz yap›lar›yla ayr› bir önem taﬂ›maktad›r. Yalvaç’›n kültürel zenginliklerini teﬂhir eden Yalvaç Müzesi
ise; genellikle Roma, Bizans ve Osmanl› devirlerine ait
eserlerle oldukça zengin bir müze niteli¤indedir.
E¤irdir ile Kovada Gölleri aras›nda yükselen ve Türkiye'nin en güzel pistlerinden birine sahip olan Davraz
Da¤›’na, gezinin son gününde ç›k›ld›; ancak kar olmamas› sebebiyle kayak yap›lamad›.
Dünyan›n say›l› antik kentlerinden olan A¤lasun mevkiindeki Sagalassos Antik Kenti gezisinden sonra, gezilebilen galerilerinin uzunlu¤u yaklaﬂ›k 330 m. olan, Türkiye’de turizme aç›lan ilk ma¤ara olan ‹nsuyu Ma¤aras›
gezildi. Burdur'un yaklaﬂ›k 50 km. bat›s›nda, Yeﬂilova
ilçesinin yan›nda bir krater gölü olan Salda Gölü’nde ö¤le yeme¤i yenildi.
E¤irdir - Göller Bölgesi’nde göldeki mavili¤in durulu¤unu, topraktaki yeﬂilin tazeli¤ini ve tarihi görkemi yaﬂad›ktan sonra unutulmaz an›larla bir baﬂka gezide buluﬂmak dile¤iyle ‹zmir’e dönüldü.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Milli Kütüphane’ye
Katk›s›ndan Dolay›
ﬁubemiz’e Plaket Verildi

Karﬂ›yaka Zübeyde
Han›m Kültür Merkezi
Alan›n›n Yo¤unluk Art›ﬂ›
ve Fonksiyon De¤iﬂikli¤i
Plan De¤iﬂikli¤ine ‹tiraz
Karﬂ›yaka Belediyesi taraf›ndan talep edilen 1/5000
ölçekli Naz›m ‹mar Plan›nda Sosyo - Kültürel Tesis Alan›, 1/1000 ölçekli Uygulama ‹mar Plan›nda Kültürel Tesis Alan› (Tiyatro, Opera, Bale Salonu, Sanatsal ‹çerikli
E¤itim Atölyeleri, Müze, Sergi Salonu vb.) kullan›m karar›nda kalan alan›n 1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan›nda
Çok ‹ﬂlevli Kültür Tesisi (Kültürel Tesis / Kongre Merkezi – Tiyatro, Opera, Bale, Sergi ve Toplant› Salonlar›,
Müze / Turizm – Otel / Ticaret Alan›) olarak belirlenmesi yo¤unlu¤u art›rmaktad›r.
ﬁehircilik ilkeleri ve kamu yarar›na ayk›r› olan bu karara
itiraz›m›z› bildirdik.

1933 y›l›nda aç›lan ‹zmir Milli Kütüphanesi 2006-2007
hizmet y›l›n› 2 Kas›m 2006 tarihinde düzenledi¤i törenle açt›. Milli Kütüphane'ye yang›n koruma sisteminin
kurulmas› konusunda destek veren kurum ve kuruluﬂlara ödül verilen törende, Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
ad›na Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Ulema plaket ald›.
Törende konuﬂma yapan Milli Kütüphane Vakf› Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Ulvi Pu¤; Milli Kütüphane'yi bilgisayar
sistemiyle dünyaya açmak istediklerini ifade etti.
Törende ayr›ca; Elektrik Mühendisleri Odas›, Makine
Mühendisleri Odas›, ‹zmir ‹l Genel Meclisi, ‹zmir Ticaret
Odas›, Arkas Holding, Hay›rsever Aysa Mayda, ‹zmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i, Ege ‹hracatç› Birlikleri, Ege Genç ‹ﬂadamlar› Derne¤i, ‹zmir Gazeteciler Cemiyeti’ne de plaket verildi.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Merkez Kale Koruma ve Kentsel Sit Alan› Koruma
Amaçl› ‹mar Plan› Tekrar Ele Al›nmal›d›r
‹zmir ‹li’ne 80 km uzakl›ktaki Çeﬂme, ‹zmir’in bat›daki en
uç noktas›d›r. Planlama çal›ﬂma alan›; 16 Eylül, ‹smet
‹nönü, Musalla Mahallelerinin bir k›sm›n› kapsamaktad›r.
Çal›ﬂma alan› toplamda 118 ha iken, Kale Koruma alan›
ve Kentsel Sit alanlar›n›n içinde bar›nd›ran planlama alan› 10,8 ha’d›r.
Çeﬂme Merkez Kale Koruma Alan› ve Kentsel Sit Alan›
Koruma Amaçl› 1/1000 ölçekli Uygulama ‹mar Plan› ile
ilgili Belediyeniz taraf›ndan gerçekleﬂtirilen iki adet toplant›ya kat›l›nm›ﬂt›r. Bu toplant›lar sonucunda elde edilen
analiz çal›ﬂmalar›, plan raporu ve 1/1000 ölçekli Koruma
Amaçl› Uygulama ‹mar Plan› Komisyonumuzca incelenmiﬂtir. Bu inceleme sonucu oluﬂan görüﬂlerimiz ﬂöyledir:
1) Çal›ﬂma alan› 118 ha iken, planlama alan› 10,8 ha’d›r.
Planlama alan› ile ayn› özellikleri gösteren ve tescilli pek
çok yap›y› bar›nd›ran bir bölüm alan planlama alan› d›ﬂ›nda de¤erlendirilmiﬂtir. Planlama alan› ile çal›ﬂma alan›n›n
çak›ﬂmad›¤›, bu nedenle de alan bütünlü¤ünün yok edildi¤i
düﬂünülmektedir.
2) Çeﬂme Kalesi, Kervansaray, camiler, kiliseler, konutlar
ve çeﬂmeler planlama alan›ndaki temel ö¤elerdir. Ancak
bölgeyi özel k›lan ve dokusunu oluﬂturan bu yap›lara iliﬂkin
yeterli veri araﬂt›rmas› yap›lmam›ﬂt›r.
3) Bölgede yer alan ve farkl› dönemlerde yap›lan bu yap›lar›n tarihsel süreçteki bütünlü¤ü vurgulanarak günümüze referanslar›n›n oluﬂturulmas›; her parselin tek tek ele al›narak irdelenece¤i bir çal›ﬂma biçiminin izlenmesi gerekirdi.
Oysa haz›rlanan ‹mar Plan› ve eki raporda yeni yap›laﬂmalara iliﬂkin hükümlerde bu süreci ve sonucunu izlemek
mümkün olmamaktad›r. Önerilen yap›laﬂma koﬂullar›, tam
tersine geleneksel dokuyu zedeleyecek hükümler taﬂ›maktad›r.
4) Haz›rlanan ‹mar Plan›nda, imar planlar›n›n taﬂ›mas› gereken gösterim dili ve asgari kriterler bulunmamaktad›r. Ör-
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ne¤in; planlama s›n›r› gösterimi planda ve lejantta farkl›d›r.
Lejantta bulunmayan, ancak planda bulunan kullan›mlar
söz konusudur. Ayr›ca lejant›n
G – Yap›laﬂma ﬁartlar›nda "Edirne ‹mar Yönetmeli¤i çerçevesinde belirlenen kat yükseklikleri esas al›narak uygulama yap›lacak en fazla kat adedidir." hükmü yer almaktad›r. Baﬂka bir çal›ﬂmadan yanl›ﬂl›kla aktar›lan bu not bile
planlama yap›lan bölgenin karakteristiklerinin gereken
önemle ve bölge özelinde ele al›nmad›¤›n› göstermektedir.
5) Yukar›da sözü edilen süreçler izlenmeden plan çal›ﬂmas› yürütüldü¤ü için; gereken özenle plan kararlar› üretilmemiﬂtir. Çal›ﬂma alan›n›n büyük bölümünde ve sivil
mimarl›k ürünlerinin ço¤unda 2 katl› yap›lar yer almas›na
ra¤men, ‹mar Plan›nda her yer için 9.50 gabari öngörülmüﬂtür. Bu hem tescilli yap›lar›n korunmas›na engel oluﬂturmakta, hem yap› yo¤unlu¤unu art›rmakta, hem de tek
tipleﬂme nedeniyle dokunun mimari diline zarar vermektedir.
6) Plan notlar›nda; Genel Hükümler baﬂl›¤› alt›nda yer
alan baz› maddelerde (6,7,11,13…), basit onar›m, köklü
onar›m, yeniden yap›m tan›mlar›nda Koruma Kurulu ilke
kararlar› ve Koruma Mevzuat›na ayk›r›l›klar bulunmaktad›r.
Yukar›da s›ralanan nedenlerle haz›rlanan Çeﬂme Merkez
Kale Koruma Alan› ve Kentsel Sit Alan› Koruma Amaçl›
1/1000 ölçekli Uygulama ‹mar Plan› çal›ﬂmas›n›n bu haliyle giderilemeyecek sak›ncalar taﬂ›d›¤› ve Çeﬂme’ye gereken önem ve özenle yaklaﬂmad›¤› inanc›nday›z. Planlama bölgesinin geçmiﬂten günümüze izlerinin taﬂ›narak
güncel yorum ve gereksinimlerle birlikte ça¤daﬂ bir yaklaﬂ›mla tekrar ele al›nmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
Kent ve Çevre Komisyonu
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Toplant›

40. Dönem 1. Merkez Dan›ﬂma Kurulu
Pamukkale’de Topland›
Dan›ﬂma Kurulu, 25-26 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda
Denizli’de topland›. Dan›ﬂma Kurulu’nda Mimarl›k Hakk›nda Kanun ve Türkiye Mimarl›k Politikas›’n›n Genel
Kurul’dan sonra redaksiyonu yap›larak geliﬂtirilen son
taslak metinleri de¤erlendirildi. Dan›ﬂma Kurulu aç›l›ﬂ
konuﬂmas›n› yapan Genel Baﬂkan Bülend Tuna, "Nas›l
bir meslek düzeni istiyoruz, nas›l bir mimarl›k ortam› istiyoruz?" sorular›n›n temel gündemimiz oldu¤unu belirtti. Dan›ﬂma Kurulu’nun ele alaca¤› metinlerin ve Genel
Kurullarda kabul edilen SMGM ve M‹AK gibi di¤er düzenlemelerin ve kurumsallaﬂmalar›n hep bu kavram çerçevesinde bir bütün olarak ele al›nmas› ve de¤erlendirilmesi gerekti¤ini söyledi. Mimarlar Odas›’n›n gündemindeki bu önemli konular üzerine yap›lan tart›ﬂmalar›n ve
de¤erlendirmelerin, metinlerin geliﬂtirilmesi yönünde
önemli katk› sa¤layaca¤›n› ifade etti.
Toplant›n›n birinci gününde MYK üyesi Mehmet Bozkurt
taraf›ndan Mimarl›k Hakk›nda Kanun Tasla¤› ile yap›lan
haz›rl›klar özetlendi ve tart›ﬂmaya sunuldu. ‹kinci gün
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

yap›lan görüﬂmeler öncesinde Ulusal Mimarl›k Politikalar› ve bu alandaki geliﬂmelerle ilgili Genel Sekreter Yard›mc›s› Tu¤çe Selin Ta¤mat’›n, Türkiye Mimarl›k Politikas› ile ilgili de MYK üyesi Kubilay Önal’›n sunuﬂlar› gerçekleﬂtirildi ve metinler kat›l›mc›lar taraf›ndan irdelendi.
Dan›ﬂma Kurulu’nun Denizli’de, Oda’n›n y›llard›r önemle ve hassasiyetle üzerinde durdu¤u Pamukkale gibi çok
önemli bir bölgede toplanm›ﬂ olmas› nedeniyle, Pamukkale ve çevresi ile ilgili bir bilgilendirme ve de¤erlendirme yap›lmas›, Türkiye’nin her yerinden gelen meslektaﬂlar›m›zla bölge üzerine gösterilen duyarl›l›¤›n paylaﬂ›lmas› uygun görüldü.
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Maltepe Bölge Park› Ulusal Fikir Projesi Yar›ﬂmas›na

Boykot!
Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu’nun 22 Aral›k
2006 tarihli ve 40/17 no.lu toplant›s›nda ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤›nca 15 Aral›k 2006 tarihli
Resmî Gazete’de ilan edilen, ‹stanbul-Maltepe Bölge
Park›nda hukuk d›ﬂ› yap›laﬂmay› ve bölge park›n›n daralt›lmas›n› meﬂrulaﬂt›rmaya yönelik "Maltepe Bölge Park›
Ulusal Fikir Projesi Yar›ﬂmas›"n›n boykot edilmesine karar verilmiﬂtir.
‹lgi yaz›n›z ile; ﬁirketiniz bünyesindeki ‹stanbul Metropoliten Alan Kentsel Tasar›m Merkezi, Kentsel Tasar›m
Yar›ﬂma Grubu’nun yönetiminde "Maltepe Bölge Park›
ve Rekreasyon Alanlar›"na dair "Ulusal Tek Aﬂamal› Fikir Projesi" yar›ﬂmas›n›n düzenlendi¤i; bu yar›ﬂma için ilgili yar›ﬂmalar yönetmeli¤i uyar›nca 7 kiﬂilik "as›l" ve 4
kiﬂilik "yedek" jüri üyeli¤i için öneri aday belirlenmesi ve
bu adaylar›n isim, irtibat telefonlar› ve adreslerinin Genel Müdürlü¤ünüze iletilmesi istenmektedir.
Konu, ilgi yaz›n›z gere¤i, TMMOB Mimarlar Odas›’n›n ilgili yasa, yönetmelik ve toplumsal sorumluluklar› kapsam›nda incelenmiﬂ olup aﬂa¤›daki hususlar›n taraf›n›za
iletilmesi uygun görülmüﬂtür.
ﬁirketiniz taraf›ndan, bünyenizde yer alan ‹stanbul Metropoliten Alan Kentsel Tasar›m Merkezi, Kentsel Tasar›m Yar›ﬂma Grubu’nun yönetiminde yar›ﬂmaya aç›laca¤›n› duyurdu¤unuz alan; 27.09.2001 onay tarihli
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1/5000 ölçekli Büyükbakkalköy Bölge Park› plan›nda
kalmakta iken; bölge park›n›n büyük bir k›sm›
29.08.2003 onay tarihli 1/5000 ölçekli 29.08.2003
tarihli 1/5000 ölçekli Büyükbakkalköy Bölge Park› ve
A¤›ltepe Naz›m ‹mar Plan› ile Maltepe Üniversitesi alan›na al›nm›ﬂt›r. Bölge park›n›n küçültülmesine dair kararlar sadece üniversite alan› ile s›n›rl› kalmam›ﬂ, ayn›
plan ile bölge park›na ayr›lm›ﬂ yaklaﬂ›k 116 dönüm alan
da bugün "Narcity" ad› alt›nda sat›ﬂ› yap›lan lüks konut
bölgesi kullan›ﬂ›na aç›lm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂiklikle de yetinilmemiﬂ; her türlü ﬂehircilik, planlama ö¤reti ve imar kanun ve kurallar›na ayk›r› olarak 2005 y›l›nda yap›lan
1/50 000 ve 1/5000’lik plan tadilatlar› ile bölge park›ndan ç›kar›lan yeni alanlar ile söz konusu üniversitenin yüzölçümü % 40 oran›nda yeniden artt›r›lm›ﬂt›r.
Bütün bu de¤iﬂikliklerin yan› s›ra her türlü bilimsel ve
hukuksal karﬂ› ç›k›ﬂa karﬂ›n art›k bir planlama mekanizmas› haline getirilmiﬂ bulunan "parsel baz›nda" yap›lan
"naz›m plan" tadilatlar› ile Maltepe Büyükbakkalköy
Bölge Park›; ilgi yaz›n›z eki paftada da görüldü¤ü gibi
adeta üniversite ve lüks konut alanlar›n›n arka bahçesi
haline getirilmiﬂtir.
Bu konularda sivil toplum örgütlerinin oldu¤u kadar bizzat ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤›n›n planlama ile ilgili birimlerinin de karﬂ› ç›k›ﬂlar› bulunmaktad›r.
Ancak tüm bu bilimsel ve hukuksal karﬂ› ç›k›ﬂlar uygulama mercilerinin bu konudaki hukuk ve bilim tan›maz
yöntemlerinin meﬂrulaﬂmas› sürecini olumlu yönde etkileyememiﬂtir.
Bu kez; ilgi yaz›n›z ile yasall›¤› ve meﬂruiyeti tart›ﬂ›l›r bir
ﬂekilde parçalanan, en az›ndan ‹mar Kanuna göre azalMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Maltepe Bölge Park›’n›
Yap›laﬂmaya Açan Plan
‹ptal Edildi
t›lan alan kadar bir baﬂka yerde donat› alan› bile ayr›lmam›ﬂ bölge park›n›n kalan k›sm› hakk›nda "Ulusal
Tek Aﬂamal› Fikir Projesi" yar›ﬂmas›n›n düzenlendi¤i bildirilmektedir.
‹stanbul Büyükﬂehir ‹hale Komisyonu taraf›ndan
15.12.2004 tarih 1405-530 say›l› karar› ile "‹l çevre
düzeni plan› için gerekli analitik etütler yapma iﬂi" ihale edilen ancak bünyesinde oluﬂturdu¤u akademisyen
ve planc› kadrosu ile "1/100 000 ‹stanbul Çevre Düzeni Plan›"n› yapma iﬂini de görev edinen ﬁirketinizin
haz›rlam›ﬂ oldu¤u 1/100000 Çevre Düzeni Plan› henüz
ask›ya ç›km›ﬂ ve söz konusu plan›n ﬂehircilik ilke, esas
ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunlu¤u tart›ﬂ›lmam›ﬂ
ve genel plan kararlar› üzerinde toplumsal bir mutabakat sa¤lanmam›ﬂken; süreci böylesine tart›ﬂ›l›r bir alanlarda yar›ﬂmalar açmak; haz›rlam›ﬂ oldu¤unuz stratejik
plan kararlar›n› devre d›ﬂ› b›rakmakla kalmay›p plan bütünlü¤ünü de parçalay›c› olacak ve 1/100000’lik plan›
bugüne kadar ‹stanbul ölçe¤inde yap›lan her türlü yasa
d›ﬂ› planlama karar›n› meﬂrulaﬂt›rma arac› haline getirecek ve kamuoyu nezdinde inand›r›c›l›¤›n› bir kez daha
yitirmesine neden olacakt›r.
Konu; TMMOB Mimarlar Odas›’n›n ilgili yasa, yönetmelik ve toplumsal sorumluluklar› kapsam›nda incelenmiﬂ
ve yukar›da aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m›z nedenler ile düzenlemeyi düﬂündü¤ünüz "Maltepe Bölge Park› ve Rekreasyon Alanlar›"na dair "Ulusal Tek Aﬂamal› Fikir Projesi" yar›ﬂmas› için jüri üyesi aday talebinizin yerine getirilemeyece¤i hususunun taraf›n›za iletilmesi uygun
görülmüﬂtür.
TMMOB Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu, 'Maltepe Bölge
Park› Ulusal Fikir Projesi Yar›ﬂmas›' boykot etmiﬂti.
Bu süreçte; Maltepe Bölge Park›n› daraltan ve bu alanlar› toplu konuta açan imar planlar› ise 3.04.2006 tarihinde ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Meclisi'nin onay›ndan geçerek 24.06.2006 tarihinde ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan› taraf›ndan da onaylanm›ﬂ ve
17.07.2006 tarihinde ask›ya ç›kar›lm›ﬂ "‹stanbul ‹li
Maltepe ‹lçesi Baﬂ›büyük Mahallesi, Toplu Konut Alan›
1/5000 Ölçekli Naz›m ‹mar Plan›"na 14.08.2006 tarihinde ﬁubemizce itiraz edilmiﬂtir. ‹tirazlar›n de¤erlendirildi¤i ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Meclisi’nin
01.12.2006 tarihli oturumunda oy birli¤i ile Maltepe
Bölge Park›'n› daraltan" ‹stanbul ‹li Maltepe ‹lçesi Baﬂ›büyük Mahallesi, Toplu Konut Alan› 1/5000 Ölçekli Naz›m ‹mar Plan›"n› reddedilmiﬂtir. Meclisin oy birli¤i ile alm›ﬂ oldu¤u kararda ayr›ca plan müellifi olan B‹MTAﬁ'›n
plan yapma yetkisinin olmad›¤›n› da karar alt›na alm›ﬂt›r.
"Maltepe Bölge Park› Ulusal ve Tek Kademeli Fikir Projesi Yar›ﬂmas›" ile baﬂlatm›ﬂ oldu¤umuz hukuksal süreçte, meslektaﬂlar›m›zla Meslek Odalar›n› karﬂ› karﬂ›ya getirmenin arac› olarak kullan›lan bu yar›ﬂmay› boykot etme gerekçelerimiz Büyükﬂehir Belediye Meclisi
karar› ile tescil edilmiﬂtir. Bu kararda ayr›ca son aylarda
‹stanbul'un pazarlanmas›na yönelik planlar yapan B‹MTAﬁ'›n yapm›ﬂ oldu¤u tüm planlar› hukuk d›ﬂ› ilan etmektedir.
Mimarlar Odas›'n›n yap›laﬂmaya aç›lmas›na itiraz etti¤i,
kat›l›mc› olamayan bir süreç sonucunda haz›rlanan hukuk d›ﬂ› bir plan› meﬂru k›lmak amac› ile aç›lan yar›ﬂman›n hukuki dayana¤› böylece bozulmuﬂtur.
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Mevzuat YAPI KANUNU TASARISI

Yap› Kanunu Tasla¤›
Üzerine Mimarlar Odas› Görüﬂü
Tasla¤› Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›nca haz›rlanan ve
amac› "yap›lar›n teknik kurallara, sanat, estetik esaslar›na, sa¤l›kl›, güvenli ekonomik yap›laﬂma unsurlar›na;
mevcut do¤al, tarihî ve kültürel dokuya duyarl› yap›lmas›n› sa¤lamak" ve "plans›z, kontrolsüz, kalitesiz yap›laﬂmay› engelleyecek usûl ve esaslar› belirlemek" olarak saptanan , "Yap› Kanunu Tasar›s›" Odam›z›n çeﬂitli birimleri taraf›ndan ele al›nm›ﬂ ve öngörülen de¤iﬂiklikler belirlenmiﬂtir.

iliﬂkilerini ve bunlara ba¤l› kurallar› oluﬂturmak oldu¤u
görülecektir. Yap› yasalar› bundan farkl› olarak, yap›n›n
kendisinin oluﬂturulmas›n› ele almakta ve imar yasalar›
taraf›ndan tan›mlanm›ﬂ bulunan imar haklar›n›n, bireyler taraf›ndan nas›l kullan›lmas› gerekti¤ini aç›klamaktad›r. Yap› yasalar›, imar yasalar› taraf›ndan tesis edilen
konular içeri¤inde, yap› üretimi taraflar›n›n birbirleriyle
ve kullan›c›lar aras›ndaki iliﬂkilerini tan›mlar ve haklar›n
nas›l kullan›laca¤›n› belirler.

Mimarlar Odas› ilke olarak "yap› üretim süreçleri alan›nda yeni düzenlemeler" in yap›lmas› gerekti¤ini benimsemektedir. Bu düzenlemelerin format› ve içeri¤ini belirleme konusunda ﬂu saptamalar› yapmak olas›d›r:

2. Yap› alan›n›n düzenlenmesine iliﬂkin usul ve esaslar›n hangi üst baﬂl›k alt›nda yer almas› gerekti¤i düﬂünüldü¤ünde ﬂu iki soruya yan›t aranmas› gerekecektir: Yap› / mekân alan›ndaki yasal düzenlemelerin birlikteli¤i
sak›ncal›m›d›r? Ya da mekân ve yap› alan› tümüyle birbirinden ayr›ld›¤›nda istenen bütünlük ve hukuksal hiyerarﬂi ortadan kalkacakm› d›r?

4. Mekân ve yap›ya alan›ndaki düzenlemeler aras›ndaki bu yo¤un iliﬂki biçimi, yap› üretim süreçleri ve bu süreçte yer alan aktörlerin (kurumsal ve bireysel) yetki ve
sorumluluklar›n› düzenleyen bir önerinin di¤er mevzuatla ayn› yo¤unlukta iliﬂkilendirilmesini gerektirir. Mekân
ve yap›ya iliﬂkin düzenlemelerin birbirinden ba¤›ms›z yap›lmas› halinde baz› sak›ncalar ortaya ç›kabilecektir. Bu
sak›ncalar›n baﬂ›nda "kentsel mekân/yap›" iliﬂkisinin
bir bütünlü¤ü betimledi¤i gelmektedir. Yukar›da da özetle verilmeye çal›ﬂ›ld›¤› gibi, mekân ve yap› birbirlerini tamamlamaktad›rlar. ‹kinci sak›nca, mekân/yap› alan›ndaki yasal düzenlemelerin baz› yetki ve sorumluluklar›
de¤iﬂik kurumlara verme e¤iliminden kaynaklanmaktad›r. Yasal düzenleme say›s›ndaki her art›ﬂ›n yeni bir otorite yaratmaya yöneldi¤i, her yeni otoritenin de yeni bir
yetki çeliﬂmesi ve çak›ﬂmas›na neden oldu¤u Ülkemizde, bu konuda çok dikkatli davranmak gerekmektedir.

3. Genel olarak bak›ld›¤›nda, ‹mar yasalar›n›n temel
özelli¤inin; bireylerin kentle ilgili haklar›n› tesis etmek,
di¤er bireylerin tesis edilmiﬂ bulunan haklar› ile olan

5. Di¤er taraftan yap›ya iliﬂkin düzenlemelerin kendilerine özgü yönleri de vard›r. Örne¤in bu düzenlemeler yap› üretimine kat›lan taraflar›n iliﬂkilerinin düzenlenmesi-

1. Yap›labilecek ilk saptama, bugüne de¤in ülkemizde
yap› üretimi ile ilgili mevzuat›n imar yasalar› kapsam›
içinde ele al›nmaya çal›ﬂ›ld›¤›d›r. Yap› ölçe¤indeki birçok eylemin ayr›nt›s›, yönetmelikler, genel ﬂartnameler
ve ﬂartnameler düzeyinde verilmiﬂtir.
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Mevzuat

Mimarl›k Hizmetlerine
Yönelik ﬁartnameler Yeniden
Düzenlenerek Yürürlü¤e Girdi
nin yan› s›ra, ayr›ca yap› üretimine fiilen kat›lma imkân›
olmayan tüketici / kullan›c› gibi üçüncü taraflar›n haklar›n› da belirlemek ve korumak durumundad›r. Bu yönüyle bir kamu görevi niteli¤i de taﬂ›maktad›r. ‹mar yasalar›n›n hükümleri sadece ülke içinde geçerli olabilirken,
yap› yasalar›n›n ilgi alanlar›, s›n›r aﬂan yap› üretimi hizmetleri veya iﬂçilikleri kapsam›nda, küresel özellikler
sergileyebilmektedir.
Mimarlar Odas›, yap› üretim süreçlerini tan›mlayan, bu
süreçlerin sa¤l›kl› ve kamu yarar›na yürümesi için
gerekli usul ve esaslar› ve bu süreçlerde rol alacak aktörlerin görev, yetki ve sorumluluklar›n› belirleyen bir
düzenlemenin:
a) Tümüyle yeni otoriteler belirlemeyen,
b) Yeni yetki ve sorumluluk tart›ﬂmalar› yaratmayan,
c) Mekân/yap› iliﬂkilerini bilimsel ve toplumsal do¤rulara dayayan,
d) Mekâna iliﬂkin mevcut mevzuata yeterli düzeyde
referans veren ve iliﬂki kuran,
e) Planlama/projelendirme hiyerarﬂisindeki yeri do¤ru
tan›mlanm›ﬂ
nitelikte olmas›n› öngörmektedir. Bu ba¤lamda, Mimarlar Odas›, yap› alan›na iliﬂkin yeni düzenlemeler için
tümüyle ayr› bir yasa gerekmeyece¤ini, bunun mekâna
iliﬂkin di¤er düzenlemeler içinde yer alabilece¤ini
düﬂünülmektedir.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesince haz›rlanan
"Mimarl›k Hizmetleri ﬁartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi", "Mimari Teknik Uygulama Sorumlulu¤u (TUS) Hizmetleri ﬁartnamesi", "Mimari ‹ç Mekan Düzenlemesi
ve Donan›m› Tasar›m› Hizmetleri ﬁartnamesi ve Ücret
Tarifesi" ve "Korunmas› Gerekli Kültür Varl›klar›n›n Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Hizmetleri ﬁartnamesi ve
En Az Bedel Tarifesi" ve bunlara ait sözleﬂme ve belgeler Merkez Yönetim Kurulu’nun 22 Aral›k 2006 gün ve
40. Dönem 17 no.lu toplant›s›nda görüﬂülerek kabul
edilmiﬂ ve yürürlü¤e girmiﬂtir.
ﬁARTNAMELER
M‹MARLIK H‹ZMETLER‹ ﬁARTNAMES‹ VE EN AZ BEDEL
TAR‹FES‹
KORUNMASI GEREKLI KÜLTÜR VARLIKLARININ RÖLÖVERESTITÜSYON-RESTORASYON HIZMETLERI ﬁARTNAMESI
VE EN AZ BEDEL TARIFESI
M‹MAR‹ ‹Ç MEKAN DÜZENLEMES‹ VE DONANIMI TASARIMI H‹ZMETLER‹ ﬁARTNAMES‹ VE ÜCRET TAR‹FES‹
M‹MAR‹ PROJE Ç‹Z‹M VE SUNUﬁ STANDARTLARI
M‹MAR‹ TEKN‹K UYGULAMA SORUMLULU⁄U (FENN‹
MESUL‹YET) H‹ZMETLER‹ ﬁARTNAMES‹ VE EN AZ BEDEL
TAR‹FES‹

ﬁartnamelere ve bu ﬂartnamelerin eki olan belge
ve sözleﬂmelere www.izmimod.org.tr adresinden
ulaﬂabilirsiniz.
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Yönetmelik

Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na
Dair Yönetmelik
R.G.Tarihi
R. G. Say›s›

: 01 Aral›k 2006
: 26363

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan
Madde 1 - 8/9/2002 tarihli ve 24870 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤inin
(89/106/EEC) 4 üncü maddesinde yer alan "üretici"
tan›m› metinden ç›kart›lm›ﬂ, "muayene" tan›m› ise aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
"Muayene: ‹nceleme yapma, uygunluk belgesi verilmesi do¤rultusunda tavsiyede bulunma ve fabrika veya
baﬂka bir yerde kalite kontrol çal›ﬂmalar›n›, malzeme
seçimini ve de¤erlendirmesini denetleme gibi belirli
fonksiyonlar› belirli kriterler çerçevesinde yerine getirebilme iﬂlerini,"
Madde 2 - Ayn› Yönetmeli¤in 6 nc› maddesinin üçüncü,
alt›nc› ve yedinci f›kralar› aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
"Ancak bu direktiflerden bir veya birkaç› imalatç›ya bir
geçiﬂ sürecinde uygulanacak düzenlemelerde seçme
hakk› veriyorsa CE iﬂareti imalatç› taraf›ndan uygulanan
direktife uygunlu¤u iﬂaret eder."
"‹malatç›n›n veya Türkiye’de yerleﬂik yetkili temsilcisinin yukar›da dördüncü f›kran›n (a), (b), (c) bentlerinde
belirtilen teknik ﬂartnameleri uygulamamas› veya bir
k›sm›n› uygulamas› hâlinde, 10 uncu maddenin dördüncü f›kras› ve EK-III’te belirtilen kurallar uygulan›r."
"CE iﬂareti, malzemelerin birinci, ikinci ve alt›nc› f›kra
hükümlerinin gereklerini sa¤lad›¤›n› gösterir. CE iﬂaretinin, duruma göre malzemeye, malzemeye iliﬂtirilen bir
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etikete, malzemenin ambalaj›na veya malzemeye ait ticari belgelere iliﬂtirilmesinden imalatç› veya Türkiye’de
yerleﬂik yetkili temsilcisi sorumludur. CE iﬂaretinin örne¤i ve kullan›m›na iliﬂkin ﬂartlar EK-III’de gösterilmiﬂtir."
Madde 3 - Ayn› Yönetmeli¤in 9 uncu maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
"MADDE 9 - Bir malzeme veya malzeme grubuna yönelik Avrupa teknik onay›, imalatç› veya Türkiye’de yerleﬂik yetkili temsilcisinin iste¤i üzerine, EK-II’de belirtilen
prosedür çerçevesinde, Bakanl›k taraf›ndan görevlendirilen onaylanm›ﬂ kuruluﬂlarca verilir. Bakanl›k, Avrupa
teknik onay›n› vermek üzere görevlendirdi¤i onaylanm›ﬂ
kuruluﬂlar›n isim ve adresini, Müsteﬂarl›k arac›l›¤›yla
Komisyona bildirir.
Avrupa teknik onay› vermek üzere görevlendirilen onaylanm›ﬂ kuruluﬂlar›n, yeni malzemelerin kullan›ma uygunlu¤unun bilimsel ve pratik bilgilere dayanarak tespit
edilmesini, imalatç›lar›n veya Türkiye’de yerleﬂik yetkili
temsilcilerinin ç›karlar› aç›s›ndan tarafs›z kararlar al›nmas›n›, dengeli bir de¤erlendirmenin sa¤lanmas›n› temin etmek üzere ilgili bütün taraflar›n katk›lar›n›n al›nmas›n› sa¤lamalar› gerekir."
Madde 4 - Ayn› Yönetmeli¤in 10 uncu maddesinin birinci f›kras› ile üçüncü f›kras›n›n (a) bendi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
"Malzemelerin 6 nc› maddede belirtilen teknik ﬂartnamelerin gereklerine uygunlu¤unun ispatlanmas›ndan
imalatç› veya Türkiye’de yerleﬂik yetkili temsilcisi sorumludur."
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

"a) ‹malatç›n›n, üretimin ilgili teknik ﬂartnamelere uygun olarak yap›lmas›n› sa¤lamak üzere fabrika üretim
kontrol sistemine sahip olmas›; veya"
Madde 5 - Ayn› Yönetmeli¤in 11 inci maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
"Madde 11 - Söz konusu prosedürler EK-III çerçevesinde izlendi¤inde:
a) 10 uncu maddenin üçüncü f›kras›n›n (a) bendindeki
durumda, uygunluk beyan›, imalatç› veya Türkiye’de yerleﬂik yetkili temsilcisi taraf›ndan yap›l›r.
b) 10 uncu maddenin üçüncü f›kras›n›n (b) bendindeki
durumda, bir üretim kontrol ve gözetim sisteminin veya
malzemenin uygun oldu¤una iliﬂkin uygunluk belgesi,
onaylanm›ﬂ bir belgelendirme kuruluﬂu taraf›ndan verilir.
‹malatç›n›n uygunluk beyan› veya uygunluk belgesi, imalatç›ya veya Türkiye’de yerleﬂik yetkili temsilcisine CE
iﬂaretini malzemeye, malzemeye iliﬂtirilecek etiket üzerine, ambalaja veya ilgili ticari dokümanlara iliﬂtirme
hakk›n› verir. CE iﬂaretinin örne¤i ve uygunluk teyidi prosedürleri çerçevesindeki kullan›m›na iliﬂkin kurallar EKIII’te yer almaktad›r."
Madde 6 - Ayn› Yönetmeli¤in ekinde yer alan (Ek-II) nin
(1) numaral› paragraf› ekteki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 7 - Ayn› Yönetmeli¤in ekinde yer alan (Ek-III) ekteki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 8 - Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› yürütür.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

"EK-II
1. ‹malatç› veya onun Türkiye’de yerleﬂik yetkili temsilcisi onaylama konusunda yetkili k›l›nm›ﬂ tek bir kuruluﬂa baﬂvurmak suretiyle onay talebinde bulunabilir."
"EK-III
TEKN‹K ﬁARTNAMELERE UYGUNLUK TEY‹D‹
1. UYGUNLUK KONTROL METODLARI
Bir Malzemenin bu Yönetmeli¤in 10 uncu maddesi uyar›nca teknik ﬂartnamelere uygunlu¤un teyidinde izlenecek prosedürler belirlenirken aﬂa¤›da yer alan uygunluk
teyidi metotlar› kullan›l›r; belli bir sistem için kullan›lacak metotlar›n seçilmesi ve bir bütün haline getirilmesinde 10 uncu maddenin üçüncü ve dördüncü f›kralar›nda belirtilen kriterler uyar›nca eldeki malzemeye veya
malzeme gruplar›na uygulanan gerekler baz al›n›r.
a) Malzemenin imalatç› veya onaylanm›ﬂ bir kuruluﬂ taraf›ndan baﬂlang›ç tip deneyinden geçirilmesi;
b) Fabrikada elde edilen numunelerin imalatç› veya
onaylanm›ﬂ bir kuruluﬂ taraf›ndan daha önce belirlenmiﬂ deney program› çerçevesinde deneye tabi tutulmas›;
c) Fabrikada, pazarda veya inﬂaat sahas›nda elde edilen numunelerin imalatç› veya onaylanm›ﬂ bir kuruluﬂ
taraf›ndan denetleme niteli¤inde bir deneyden geçirilmesi;
d) Teslimata haz›r veya teslim edilmiﬂ bir mal grubu
içinden seçilen numunelerin imalatç› veya onaylanm›ﬂ
bir kuruluﬂ taraf›ndan deneye tâbi tutulmas›;
e) Fabrika üretim kontrolü;
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f) Fabrika ve fabrika üretim kontrolünün onaylanm›ﬂ bir
kuruluﬂ taraf›ndan yürütülecek ilk incelemesi;
g) Onaylanm›ﬂ bir kuruluﬂun fabrika üretim kontrolünü
devaml› olarak gözetim, de¤erlendirme ve inceleme alt›nda tutmas›.
Bu Yönetmelik’teki, "fabrika üretim kontrolü" tabiri imalatç›n›n üretimini kendi bünyesinde sürekli olarak kontrol etmesi anlam›na gelmektedir. ‹malatç›n›n benimsedi¤i bütün hususlar, gerekler ve hükümler sistematik
bir ﬂekilde yaz›l› politika ve prosedür olarak dokümante
edilir. Üretim kontrol sistemine iliﬂkin bu dokümantasyon, kalite güvencesi konusunda ortak bir anlay›ﬂ yaratacak ve malzemelerin istenen özelliklere sahip olmas›n›n ve kontrol sisteminin verimli bir ﬂekilde iﬂleyip iﬂlemedi¤inin denetlenmesini sa¤layacakt›r.
2. UYGUNLUK TEY‹D‹ S‹STEMLER‹
Uygunluk teyidinde aﬂa¤›da aç›klanan sistemlerin kullan›lmas› tercih edilir:
(i) Onaylanm›ﬂ bir belgelendirme kuruluﬂunun malzemenin uygunlu¤una iliﬂkin ﬂu esaslar dahilinde yapt›¤› belgelendirme:
(a) (‹malatç›n›n görevleri)
(1) Fabrika üretim kontrolü;
(2) ‹malatç›n›n daha önceden belirlenen bir deney plan›
uyar›nca fabrikada al›nan numuneler üzerinde gerçekleﬂtirdi¤i deney;
(b) (Onaylanm›ﬂ kuruluﬂun görevleri)
(3) Malzeme üzerinde yap›lan baﬂlang›ç tip deneyi;
(4) Fabrika ve fabrikan›n üretim kontrolü üzerine yap›lan
ilk inceleme;
(5) Fabrika üretim kontrolünün devaml› olarak gözetim
alt›nda tutulmas›, de¤erlendirilmesi ve bildirimi yap›lmas›;
(6) Ayr›ca, fabrikada, pazarda veya inﬂaat sahas›nda
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al›nan numunelerin denetleme niteli¤inde deneyden geçirilmesi de mümkündür.
(ii) ‹malatç›n›n malzemeye dair ﬂu esaslara dayal› olarak yapt›¤› uygunluk beyan›:
Birinci alternatif:
(a) (‹malatç›n›n görevleri)
(1) Malzemenin baﬂlang›ç tip deneyinden geçirilmesi;
(2) Fabrika üretim kontrolü;
(3) Ayr›ca, fabrikada al›nan numunelerin daha önceden
belirlenmiﬂ bir deney plan›na uygun olarak deneye tabi
tutulmas› da mümkündür;
(b) (Onaylanm›ﬂ kuruluﬂun görevleri)
(4) Fabrika üretim kontrolünün ﬂu esaslara dayal› olarak belgelendirilmesi:
-Fabrika ve fabrika üretim kontrolünün ilk incelemesi,
-Ayr›ca, fabrika üretim kontrolünün devaml› olarak gözetim alt›nda tutulmas›, de¤erlendirilmesi ve onaylanmas› da mümkündür.
‹kinci alternatif:
(1) Malzemenin onaylanm›ﬂ bir laboratuvar taraf›ndan
baﬂlang›ç tip deneyine tabi tutulmas›;
(2) Fabrika üretim kontrolü.
Üçüncü alternatif:
(a) Malzemenin imalatç› taraf›ndan baﬂlang›ç tip deneyine tâbi tutulmas›;
(b) Fabrika üretim kontrolü.
3. UYGUNLUK TEY‹D‹NDE ROL ALAN KURULUﬁLAR
Uygunluk teyidinde rol oynayan kuruluﬂlar, gördükleri iﬂlevlere göre aﬂa¤›daki ﬂekilde ayr›l›rlar:
(i) Belgelendirme kuruluﬂu, belli prosedür ve yönetim
kurallar›na göre uygunluk belgesi vermek için gerekli
yetki ve sorumlulu¤u taﬂ›yan, tarafs›z resmî veya özel
kuruluﬂ;
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

(ii) Muayene kuruluﬂu, inceleme yapmak, uygunluk belgesi verilmesi do¤rultusunda tavsiyede bulunmak ve
sonradan da imalatç›n›n fabrika veya baﬂka bir yerde
kalite kontrol çal›ﬂmalar›n›, malzeme seçimini ve de¤erlendirmesini denetlemek gibi belirli fonksiyonlar› belli
bir kriter çerçevesinde yerine getirebilmek için organizasyon, personel, yeterlilik ve mesleki disipline sahip
tarafs›z kuruluﬂ;
(iii) Deney laboratuvar›, ölçüm, inceleme, deney, kalibrasyon yapan veya çeﬂitli yollarla malzeme veya mamullerin özellik veya performans›n› tespit eden laboratuvar.
Bu ekin 2 nci maddesinin (i) bendi ile (ii) bendinde (birinci alternatif) belirtilen iﬂlerde bu ekin 3 üncü maddesinin (i) bendinden (iii) bendine kadar olan üç iﬂlevi tek
bir kuruluﬂ veya farkl› kuruluﬂlar yerine getirebilir. Bu durumda uygunluk de¤erlendirmesinde rol oynayan muayene kuruluﬂu ve/veya deney laboratuvar› belgelendirme
kuruluﬂu ad›na görevini yerine getirir.
Belgelendirme ve muayene kuruluﬂlar› ile deney laboratuvarlar›n›n yeterlili¤i, tarafs›zl›¤› ve mesleki disiplini ile
ilgili kriterler EK IV’de yer almaktad›r.
4. CE UYGUNLUK ‹ﬁARET‹, AT UYGUNLUK BELGESI,
‹MALATÇININ AT UYGUNLUK BEYANI
4.1. CE uygunluk iﬂareti
- CE uygunluk iﬂareti aﬂa¤›daki biçimde düzenlenmiﬂ "CE" harflerinden oluﬂur.
- CE ‹ﬂareti küçültülüp, büyültüldü¤ü
takdirde, yukar›daki ölçekli çizimde
verilen oranlara itibar edilir.
- CE iﬂaretinin her bir harfinin dikey boyutlar› 5 mm’den
az olmamak üzere büyük oranda birbirleri ile ayn› olacakt›r.
- CE iﬂaretinin alt›nda üretim kontrol safhas›nda rol oyMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

nayan onaylanm›ﬂ kuruluﬂun tescil numaras› yer al›r.
Ek bilgi:
- CE iﬂareti yan›nda imalatç›n›n ad› veya tan›t›c› markas›, iﬂaretin iliﬂtirildi¤i y›l›n son iki rakam› ile uygun hallerde AT uygunluk belgesinin numaras› ve teknik ﬂartnamelere dayal› olarak malzemenin özelliklerini tarif eden
ibareler bulunacakt›r.
4.2. AT Uygunluk Belgesi
AT Uygunluk Belgesi özellikle aﬂa¤›daki hususlar› içerir:
- Belgelendirme Kuruluﬂunun ad› ve adresi
- ‹malatç›n›n veya Türkiye’de yerleﬂik yetkili temsilcisinin ad› ve adresi
- Ürünün tan›m› (tarifi) (cins,tip, s›n›f, kullan›m….vb. tan›mlar)
- Ürünün uyaca¤› hükümler
- Ürünün kullan›m›nda uygulanabilir özel ﬂartlar
- Belge numaras›
- Uygulanabildi¤inde, belgenin geçerlilik süresi ve ﬂartlar›
- Belgeyi imzalamakla görevlendirilmiﬂ olan kiﬂinin ad›
ve pozisyonu
4.3. AT Uygunluk Beyan›
AT uygunluk beyan› aﬂa¤›daki hususlar› içerecektir:
- ‹malatç›n›n veya Türkiye’de yerleﬂik yetkili temsilcisinin ad› ve adresi
- Ürünün tan›m› (tarifi) (cins, tip, s›n›f, kullan›m vb. tan›mlar)
- Ürünün uyaca¤› hükümler
- Ürünün kullan›m›nda uygulanabilir özel ﬂartlar
- Uygulanabildi¤inde, onaylanm›ﬂ kuruluﬂun ad› ve adresi
- ‹malatç› veya Türkiye’de yerleﬂik yetkili temsilcisi ad›na beyan› imzalamakla görevli olan kiﬂinin ad› ve pozisyonunu
4.4. Uygunluk belgesi ve beyan›, ürünün kullan›laca¤› ülkenin resmî dilinde veya dillerinde sunulur."
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Bas›ndan
Bekir ÇOﬁKUN, Hürriyet, 06.12.2006

H›rs›zistan...
GECE eve girip çekmecedeki paray› çalmak için bir kiﬂi
yeter. Ya da kapkaç için iki kiﬂi, bilemediniz üç...
Ama orman› çalmak için çok insan gerekiyor:
- Siyasetçi...
- Bürokrat...
- Kamu görevlisi...
- Bilirkiﬂi...
- Hukukçu...
- Uzman...
- Belediyeci...
- Güvenlikçi...
- ‹ﬂadam›...
- Yeterince teknik adam ve akademisyen...
Üstelik her birinden birkaç tane ister.
ﬁimdi bunu çarp›n; çal›nan-ya¤malanan orman say›s›,
koy say›s›, hazine arazisi say›s›, yeﬂil alan say›s›, sat›lm›ﬂ sit alan› say›s›, bitmiﬂ tarihi kal›nt› say›s›, orman
içindeki kömür ocaklar› say›s› ile...
Koyun üzerine; il, ilçe, belde miktar›n›...
Ekleyin; her iktidar döneminde de¤iﬂen vardiya say›s›n›...
Müthiﬂ bir "h›rs›z" say›s› ç›kt› m›?..
Ç›kt›...
Bu kadar yetiﬂmiﬂ, e¤itilmiﬂ, devlet paras› ile okutulmuﬂ, onurland›r›l›p görev verilmiﬂ "h›rs›z›" var da güzel
memleketin, kal›r m› orman›, koylar›, k›y›lar›n, a¤ac›, taﬂ›, topra¤›?...
Bir dal b›rak›rlar m›, bir güzel göl, bir ecdat miras› tarihi yap›, bir gurur duyulacak kale duvar›, bir evlik sit alan›, bir eski konak, bir an›l›k bahçe?..
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Mamas› çal›nmam›ﬂ bir çocuk, al›n teri çal›nmam›ﬂ bir
emekçi, mahsulü çal›nmam›ﬂ bir üretici, ilac› çal›nmam›ﬂ bir hasta kal›r m›?..
Çal›nmam›ﬂ bir avuç içi kadar yurt?...
Bu kadar h›rs›z, müthiﬂ bir rakam, ak›l almaz bir güç,
inan›lmaz bir kadro...
Bu kadar geniﬂ ve yetiﬂmiﬂ kadroyla kim bilir, belki devlet dahi kurulabilir.
Ad›; h›rs›zistan...
Tek eksikleri kal›r, soyulacak-ya¤malanacak bir ülke ve
onun üzerinde sinmiﬂ-p›s›r›k-ak›ls›z bir halk.
Art›k onu da siz bulup bana bildirirsiniz.

Halt...

Bekir ÇOﬁKUN, Hürriyet, 30.11.2006

BEN ne zaman bir bürokrat ya da siyasetçiyi medyada
oynarken görsem, bir halt kar›ﬂt›rd›¤›n› anlar›m.
O günlerde Gözcü Gazetesi'ne bakt›m; Bakan oynuyor.
O an "Bu bir ﬂey yapm›ﬂ" dedim.
ﬁimdi ortaya ç›k›yor; zaman›n Orman Bakan› Hasan
Ekinci, Beykoz ormanlar›n› talan eden Acarkent'in baﬂ
yap›mc›lar›ndan.
Pay›na düﬂen ise makul bir ﬂey; 12 villa...
*
Bu olay s›radan bir "orman ya¤mas›" olay› de¤ildir.
Bu olay; devletin ne halde oldu¤unu, g›rtla¤›m›za kadar
nas›l pisli¤e batt›¤›m›z›, ya¤ma ve vurguncular›n devle-
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Ormanl›k Alanda ‹nﬂaat
Oran› Yüzde Beﬂe ‹ndi
tin üstünde de nas›l bir güce sahip olduklar›n› bize anlat›r.
‹stanbul'un ortas›nda, devletin ve komuoyunun gözü
önünde gerçekleﬂen ya¤mada katk›s› olanlara bak›n:
Belediye Baﬂkan›...
Savc›lar...
Orman Fakültesi'nin profesörleri...
Orman› korumakla görevli bürokratlar...
Orman Bakan›...
General...
Polis...
Devlet dedi¤iniz nedir ki?
Bu arkadaﬂlar› bir araya getirdi¤inizde, iﬂte size "devlet" oluyor dostlar.
Ve bir anda ‹stanbul'un akci¤erini söküp alabiliyorlar.
Ben ne zaman dü¤ünde oynayan bir devlet mensubunu
görsem, bir halt kar›ﬂt›rd›¤›n› anlar›m.
*
Bundan sonra olacaklar› size söylemeliyim:
"‹ﬂ yarg›ya intikal etti" diyeceklerdir. Bilirsiniz "yarg›da"
iﬂ y›llarca uzar.
Bilirkiﬂiler, raporlar, itirazlar, temyizler...
Bir üst mahkemeler, itirazlar...
Yarg› y›llar sonra karar verse dahi, tak sat›rl›k bir "geçici madde", "af", "zamanaﬂ›m›" gibi hukuk mucizelerinden birisi nas›l olsa iﬂe yarar arkadaﬂlar.
Aradan y›llar geçer.
Ya¤ma; yapan›n yan›na kár kal›r.
Bir gün bu hukuk devletinin (!) vatandaﬂ› olarak gazetenizi açt›¤›n›zda, bir zat›n oynad›¤›n› görürseniz...
Unutmay›n; bir halt kar›ﬂt›rm›ﬂt›r...
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Acarkent ve Acaristanbul projeleriyle ilgili tart›ﬂmalar›n ard›ndan Çevre ve Orman Bakanl›¤›, özel
ormanlarda inﬂaat oran›n› yüzde 6'dan 5'e çekerken, izni fiilen yüzde 24'e dek ç›karan yatay-dikey
ay›r›m›n› da kald›rd›.
Özel ormanlarda inﬂaat› düzenleyen yönetmelik
yenilendi. Yeni yönetmelikle, eski yönetmelikte
geçen y›l yap›lan de¤iﬂiklikle ortaya ç›kan yanl›ﬂl›k
da düzeltiliyor. Bakanl›k, geçen y›l yapt›¤› de¤iﬂiklikle altyap› tesislerini yüzde 6'l›k inﬂaat hesab›n›n d›ﬂ›nda b›rakarak inﬂaat al›n›n› geniﬂletmiﬂti.
Ayr›ca inﬂaat›n orman vasf›n›n en zay›f oldu¤u k›sm›nda yap›lmas› zorunlulu¤u da kald›r›lm›ﬂt›.
Ormanlar›n tahrip olmas›na yol açan bu düzenlemeden geri dönen bakanl›k, 30 Kas›m 2006'da
yeni bir yönetmelik haz›rlad›. ﬁimdiki yönetmeli¤e
göre özel ormanlarda 'yatay' yüzde 6 inﬂaat izni
bulunuyor. 10 bin metrekarelik bir ormanda 600
metrekarelik yatay inﬂaat izni olmas›na karﬂ›n, yap› iki kat›na ç›kt›¤›nda inﬂaat alan› 1200 metreye,
kottan da yararlan›ld›¤›nda bin 800 metreye ç›k›yor. Yol gibi altyap› yat›r›mlar›yla ise inﬂaat alan› 2
bin 400 metreye ulaﬂabiliyor. Yönetmelikte yap›lan de¤iﬂiklikle yüzde
6 olan inﬂaat izni yüzde 5'e çekilirken, yatay - dikey ay›r›m› da kald›r›ld›. Böylece 10 bin metrekarelik bir ormanda inﬂa edilecek yap› ister tek katl›, ister çok katl› olsun, toplam inﬂaat alan› yüzde
5'i aﬂamayacak.
Kaynak: Radikal Gazetisi
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Bas›ndan
Oktay EK‹NC‹, Cumhuriyet, 26.11.2006

‘Okulunuz’u satabilir misiniz?
Maneviyat’ç› ‘maddiyat’

"Okudu¤unuz okulu sat›yoruz; sat›ﬂ komisyonunda sizin de olman›z› istiyoruz…" deselerdi, ne yapard›n›z?
Herhalde önce "an›lar›n›z" akl›n›za gelirdi…
Hala süren arkadaﬂl›klar; sevgili ö¤retmenleriniz; çakt›r›lmayan ilk aﬂklar; okul k›rmalar; baﬂar›lar; hüzünler;
unutulmayan her ﬂey…
Bunlar› satabilir miydiniz?
Sonra ayn› okullardan yetiﬂenlerle "ortak kimli¤iniz";
onlarla birlikte "o okullu" olman›n size özel gururu…
Hatta, yine okullar›n›z›n semtinize kazand›rd›klar› "kültür"el çevre… Orayla bütünleﬂen "yaﬂanm›ﬂl›k"lar›n
mekanlar›…
Hepsini birden, "binas›yla birlikte" satabilir miydiniz?
Bunlar› düﬂündükten sonra belki de sadece "sat›ﬂ› engellemek için" komisyona girenler olabilirdi…

Protokole göre, okullar›m›z› "‹mar rant› de¤eri" için
alanlar, baﬂka yerlerde okullar yapacaklar. Peki, ya sat›lan okullar›n geçmiﬂleriyle yaratt›klar› "manevi" de¤erler ne olacak? "Maneviyat"ç›l›¤› kimselere b›rakmayanlar›n, "maddiyat protokolü" tam bir insanl›k dram›…
Kald› ki ayn› okullar›n, bulunduklar› semtlerde "bütünleﬂmiﬂ konumlar›" da asl›nda toplumsal e¤itimin bir
parças›… Çocukken bahçesinde oynamak; gençken
duvar›nda oturmak; kuﬂaktan kuﬂa¤a komﬂuluk içinde
yaﬂamak; ders zilini duymak; telaﬂl› ö¤rencileri seyretmek bile insan› ayd›nlat›r; "milletin e¤itimi”ne katk› yapar…
Okulu olan semtler ve sakinleri bir baﬂka de¤il midir?
Mahalle içindeki süpermarketleri kollayanlar›n, ayn›
mahallelerin okullar›na göz dikmeleri, halk›n devlete
bak›ﬂ›n› da zedeler…
Anlaﬂ›lan MEB yönetimi bunlar› bile umursam›yor…

1900’lerin sonlar›; Erzurum Koruma Kurulu’nday›z…
Kemaliye Kaymakam› bir "hay›rsever"le geldi. "Eski lise"yi y›karak, yerine "yurt" bloku da olan "yeni" bir lise binas› yap›lmalar›na izin istedi.
Kaymakama, önce gidip o okulun mezunlar›ndan, ö¤retmenlerinden, hatta makam sahibi olmuﬂ eski ö¤rencilerinden izin almas›n› önermiﬂtim. Nitekim vazgeçtiler; tarihi okul binas›, Koruma Kurulu’nun "uyulmas›
zorunlu" karar›ndan önce, "an›lara sayg›"yla korunmuﬂ
oldu…
Keﬂke, Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB) ile Maliye Bakanl›¤› aras›ndaki "okullar›n sat›ﬂ› protokolü"nden önce de
birileri her iki bakana "kendi okullar›n›" an›msatsayd›…
"Etkilenmezlerdi" demek, hakaret say›lmaz m›?...
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Foto¤raf: Cemal Emden

Eski ö¤rencilere de sormal›
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Foto¤raf: Cemal Emden

Bakan›n ‘yat›l›’ okullar›
Okul sat›ﬂlar› baﬂlay›nca, protokoldeki imzalardan Maliye Bakan›’n› düﬂündüm. Çaml›ca’daki arsas›nda "daha
fazla emlak rant›" için do¤ay› gözeten imar kurallar›n›
çi¤nemedi mi? Demek ki protokolde yer alan "sat›ﬂ›
Maliye Bakanl›¤› yapar" hükmünün de tam adam›…
Hüseyin Çelik ise hiç de¤ilse "Doç.Dr." yani ö¤retim
üyesi. "Okullar›n toplumsal de¤eri"ni daha iyi bilmesi
gerekmez mi?
Üstelik hep "yat›l› okullarda" okumuﬂ. Tatvan Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulu’nu bitirmiﬂ. Yani "an›lar›" daha
zengin olmal›… ﬁimdi ayn› okullar›n sat›lmas›na nas›l
raz› olabilir?
Mezunu oldu¤u ‹Ü Edebiyat Fakültesi binas›, örne¤in
"beﬂ y›ld›zl› otel" gibi daha "kar"l› iﬂlevle kullan›lmak istense, buna onay verebilir mi?... Doktoras›n› da Londra
Üniversitesi’nde yapm›ﬂ. Sorsun bakal›m acaba ‹ngiltere Hükümeti o okullar› satar m›?...
Ya okul sat›ﬂlar›n›, hem de "memleketi" olan Van’daki
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Bahç›van Mahallesi’nin gururu K›z Meslek Lisesi’nden
baﬂlatmas›na ne demeli?
Nitekim Sanayi Bakan› Ali Coﬂkun da "kayg›" duymuﬂ ki
mezun oldu¤u Mimar Kemal ‹lkö¤retim Okulu’na (Ankara) geçen y›l Hüseyin Çelik’i götürmüﬂ. Elinden tutarak
demiﬂ ki; “Say›n Çelik’in okulumuza sahip ç›kmas› bir
ﬂanst›r…" (Bakanl›k Web Sitesi)
Demek ki okullar›n›n sat›lmas›n› durdurmak isteyenler,
mezunlar aras›nda MEB’e böyle torpil yapabilecek ﬂahsiyetler bulmal›lar!
Okul sat›ﬂlar›, ne denilirse denilmesin asla kabul edilemeyecek bir tutum. Hele geçmiﬂleriyle "görmüﬂ geçirmiﬂ" olanlar› satmak, ancak iflah olmaz bir "görgüsüzlük"le mümkün…
Galiba yapmam›z gereken, bizi "biz" yapan e¤itim yuvalar›m›za sahip ç›kmak; sat›lmalar›n› önlemek için her
yaﬂtan "ö¤renci"leri olarak elimizden geleni ard›m›za
koymamak…
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Ödül

Architectural Review'dan Kanyon'a Ödül
rinin be¤enisi kazanan Kanyon Al›ﬂveriﬂ Merkezi’nin aday oldu¤u kategoride
finale kalan di¤er projeler Singapur’dan "Mint" ve Vivo City’di.
Ortado¤u, Güney Amerika, Afrika, Orta ve Do¤u Asya ve Japonya hariç Asya’n›n do¤usundaki adalar›n tümünden proje kat›l›m›n›n oldu¤u ödülün jürisi Architectural Review Editörü Paul Finch, RIBA Baﬂkan› Jack Pringle, Mimar
Ken Yeang, Sharjah Amerikan Üniversitesi’nden Fatih Rifki ve A¤a Han Mimarl›k Ödülleri Eski Genel Sekreteri Suha Özkan’dan oluﬂuyordu.
Levent Tower projeleriyle Uygulanmam›ﬂ Ticaret Binas› kategorisine de aday
kat›lan Tabanl›o¤lu Mimarl›k, burada Amman’daki Living Wall projesiyle
Foster&Partners‘tan Mouzhan Majidi’yi geçemedi.

Di¤er kategorilerde ödül
alan projeler ve mimarlar

Konut Binas› :Trevose 12 Group Yerleﬂmesi, Singapur
Mimar: Bedmar and Shi’den Ernesto Bedmar, Singapur
Uygulanmam›ﬂ Konut Binas›: Breathing Evi, Riyad
Mimar: Donner & Sorcinelli Architetti’den Luca Donner, ‹talya
Uygulanmam›ﬂ Ticaret Binas›: Living Wall, Amman
Mimar: Foster & Partners’tan Mouzhan Majidi, Londra
Kamu Binas›: Bishan Halk Kitapl›¤›, Singapur
Mimar: Look Architects’ten Look Boon Gee, Singapur
Uygulanmam›ﬂ Kamu Binas›: Kariobangi South, Nairobi
Mimar: Studio Bednarski’den Cesary Bednarski, Londra
E¤lence Tesisi: Palawan Plaj› Rekrasyon Merkezi, Sentosa, Singapur
Mimar: Timur Designs’tan Lim Meng Kuan, Singapur.
Uygulanmam›ﬂ E¤lence Tesisi: Beyrut Kale Meydan›
Mimar: Machado and Silvetti Associates’ten Rodolfo Machado ve Jorge Silvetti, ABD
Uygulanmam›ﬂ Ulaﬂ›m Binas›: Queen Alia Uluslararas› Havaliman›, Amman
Mimar: Foster & Partners’tan Mouzhan Majidi, Londra
Çevre Ödülü: Bridging the Rift, Central Arava, ‹srail/ Araba Vadisi, Ürdün
Mimar: SOM’den Vanessa Paulsen, ABD
Master Plan Ödülü: Gelecekteki Kahire
Mimar: ACLA’dan Mona Rizk, BAE
‹slam Mimarisi Ödülü: Princess Salma Evi, Al-Shaq City, Zerqa, Ürdün
Mimar: Group for Design & Architectural Research’ten Tawfiq Abu Hantash, Ürdün.

Foto¤raf: Ercüment Eren

Foto¤raf: Ercüment Eren

Dubai’de düzenlenen gayrimenkul
etkinli¤i Cityscape kapsam›nda verilen Cityscape Architectural Review
Ödülleri’nin sahipleri 5 Aral›k’ta yap›lan tören ile sahiplerini buldu.
Tabanl›o¤lu Mimarl›k ve Jerde Partnership Kanyon Al›ﬂveriﬂ Merkezi
projeleriyle Ticaret Binas› kategorisinde ödülü kucaklayan mimarl›k ofisi oldular. Radikal geometrisi ile jü-
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"Bahçe Kent" Cityscape Mimarl›k Ödülü’ne Aday Gösterildi
Dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden gelen 250'den fazla
projeyi de¤erlendiren jüri; Evren Baﬂbu¤, ‹nanç
Eray ve Ceyhun Bask›n’›n tasar›m›n› "Community"
kategorisinde ödüle aday son üç projeden biri olarak belirledi. "Plot Scape" ismi ile ödüllere aday
olan proje, çöküntü durumda olan K›zyakup Mahallesi'ni, kentin nefes ald›¤› bir kent park›na ve
ﬂehrin sergilendi¤i bir sergi alan›na dönüﬂtürürken, kentsel çöküntü bölgelerinin kente kazand›r›lmas›na yönelik bir dönüﬂüm stratejisi önermekte.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Ödül
"AR Awards for Emerging Architecture"dan

Emre Arolat Architects’e
Takdir Ödülü
Dalaman Havaalan› Terminali

Emre Arolat

Her y›l tüm dünyadan aday olan 45 yaﬂ alt› mimarlar›n
uygulanm›ﬂ projelerine verilen "AR Awards for Emerging
Architecture" mimarl›k ödüllerinin bu seneki sonuçlar›
aç›kland›. 53 farkl› ülkeden 462 baﬂvuru aras›ndan yap›lan de¤erlendirmede üç mimarl›k bürosu büyük ödül
al›rken, bu ödüllere ek olarak Takdir ve Onur Ödülleri verildi. EAA-Emre Arolat Architects’in Dalaman’da uygulam›ﬂ olduklar› Havaalan› Terminali projesi ile verilen 7
takdir Ödülü’nden birini almaya hak kazanarak, projenin
sergiledi¤i çevreye duyarl› yaklaﬂ›m ve kliﬂelerden uzak
çözümler de¤erlendirme jürisi taraf›ndan baﬂar›l› bulunan unsurlar olarak de¤erlendirildi.
"Emerging Architecture" ödülleri, mimarl›¤›n sadece biçimle ilgilenen buyurgan bir sanat olarak ele al›nd›¤›
özel örnekler yerine, toplumsal yaﬂama katk› sa¤layan,
çevresel ve sosyal sorumluluk bilinci ile tasarlanm›ﬂ yap›lara veriliyor. Emre Arolat ve Gonca Ç›rako¤lu taraf›ndan kurulan EAA-Emre Arolat Architects, bu y›l kullan›ma
aç›lan Dalaman Havaliman› Terminali projesi ile ayn› zamanda 1999 y›l›nda Devlet Hava Meydanlar› ‹ﬂletmesi
taraf›ndan aç›lan yar›ﬂmada birincilik ödülü alm›ﬂ ve
proje 1 Temmuz 2006 tarihinde kullan›ma aç›lm›ﬂt›. Y›ll›k 5 milyon yolcu kapasitesi ve 95.000 metrekare kapal› alan› ile Türkiye’nin en kapsaml› havaliman› yap›lar›ndan biri olan Dalaman Uluslararas› Terminali, ödülün
düzenleyicisi olan The Architectural Review Dergisi'nin
aral›k ay› say›s›nda yay›mlanacak. Ödül alan di¤er yap›lar›n da görülebilece¤i sergi ise RIBA’n›n Londra’daki binas›nda, ﬁubat 2007 sonuna dek izlenebilecek.
Bilgi ‹çin:
www.arplusd.com/ARAwards2006
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AUTOCAD

2006

KURSU
‹Ç‹N
KAYITLAR
BAﬁLADI
Kurs Program› (Hafta içi)
Günler
: Pazartesi - Sal› - Perﬂembe
Saat
: 18.30 - 21.30
Kurs Süresi : 60 saat
(Hafta sonu)
Günler
: Cumartesi
Saat
: 9.30 - 15.30
Kurs Süresi : 60 saat
Kurs Ücreti
Mimarlar
Ö¤renciler
Yer

: 400.00 YTL.
: 300.00 YTL.
: Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

ARCHICAD 10
KURSU ‹Ç‹N
KAYITLAR BAﬁLADI

Kurs Baﬂlama Tarihi: 21 ﬁubat 2007
Kurs Program›
Günler
: Çarﬂamba - Cuma
Saat
: 18.30 - 21.30
Kurs Süresi : 48 saat
Kurs Ücreti
Mimarlar
Ö¤renciler
Yer

: 400.00 YTL.
: 300.00 YTL.
: Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Adnan Saygun Sanat Merkezi Temeli At›ld›

‹zmir Yeni Kültür ve Sanat
Merkezine Kavuﬂuyor
‹zmir’in kültür-sanat alan›nda yaﬂad›¤› "ça¤daﬂ bir salon" sorunu
sona eriyor. Büyükﬂehir Belediyesi, Güzelyal›’daki eski Troleybüs
Atölyesi’nin 21 bin metrekarelik alan›nda Adnan Saygun Kültür ve
Sanat Merkezi Projesi’ni yaﬂama geçirecek.
Merkez, 2000 y›l›nda “S›n›rl› Ça¤r›l› Mimari Proje Yar›ﬂmas›” sonucu belirlenen Mimar Tevfik Tozkoparan’›n projesine uygun inﬂa edilecek.
Adnan Saygun Kültür ve Sanat Merkezi’nde, biri konser ve konferanslar›n gerçekleﬂtirilece¤i, di¤eri ise tiyatro oyunlar›n›n sahnelenece¤i iki salon yer alacak. Ayr›ca, iki kata yay›lan sergi alanlar›,
asansörlü orkestra çukuru, 8 adet simultane çeviri odas›, 4 adet
toplant› salonu, idari bölüm ve sanatç›lar›n kullanaca¤› mekanlar,
300’den fazla araca hizmet verebilecek kapal› otopark, sahne
ekipmanlar› ve sanatç›lar için otobüs ve t›r yanaﬂ›m›na uygun ayr›
otoparklar olacak.
Kültür ve sanat merkezinin inﬂa edilece¤i arsa içinde bulunan 19.
yüzy›l’dan kalma tescilli yap›lar ile tarihi duvarlar; ‹zmir Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nun öngördü¤ü biçimde korunacak.
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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
AXA OYAK firmas›yla yap›lan anlaﬂma gere¤i
sigorta kapsam›na al›nan üyelerimizin FERD‹
KAZA S‹GORTA Teminatlar›:

D U Y U R U

Serbest
Mimarl›k
Hizmetleri
Büro Tescil
Belgenizi

Vefat halinde;

30,000-YTL.
30,000-YTL.
3,000-YTL

31 OCAK 2007

Kal›c› sakatl›k halinde;

Tedavi masraflar› için;

Üyelerimiz, aidat ödedi¤i tarih ile
31 Aral›k 2007 tarihleri aras›nda
FERD‹ KAZA S‹GORTASI
kapsam›nda olacaklard›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Tarihine
Kadar
Yenilemeyi
Unutmay›n›z!
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Sempozyum

"TA-M‹R": Studies on Historical Heritage /
Tarihi Miras Üzerine Çal›ﬂmalar Sempozyumu
17-21 Eylül 2007 Antalya

Sempozyum Takvimi
Sempozyum Takvimi:
Bildiri Özetlerinin Teslim Tarihi
26 Ocak 2007
Kabul Duyurusu
9 Mart 2007
Bildirilerin Teslim Tarihi
27 Nisan 2007
Erken Kay›t ‹çin Son Gün
13 Temmuz 2007

Y›ld›z Teknik Üniversitesi "TA-M‹R" Tarihi Miras› Koruma Uygulama Araﬂt›rma
Merkezi taraf›ndan 17 – 21 Eylül 2007 tarihleri aras›nda, Antalya’da "Studies
on Historical Heritage / Tarihi Miras Üzerine Çal›ﬂmalar – SHH07" konulu uluslararas› bir sempozyum düzenlenecektir. Bu sempozyumda; akademisyen, uzman ve uygulay›c›lar›n bilgi ve deneyimlerini paylaﬂmalar› amaçlanmaktad›r.
Sempozyumda taﬂ›n›r – taﬂ›nmaz maddi kültür varl›klar›n›n;
·
Tarihi özellikleri
·
Mimari özellikleri
·
Arkeolojik özellikleri
·
Bilgi sistemleri – belgeleme
·
Deney yöntemleri ve sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi
·
Yap›sal davran›ﬂ – statik, dinamik
·
Nümerik analiz
·
Koruma yöntem ve teknikleri
·
Müzelerde sergileme ve depolamada koruma
·
Çevresel etkiler
·
Tarihi çevrelerin planlanmas›
·
Tarihi alan yönetimi
·
Uygulama örnekleri
tart›ﬂ›lacakt›r. Sempozyumda bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özetlerini en geç
26 Ocak 2007 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.
‹letiﬂim Adresi:
www.shh07.yildiz.edu.tr
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Sempozyum

Ekolojik Mimarl›k ve Planlama
Ulusal Sempozyumu
27-28 Nisan 2007 Antalya
Ekolojik Mimarl›k

Sempozyum Takvimi

•Ekoloji-ekonomi-mimarl›k iliﬂkileri
•Geleneksel mimaride ekolojik yaklaﬂ›mlar
•Günümüz mimarisinde ekolojik öncelikler
•Ekolojik mimarl›k ve uygulama örnekleri
•Ekolojik mimaride yasal ve yönetsel sorunlar
•Ekolojik mimarl›k ve turizm

Bildiri Ça¤r›s›
Özet Teslimi
Özet Kabul Duyurusu
Bildiri Tam Metin Teslimi

Ekolojik Planlama
•Ekolojik
•Ekolojik
•Ekolojik
•Ekolojik
•Ekolojik

planlama-ekonomi-politika iliﬂkileri
rehabilitasyon
planlama ve uygulama örnekleri
planlaman›n yasal ve yönetsel sorunlar›
planlama ve turizm

Bildiri Özetleri: Bildiri özetleri 300-400 kelime
aras›nda olmal›d›r. Özet teslimi elektronik posta
yolu ile yap›lacakt›r.
Düzenleme Komitesi
Hande EGEL, Dr.,Mimar
Hüseyin YAﬁAR, Mimar
‹smail VOLKAN, Mimar

:15
:26
:23
:30

Kas›m 2006
Ocak 2007
ﬁubat 2007
Mart 2007

Bilim Komitesi
Oktay EK‹NC‹,
Y.Mimar
Semra AYDINLI, Prof. Dr.
Ayfer AYTU⁄,
Prof. Dr.
Zekai GÖRGÜLÜ, Prof. Dr.
Yusuf GÜRÇINAR, Prof. Dr.
Meral KORZAY, Prof. Dr.
Tuncay NEY‹ﬁÇ‹, Prof. Dr.
Y›ld›r›m YAVUZ, Prof. Dr.
Ahmet YILDIZCI, Prof. Dr.
Ferah AKINCI,
Doç. Dr.
Çi¤dem BAYTIN POLATO⁄LU, Doç. Dr.
Çetin GÖKSU,
Doç. Dr.
Seda TÖNÜK,
Doç.Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yi¤it EVREN,
Hande EGEL,
Dr.

‹letiﬂim Adresi
Mimar Recep SÖNMEZ - Mimarlar Odas› Antalya ﬁubesi
e-posta:ekomimarlik@antmimod.org.tr – www.antmimod.org.tr
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Yar›ﬂma

Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi Dicle Vadisi Peyzaj
Planlama Kentsel Tasar›m ve Mimari Proje Yar›ﬂmas›
Teslim Tarihi: 05. 03. 2007

Diyarbak›r kenti 1960’l› y›llardan itibaren h›zl› bir nüfus
art›ﬂ›na u¤ram›ﬂ ve bunun etkisi olarak kentsel sorunlar
yaﬂamaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu sorunlar›n en baﬂ›nda kentin
fiziki çevre kalitesi bak›m›ndan oldukça yetersiz bir düzeyde olmas›, yap›l› çevresinde yeterli yeﬂil alan bulunmad›¤› gibi kentin yak›n çevresinde de yeﬂil, a¤açland›r›lm›ﬂ alanlar, mesire yerleri, bulunmamaktad›r.
Dicle Vadisi ve çevresi Diyarbak›r kentinin do¤al çevre
kalitesi ve rekreasyon potansiyeli aç›s›ndan en önemli
alan›n› oluﬂturmaktad›r. Bu ba¤lamda, Dicle Vadisi’ni;
jeomorfolojik, topo¤rafik yap›s›, su kaynaklar› ve hidrojeolojik özellikleri, bitki örtüsü (flora), sualt› ve su üstü
canl›lar› (fauna) bugünkü kullan›m biçimi, kentle olan
iliﬂkisi, altyap› geliﬂtirme potansiyeli gibi aç›lardan bir
bütün olarak kavrayacak bir proje kapsam›nda de¤erlendirilmeye gereksinim duymaktad›r.
Bütün bu olumsuzluklardan hareketle düzenlenen yar›ﬂman›n amac› Dicle Vadisi’nin kent yaﬂam›na tekrardan
kazan›lmas›, tasarlanacak proje ile koruma-kullan›m
30

dengesi aç›s›ndan en iﬂlevsel, en yenilikçi ve en ekonomik çözümlerin bulunmas›d›r.
Dicle Vadisi’nin kente kazand›r›lmas›nda çal›ﬂmalar›nda ki en önemli kriterler:
• Dicle Vadisi Projesinde "BÜTÜNCÜL YAKLAﬁIM" anlay›ﬂ› temel karar olarak benimsenmesi,
• Dicle Vadisinin proje alan›n›n de¤erlendirilmesinde
‘DO⁄AL S‹T’ statüsü de dahil olmak üzere tüm koruma
araçlar› irdelenerek, ‘KORUMA-KULLANIM’ anlay›ﬂ›na
dayal› olarak do¤al ve kültürel özelliklerin korunmas›na
öncelik tan›nmas›
• Dicle Vadisi’sindeki bu güne kadar yaﬂanm›ﬂ olumsuz kullan›mlardan kaynakl›(aﬂ›r› kum ve çak›l al›m›,k›y›lar›n tahribi,kontrolsüz tar›m,a¤aç ve saz kesimi,çevredeki sanayi tesislerinin kirletici etkisi,yöreye yabanc›
bitki dikimi,çöp ve moloz dökümü, do¤al de¤erler dikkate al›nmadan yap›lan yap›laﬂma vb. gibi) aﬂ›r› tahribata
yönelik "ONARIM" çal›ﬂmalar› olarak s›ralanabilir.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Dan›ﬂman Jüri Üyeleri
Osman BAYDEM‹R,
Fahrettin ÇA⁄DAﬁ,
Ayﬂegül ORUÇKAPTAN,
Zülküf GÜNEL‹,
Mahmut DÜNDAR,
‹.Semih OKTAY,
Naim KÖSE,
Asli Jüri Üyeleri
Oktan Nalbanto¤lu,
ﬁükran ﬁahin,
Mehmet Emin Bar›ﬂ,
Tülay K›l›nçaslan,
Kemal Nalbant,
Ömer H. K›ral,
M.Remzi Sönmez,
Yedek Jüri Üyeleri
Hülya Dinç At›lgan,
Feride Önal,
Nuray Bayraktar,
A.Nejat Sert,
Raportörler
Selvi ÇOLAK,
Mustafa KUTLU,

Av., Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi Bﬂk.
Jeoloji Müh., Diyarbak›r BB Gen. Sekreteri
Dr. Peyzaj Mimar›
Prof. Dr., Mimar, Dicle Ü.
‹nﬂ.Müh., DS‹ X. Bölge Müdür Yrd.
Mak. Müh.,Diyarbak›r ‹KK Genel Sekreteri
ﬁehir Planc›s›
Dr., Jüri Bﬂk., Peyzaj Mim., Bilkent Ü
Doç. Dr., Peyzaj Mim., Ankara Ü.
Doç. Dr., Peyzaj Mim., Ankara Ü.
Prof. Dr., Mimar, ‹TÜ
Mimar
ﬁehir Planc›s›
ﬁehir Planc›s›
Peyzaj Mimar›
Yrd.Doç.Dr., Mimar, YTÜ
Yrd. Doç.Dr., Mimar, Gazi Ü.
Y.ﬁehir Planc›s›
ﬁehir Planc›s›, Diyarbak›r BB
Mimar, Diyarbak›r BB

Kat›l›m ﬁartlar›
• Yar›ﬂma Yönetmeli¤i’nde belirtilen niteliklere haiz olmas›,
• TMMOB Mimarlar Odas›, ﬁehir Planc›lar› Odas› ve
Peyzaj Mimarlar› Odas›’na kay›tl› olmas›,
• ﬁartname sat›n alarak adres b›rakmas›,
• Yer görme belgesi almas›, gerekmektedir.
Yar›ﬂmac›lar›n Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi’nden
(Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi ‹mar ve ﬁehircilik Daire Baﬂkanl›¤›’na) adres b›rakarak ﬂartname alm›ﬂ olmalar› gerekmektedir. ﬁartname bedeli 100 YTL (Yüz
yenitürkliras›) olup, VAKIFLAR BANKASI D‹YARBAKIR
Merkez ﬁubesi 2015059 No’lu hesab›na yat›r›lacak ve
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

dekontu isim ve adres ile birlikte yukar›daki adrese teslim edilecek. ﬁartnameler ayr›ca TMMOB Peyzaj Mimarlar›, Mimarlar ve ﬁehir Planc›lar› Odalar›n›n Genel Merkezlerinden temin edilebilecektir.
(Fakslar›n üzerine "Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi ‹mar ve ﬁehircilik Daire Baﬂkanl›¤›n›n Dikkatine" uyar› yaz›s› yaz›lacakt›r.)

‹letiﬂim Adresi: Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi
Tel: 0 412 2294880 (18 hat) Faks: 0 412 2244173
diclevadisiyarismasi@gmail.com
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Yar›ﬂma

TC Berlin Büyükelçili¤i Kanç›larya Binas› Uluslararas›
1. Aﬂama proje teslimi : 09.03.2007
Mimari Proje Yar›ﬂmas›
maya kat›lanlar›n, Berlin’de yap›lmas› planlanan bina
için geçmiﬂ, bugünkü durum ve gelece¤i göz önünde bulundurarak temsil özelli¤i taﬂ›yacak ﬂekilde bir proje geliﬂtirmeleri öngörülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin
köklü kültür ve sanat› da, bu prestij yap›s›na yans›t›lmal›d›r."

Kat›l›m ﬁartlar›:

TC Berlin Büyükelçili¤inin yeni kanç›larya binas› projesinin elde edilmesi amac›yla uluslararas› ve iki aﬂamal›
proje yar›ﬂmas› düzenlenmiﬂtir. Yar›ﬂman›n dili Türkçe
ve Almanca’d›r. Yar›ﬂma konusu yap›n›n net kullan›m
alan› 6405 m2 olup toplam 178500 Euro ödül da¤›t›lacakt›r.
"Yar›ﬂma kapsam›nda yerine getirilmesi istenen husus,
Türkiye Cumhuriyeti’nin Tiergarten Caddesi 19-21 ile
Hildebrand Caddesi’nin kesiﬂti¤i köﬂede bulunan arsas›nda modern bir yap› kompleksinin tasarlanmas›d›r. Binan›n, Büyükelçilik Kanç›laryas› olarak kullan›lmas› öngörülmektedir. Yar›ﬂma arac›l›¤›yla, böylesi bir bina için
özellikle görünüm, mahalle uyum, fizibilite, iﬂlerlik gibi
hususlar›n yan› s›ra çevreye iliﬂkin farkl› ve özel ihtiyaçlar›n karﬂ›lanaca¤› alternatif önerilerin geliﬂtirilmesi ve
uygun çözümlerin bulunmas› öngörülmektedir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin, Almanya ile kültürel, siyasi ve ekonomik iliﬂkilerinin dikkate al›nmas› gerekmektedir. Yar›ﬂ32

Yar›ﬂmaya kat›l›m için gereken bilgiler www.competitionline.de adresinden temin edilebilir. Kat›l›mc›lar ilk önce
kat›l›m ücreti 100,00 Euro (Avro)’yu aﬂa¤›da yaz›l› hesap
numaras›na gönderecekler.
Makbuzdaki "Teilnehmerbereich" kullanma amac› boﬂlu¤una bir E-Mail adresi ve Mimarl›k Bürosunun ismi yaz›lmak zorundad›r.
Hesap sahibi
Banka
Hesap Numaras›
Banka Numaras›
Miktar
Kullan›m amac›

: Competitionline GmbH
: Berliner Volksbank
: 7106459031
: 10090000
: 100,00 Euro (Avro)
: Kat›l›mc›n›n E-Mail adresi ve
Mimarl›k Bürosunun ismi
Yabanc› ülkelerden para gönderecekler için :
IBAN
DE29 10090000 7106459031
BIC
BEVODEBB

Yar›ﬂma Takvimi:
Yar›ﬂman›n ilan›
28.12.2006
Yar›ﬂma doküman›n›n temini 15.01.2007’den itibaren
1. Aﬂama proje teslimi
09.03.2007
‹letiﬂim Adresi:
www.competitionline.de
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Ödül

Türkiye Prefabrik Birli¤i
"Alt›n Kiriﬂ Ödülü"
Son Baﬂvuru Tarihi : 31.01.2007
Türkiye Prefabrik Birli¤i prefabrikasyonun geliﬂmesi ve
yayg›nlaﬂmas› do¤rultusunda çal›ﬂmalar ve yat›r›mlar
yap›lmas›n› özendirmek amac›yla prefabrikasyonda
araﬂt›rma, geliﬂtirme, tasar›m, uygulama, tan›t›m ve
yayg›nlaﬂt›rma alanlar›nda yap›lan çal›ﬂmalar ve bu çal›ﬂmalara katk›da bulunan kiﬂi ve kuruluﬂlara "Alt›n Kiriﬂ Ödülü" vermektedir. 1987 y›l›ndan beri her iki senede bir verilmekte olan ödüller:
• Prefabrikasyon teknolojisi ile gerçekleﬂtirilmiﬂ en "Baﬂar›l› Yap›t Ödülü",
• Prefabrikasyon alan›ndaki en "Baﬂar›l› Bilimsel Çal›ﬂma ve/veya Yay›n Ödülü",
• Kararlar›, davran›ﬂlar› ve etkinlikleri ile prefabrikasyon
tan›t›m ve yayg›nlaﬂmas›na hizmet etmiﬂ olan "Baﬂar›l›
Kamu ve/veya Özel Kiﬂi, Kuruluﬂu Hizmet Ödülü" olmak
üzere 3 dalda verilmektedir.
Adaylar, Ödül Aday Seçicileri taraf›ndan önerilirler; ancak ödüle aday olmak isteyen kiﬂi veya kuruluﬂlar çal›ﬂmalar›n›n aday seçiciler taraf›ndan önerilmesi için Türkiye Prefabrik Birli¤i Merkezi’ne de baﬂvurabilirler.

‹letiﬂim Adresi: Türkiye Prefabrik Birli¤i
Farabi Sok. No: 39/10 Kavakl›dere, Ankara
Tel: (312) 467 6195 Faks: (312) 467 6295
www.prefab.org.tr • info@prefab.org.tr

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Prof. Kemal Ahmet Arû An›s›na

"Arû Ödülü"
‹TÜ Mimarl›k Fakültesi ﬁehir ve Bölge Planlamas› Bölümü, geçen y›l aram›zdan ayr›lan Prof. Kemal Ahmet
Arû'nun an›s›n›, düzenledi¤i 'Prof. Kemal Ahmet Arû
Yüksek Lisans Tez Ödülü' ile yaﬂatacak. ‹TÜ Mimarl›k
Fakültesi'nde düzenlenen anma toplant›s›nda bu y›l ilki
verilen ödüle, Burçin Yazg›'n›n Prof. Dr. Vedia Dökmeci
dan›ﬂmanl›¤›nda haz›rlad›¤› "‹stanbul'da Kent Formunun Mekânsal Analizi" adl› yüksek lisans tezi de¤er bulundu.
Sonraki y›llarda Türkiye'deki tüm ﬂehir ve bölge planlama bölümlerinin kat›l›m›yla geliﬂtirilmesi hedeflenen
yar›ﬂmaya, bu y›l için sadece ‹TÜ ﬁehir ve Bölge Planlamas› Bölümü'nde tamamlanan Yüksek Lisans ve
Doktoralar kat›ld›. Doktora adedinin yar›ﬂma için yetersiz olmas› nedeniyle, doktora tezleri de¤erlendirmeye
al›nmad›. Kaynak: yapi.com.tr

‹YTE Mimarl›k Fakültesi ö¤rencileri kendi aralar›ndaki
iletiﬂimi kolaylaﬂt›rmak için Aktivities of Faculty of
Architecture (AFA) ad›yla bir internet sayfas›n›n yay›n›na baﬂlad›lar.
Bu sayfa ö¤rencilerin aktivitelerini ve portfolyalar›n›
da yay›nlamalar›n› sa¤lamaktad›r. Ayr›ca, kurulan eposta grubu ile yaz›l› mesajlar ö¤rencilerimize kolayl›kla iletilebilmektedir. Üye olmadan da gruba mesaj
at›labilir. http://afa.iyte.edu.tr/
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Ödül

Kültürel Miras›n Korunmas›:

2007 UNESCO Asya-Pasifik
Miras› Ödülleri
Projelerin Teslim Tarihi: 31.03.2007
Bu sene 8.si düzenlenen 2007 Miras Ödülleri program›,
Asya-Pasifik bölgesinde özel sektör ya da özel-kamu ortakl›¤› giriﬂimleriyle de¤erli miras yap›lar›n›n baﬂar›l› bir
ﬂekilde korunmas›na önayak olan uygulamalar› tan›tmay› amaçlamaktad›r.
Bu konuda 2000 y›l›ndan bu yana 23 farkl› ülkeden özel
konut projelerinden saray komplekslerine kadar geniﬂ
bir yelpazeleye yay›lan 205 koruma projesi baﬂvurusu
alan UNESCO, program kapsam›nda tan›t›lan projelerle
Asya-Pasifik bölgelerinde yerel koruma faaliyetlerini de
katalize etmekte önemli rol üstlenmektedir. Bu sene
düzenlenen 2007 Asya-Pasifik Miras› Ödülleri bu kapsamda en iyi korunmuﬂ, restore edilmiﬂ, 50 yaﬂ›n›n üstünde yerel projeleri beklemektedir.

Ödüller:
Asya-Pasifik Miras› ödülleri 2 dalda verilmektedir. Birinci temel kategoriyi en iyi korunmuﬂ ve restore edilmiﬂ
projeler oluﬂturmaktad›r. Ayr›ca bu ödüle ek olarak jüri
üyeleri yarat›c›l›k dal›nda tarihi bölgelerde tarihle uyumlu ça¤daﬂ proje uygulamalar›na da ödül verecektir. ‹lk
kategorinin ödülleri; "Üstünlük Ödülü" (Award of Excellence), "Ayr›cal›k Ödülü" (Award of Distinction), "De¤erlilik Ödülü" (Award of Merit), "Onursal Ödül" (Honorable Mention) baﬂl›klar› çerçevesinden de¤erlendirilecek
ve seçilen projelere bronz onur plaketi verilecektir.
‹kinci kategoriyi jüri taraf›ndan de¤erlendirilecek tarihle
uyumlu ça¤daﬂ ve yarat›c› yap›lar oluﬂturmaktad›r. Bu kategoride seçilen projelere özel bronz plaket verilecektir.

Kat›l›m ﬁartlar›:
‹lk kategori için baﬂvuran projelerin en az 50 y›ll›k bir
geçmiﬂi olmas› gerekmektedir. Restore edilmiﬂ ya da
bak›mdan geçmiﬂ binalar›n ya özel ya da özel-kamu ortakl›¤›yla uygulanm›ﬂ olmalar› gerekmektedir. Salt kamusal destekle onar›mdan geçmiﬂ projeler yar›ﬂmaya
aday gösterilemezler. Projelerin son 10 y›l içinde ve
Ekim 2006 tarihinden önce uygulanm›ﬂ olmas› gerekmektedir. Ayn› zamanda projenin en az 1 seneden beri
kullan›l›yor, ziyaret edilebiliyor ya da izlenebiliyor olmas› istenilen ﬂartlar aras›ndad›r.
‹kinci kategori için baﬂvuran projelerin son 10 y›l içinde
ve Ekim 2006 tarihinden önce uygulanm›ﬂ olmalar› istenmektedir. Ayn› zamanda projenin en az 1 seneden
beri kullan›l›yor, ziyaret edilebiliyor ya da izlenebiliyor olmas› gerekmektedir. Baﬂvurulan projenin tarihsel alana
hiçbir zarar vermeden uygulanm›ﬂ olmas› ve yap›n›n tarihsel mirasa olan duyarl›l›¤› vurguluyor olmas› gerekmektedir. Tarihi taklitler ya da tarihi doku üzerine yap›lan kopya kaplamalar yar›ﬂman›n içeri¤ine uygun projeler olarak kabul edilmemektedir. UNESCO Miras ödüllerinin ilk kategorisine ayn› y›l içerisinde baﬂvurmuﬂ projeler ikinci kategoriye kabul edilemezler.

‹letiﬂim Adresi: culture@unescobkk.org • http://www.unescobkk.org
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Ödül
Jüri Üyeleri:

“2007 UIA Uluslararas›
Torsanlorenzo Ödülü”

Uluslararas› jüri üyeleri aﬂa¤›da ad› geçen kurumlar
taraf›ndan atanacakt›r.
Uluslararas› Mimarlar Birli¤i
(UIA)
Uluslararas› Peyzaj Mimarlar› Federasyonu (IFLA)
Avrupa Peyzaj Mimarlar› Kurumu
(EFLA)
Avrupa Peyzaj Mimarlar› federasyonu
(FEAP)
Ulusal ‹talyan Mimarl›k, Planlama, Koruma ve Peyzaj
Mimarlar› Konseyi
(CNAPPC)
Ulusal Agronomi ve Ormanl›k Alanlar› Düzenleme
Mühendisleri Konseyi
(CONAF)
‹talyan Peyzaj Mimarlar› Derne¤i
(AIAPP)

Ödüller:
"2007 Torsanlorenzo Uluslararas› Tasar›m Ödülü" kentsel yeﬂil
alan ve ormanlar›n önemini vurgulayan ve bu alanlar›n kullan›m›n› teﬂvik eden bütün uygulanm›ﬂ projelerin kat›l›m›na aç›kt›r.
Üç ayr› kategori çerçevesinden düzenlenen yar›ﬂman›n
ana baﬂl›klar›n› oluﬂturan kategori temalar› ise ﬂöyle:
A-Kategorisi: Peyzaj Mimarl›¤›n›n S›n›rlar Üzerindeki Etkisi – Çevresel restorasyon, yenileme ve iyileﬂme
B-Kategorisi: Kentsel Yeﬂil Alan – Kentsel Tasar›mlar›n
Kalitesi – ﬁehir parklar›, komﬂu yeﬂil alanlar ve kent
meydanlar›
C-Kategorisi: ﬁehirlerde ve Banliyölerde Özel Bahçe ve
Parklar

Yar›ﬂma Takvimi:
Posta ile son proje gönderimi tarihi
Projelerin adrese teslim tarihi
Jüri de¤erlendirmesi

:06 Mart 2007
:16 Mart 2007
:23 Mart 2007

Her üç kategori için iki adet ödül verilecektir.

Birincilik ödülü
ikincilik ödülü

2500 EU
1000 EU

Ödül töreni 5 May›s 2007 tarihinde gerçekleﬂecektir.

Kat›l›m ﬁartlar›:
Kendi ülkelerinde profesyonel olarak kay›tl› olmak ﬂart›yla bütün mimar ve peyzaj mimarlar› bu yar›ﬂmaya kat›labilir. Daha önce herhangi bir yar›ﬂmada derece alm›ﬂ
olan projeler kat›lamaz. Kat›l›m ücretli de¤ildir. Kay›t,
projelerin teslim edilece¤i zaman otomatik olarak gerçekleﬂecektir.
Yar›ﬂmaya gölerilecek projelerin, projeyi anlatan bütün
görsel malzemeleri 2 adet A1 format›nda (59,4cm X
84,1cm) pafta halinde gönderilecektir. Bunun yan›nda
projeyi anlatan en fazla 5 sayfal›k A4 format›nda (21cm X
29,7cm) teknik rapor ‹ngilizce veya ‹talyanca olarak gönderilmelidir. Bütün gönderilen malzemeler ayr›ca CD olarak, görseller için 300dpi çözünürlükteki JPEG ya da TIFF
format›nda, rapor için ise Microsoft Word format›nda, teslim edilmelidir. ‹nternet sitesinden indirilecek olan baﬂvuru formu da bütün gönderilenlere eklenmelidir.

‹letiﬂim Adresi: info@premiotorsanlorenzo.it www.premiotorsanlorenzo.it
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Yar›ﬂma

Can Alüminyum Ö¤renci Proje Yar›ﬂmas› Sonuçland›
Kentlerde ve yap›larda Alüminyum
kullan›m› teﬂvik etmek amac›yla Can
Alüminyum taraf›ndan düzenlenen
ö¤renci proje yar›ﬂmas› sonuçlad›.

Birincilik Ödülü
"Beyo¤lu Sanat Galerileri Merkezi"
Berke Debensason (‹TÜ),
Ilg›n Avc›
(‹TÜ),
Zafer Nuriev
(‹TÜ)

‹kincilik Ödülü: "Ankara Kent Arﬂivi"
Gizem Albayrak
Mert Velipaﬂao¤lu

(ODTÜ),
(ODTÜ)

1. Ödül

Üçüncülük Ödülü: "Foto¤raf Merkezi"
Turgay Atal› (YTÜ)

1. Mansiyon
"Beﬂiktaﬂ’ta ‹nteraktif Cepheli Ö¤renci Atölyesi"
Gökhan Kodalak
(YTÜ),
Hasan Gümüﬂsüy
(YTÜ),
Ozan Özdilerk
(YTÜ),
Erhan Vural
(YTÜ)

2. Mansiyon
"Tarlabaﬂ› Medyatek ve Konut Birimleri Tasar›m›"
Melek Duru Tak›ﬂ
(YTÜ),
Eser Ergün
(YTÜ)
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3. Mansiyon
"Gümüﬂ-Ofis"
Emre Açar

Mimarlar Odas› Özel Ödülü
(‹TÜ)

4. Mansiyon

"Teﬂvikiye’de Ev+Ofis+Sergi"
Gülbeniz Öztu¤
(‹TÜ)
Murat Çetin
(‹TÜ)

"Galata’da bir Bar: Geçit"
Neslihan Parmaks›zo¤lu (‹TÜ)

5. Mansiyon
"ﬁiﬂli Meydan›’nda Ofis Yap›s›"
Fatih Coﬂkun (‹TÜ),
Ayﬂe ‹nci Varol (‹TÜ)
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Yar›ﬂma

Silverline – 2006 Mutfak
Tasar›m Yar›ﬂmas› Sonuçland›
Silverline taraf›ndan üniversitelerin mimarl›k, iç mimarl›k ve endüstriyel tasar›m bölümü ö¤rencilerinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen 2006 Silverline Gelece¤in Mutfa¤› Tasar›m Yar›ﬂmas› sonuçland›.
Emre Arolat, Nevzat Say›n, ‹brahim Baﬂak Da¤gülü, Serhan Akkuﬂ ve Olcay Çetiner’den oluﬂan jüri birincilik
ödülü alan eserin, gelecek ile kurdu¤u basit ancak katmanl› iliﬂkisinin yan› s›ra küçük mekânda büyük iﬂlevsellik özelliklerinin seçimlerinde belirleyici oldu¤unu
söyledi.

2. Ödül

Birincilik Ödülü: KTÜ Mimarl›k Bölümü, Numan Atakan Palaﬂo¤lu,
Fevzi Karaman

3. Ödül
‹letiﬂim Adresi: http://www.bursamimar.org.tr/
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

‹kincilik Ödülü:
KTÜ ‹ç Mimarl›k Bölümü
Selami Y›lmaz

Üçüncülük Ödülü:
YTÜ Mimarl›k Bölümü
Güven Çimeno¤lu
Rüstem Çakmakl›
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Yitirdiklerimiz

Modern ‹zmir Mimarl›¤› Yarat›c›lar›ndan
Yüksek Mimar HARB‹ HOTAN’› Kaybettik
Modern ‹zmir Mimarl›¤›’n›n yarat›c›lar›ndan; Harbi Hotan
17.12.2006 tarihinde ‹zmir’de vefat etti.
1943 y›l›nda Güzel Sanatlar Akademisi’nden Yüksek Mimar olarak mezun olan Harbi Hotan, 1946-1961 y›llar›
aras›nda, ‹zmir Belediyesi’nde görev alm›ﬂ ve bu y›llarda
R›za Aﬂkan ile birlikte, Kültürpark’ta Pakistan Pavyonu
ve Fuar Evlendirme Dairesi uygulamalar›n› yürütmüﬂtür.
1961’de serbest mimarl›k ortam›na geçiﬂ yapan Hotan’›n en yetkin ürünleri aras›nda; ‹zmir Ticaret Odas›
Lokali, ‹zmir Atatürk Kapal› Spor Salonu, olimpik aç›k ve
kapal› yüzme havuzlar›, Halkap›nar Spor Sitesi’nde 70
bin seyircili Atatürk Futbol ve Atletizm Stad› say›labilir.
1964’te baﬂlayan e¤itmenlik serüveni, Ege Üniversitesi’nde ve 1996 y›l›na kadar da Dokuz Eylül Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi’nde devam etmiﬂtir.
Mimariyi, “bir çok koﬂulun dengeli ve ahenkli olarak bütünleﬂmesi” olarak tan›mlayan mimar›n, 1980 y›l›nda
“Mimari Perspektif ve Gölge” konulu bir de kitab› yay›mlanm›ﬂt›r.
‹zmir Mimarl›¤›’na modern karakterini kazand›ran meslektaﬂ›m›z› sayg›yla an›yor, tüm sevenlerine ve mimarl›k
camias›na baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

Atatürk Kapal› Spor Salonu, 1963
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‹zmir Atatürk Stadyumu, 1969

‹zmir Ticaret Odas› Lokali, 1963

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

ﬁube Kütüphanemize
Yeni Gelen Yay›nlar

ﬁener Zab›tç›
19.12.2006 günü kaybetti¤imiz de¤erli meslektaﬂ›m›z
ﬁener Zab›tç›, (‹stanbul Teknik Okulu, 1964) 2314 sicil numaras› ile odam›za kay›tl› idi. Üyemizin ailesine,
dostlar›na ve meslektaﬂlar›m›za baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

Tali Köprülü
19.12.2006 günü kaybetti¤imiz de¤erli meslektaﬂ›m›z
Tali Köprülü, (‹stanbul Teknik Üniversitesi, 1953) 617
sicil numaras› ile odam›za kay›tl› idi. Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi 9. ve 10. dönem Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤› da yapm›ﬂ olan üyemizin ailesine, dostlar›na ve meslektaﬂlar›m›za baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

Feyyaz Erpi
1948 y›l›nda Güzel
Sanatlar
Akademisi’nden mezun olan
ve ODTÜ Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü’nde uzun y›llar boyunca büyük bir enerji
ile ders vermeyi sürdüren Feyyaz Erpi, 3 Ocak 2007 tarihinde
aram›zdan ayr›ld›. Erpi, aralar›nda Buca'da
Konut Mimarisi (1838-1934), "Kentsel Trafik Planlamas› El Kitab›; A Handbook on Urban Traffic Planning" "Mimari Üzerine Söyleﬂiler" ve çevirisini yapm›ﬂ oldu¤u "Bauhaus ve Sonras›" baﬂl›kl› kitaplar›n da bulundu¤u yay›nlar arac›l›¤›yla mimarl›k ortam›na
de¤erli katk›lar verdi. Kendisini sevgi ve
sayg›yla an›yoruz…
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Modernite Aﬂ›l›rken Kent Planlamas›
‹lhan Tekeli
Yasal Düzenlemelerde Taﬂ›nmaz Kültür Varl›klar›n›n
Korunmas› ve Yerel Yönetimler
(Koruma ve Turizm Mevzuat› CD’leri ile birlikte)
Mimariden Konuﬂmak: Bilinmek ‹stenmeyen 20. Yüzy›l
Mimarl›¤› Eleﬂtirel Bak›ﬂ 3 cilt
ﬁevki Vanl›
Avrupa Birli¤i Uyum Sürecinde Türkiye’de Çevre
Politikalar›
Nuran Talu
TMMOB Çevre Mühendisleri Odas›
Binalarda Yang›n Güvenli¤i
Mimarlar Odas› Sürekli Mesleki Geliﬂim Merkezi Yay›nlar›
Kaç›ﬂ Yollar› Tasar›m›na Dayanak Sa¤layan Kurallar
Mimarlar Odas› Sürekli Mesleki Geliﬂim Merkezi Yay›nlar›
Many Colors. One City: Souvenir of UIA 2005 ‹stanbul
Hat›ras›
Kale Grubu
3. Ulusal Yap› Malzemesi Kongresi ve Sergisi 15-16-17
Kas›m 2006 Kongre Bildirileri
TMMOB Mimarlar Odas›
"…Nazaran"
Emre Arolat
Ça¤daﬂ Mekanlarda Herkese Yeterli Konut
T.C.Baﬂbakanl›k Toplu Konut ‹daresi Baﬂkanl›¤›
Oda Tarihinden Portreler : Do¤an Hasol
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent ﬁubesi
Oda Tarihinden Portreler : Niyazi Duranay
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent ﬁubesi
TMMOB ve Ba¤l› Odalar›n Çal›ﬂma Programlar› ve Sonuç
Bildirgeleri (2006-2008)
TMMOB
Genç Çizgiler 2006 Tülin Hadi – Cem ‹lhan
Arkitera
Kahvehaneler= Coffee Houses
Editör: ﬁakir Eczac›baﬂ›
Sürekli Mesleki Geliﬂim El Kitab›
Mimarlar Odas› Sürekli Mesleki Geliﬂim Merkezi Yay›nlar›
Kentlerde ve Yap›larda Alüminyum Cepheler/ 2006
Ö¤renci Proje Yar›ﬂmas› Kitab›
TMMOB Mimarlar Odas› Bursa ﬁubesi ve Can Alüminyum A.ﬁ.
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Devam Eden Yar›ﬂmalar
EDRA Ödülleri 2007
Son Baﬂvuru Tarihi :30.01.2007
‹letiﬂim Adresi: www.edra.org
Yal›t›m Sektörü Baﬂar› Ödülleri 2006
Teslim Tarihi: 31.01.2007
‹letiﬂim Adresi: mta@mauritel.mr
Türkiye Prefabrik Birli¤i "Alt›n Kiriﬂ Ödülü"
Son Baﬂvuru Tarihi: 31.01.2007
‹letiﬂim Adresi: info@prefab.org.tr
Kayseri ﬁube’den Afiﬂ Yar›ﬂmas›: "Iﬂ›k ve Mekân.. Sinan"
Teslim Tarihi: 09.02.2007
‹letiﬂim Adresi: www.kaymimod.org
Prosteel 2007 Çelik Yap› Tasar›m› Yar›ﬂmas›
Teslim Tarihi: 12.02.2007
‹letiﬂim Adresi: http://www.prosteel.org
“Güney Orestad için Kent Mekanlar› ve Kent Hayat›”
Uluslararas› Tasar›m Yar›ﬂmas›
Teslim Tarihi :14.02.2007
‹letiﬂim Adresi: http://www.orestad.dk/byrum
Carlsberg'in Kopenhag Arazisi için Uluslararas›
Fikir Yar›ﬂmas›
Teslim Tarihi :28.02.2007
‹letiﬂim Adresi: http://www.arkitektforeninegn.dk
IOC/IAKS Uluslararas› Mimarl›k Ödülleri: "Örnek Spor
ve Serbest Aktivite Mekânlar›" 2007
Teslim Tarihi: 28.02.2007
‹letiﬂim Adresi: www.iaks.info

HABERLER

BÜLTEN‹

TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R ﬁUBES‹ ADINA
SAH‹B‹
: Tamer BAﬁBU⁄
SORUMLU YAZI ‹ﬁLER‹ MÜDÜRÜ : Nilüfer ÇINARLI
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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
TC Berlin Büyükelçili¤i Kanç›larya Binas› Uluslararas›
Mimari Proje Yar›ﬂmas›
1. Aﬂama proje teslimi: 09.03.2007
‹letiﬂim Adresi: www.competitionline.de
UIA Uluslararas› Torsanlorenzo Ödülü, 2007
Projelerin Adrese Son Teslim Tarihi: 11.03.2007
‹letiﬂim Adresi: www.premiotorsanlorenzo.it
Kültürel Miras›n Korunmas›: 2007 UNESCO AsyaPasifik Miras› Ödülleri
Projelerin Teslim Tarihi: 31.03.2007
‹letiﬂim Adresi: http://www.unescobkk.org
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
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 : 2007/1 Bask› Tarihi: 16/01/2007
Bask›: DORUK GRAF‹K (0.212) 629 01 26
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

