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Gündem:

1. Yönetim Kurulu ad›na aç›l›ﬂ
Baﬂkan, iki Baﬂkan Yard›mc›s›,
Yazman'dan oluﬂan Baﬂkanl›k
seçimi, (Sayg› Duruﬂu),

2. Yönetim Kurulu Çal›ﬂma Rap
incelenmesi ve hakk›nda karar v
3. Yeni dönem çal›ﬂmalar› için
saptanmas›,

4. Yeni dönem I. y›l bütçesinin
lerek, Oda Yönetim Kurulu'na
cek ﬂeklinin saptanmas›,

5. Yönetim Kurulu'na Yard›mc
Komite ve Komisyonlar›n sap
ve çal›ﬂma esaslar›n›n belirlenm
6. Adaylar›n belirlenmesi,

7. Adaylar›n tutanaklara kayd
ilan› ve kapan›ﬂ,
8. Seçimler

ﬁubemizin ve Yönetim Kurulumuzun 36. Çal›ﬂma Dönemi (2002-2003), bu Genel Ku
sona ermektedir. Geçirmiﬂ oldu¤umuz bu iki y›ll›k çal›ﬂma dönemimizde ülkemizde ve d
önemli geliﬂmeler ve etkileri gelecek dönemi de kapsayacak olaylar yaﬂanm›ﬂt›r.

Globelleﬂme -küreselleﬂme-, Yeni Dünya Düzeni politikalar›n›n uç noktas› olarak komﬂu
iﬂgal sürecinin ülkemizi çevreleyen bölgede ve dünyada yaratt›¤› hassasiyetin ülke eko
ki olumsuz etkileri mimarl›k ortam›n› do¤rudan olumsuz olarak etkilemektedir. Üzerin
yak›n zaman geçmiﬂ olmas›na ra¤men henüz bu olumsuzluklar yaﬂanmaya devam etm

2003 y›l›nda yap›lan genel seçimler sonras›nda oluﬂan siyasi tablo, parlamentoda ço
dar›n› yaratm›ﬂ ve tek partili bir muhalefet oluﬂmuﬂtur. Ülke gündemine Kamu Yönetim
nun Tasar›s› ve Yerel Yönetimler Reform Tasla¤› gelmiﬂ, ancak yasalar demokratik b
yaﬂanmas› gereken kat›l›m süreçleri gözard› edilerek, mecliste bir oturumda sonuçlan
olarak topluma sunulmaktad›r. Yönetim Kurulumuzun her iki konuda haz›rlam›ﬂ oldu
öneriler kamuoyuna ve ilgili ortamlara sürekli iletilmiﬂtir.

SUNUﬁ

2005 y›l›nda dünyan›n mimarl›k gündemi ‹stanbul’da toplanacak UIA Kongresi’ne taﬂ›n
t›ﬂ›lacakt›r. Bu önemli organizasyonda ‹zmir’i etkin olarak yans›tabilecek bir dizi çal›ﬂ
ramlanmas› ve uygulanmas› önemli çal›ﬂma alanlar› olarak belirlenmiﬂtir.
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Son y›llarda, özellikle AB entegrasyonu çal›ﬂmalar›yla da büyük h›z kazanarak, mimarl
le ilgili koﬂullarda çok önemli de¤iﬂimler olmaktad›r. Yap› üretim sektörünü yeniden yap
pek çok yasa hayata geçmiﬂtir. Mesle¤imizin tan›m› ve uygulama alanlar›n›n tan›m› e
de kesinleﬂecektir. Meslek ve mesle¤in temsilcisi olan Oda’n›n tüm bu etkiler do¤rul
p›s›n› gözden geçirmesi, de¤iﬂim sürecine uyum sa¤lamas› çal››ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r.

‹zmir mimarl›k miras›n›n envanterinin ç›kar›lmas› (yap›lar, mimarlar›, yap›m y›llar›, mim
ri vb.) araﬂt›rmalar› sürdürülmektedir. Kentimizdeki mimarl›k kültürünün belgelenmesi
le¤inin oluﬂturulmas›na katk› sa¤lanmas› amac›yla “‹zmir Kent Merkezi Mimarl›k Harit

Mimarlar Odas›

narak kentimizin kültür ortam›na sunulmuﬂtur. Gelecek dönemlerde bu çal›ﬂmalar›n bütün ‹zmir’i
kapsamas›nda yarar görülmektedir.
Ülkemizde ve kentimizde mimar›n ve mimarl›¤›n tan›t›lmas›ndaki eksikli¤in giderilmesi önemli çal›ﬂma akslar›ndan biri olmuﬂtur. Bütün dünyada uygarl›k tarihi mimarl›k eserleriyle okunabilmekte
ancak ülkemizde mesle¤imiz toplumda yeterince tan›nmamaktad›r. Bu saptamadan hareketle ‹zmir kenti genelinde mimarl›¤›n ve Mimarlar Odas›’n›n tan›t›lmas›na dönük olarak çok kapsaml› bir
program uygulanm›ﬂt›r. Dünya Mimarl›k Haftas› nedeniyle kentin önemli noktalar›na afiﬂler as›larak kentli bilgilendirilmiﬂtir.
Mimarl›¤›n insan yaﬂam›ndaki rolünü tan›mlayan özellikli 10 konuda afiﬂler haz›rlanarak kent bütününde bilboardlara, otobüs duraklar›na, otobüslere ve 100 adet temel e¤itim okuluna as›larak
duyurulmuﬂtur. Radyo ve TV programlar› ile desteklenen çal›ﬂmalar sonunda ‹zmir genelinde mimar ve mimarl›k ile Mimarlar Odas› meslek olarak gündeme taﬂ›nm›ﬂt›r.
Çok özetle tan›mlad›¤›m›z bu çal›ﬂmalar›m›z›n ortaya konmas›nda siz sevgili üyelerimizin etkin katk› ve kat›l›m›n›z bizlere güç vermiﬂtir. 36. Dönem çal›ﬂmalar›m›z›n daha geniﬂ bir özetini sizlerle
paylaﬂmak üzere haz›rlad›¤›m›z raporumuzu de¤erlendirmenize sunuyoruz.
‹ki y›ll›k çal›ﬂma dönemimizde ortaya konulan üretimlere katk›da bulunan, destek veren bütün
meslektaﬂlar›m›za teﬂekkür ediyor, katk› ve kat›l›mlar›n›z›n sürece¤ine inan›yoruz.
Mimarlar Odas›’n›n her zaman oldu¤u gibi gelene¤inden gelen ça¤daﬂ, demokratik ve bilimden yana olan kararl› tutumunun ülke ve toplum, mimarl›k ve mimar için kesintisiz olarak sürece¤inizi biliyor; yeni çal›ﬂma döneminde görev alacak meslektaﬂlar›m›za ve 37. Genel Kurulumuza baﬂar›lar
diliyoruz.
Sevgilerimizle,

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi 36. Dönem Yönetim Kurulu

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

‹zmir Kordon’u Yeﬂil Kalmal›d›r

Bütün yarg› kararlar›na, kent içi trafi¤in ve ulaﬂ›m
master plan›n›n öngörmemesine, kentlinin bu yönde
bir beklentisinin olmamas›na ra¤men Bakanl›¤›n Kordon’a yol yapmaktaki ›srarc› tutumu anlaﬂ›lamamaktad›r.
Hat›rlanaca¤› gibi, Kordon’a yol yapmak amac›yla
1992-1994-1996-1997 y›llar›nda haz›rlanan ve onanan bütün imar planlar› mahkemeler taraf›ndan iptal
edilmiﬂtir. Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› ilgilileri milyonlarca dolar› sonu olmayan ve olamayacak "‹zmir
Kentiçi Geçiﬂi" ad› alt›nda bu yanl›ﬂ projeye harcam›ﬂlar ﬂimdi sorumluluktan ve hesap vermekten kaçabilmenin yollar›n› aramaktad›rlar.
Ancak ülkemizin kaynaklar›n›n bu gibi yanl›ﬂ projelere
harcanmas›na ‹zmir’de bulunan uzmanl›k kuruluﬂlar›
ve duyarl› kentlilerin göz yummayaca¤› bilinmelidir.
‹zmir Naz›m ‹mar Plan›n›n ve Ulaﬂ›m Master Plan›n›n
öngörmedi¤i Kordonyolu yap›lamaz, herﬂeyi yokederek yap›lacak olsa da bir yarar› olamaz.
‹zmir’in kent içi ulaﬂ›m sorununun çözümü: öncelikle
Metronun geliﬂtirilmesine, deniz ulaﬂ›m›n›n etkinli¤inin art›r›lmas›na, Kuzey – Güney H›zl› Banliyö sistemi4

Foto¤raf : Cemal Emdem

‹zmir kentinin son on y›lda tart›ﬂma gündemini oluﬂturan KORDONYOLU Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’nca kentin de¤erlerini yok etme pahas›na yeniden
gündeme getirilmek istenmektedir.

nin bir an önce iﬂletmeye al›nmas›na, ‹zm
lunun süratle tamamlanmas›na ba¤l›d›r.
larda ulaﬂ›m›n bütünleﬂtirilmesi ve toplu
temlerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› konular›nda
gulamalar›n daha da etkinleﬂtirilmesi ile
daﬂ kent içi ulaﬂ›ma eriﬂilmesi mümkünd

Uygar toplumlarda ve ça¤daﬂ kentlerde
ﬂ›m çok izli yollarla de¤il toplu ulaﬂ›m s
çözümlenmektedir. Kent merkezlerine yen
yollar›n›n yap›lmas› bir yana, giderek araç
ar›nd›r›lmakta, yaya öncelikli düzenlemele
re sunulmaktad›r.

Mimarlar Odas›

be¤enisini kazanm›ﬂ yeﬂil alan›n yol amac›yla yeniden bozulmas›, tahrip edilmesi kabul edilemez.
Kentli ile denizi buluﬂturan k›y› alanlar›nda, mevcut
yollar›n dahi alternatifleri yarat›larak trafik kapasitelerinin düﬂürülmesi, yaya öncelikli alanlar haline getirilmesi gerekirken gündeme yeniden getirilen kordona
yol yap›lmas› önerisini ça¤d›ﬂ› ve her türlü bilimsellikten uzak kent için ise bir tuzak proje olarak görüyoruz.
‹ddia edildi¤i gibi Gündo¤du meydan›na gelecek yo¤un trafik oradan kente da¤›t›lamaz. Alsancak bölgesinde o kapasiteyi karﬂ›layacak ulaﬂ›m arterleri yoktur. Bir süre sonra kordon – pasaport kesiminde yeralt›ndan, yerüstünden, tek katl›, çift katl› tünel vb.
çok yüksek maliyetlerle Mustafa Kemal Sahil Bulvar›na ba¤lanmas› gündeme gelecektir. (Geçmiﬂte bu
öneriyi de yapm›ﬂlard› maliyeti ise yaklaﬂ›k 250 milyon dolar olarak aç›klanm›ﬂt›.)
Son günlerde Parlamentonun gündeminde Yerel Yönetimler Yasas› (Reformu) ad› alt›nda yasa de¤iﬂiklikleri tart›ﬂ›l›rken, yerel meslek odalar›, yerel yönetim
ve kentlilerin karﬂ› olmas›na ra¤men bu kadar merkezi kararlar al›n›yor olmas› ve ‹zmir’e dayat›lmas› anlaﬂ›lamaz bir çeliﬂki olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Sonuç olarak Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’ndan ‹zmir Kordon’una yol önerisini geri çekmesini, unutmas›n›, yarg› kararlar›na sayg›l› olunmas›n›, ça¤daﬂ kentleﬂme politikalar›n› benimsemesini talep ediyoruz.
Yeterli kaynak varsa Kordonyolu yerine 15 y›ld›r bitirilemeyen ‹zmir Çevre Yolunu h›zla tamamlamalar›n›
öneriyoruz.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yönetim Kurulu

05.01.2004
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Kordon’da Yeni Bir kent Suçuna ‹zin Vermeyece¤iz
Kordon Otoyolu Projesi, bir kez daha, kentin gelece¤ine ve kentliye dayat›l›rken, ‹zmir'in en önemli do¤al
de¤eri olan k›y›, daha önceki dönemlerde oldu¤u gibi,
ekonomik ve politik ranta dönüﬂtürülmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu hukuk d›ﬂ› proje ile bir kez daha, bilimsel ve
hukuksal kararlar yok say›l›p, ülkenin maddi kaynaklar› ve teknik kadrolar›n›n emekleri boﬂa harcanarak, ‹zmirlilerin aç›k ve yeﬂil alan ihtiyac› önemsenmemekte
ve kentlinin tüm kesimlerince aktif olarak kullan›lan
yaya a¤›rl›kl› bir k›y› düzenlemesi, alt› ﬂeritlik rant
amaçl› bir otoyolla yok edilmek istenmektedir.
Bu projenin karar› otoyol firmalar› taraf›ndan verilirken,
projenin haz›rlanmas›, onaylanmas› ve gündeme getirilmesi Bay›nd›rl›k Bakan› ve müsteﬂar› taraf›ndan üstlenilerek ‹zmir'e dayat›lmakta bu durumdan rahats›zl›k
duyulmamaktad›r. Bu hukuk d›ﬂ› ve çarp›k proje; "Yerellik ‹lkelerine", planlama de¤erlerine, hukuka ayk›r›l›¤›na ve projenin k›y› kullan›m›na, yayalara, kent içi
ulaﬂ›ma, kültür varl›klar›na verece¤i zararlara ra¤men,
yine ayn› ilgililer taraf›ndan sorumsuzca savunulmaktad›r.
Toplumun ç›karlar›n› göz ard› eden yasal ve teknik yap›s› çarp›k proje en yüksek mahkeme kararlar› ile iki
kez iptal edildi¤i halde yeniden projelendirilerek kentimizin gündemine düﬂündürücü baﬂka ç›karlar da gözetilerek getirilmiﬂtir.
Kordon Otoyolu Projesi, kentin bütününü etkileyen yap›s› ile ‹zmir'in k›y› kullan›m›na ve kent içi ulaﬂ›m›na
iliﬂkin, geri dönülmesi olanaks›z yanl›ﬂ kararlar› kesinleﬂtirecek, ‹zmir'in do¤ru bir kentleﬂme politikas›n›n
oluﬂturulmas›na ve Naz›m Plan›n sa¤l›klaﬂt›r›lmas›na
olumsuz etkilerde bulunacakt›r.
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Oysa kentimizin önceli¤i, yarg› kararlar› ile
edilen ve yukar›daki nedenlerle de art›k h
gelmemesi gereken, h›zl› ve yo¤un taﬂ›t t
içine çekecek olan otoyol projesi de¤il;
• 1974 y›l›ndan beri tamamlanamayan ta
kent d›ﬂ›na taﬂ›yacak çevre yolu projesini,
• Körfezde toplu deniz ulaﬂ›m›n› yayg›nla
etkinleﬂtirecek olan projeleri,
• Körfezin tüm k›y›s›nda devam eden yaya
yeﬂil alan projeleri,
• Kordon'da yer alan beton köprü ayaklar›n
yarg› kararlar›n›
uygulamak olmal›d›r.
Kordon'daki dolgu iﬂlemi her türlü uyar›lar
lere ra¤men kamu taraf›ndan bilime ve hu
biçimde yap›lm›ﬂt›r. Bu nedenle özgün bir
kaynaklar›n›, planlama de¤erlerini kaybed
lar›ndan hesap sorulmal›d›r.
Bay›nd›rl›k Bakan› ve Müsteﬂar›n›n yapma
yarg› kararlar›na uymak ve yarg› kararlar
Kordon'da yasad›ﬂ› otoyol projesinin uyg
göz yuman ve böylece suç iﬂleyerek, k›y›n›
bozan, kamuyu trilyonlarca lira zarara u¤r
min ‹zmir ve merkez karayollar› bürokratl
sorumlular hakk›nda soruﬂturma açmakt›r
Unutulmamal›d›r ki ‹zmir bir deniz ve k›y› ke
nedenle kentimiz ‹zmir'i otoyollar›n bir s
haline getirmek isteyen bu çevreler asl›nda
‹zmirlinin, güzel bir kent özleminin de karﬂ›
maktad›r.
TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
08 Ocak 2004

Mimarlar Odas›

Genel Kurul Haz›rl›k
Toplant›lar›m›z
Gerçekleﬂti
36. Dönem ﬁube çal›ﬂmalar›n› de¤erlendirmek ve ﬁubemizin 37. Ola¤an Genel Kurulu’na haz›rl›k amac›yla
ﬁube Meclisi ve üye toplant›lar›n› 7 ve 14 Ocak 2004
tarihlerinde gerçekleﬂtirdik. ‹lk toplant›da ﬁube Meclisimizin III. çal›ﬂma dönemine iliﬂkin de¤erlendirmelerle birlikte, ﬁube çal›ﬂmalar›m›z irdelendi. 14 Ocak’ta
gerçekleﬂen ikinci toplant›da ise Genel Kurul haz›rl›k
süreci ve gelecek dönem çal›ﬂma akslar› tart›ﬂ›ld›.
Önümüzdeki dönem adaylar› ise çal›ﬂma ilkelerini ve
ﬁube çal›ﬂmalar›na iliﬂkin görüﬂlerini kat›l›mc›lar ile
paylaﬂt›lar.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Geleneksel Yeni Y›l Kokteylim
Gerçekleﬂtirdik

26 Aral›k 2003 günü yo¤un bir kat›l›mla g
kokteyle, ‹zmir Büyükﬂehir Belediye Baﬂ
Ahmet Priﬂtina ve Konak Belediye Baﬂka
dal ‹zgi, CHP ‹l Baﬂkan› Say›n Alaattin Yük
odalar› yöneticileri ile kent yönetiminin üs
rokratlar› da kat›ld›. Kokteyle kat›lan üyele
mizin yürüttü¤ü; kentimizin mimarl›k birik
leme, arﬂiv oluﬂturma, harita – katalog v
mas› çal›ﬂmalar›n›n ilk aﬂamas› olan "‹zm
kezi Mimarl›k Sergisi"ni de be¤eni ile izl
2004’ün tüm meslektaﬂlar›m›za bar›ﬂ, sa
luk ve baﬂar› getirmesini diliyoruz.

Kent Müzesi ve Arﬂivi Aç›ld›
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi, Çankaya’daki tarihi ‹tfaiye Binas›’n› restore ederek ‹zmir Kent Müzesi ve Arﬂivi olarak düzenledi. ‹zmir’in geçmiﬂine ›ﬂ›k tutacak
belge, doküman ve her türlü bilginin depolan›p, bilgisayar ortam›nda kullan›ma sunaca¤› ‹zmir Kent Müzesi ve Arﬂivi, 10 Ocak 2004 tarihinde düzenlenen bir
törenle aç›ld›.
Arﬂiv/Kentin Belle¤i: Yüksek teknolojik altyap›yla
donat›lan arﬂivde, derlenen malzemenin tamam› mikrofilm ve dijital kay›tlama yoluyla saklanacak, tasnif
edilecek ve bilgisayar teknolojisinin olanaklar› kullan›larak araﬂt›rmaya aç›k hale gelecek.

Bornova’n›n mimari zenginliklerinden biri
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan re
rek üniversite gençli¤inin kullan›m›na su
Üniversitesi Kampusüne oldukça yak›n
Büyükﬂehir Belediyesi - Ege Üniversitesi G
kezi”, kampuste ö¤renim gören yaklaﬂ›k
renciye hizmet verecek.

1880 y›l›nda yapt›r›lan yap›, ‹zmir Büyükﬂ
yesi taraf›ndan Baﬂbakanl›k Sosyal Hizm
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü’
al›nd›ktan sonra asl›na uygun restore edil
oluﬂan ve 6500 metrekarelik alana yay
toplant› salonlar›, bilgisayar odas›, kütüp
ma salonlar›, kafeterya iﬂlevleri yer al›yor

Foto¤raf : Cemal Emdem

‹zmir Kent Müzesi, dura¤an bir obje müzesi olarak
de¤il, s›n›rs›z say›da ve formda sergi yapabilme olana¤›na sahip bir “Okunur Müze” olarak tasarland›. Arﬂiv ve müze birbirine tamamlayan birimler olarak düﬂünüldü. Ayr›ca, binan›n bahçesinde 250 metrekarelik bir alanda “‹zmir Yemekleri Lokantas›” yer al›yor.

Tarihi Murat Köﬂkü Gençlik M
Olarak Hizmet Verecek
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için yeniden düzenlenen Atatürk Kapal› Spor Salonu'nun bahçesinin alt›, otopark olarak de¤erlendirilecek. 3400 metrekarelik bir alana sahip, 120 araç
kapasiteli otopark, Ali Çetinkaya Bulvar› - Ziya Gökalp
Bulvar› - 1486 Sokak ve spor salonunun ön k›sm› aras›nda yeralt›na inﬂa edilecek, giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›n› 1486
Sokak'tan alacak.

rak da önem taﬂ›yan ve kent kimli¤inde ö
re sahip tescilli yap›lar›n yaﬂat›lmas› için
ﬂehir Belediyesi’nin baﬂlatt›¤› “Bak›ml› Ce
jesi kapsam›nda Alsancak'taki çal›ﬂmalardan sonra Mithatpaﬂa Caddesi'nde de
7 evin bak›m› yap›ld›.

Son 4.5 y›l içinde ﬂehre 9 bin 117 araç kapasiteli aç›k
ve kapal› otopark yap›ld›. Bayramyeri'nde 150, Bornova Katl› Otopark›'nda 320, Bahriye Üçok Yeralt› Otopark›'nda 276, Karﬂ›yaka Yasa Park›'nda da 77 araçl›k yeralt› otopark› oluﬂturuldu. Buca Kasaplar Meydan›'nda 170 araçl›k, Yeﬂilyurt ‹zsu Binas› yan›nda 160
araçl›k, Halkap›nar'da 170 araçl›k, Kültürpark içinde
y›k›lan binalar›n alt k›s›mlar›na denk gelecek ﬂekilde
toplam 1000 araçl›k yeralt› otopark› planland›.

“Mithatpaﬂa 7 Evler”
projesi, ‹zmir 1 Nolu
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu onay›yla ve ‹zmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü ö¤rencilerinin
röleve çal›ﬂmalar›yla
gerçekleﬂti.

Antik Foça Kaz›s› Yeniden Baﬂlayacak

Hükümet Kaçak Yap›lara Altyap› H
Vererek Yasad›ﬂ› Yap›laﬂmay› Öz

Foça'daki "Phokaia Antik Kenti" kaz›lar› yeniden
baﬂl›yor. Bakanlar Kurulu karar›yla görevden al›nan
kaz› baﬂkan› Prof. Dr. Ömer Özyi¤it’in baﬂvurusu sonucu Dan›ﬂtay ilgili yürütmenin durdurulmas›n› istedi. Kararda, Bakanlar Kurulu'nun, Phokaia'yla ilgili
hukuka uygun davranmad›¤› vurgulanarak ﬂu görüﬂe
yer verildi:
"Sadece baz› ﬂikayet mektuplar›na dayan›larak, antik
kent dokusu di¤er k›y›lar›m›zda oldu¤u gibi yo¤un göç
ve ikinci konut bask›s› alt›nda olan Foça'da, y›llar boyu süren kaz› çal›ﬂmalar›n›n durmas› sonucunu do¤uran Bakanlar Kurulu karar›nda hukuka uygunluk bulunmamaktad›r."
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Geçti¤imiz aral›k ay›nda kabul edilen 20
Bütçe Kanunu’nda yap›lan düzenlemeler,
lara geçici olarak su ve elektrik ba¤lanm
uygulamalar› da beraberinde getirdi. Ülk
ceki y›llarda da gerçekleﬂtirilen benzer dü
le imars›z, yasad›ﬂ› yap›laﬂman›n özend
hükümetin program›nda yer alan sa¤l›kl
kentleﬂmenin sa¤lanmas› hedefiyle çeli
malar›n baﬂ›nda geliyor. Kamu yarar›n› g
her seçim öncesinde gündeme gelen bu
n›n yasad›ﬂ›l›¤› özendirdi¤ini bir kez
guluyoruz.

2004 Y›l› Ödentileri ve Belge Harçlar› Belirlendi
Merkez Yönetim Kurulunun 21 Aral›k 2003 tarihli ve
38/29-1 say›l› karar› ile 1 Ocak 2004 - 31 Aral›k
2004 tarihleri aras›nda geçerli olacak ödenti ve belge harçlar› aﬂa¤›daki gibi belirlenmiﬂtir.

2003 y›l› ve geçmiﬂ y›llara ait aidat
2003 y›l› aidat› olan 72.000.000 TL
ödenmesi için son tarih 31 Ocak 2004 o
lenmiﬂtir. 1 ﬁubat 2004 gününden itiba
y›llara ait aidat borçlar› 2004 y›l› aidat› o
lenen 78.000.000 TL. üzerinden hesap e
sil edilecektir.

• ‹lk kay›t ödentisi

30.000.000 TL.

• Y›ll›k üyelik ödentisi
(6.500.0000 TL. x 12 ay)

78.000.000 TL.

Geçmiﬂ y›llara ait aidat borçlar› Genel K
gere¤ince 1993 y›l›ndan itibaren (1993
tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

‹lk kay›t ödentisi

300.000.000 TL.

Y›ll›k ödentisi

250.000.000 TL.

Büro Tescil Belgesi yenileme ücreti ve
y›la ait üye y›ll›k ödentisi Yönetmeli¤ine
rak Ocak 2004 ay› içerisinde tahsil
1 ﬁubat 2004 tarihinden sonra yap›laca
baﬂvurular›nda Büro Tescil Belgesi ilk ba
ti tahsil edilecektir.

• Yabanc› uyruklu geçici üye:

• Büro Tescil Belgesi:
Baﬂvuru ücreti

60.000.000 TL.

Y›ll›k yenileme ücreti

25.000.000 TL.

• Kimlik kart› yenileme ücreti

10.000.000 TL.

• Yüklenicilik karnesi belgesi:
‹lk baﬂvuru ücreti
Yenileme ücreti

100.000.000 TL.
50.000.000 TL.

• Ticari amaçl› üye tan›tma belgesi 5.000.000 TL.
• Di¤er üye tan›tma belgeleri ücreti
• SM / SMB Mühürü bedeli
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ücretsiz

35.000.000 TL.

2003 ve geçmiﬂ y›llara ait ai
borçlar›n›z›
2003 y›l› aidat› olan

72.000.000 TL
üzerinden 31 Ocak 2004 olarak
kadar ödeyebilirsiniz.

Ödemelerinizi taksitlendirerek de yapa

Mimarlar Odas›

Mimarlar Odas› taraf›ndan iki y›lda bir düzenlenen
Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri, Mimar Sinan an›s›na, 1988 y›l›ndan itibaren gerçekleﬂmektedir. Bu
y›ldokuzuncu dönemini gerçekleﬂtirecek olan Ulusal
Sergi’ye bu süre içinde 800’e yak›n mimar ve ekip
1010’a yak›n eserle kat›lm›ﬂ, ve öncü nitelikteki çal›ﬂmalar› nedeniyle 99 kiﬂi ve kuruluﬂ, çeﬂitli dallarda
ödüllendirilmiﬂtir.
Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri program›n›n amac› yönetmelikte, “ülkemizdeki mimarl›k faaliyetinin
tan›t›lmas›, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, mimarl›¤›n kamuoyunun gündeminde bulundurulmas›, mimarl›k ürünlerinin belgelendirilmesi ve güzel sanatlar›n teﬂvik edilmesi” olarak tan›mlan›yor. Ulusal Mimarl›k Sergisi’nin mimarl›k ortam› aç›s›ndan önemi,
her iki y›lda bir mimarlar için buluﬂma olana¤› yaratarak, ülke mimarl›¤›n›n düzenli bir de¤erlendirmesininyap›lmas›na olanak sa¤lamas›, tart›ﬂma ortam›n›n
zenginleﬂmesi ve bir özeleﬂtiri f›rsat› yaratmas›d›r.
Sergiyle birlikte iﬂleyen ödül program› ise, özgün fikirlerin ortaya ç›kar›l›p teﬂvik edilmesi, mimari üretimde
niteli¤in yükselmesi gibi beklentiler aç›s›ndan önem
taﬂ›maktad›r.
Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri, baﬂar›l› genç mimarlar›n ortaya ç›kmas›na olan katk›s›n›n yan›s›ra,
Türk mimarlar›n›n yurt d›ﬂ›nda tan›t›m›na da olanaksa¤lamaktad›r. Türkiye’yi yurt d›ﬂ›nda temsil etmek
üzere Mimarlar Odas›’ndan aday gösterilecek mimarlar ve eserler, Ulusal Mimarl›k Sergisi ödül ve ödül adaylar› aras›ndan seçilmektedir. Uluslararas› ödül
programlar›na kat›l›m için Mimarlar Odas›’na yap›lan
baﬂvurular aras›nda örne¤in UIA Ödülleri, Mies Ödülleri ve her y›l gerçekleﬂen çeﬂitli uluslararas› sergilere kat›l›m, bu yolla gerçekleﬂmiﬂtir.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Ulusal Mimarl›k Ödülleri, ﬂu baﬂl›klar alt
I. Büyük Ödül (Sinan Ödülü)
II. Baﬂar› Ödülleri
1. Mimarl›¤a Katk› Dal›
2. Yap› Dal›
a. Yap› (3 ödül)
b. Koruma-Yaﬂatma (1 ödül)
c. Yaﬂam Çevresi (1 ödül)
3. Proje Dal›
a. Mimari Proje (2 ödül)
b. Fikir Sunumu (2 ödül

Seçici Kurul
Nejat Ersin • Ziya Tanal› • Abdi Güzer
• Tevfik Tozkoparan • Zeynep Ahunbay

Takvim:
Panolar (rulo), baﬂvuru formlar› ve kat›l›m
makbuzlar›n›n teslimi:
Ödül Töreni:

1
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9. Ulusal Mimarl›k Sergisi,

Çankaya Belediyesi Ça¤daﬂ Sanatlar Gale

2 Nisan - 21 Nisan 2004 tarihleri aras›nda

Türkiye Haz›r Beton Birli¤i’nden
Mimarl›k Ödülleri

Tarihi Kentler Birli¤i
2003 Y›l› Koruma Ödülleri Bel

THBB Mimarl›k Ödülleri ile Türkiye’de uygulanan nitelikli yap›lar›n ve bu yap›lar› tasarlayan mimarlar›n öne
ç›kar›lmas›, iyi uygulamalar›n Türkiye’deki mimarl›k
ortam›na örnek gösterilmesi hedefleniyor. Yar›ﬂma,
a¤›rl›kl› olarak betonun kullan›ld›¤› bina, bina gruplar›, mühendislik yap›lar›, iç mekan uygulamalar› ya da
aç›k alan düzenlemelerini kaps›yor. THBB Mimarl›k
Ödülü betonun tasar›mda ön plana ç›kt›¤›, inﬂas› son
5 sene içinde tamamlanm›ﬂ projeler aras›ndan seçim
yap›larak verilecek.

• Yalvaç, Mudurnu, Safranbolu, Ürgüp,

2004 Y›l› Seçici Kurulu:
Alpaslan Ataman • Cengiz Bektaﬂ • Behruz Çinici,
Mehmet Konuralp • ﬁevki Pekin
Ödüller:
Büyük ödül: 15.000.000.000 TL. ve 3 adet Onur Ödülü
Ödüller, 10-13 Haziran 2004 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilecek Beton 2004 Kongresi s›ras›nda düzenlenecek bir kokteyl ile sahiplerini bulacak.
Son Baﬂvuru Tarihi:
21 May›s 2004 - Cuma
THBB Mimarl›k Ödülleri ile ilgili detayl› bilgi ve ödül
ﬂartnamesi 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren
www.thbb.org web sitesinden ya da ödül sekreteryas›n› yürüten Arkitera Mimarl›k Merkezi’nden temin
edilebilir.
e-posta: mimarlikodulleri@thbb.org
Faks: (0.216) 386 94 30
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Kuﬂadas›, Alt›nda¤ ödül ald›lar...

• Birlik Meclisi karar›yla bu y›l ilk kez veri
"Tarihi Kentler Birli¤i Metin Sözen Ödülü"

Yalvaç Belediyesi’nin çal›ﬂmalar› uygun g

Tarihi Kentler Birli¤i’nin 2003 y›l› koruma
lik Encümeni ve Dan›ﬂma Kurulu’nun 18
günü ‹stanbul’da ÇEKÜL merkezinde yap
l›ﬂmalar› ve ortak toplant›s›nda belirlendi

Üye belediyelerin kültürel miras ve tarihi k
r›n› koruma ve yaﬂatma amaçl› proje ve
r›yla aday olduklar› ödüllendirmede, yöne
görülen “Baﬂar› Ödülü” Yalvaç, Mudurnu
bolu belediyelerine, “Özendirme Ödülü” d
t›nda¤ ve Kuﬂadas› belediyelerine verildi
lediyesi’nin çal›ﬂmalar›, ayr›ca yine bu y›l
len “Tarihi Kentler Birli¤i Metin Sözen Ö
uygun görüldü.

Kolokyum ve ödül töreni 21-24 Ocak 200
deki Tarihi Kentler Birli¤i Safranbolu Bul
yap›lacak olan ödüllendirmelerle ilgili ayr›n
uygulama bilgileri, ayn› buluﬂmadaki serg
larla da tan›t›lacak.

Mimarlar Odas›

Serbest Mimarlar Derne¤i’nin Ödülleri VII. Kez Sahiplerini Buldu
Türk Serbest Mimarlar Müﬂavirler Derne¤i (TSMMD)
taraf›ndan “Mimarl›k mesle¤inin uygulamas›nda,
mesle¤in gerektirdi¤i ölçülere ulaﬂmak üzere u¤raﬂ
veren; buna yönetimi ile olanak sa¤layan; eserleri
ile yap›tlar›n tüme ulaﬂ›m›na katk›da bulunan; tarihi
ve do¤al miras›m›z›n de¤erlendirilmesine çaba harcayan; mimarl›k eserlerini oluﬂturan estetik, teknik,
ekonomik ve bilimsel ö¤elerin tart›ﬂ›lmas› yolu ile
sonucu topluma maleden; gelecek nesillerin
e¤itilmesinde hizmeti geçen de¤erli emek sahipleri
ile baﬂar›l› mimarl›k ö¤rencilerini hat›rlamak ve benzeri çabalar› teﬂvik etmek” amac›yla iki y›lda bir,
"mimarl›k", "uygulama", "yönetici", "e¤itim", "bas›nyay›n", "yap› üreticisi", "yap› malzemesi" ve "ö¤renci
projesi" dallar›nda veriliyor.
7. Dönemin ödülleri, Nuran Ünsal, Ercan Çoban,
A.Can Ersan, Özcan Uygur ve Esen Onat'tan oluﬂan
Seçici Kurul taraf›ndan belirlendi.
Mimarlar Baran ‹dil ve Danyal Çiper yaﬂam boyu
mesleki performanslar›n›n düzeyi ve tutarl›l›¤›
nedeniyle ödüllendirilirken; CNN Türk'ün yeni tasar›m
program› "Design 360"; mimarl›k dünyas›n›n etkin
iletiﬂim ortam› "Ark›tera"; ve toplu konut alan›n›n
niteli¤i ile öne ç›kan ismi MESA, ödül grubuna girenler aras›nda yerlerini ald›lar.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

VII. TSMMD ödüllerini kazananlar ve da

Baran ‹dil - Mimarl›k Ödülü
Danyal Tevfik Çiper - Uygulama Ödülü
Mesa ﬁirketler Toplulul¤u - Yap› Üreticis
K›z›ltan Ulukavak - Yönetici Ödülü
CNN Türk ve Design 360 Program› - Bas›nFibrobeton Yap› Malzemeleri - Yap› Malze
Arkitera Mimarl›k Merkezi - E¤itim Ödülü
Ö¤renci Baﬂar› Ödülleri:
Melike Çelebi - "‹TÜ Ayaza¤a Kampüsü'n
Sosyal Merkezi Projesi" (Maltepe Üniv. M
Betül Kömürcü - "Ankara, Çankaya-Y›ld›z
Alt Merkez Projesi" (Gazi Üniv. Mimarl›k B
Baﬂak Uçar - "Ankara Ümitköy'de Halk Kü
(Orta Do¤u Teknik Üniv. Mimarl›k Bl.)
Ö¤renci Teﬂvik Ödülleri:
Hande Ünlü - "‹stanbul Maçka'da Teknolo
(Yeditepe Ü. Mimarl›k Bl.)
Selen Yetiﬂkin - “‹stanbul Sultan Ahmet
Oteli” (Mimar Sinan Üniv Mimarl›k Bl)
Fernaz Öncel - “Harbiye'de Radyoevi Müz
(Maltepe Üniv. Mimarl›k Bl.)
Metin Büyükkesteli - Uzundere'de Ortope
Rehabilitasyon Merkezi (9 Eylül Üniv. Mim
Emine Demir - Oran'da Kimsesiz Çocukla
(Gazi Üniv. Mimarl›k Bl.)

Mimarlara, Ö¤rencilere ve ‹lgilenen Herkese
21. yüzy›l daha ﬂimdiden, siyasal görüﬂ, ›rk, inanç,
cinsiyet, co¤rafya ya da ekonomik düzey farkl›l›¤› gözetmeksizin, bütün insanl›k için karmaﬂ›k öncelikler
ve üstesinden gelinecek yeni sorunlar getirdi. Ortaya
ç›kan yeni de¤erlerin tümü, hepimizin tek bir topluluk
olarak paylaﬂt›¤› do¤al çevrenin iyili¤i ve korunmas›
noktas›nda odaklan›yor. Kat›l›m, ortakl›k, ekonomik
ve sosyal hakçal›k, kaynaklar›n korunmas›, teknolojinin çevre ve insanl›¤›n yarar›na kullan›lmas›, geliﬂen
yeni ahlak› yönlendiren ilkelerden baz›lar›. Yap›l› ve
do¤al çevrenin sürdürülebilir gelece¤i için birlikte çal›ﬂma gereksinimi üzerinde evrensel bir oydaﬂma var.
En gerçek anlam›yla ço¤ulculuk, gelece¤in dünyas›
için kilit önemde bir etken ve hedeftir. Bu dünyada
farkl›l›klar art›k düﬂmanl›k ya da çat›ﬂma nedeni de¤il, tersine küresel ve do¤al uyumun vazgeçilmez ö¤eleri olacakt›r. Mimarl›k mesle¤inin bu çaba içindeki
bask›n rolü ve sorumlulu¤u art›k kaç›n›lmaz ve gündemimizi belirleyici. Mimarl›k da art›k yaln›z güzel sanatlar›n bir dal› olarak de¤il, ayn› zamanda, kaynaklar›n
tasar›m› ve do¤ru kullan›m› yoluyla, teknoloji ile sosyal ve ekonomik gereksinimler aras›nda köprü kuran
bir disiplin olarak de¤erlendirilmektedir. Küreselleﬂme ba¤lam›nda da, yerel koﬂullar›n, farkl› de¤er ve
önceliklerin tan›nmas›, mimarlar›n insanlar›n yaﬂamlar›n› sürdürecekleri çevre koﬂullar›n›n sa¤lanmas›na
ve iyileﬂtirilmesine her zamankinden daha fazla odaklanmalar›n› gerektirecektir.
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Ço¤ulculu¤un dünyam›zdaki önemi Ulus
marlar Birli¤i'nin (UIA) 2005 y›l›nda ‹stan
çekleﬂecek olan XXII. Dünya Mimarl›k Kon
l›klar›n› da yönlendirdi. Çevremizin biçim
sorumluluk alm›ﬂ ve rol oynam›ﬂ herkese
görüﬂlerini dile getirme yolunu açmak am
marl›klar›n Pazaryeri kongrenin temas› ola
Böylece mimarlar›n ve di¤er ilgililerin ça
ﬂ›mlar›n› yans›tan, farkl› renk, biçim ve de
oluﬂan bir mozai¤in oluﬂmas›n› amaç
Kongrenin yap›s› her bireye, gruba, ﬂirke
ye, malzeme üreticisine, sanatç›ya ve mim
celerini sunma ve baﬂar›lar›n› dünyan›n ö
leri ile paylaﬂma olana¤› sa¤lamaktad›r.
sam›nda, ço¤ulluk kavram›n› ve insanl›¤
etkileﬂimini güçlendirmeyi, ayn› zamanda
rihinin en büyük buluﬂu olan "Kentleri Ku
planl›yoruz.

Temmuz 2005'te mimarlar ve di¤er mesl
‹stanbul'da bir araya gelerek Dünya Mim
malar›n›n merkezini oluﬂturacaklar. Mimar
ler, müﬂteriler, yöneticiler, sanayiciler, ya
nan›m ﬂirketleri, topluluk liderleri, ilgilene
kurumlar olarak sizleri, Uluslararas› Mim
ad›na, ‹stanbul'da bizlere kat›lmaya ça¤›r
yük mutluluk duyuyorum. Kat›l›n, bu ortam
Suha Özkan - Baﬂkan

XXII. UIA Dünya Mimarl›k Kongresi, ‹sta

Mimarlar Odas›

Kay›tlar› Baﬂlad›
4 – 8 Temmuz 2005 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da “Mimarl›kLAR’›n
leﬂecek olan XXII. Dünya Mimarl›k Kongresi için kay›tlar baﬂlad›.

Pazaryeri” temas› i

Kay›t Ücretleri:
31 Aral›k 2004’e kadar Ocak-May›s 2005 aras› 1 Haziran 2005’den sonra

Kat›l›mc›
300 ABD Dolar›
350 ABD Dolar›
400 ABD Dolar›
Ö¤renci
150 ABD Dolar›
150 ABD Dolar›
150 ABD Dolar›
Refakatçi
200 ABD Dolar›
250 ABD Dolar›
300 ABD Dolar›
* Kay›t ücretlerine KDV dahildir.
** 31 Ocak 2004 tarihine kadar kay›t yapt›ranlar kay›t bedelini kredi kart›yla 6 ayda, 6 eﬂit taksit
bileceklerdir.
Kat›l›mc› ve ö¤renci kay›t ücretleri aﬂa¤›daki hususlar› kapsamaktad›r:

• Bütün oturumlar, forumlar ve çal›ﬂma gruplar› • Fuar ve sergilere giriﬂ
• Kongre çantas› ve bildiriler kitab› • Aç›l›ﬂ töreni ve "hoﬂ geldiniz" partisi
Refakatçi kay›t ücretleri aﬂa¤›daki hususlar› kapsamaktad›r:

• Aç›l›ﬂ töreni ve "hoﬂ geldiniz" partisi • Fuar ve sergilere giriﬂ • Kapan›ﬂ oturumu
• 2 yar›m-günlük ﬂehir turu
Ödemeler, kredi kart› ile veya banka havalesi ile yap›labilir.
Banka havalesi:

Hesap ad›: TMMOB Mimarlar Odas›
Hesap no: 3570246-MY-001

Banka: Oyakbank ﬁube: Harbiye – ‹stanbul
Swift no: OYAKTRIS

Banka havale dekontunuzu lütfen ‹SEVV Konsorsiyum'a gönderiniz. Faks: +90 212 244 7181 Banka talimat›nda yukar›dak
hepsinin ve kat›l›mc›n›n isminin belirtilmesi önemle rica olunur. Banka havalesi bütün masraflar hariç net olarak yap›lmal›
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Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

New York 2012 Olimpiyat Köyü
Tasar›m›'n›n Beﬂ Finalisti Aç›kland›
NYC2012 Komitesi, New York 2012 için önerilen
"2012 Olimpiyat Köyü Yenilikçi Tasar›m Çal›ﬂmas›"
için 20 ülkeden 130'dan fazla kat›l›mc› aras›ndan 5
ekibin finale kald›¤›n› aç›kland›.
Finale kalan 5 ekip ﬂöyle s›ralan›yor: Kopenhag'dan
Henning Larsens Tegnestue A/S, Rotterdam'dan
MVRDV, Santa Monica'dan Morphosis, New York'tan
Smith-Miller & Hawkinson Architects ve ‹ngiltere
Londra'dan Zaha Hadid.

ABD’nin New York kentindeki Dünya
Ticaret Merkezi’ne Yönelik 11 Eylül
Terör Sald›r›lar›nda Hayat›n› Kaybedenler
An›s›na Gerçekleﬂtirilecek An›t›n
Projesi Seçildi
Finale kalan 8 proje aras›ndan yar›ﬂmay› kazanan, ‹srail do¤umlu New Yorklu mimar Michael Arad taraf›ndan
tasarlanan "Yoklu¤un Yans›mas›" oldu.
Projede, ‹kiz Kuleler’in izdüﬂümlerinde bulunan havuzlara sular, sokak seviyesinden 9 metre aﬂa¤›ya
dökülüyor. Proje ziyaretçilerin isterlerse havuza inebilecekleri ﬂekilde
tasarlanm›ﬂ. Havuzlar› kuﬂatan duvara, sald›r›larda ölenlerin isimleri
yerleﬂtirilecek.

Mimarl›k Ö¤renc
Buluﬂmas›

07 - 12 ﬁubat 2004

Karadeniz Teknik Üniversitesi -

Geleneksel olarak düzenlenen "Ulusal
Ö¤rencileri Buluﬂmas›"n›n sekizincisi K
Teknik Üniversitesi ö¤rencileri taraf›nd
ﬁubat tarihleri aras›nda “YEN‹” te
alt›nda Trabzon'da düzenlenecek.

Var Olan› Keﬂfetmek… Süpriz… ﬁafak…
yenin Ö¤renildi¤i An… Teknoloji… Va
Sonra Eskimeye Baﬂlamas›na Ra¤men Is
d›¤›m›z ﬁey… Hareket… Bu Varl›¤›n Kad
Adaletsizlik, Belki De Kural, Dün Yoksu
Yeni, Yar›n Eski Ve Sonra Yine Yoksun
Yeni ﬁimdi Vard›r. Ne Geçmiﬂte Vard› Ne
cekte Olacak… Eskimeye Mahkumdur…
lenler… Yap›lmam›ﬂ Olan› Yapmak De¤il
Olan› Farketmektir… Taze… ‹nsan› Mut
Zaman… Özlem Duyulan ﬁeylere Kavuﬂu
‹lk Defa Görmüﬂ, Tatm›ﬂ, Koklam›ﬂ Gibi
ﬁafak… Monotonlu¤u Bozar… Bilinm
Yeni Tad› Veren Eskiler… Söz… Strükt
y›ﬂ… Modernizmin Tam Z›tt›n›n Do¤ma
nizmi Yenilemektir Asl›nda, Yeni Bir Ak›m
kiden Do¤du… Anne… Bulunmay› Bekle
ﬂim… Tepkilerden Do¤ar… Geliﬂim… K
Yeni… ‹htiyaç… Aray›ﬂ… Varl›k… Yeni B
may›nca, Yeni Tan›mlanamay›nca Tari
maz… Baﬂlang›ç …

www.eskiz.org/b8 e-posta: webmaster
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Mimarlar Odas›

Uluslararas› Fikir Buluﬂmas›
UIA Yaﬂas›n Kentler Yar›ﬂmas› Kat›l›m›

2004 y›l› Ajanda
ald›n›z m›?

Yaﬂas›n Kentler Yar›ﬂmas›na proje teslimi 5 Ocak
2004 Pazartesi günü saat 18.30’da sona ermiﬂtir.
Yar›ﬂmaya süresi içinde (profesyoneller kategorisinde 113, Ö¤renciler kategorisinde 106 olmak
üzere kay›t yapt›ran 219 baﬂvurudan);
Profesyoneller/Mimarlar Kategorisinde 63
Mimarl›k Ö¤rencileri Kategorisinde
Toplam

38
101

proje teslim edilmiﬂtir.
Yar›ﬂma jürisinin her iki kategoride seçece¤i en fazla
5’er proje engeç 19 ﬁubat 2004 tarihine kadar Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA)n›n Paris’deki merkezine TMMOB Mimarlar Odas›nca gönderilecektir.
Yar›ﬂman›n ulusal ve uluslararas› sonuçlar› 19/20
Mart 2004 tarihinde aç›klanacakt›r.
Tüm kat›l›mc›lara teﬂekkür eder, baﬂar› dileklerimizi
iletiriz.
UIA Yaﬂas›n Kentler Yar›ﬂmas›
Mimarlar Odas›
Ulusal Düzenleme Komitesi

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

2003 y›l› aidat›n› öde
üyelerimiz
2004 y›l› ajandas›n
ﬁubemizden alabilir

Katalonya’da 400.000 Konut
AMPOSTA – BARSELONA - SALT (‹SPANYA)
Barselona bölgesinde artan konut ihtiyac›n›n çözümüne yönelik olarak, Katalan Mimarlar Birli¤i’nce (Col-legi d’Arquitectes de Catalunya) bir uluslararas› proje
yar›ﬂmas› düzenlenmiﬂtir. Yar›ﬂmaya tüm dünyada
kendi ülkelerinde mesle¤ini uygulamaya yetkili ve bunu belgelendiren profesyonel mimarlar / ekipler (Kategori A) ile kendi ülkelerindeki bir okulda ö¤renim gören mimarl›k ö¤rencileri / ekipleri (Kategori B) kat›labilirler. Ekip liderinin mimar/mimarl›k ö¤rencisi olmas› kayd›yla ﬂehir planc›lar›, peyzaj mimarlar›, mühendisler, sanatç›lar, antropologlar, sosyologlar, tarihçiler
v.b. ekipte yer alabilirler. Yar›ﬂmaya kay›t s›ras›nda
ekip lideri belirlenmiﬂ olacak, daha sonra de¤iﬂtirilemeyecektir. Bir kiﬂi birden fazla ekipte yer alamaz.
Yar›ﬂma için 3 "site" belirlenmiﬂtir. AMPOSTA (Site
A), BARSELONA (Site B) ve SALT (Site C). Yar›ﬂ! mac›lar bu "site"lerden herhangi biri için kay›t yapt›rabilecekleri gibi, 3 ayr› "site" için 3 ayr› kay›t da yapt›rabilirler. Ayn› "site" için birden fazla kay›t yap›lamaz. Yar›ﬂmaya kay›t web sitesi üzerinden yap›lacakt›r. Kay›t
formu web sitesinde yay›nlanmaktad›r (www.coac.net/400.000) Kayd› yap›lanlara bir özel ﬂifre verilecek ve yar›ﬂmac› seçti¤i "site" hakk›ndaki tüm bilgileri internetten bu ﬂifre ile alabilecektir.
Yar›ﬂmaya kay›t ücreti seçilen her bir "site" için olmak
üzere profesyoneller için 60 Euro mimarl›k ö¤rencileri
için 30 Euro’dur. Kay›t ücreti web sitesi üzerinden
ödenecektir.
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Yar›ﬂman›n dilleri ‹ngilizce, ‹spanyolca ve Ka

Yar›ﬂmaya, üzerinde 1/5000, 1/2000,
1/200 ölçekli sunuﬂlar›n bulundu¤u A1
(594 mm x 840 mm) 4 adet pano, 2 ade
t›nda (420 mm x 297 mm) A1 panolar›n re
nu, aç›klama raporlar› ve CD-ROM teslim

YARIﬁMA TAKV‹M‹
Yar›ﬂmaya kay›tlar›n baﬂlamas›
Yar›ﬂmaya kay›t için son gün

5K

24 ﬁ

Soru sorma için son gün

24 ﬁ

Cevaplar›n yay›nlanmaya baﬂlamas›

11 ﬁ

Projelerin teslimi

9

Posta ile gönderilen projelerin
kabulü için son gün
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Jüri karar›n›n ilan›

1N

PROFESYONELLER KATEGOR‹S‹ ÖDÜLLER

Site A, Site B ve Site C için ayr› ayr› olmak üz
1. Ödül : 8 000 Euro

2. Ödül : 3 000 Euro
3. Ödül : 1 500 Euro
Ö⁄RENC‹LER KATEGOR‹S‹ ÖDÜLLER‹

Site A, Site B ve Site C için ayr› ayr› olmak üz
1. Ödül : 3 000 Euro

2. Ödül : Özel mansiyon
3. Ödül : Özel mansiyon

Mimarlar Odas›

YARIﬁMA JÜR‹S‹

De¤erli meslektaﬂ›m›z,

Jesus Alonso (‹SPANYA),
Stan Allen (ABD),
Alejandro Zaera Polo (‹SPANYA - ‹NG‹LTERE)
Ryue Nizishawa (JAPONYA),
Jacques Herzog (‹SV‹ÇRE),
Josep Anton Acebillo (‹SPANYA),
Nuria Diaz (‹SPANYA),
Jaume Castellvi (‹SPANYA),

Mesle¤imizin ve meslektaﬂlar›m›z›n
için kurulmuﬂ olan Mimarl›k Vakf› s
kat›lmas›yla yayg›nlaﬂ›p etkinlik kaza
Bu nedenle sizi Yard›mlaﬂma Sand›¤›
maya, ö¤renci burs fonuna ba¤›ﬂta b
ve Vak›f çal›ﬂmalar›na destek olmaya
ruz. Ça¤daﬂ, güçlü ve yarat›c› bir m
lulu¤una ancak bilgi, beceri ve daya
ulaﬂ›labilece¤ine inan›yoruz.

Llui! s Ortega (‹SPANYA) ve
Katalan Mimarlar Birli¤i temsilcisi

Teﬂekkür, sevgi ve sayg›lar›m›zla...
Mimarl›k Vakf› Yönetim Kurulu

PROJELER‹N TESL‹M ED‹LECE⁄‹ ADRES
400.000 Habitatges

Concours Internacional d’Habitatge a Catalunya
Col-legi d’Arquitectes de Catalunya Recepcio
Plaça Nova 5 E 08002 BARCELONA
‹LET‹ﬁ‹M
Xavier Osarte (Yar›ﬂma Sekreteri)

Faks : + 34. 933175819
e-mail : 400.000@coac.net
amposta@coac.net
salt@coac.net
barcelona@coac.net
web: www.coac.net/400.000
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

2004 y›l› Bedelleri:
Giriﬂ Ödentisi
Y›ll›k Ödenti

: 30.000.000 T
: 60.000.000 T

• Sand›k aidatlar›, y›l içinde taksitlendiri
nebilir • Nakit ödemeler Mimarlar Oda
rine makbuz karﬂ›l›¤› yap›labilir • Banka
EFT yap›labilir • Kredi kart›yla belirlenen
miktarda ödeme yap›labilir.

Ayr›nt›l› bilgi için:
Mimarl›k Vakf›

‹stiklal Caddesi, Büyükparmakkap› Sokak N
Beyo¤lu - 80060 ‹stanbul
Tel: (0-212) 245 16 66 Faks: (0-212) 2
e-posta: mimarlikvakfi@superonline.com

‹zmir ‹li Selçuk Belediye Baﬂkanl›¤›’ndan

Yedek jüri üyeleri:

Kentsel Tasar›m Proje Yar›ﬂmas›

Bilgi Yarc›
Dürrin Süer
Adnan Kaplan
Ayﬂe Ezer

Yar›ﬂman›n konusu, Pamucak Sahil Band›n›n kuzey
inde Pananos Plaj›’n›n bitiﬂi¤inde, imar plan›nda
“Büyük Kentsel Yeﬂil Alan” olarak planlanm›ﬂ olan
alan›n, plajla bütünleﬂen düzenlemesinin yap›lmas›,
bölgenin sahip oldu¤u do¤al de¤erlerin korunmas›
ve bunun yan›nda, turizm tesislerinden ba¤›ms›z,
halka tümüyle aç›k bir plaj ve ça¤daﬂ rekreasyon
alan› düzenlemesinin yap›lmas›d›r.
• Yar›ﬂma, Serbest, Ulusal ve tek kademelidir.

Dan›ﬂman jüri üyeleri:
H. Vefa Ülgür
Mahmut Drahor
‹smail Payamc›
Kaz›m Pehlivano¤lu

• Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤inin, Mimarlar Odas›, Peyzaj Mimarlar› Odas› ve ﬁehir Planc›lar›
Odas› üyeleri yar›ﬂmaya kat›labilirler.

Raportörler:

Teslim tarihi: 20.ﬁubat 2004 Cuma günü saat
17.00'dir. (Haz›rlanan projeler en erken 16 ﬁubat.
2004 Pazartesi gününden itibaren Selçuk Belediyesi
Yar›ﬂma Raportörlü¤üne elden al›nd› belgesi karﬂ›l›¤›nda teslim edilebilecektir.)

Ödüller (net):

Jüri Üyeleri:
Asli jüri üyeleri:
Ümit Erdem, Prof.Dr. - Ziraat Müh./Peyzaj Mimar›
Erhan Vecdi Küçükerbaﬂ, Prof.Dr. - Peyzaj Mimar›
Ersin Pö¤ün
Mimar
Ömer K›ral
ﬁehir Planc›s›
Talat Ulusoy
Mimar
Necati Uyar
ﬁehir Planc›s›
Hatice Baliç
Peyzaj Mimar›
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Peyzaj Mimar›
Yrd. Doç.Dr. -Mimar
Doç.Dr. - Peyzaj Mim
ﬁehir Planc›s›

Atilla Aksoy Onur Yetiz -

Selçuk Belediye Ba
ﬁehir Planc›s›
‹nﬂaat Mühendisi
Mimar
Mimar
Harita Müh.

1. Ödül
25.000.000.000 TL.
2. Ödül
15.000.000.000 TL.
3. Ödü
10.000.000.000 TL.
• Mansiyonlar (3 adet) 6.000.000.000 TL
• Jüri önerisiyle sat›n al›nacak projeler
(6.000.000.000.-TL.) ayr›lm›ﬂt›r.

• ﬁartname ve ekleri al›m› zorunlu olup Selç
si Yar›ﬂma Raportörlü¤ü'nden 25.000.00
karﬂ›l›¤›nda temin edilebilir. Yer görme be
belediyesi Yar›ﬂma Raportörlü¤ü'nden al›na

Selçuk Belediyesi:
Tel: (0.232).892 69 25 Faks: 892 82 84
e-posta: selcukbelediye@superonline.com

Mimarlar Odas›

Bir Varm›ﬂ Bir Yokmuﬂ / Urla A. Sedef Tunça¤
Dünya Ticaret Örgütü Politikalar› GATS,
TRIPS ve Meslekler
GayeY›lmaz
An›tlar Yüksek Kurulu Y›llar›
Hüseyin Besim Çeçener / ﬁener Özer
An›larda Savaﬂ
Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent ﬁubesi
Rotterdam 1900-2000

Boyut Yay›nlar›

‹zmir Sanat’ta

“Mimarl›k ve Medya”

Yay›na Haz›rlayan:
Ebru Türkdamar Diktaﬂ
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁub

‹zmir - 2003, 16.5x24 cm., 4
isbn: 975-395-657-6

ﬁubemiz taraf›ndan 3 May›s 2003 tarihin
lenen, Gürhan Tümer’in yönetti¤i ve Nuri
Ali Sanl›, Haydar Karabey ve Oktay Ekinci’
mac› olarak kat›ld›klar› panelin bant çözü
derlenen kitab› Ebru Türkdamar Diktaﬂ ya
lad›. Mimarl›¤›n yaz›l› ve görsel medya ve
iliﬂkisine iliﬂkin oldukça ilginç saptamala
du¤u kitap ﬁubemizden edinilebilir.

‹zmir DSO Oda Müzi¤i Konseri
29.01.2004, Perﬂembe - Büyük Salon, 20.30

“Bir Varm›ﬂ URLA”

Videoclub - Üçüncü Sayfa Yön: Zeki Demirkubuz
05.02.2004, Perﬂembe - Oditoryum, 18.30

Yay›na Haz›rlayan: A. Sede

Caz Özel: Klasik’ten Caz’a
Burçin Büke (piyano), Kürﬂat And (kontrabas),
Ayhan Öztoplu (davul)
09.02.2004, Pazartesi - Büyük Salon, 20.30
‹stanbul Quartet Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü
Seda Subaﬂ› (keman), Dolunay Erten (keman),
Deniz Yücel (viyola), ﬁafak Yay›n (viyolonsel)
11.02.2004, Çarﬂamba - Büyük Salon, 20.30
Videoclub-Eyes Wide Shut Yön: Stanley Kubrick
12.02.2004, Perﬂembe - Oditoryum, 18.30
‹zmir Sanat (Tel: 483 63 34)
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

‹zmir - 2003, 17x25 cm., 44s
isbn: 975-977-37-4-0

Kitap, Mimar, A. Sedef Tun
törlü¤ünü gerçekleﬂtirdi¤i,
2003 tarihinde Galeri P’de aç›lan “Bir V
adl› serginin an› kitab› olarak haz›rlanm
eski yerleﬂimlerinden Urla’n›n yak›n geçm
likle 1923-1950 y›llar› aras›n› anlatan bir
tarih çal›ﬂmas›n›n foto¤raflar ve an›-nesn
ﬂan sergiye ve sonras›nda da bu kitaba d
kent belle¤ine katk› sa¤lamas› aç›s›ndan

‹zmir Devlet Senfoni Orkestras› Konserleri

‹zmir’de Sergiler

23-24 Ocak 2004

Nafi Çil - Canan Ak›ntürk ﬁahin

Orkestra ﬁefi: Rengim GÖKMEN
Solist: Murat POLGE - Kaya DEM‹RCAN - Bilge ﬁ‹MﬁEK
Akgün ÇAVUﬁ - Ali ÇET‹R :Vurma Çalg›lar
Hakan ﬁENSOY : Keman
Kemal Sünder: Vurma Çalg›lar ve Orkestra ‹çin Konçerto
Erich Korngold: Keman Konçertosu
Modest Mussorgski: Bir Serginin Tablolar›

30-31 Ocak 2004
Orkestra ﬁefi: Orhan ﬁALLIEL
Solist: Asl› TUNCAY (Piyano)
Frederic Chopin: Piyano Konçertosu No.2, Fa minör
Johannes Brahms: Senfoni No.2, Re majör

13-14 ﬁubat 2004
Orkestra ﬁefi: Yoshinao OSAWA
Solist: Liana ISAKADZE (Keman)
Piyotr Ilyiç Çaykovski: Keman Konçertosu, Re majör
Georges Bizet: L’arlesienne Süiti

20-21 ﬁubat 2004
Orkestra ﬁefi: Alexander RUD‹N
Solist: Alexander RUD‹N (Çello)
Sergey Rahmaninof: Ölüler Adas›
K. Davidoff: Fantazi
M.Vialgorsky: Çeﬂitlemeler
Piyotr Ilyiç Çaykovski: Senfoni No.2

Resim Sergisi
13 – 30 Ocak 2004-01-15
Adnan Franko Sanat Galerisi (Tel: 464 4

Timurtaﬂ Onaran
Foto¤raf Sergisi
12-31 Ocak 2004
‹zmir Sanat (Tel: 483 63 34)

Ramazan Bayraktar, Ahmet Uhri

"Bilginin S›f›r Noktas›"
24 Ocak - 12 ﬁubat 2004
‹letiﬂim Kitapevi Sanat Galerisi (Tel: 463

Sait Civicio¤lu, ﬁenol Tilki

Resim Sergisi
23 Ocak - 10 ﬁubat 2004
Türkiye ‹ﬂ Bankas› Sanat Galerisi (Tel: 4

Ekrem Totrakan
Resim Sergisi
15-31 Ocak 2004

Nurdan Bozkurt
Konserler, cuma günleri 20.00 cumartesi günleri ise 11.00’de
baﬂl›yor.
Tel : 489 09 26 / 441 09 02 - Faks: 484 51 72
www. izdso.gov.tr - e-posta: izdso@izdso.gov.tr
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Seramik Sergisi
15-31 Ocak 2004
Resim ve Heykel Müzesi (Tel: 441 41 92

Mimarlar Odas›

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Üyelerine Medline’dan Mobil Sa¤l›k Hizmetinde A
Medline Acil Sa¤l›k Hizmetleri, üyelerine acil durumlarda h›zl› ve etkin müdahale yaparak kiﬂilerin yaﬂam kalitesini korumay› amaçlayan bir sa¤l›k kuruluﬂudur.
Acil yard›m hizmetine bütünlük anlay›ﬂ› içinde yaklaﬂan; donan›m›, sundu¤u hizmet kalitesi ve müﬂteri
memnuniyeti ile Medline, ilk yard›m müdahalesinin
do¤ru eller taraf›ndan yap›lmas›; halk›n yanl›ﬂ sa¤l›k
uygulamalar›ndan kaynaklanan ve sakatl›ktan hayat
kayb›na kadar uzanan a¤›r sonuçlar›n ortadan kald›r›lmas› misyonundan yola ç›km›ﬂt›r.

Medline Acil Sa¤l›k Hizmetleri:
Tek bir telefon ile ulaﬂ›labilen Medline Alarm Merkezi
24 saat aranabilmektedir. Gelen ça¤r›lar doktorlar taraf›ndan de¤erlendirilmekte, hastan›n durumu ö¤renilmekte ve yap›lmas› gereken ilk yard›m uygulamalar›
ayr›nt›l› olarak tarif edilmektedir. Acil durumlarda operasyon ça¤r›n›n Medline'a ulaﬂt›¤› andan itibaren baﬂlar, bulundu¤u yerde tedavi tamamlan›ncaya ya da en
uygun sa¤l›k kuruluﬂuna ulaﬂt›r›lmas› sa¤lanmas›n› takiben hastan›n doktorla buluﬂmas› ve odas›na al›nmas›yla sona erer. ‹stanul, Ankara ve ‹zmir’de operasyon
merkezlerinde kendi teknolojik alt yap›s›yla hizmet veren Medline, 49 ilde anlaﬂmal› kuruluﬂlar› vas›tas› ile
üyelerine 365 gün 24 saat hizmet vermektedir.

Medline Üyelik Sistemi:

Y›ll›k üyelik: 99.000.000 TL./kiﬂi - ‹ki Taks

50 ve daha fazla say›da Mimarlar Oda
Mimarlar Odas›’na müracaat› durumunda
50.000.000 TL. + KDV fiyat uygulamas› y
Aile paketleri:
2 kiﬂi: 150.000.000 TL. - ‹ki Taksit
3 kiﬂi: 195.000.000 TL. - Üç Taksit

4. kiﬂi çocuk ise ücretsiz - ilave kiﬂi 50.000.0

Bu üyelik sisteminde yer alan hizmetler aﬂa¤

• T›bbi dan›ﬂmanl›k (365 gün 24 saat - Limitsi
• Acil doktor ve ambulans hizmeti* (365 gün 2
siz ve Ücretsiz ) • Medikal köprü, hastane o
• Kullan›lan ilaç ve sarf malzeme (Limitsiz
• Y›lda iki kez doktor muayenesi

* Acil doktor ve ambulans hizmeti, acil duruml
sam›nda sunulmaktad›r.

Adres: Fevzi Paﬂa Bul. Korur ‹ﬂhan› K: 4 Çanka
Medline Alarm Merkezi Tel:
Ofis Tel:
T›bbi Dan›ﬂma:

(0.232) 444 12
(0.232) 446 55
(0.232) 445 59

Acil Durumlar Listesi

• Suda Bo¤ulma • Trafik Kazas› • Terör, Sabotaj, Kurﬂunlanma, B›çaklanma, Kavga v.b. • ‹ntihar Giriﬂimi • Tecavü
Düﬂme • Ciddi ‹ﬂ Kazalar›, Uzuv Kopmalar› • Elektrik Çarpmas› • Donma, So¤uk Çarpmas› • Is› Çarpmas› • Ciddi Ya
Göz Yaralanmalar› • Zehirlenmeler • Ciddi Alerji, Anafilaktik Tablolar • Omurga ve Alt Eksremite K›r›klar› • Dekompra
(Dalg›ç Hastal›¤›) • Kalp Krizi ve Ritm Bozukluklar›, Hipertansiyon Krizleri • Ast›m Krizi ve Akut Solunum Proble
Kayb›na Neden Olan Her Türlü Durum • Ani Felçler • Ciddi Genel Durum Bozuklu¤u • Yüksek Ateﬂ 39,5 üzeri • Diabe
Koma • Genel Durum Bozuklu¤unun Eﬂlik Etti¤i Dializ Hastal›¤› • Akut Bat›n • Akut Masif Kanamalar • Menenjit, E
Apsesi • Renal Kolik • Akut psikotik Tablolar • Migren ve/veya Kusma, ﬁuur Kayb›yla Beraber olan Baﬂa¤r›lar›
Komalar› • Baﬂlam›ﬂ Do¤um Faaliyeti (Su Kesesini Boﬂalmas›,Baﬂlam›ﬂ Do¤um Faaliyeti)

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

KRED‹ KARTI ‹LE A‹DAT ÖDEME FORMU *
Ad› ve Soyad›

:

Oda Sicil No

:

Adres

:

Posta Kodu

:

Telefon no

:

e-posta

:

Toplam aidat miktar›

:

Taksit say›s›

:

t
Do¤um Tarihi

:

‹l

:

Faks no

:

TL.

Taksit miktar›

:

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

Kart No (VISA):
Son Kullanma Tarihi:

TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM
ADINA SAH‹B‹ VE YAZI ‹ﬁLER‹

Yukar›da belirtti¤im tutar›n, VISA kredi kart› hesab›na borç kaydedilerek
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi ile Türkiye ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ. Alsancak ﬁubesi
nezdindeki ilgili hesaplar›na, Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi ile Türkiye ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ.
aras›nda belirlenen koﬂullar çerçevesinde alacak kaydedilmesini kabul ediyor ve
bu konuda Türkiye ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ.’ni yetkili k›l›yorum.
Tarih: .... / .... / ........

Güvenlik Kodu:

‹mza:

TAMER BAﬁBU⁄

Ayda Bir Yay›mlan›r

1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsanc

Tel: (0.232) 465 24 31 (pbx) Fax
e-posta: info@izmimod.o
http://www.izmimod.org

SAYI : 2004/1
* Bu form yaln›zca VISA kredi kartlar›nda kullan›lmaktad›r.
Di¤er kartlar için ﬂubemizi arayabilirsiniz.

Bask›: TÜKELMAT A.ﬁ. (0.232) 4

Bask› Tarihi: 19 / 01 / 200

24

Mimarlar Odas›

