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I 37. Ola¤an ﬁube Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleﬂti I 2004-2006 Çal›ﬂma Dönemi
Program Tasla¤› Haz›rland› I Kamu Reformu Aldatmacas›na Hay›r I Ken Yeang 3 Nisan
2004’te ‹zmir’de Olacak I UIA 2005 Haz›rl›klar› Devam Ediyor I 2004 Y›l› Yap› Yaklaﬂ›k
Birim Maliyetleri Hakk›nda Tebli¤ Yay›nland›

37. Ola¤an ﬁube
Genel Kurulu ve
Seçimler Gerçekleﬂti
ﬁube Genel Kurulumuz 24 Ocak 2004 tarihinde DEÜ
Desem Salonu'nda topland›. Divan Baﬂkanl›¤›'n› Güner Eliçin, yard›mc›l›klar›n› Enver Ayd›n, Emel Kay›n'›n
yürüttü¤ü Genel Kurul'da, Leyla Özyurt, Serap Kozdereli,Naime Bilikvar, Iﬂ›k Y›lmaz yazman olarak görev ald›lar.
Gündem gere¤i Yönetim Kurulu ad›na ﬁube Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Tamer Baﬂbu¤'un aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n
ard›ndan, 36.Dönem ﬁube çal›ﬂmalar› hakk›nda sunuﬂu ﬁube Sekreteri Nilüfer Ç›narl› gerçekleﬂtirdi. Sunuﬂun ard›ndan iki y›ll›k çal›ﬂma döneminin de¤erlendirilmesi yap›ld› ve yeni dönem çal›ﬂma ilkeleri, hedefleri
görüﬂüldü.
Söz alan üyelerimizin dile getirdi¤i konular aras›nda
mesle¤in yeniden yap›land›r›lmas›, yasal düzenlemeler
ve mesle¤e etkileri, mesleki denetim uygulamalar›,
üye-oda iliﬂkileri, uluslararas› anlaﬂmalar boyutunda
mesle¤in vizyonu, mimarl›¤›n topluma tan›t›lmas›, ﬁube birimleriyle ortak etkinlik gerçekleﬂtirilmesi yer ald›.
36.Dönem çal›ﬂmalar› söz alan üyelerimiz taraf›ndan
övülerek yeni dönemde de ayn› yo¤un çal›ﬂman›n sürdürülmesi talebinde bulunuldu.
Genel Kurulumuz üretken, kat›l›mc› bir yönetimin sa¤lanmas›, mesle¤in geliﬂmesi amaçlar›na yönelik verimli çal›ﬂma gerçekleﬂtirdi.
25 Ocak pazar günü gerçekleﬂen seçimlerde önümüzdeki iki y›ll›k dönemde görev yapacak olan ﬁube
Yönetim Kurulu, ﬁube Soruﬂturma ve Uzlaﬂt›rma
Kurulu, ﬁube Denetleme Kurulu, ﬁube Meclisi üyeleri
seçildi.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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ﬂube’den
Yönetim Kurulunun 29 Ocak 2004
tarihinde yap›lan ilk toplant›s›nda

6 MART’TA ANKARA

görev da¤›l›m› ﬂu ﬂekilde gerçekleﬂti:

M‹T‹NG‹NDEY‹Z...

Asil Üyeler

Yedek Üyeler

Baﬂkan
Tamer Baﬂbu¤
Baﬂkan Yard›mc›s›
Alev A¤r›
Sekreter Üye
Nilüfer Ç›narl›
Sayman Üye:
Necdet Ulema
Üye: Eser Gültekin
Üye: Boygar Özlen
Üye: Tamer Bozoklar

•
•
•
•
•
•
•

ﬁube Soruﬂturma ve
Uzlaﬂt›rma Kurulu

ﬁube Denetleme
Kurulu

Sema Özay
Ali Ekinci
Mehmet A¤r›
Yedek Üyeler
F. Perihan Utan
Harun Gürhan
Mahmut Ayan
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Ayd›n Özay
Arif Alptürk
Simay Urla
Ebru T. Diktaﬂ
Nazife Taﬂdemirel
H. Murat Günayd›n
M. Burak Alt›n›ﬂ›k

ﬁ.Leyla Özyurt
Adnan Turan
M. Serkan Kenano¤lu
Yedek Üyeler
Naime Bilikvar
Hamdi Erdo¤an
Erdal Onur Diktaﬂ

Kamu Yönetimi
Temel Kanunu
Tasar›s›'n›n geri çekilmesi,
bu tasar›n›n yerine halk›m›z›n
taleplerini içerecek gerçek bir
reformun haz›rlanmas› ve
gerçekleﬂtirilmesi için ‹ﬂçi ve
kamu çal›ﬂanlar› sendikalar›
konfederasyonlar›, meslek
kuruluﬂlar› ve demokratik kitle
örgütleri 6 Mart’ta Ankara’da
miting gerçekleﬂtirecek.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

4. Dönem ﬁube Meclisi
Seçimi Sonuçland›
[25.01.2004]
21 Aral›k 1997 tarihli ﬁube Ola¤anüstü Genel Kurulu’nda kabul edilen Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁube Meclisi Komitesi Tüzü¤ü’nde belirtildi¤i üzere;
Oda çal›ﬂmalar›n›n süreklili¤ini sa¤lamak, etkinlik ve
yayg›nl›¤›n› artt›rmak, ﬁube Yönetim Kurulu çal›ﬂmalar›na katk›da bulunmak ve tüzü¤ünde yaz›l› görevleri yerine getirmek amac›yla görüﬂ ve öneriler geliﬂtirmek
ve kararlar almak üzere çal›ﬂmalar›n› üç dönemdir sürdürmektedir.
ﬁube Meclisi, serbest, kamu kesiminde, özel sektörde ücretli ve e¤itim kurumlar›nda çal›ﬂan üyeler aras›ndan seçilen, çeﬂitli Oda organlar›nda görev yapan
üyelerden ve ﬁube etkinlik alan› içindeki e¤itim kurumlar›ndan ö¤renci temsilcilerinden oluﬂan üyeleriyle Komite 4. Dönem çal›ﬂmalar›na baﬂl›yor.

Meclis çal›ﬂmalar› ve toplant›lar ilgi duyan tüm üyelerimizin kat›l›m›na aç›k
olup, toplant› tarih ve gündemleri hakk›nda meclis sekreteryas›ndan ve ﬁubemizin internet sitesinden
(www.izmimod.org.tr/meclis)
bilgi alabilirsiniz.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Serbest Çal›ﬂan Mimarlar Kesimi
Aytül Yaﬂarol
Enver Ayd›n
Sema Özay
Cem Bingöl
Köknar Orhon
Hasan Küçükkara
Ayd›n Özay
Güner Eliçin
Levent Onbeﬂ
Necip Ünal
Mahmut Ayan
Serap Kozdereli
Neslihan Yeﬂil

‹pek Yatmaz
Adnan Turan
Mehmet A¤r›
Nazife Taﬂdemirel
M. Emin Girgin
Halit De¤er
Arif Alptürk
Cumhuray Metintürk
Mualla Haytabay
Ziyaeddin Bilgin
U¤ur Karamano¤lu
Rafet Yacan

Ücretli Çal›ﬂan
Mimarlar Kesimi

Kamuda Çal›ﬂan
Mimarlar Kesimi

Ebru Türkdamar Diktaﬂ
Deniz Dayangaç
Müjde Öz›ﬂ›k
‹smail Özcan
Osman Özdikici
Ünal Yavaﬂ (Yedek üye)

K›v›lc›m Keskiner
Perihan Utan
Ahmet Özer
Özge Gürdeniz

E¤itim Kurumlar›nda Çal›ﬂan Mimarlar Kesimi
Erdal Onur Diktaﬂ
Murat Burak Alt›n›ﬂ›k
Emel Kay›n
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ﬁubemizin gelene¤inden gelen demokratik ve kat›l›mc› yönetim
anlay›ﬂ›n› sürdürmek, ço¤ulcu ve etkin bir çal›ﬂma dönemini
birlikte paylaﬂmak için ﬁube çal›ﬂmalar›m›za kat›l›m ve katk›lar›n›z›
bekliyor,komisyonlar›m›zda görev almaya ça¤›r›yoruz.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
37. Dönem Yönetim Kurulu

Kent ve Çevre Komisyonu
Mimarl›k ve Deprem Komisyonu
Envanter Çal›ﬂmalar› Komisyonu
Serbest Çal›ﬂan Mimarlar Komisyonu
Ücretli Çal›ﬂan Mimarlar Komisyonu
Kamuda Çal›ﬂan Mimarlar Komisyonu
Meslek ‹çi E¤itim Komisyonu
Mimarl›k E¤itimi Komisyonu
Uluslararas› ‹liﬂkiler Komisyonu
Sosyal Etkinlikler Komisyonu
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Ça¤r›

10 Mart 2004
Çarﬂamba 18.00’de

Sevgili üyemiz,
Önümüzdeki iki y›ll›k süreçte birlikte
üretmek, kat›l›mc›- etkin bir yönetim
anlay›ﬂ›n› sizlerle paylaﬂmak,

"2004-2006 Dönemi Çal›ﬂma Program› Tasla¤›"n›
birlikte de¤erlendirmek üzere
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi’nde
gerçekleﬂtirece¤imiz toplant›ya
kat›l›m›n›z› bekliyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Duyuru

TMMOB'nin
Asgari Ücret
Yönetmeli¤i’nin
‹ptali ‹çin Rekabet
Kurulu Taraf›ndan
Al›nan Karara ‹liﬂkin
Açt›¤› Davada
Dan›ﬂtay Yürütmeyi
Durdurma
Karar› Verdi

Rekabet Kurulu, 22.01.2003 tarih ve 02-04/40 21 say›l› karar› ile
TMMOB Asgari Ücret Yönetmeli¤i ile Odalar›n asgari ücret uygulamas›n› 4054 say›l› Yasa'ya ayk›r› bularak uygulaman›n sona erdirilmesi için
karar alm›ﬂt›.
An›lan karar›n iptali, yürütmenin durdurulmas› istemiyle açm›ﬂ oldu¤umuz davada, Dan›ﬂtay 10. Dairesi Rekabet Kurumu'nun karar› hakk›nda yürütmenin durdurulmas›na karar vermiﬂtir.
Bilindi¤i gibi Rekabet Kurulu, kendisine yap›lan baﬂvurular üzerine
TMMOB'ne ba¤l› Odalar›n belirledi¤i asgari ücret uygulamas›n›n rekabeti yok etti¤i ve bu nedenle Rekabet Yasas›'na ayk›r› oldu¤u iddias›n›
soruﬂturma konusu yapm›ﬂ ve soruﬂturma sonunda :
• TMMOB Mimarl›k-Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret-Asgari Çizim
ve Düzenleme Esaslar› Yönetmeli¤i'nin,
• TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartlar› Tespit Komisyonu ve
Kontrol Bürolar›n›n Kurulmas›na ‹liﬂkin Yönetmeli¤i'nin,
• TMMOB Serbest Mühendislik ve Mimarl›k Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeli¤i'nin,
• TMMOB Disiplin Yönetmeli¤i'nin
rekabet hukukuna ayk›r› oldu¤una ve TMMOB ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakk›nda Rekabetin Korunmas› Hakk›ndaki Yasa'ya ayk›r› davran›lmas›ndan dolay› toplam 8.578.754.000 TL. para cezas›na ve uygulaman›n sürmesi durumunda günlük 1.454.027.328 TL. süreli para cezas›na karar vermiﬂtir.
Bu karar›n iptali ve yürütmenin durdurulmas› istemiyle Birli¤imiz taraf›ndan Dan›ﬂtay'da dava aç›lm›ﬂt›r. Dan›ﬂtay 10. Dairesi'nin 17.11.2003
günlü (2003-2705 Esas Say›l›) karar›nda Rekabet Kurulunca verilen karar hakk›nda yürütmenin durdurulmas›na karar verilmiﬂtir.
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Dan›ﬂtay 10. Dairesi'nin karar›;
"Anayasan›n 135. maddesi kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar› ve üst kuruluﬂlar›n›
belli bir mesle¤e mensup olanlar›n müﬂterek ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaﬂt›rmak, mesle¤in genel menfaatlere uygun
olarak geliﬂmesini sa¤lamak, meslek mensuplar›n›n birbirleri ile ve halk ile olan iliﬂkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hakim k›lmak üzere meslek disiplin ive ahlak›n› korumak maksad› ile kanunla
kurulan ve organlar› kendi üyeleri taraf›ndan kanunda gösterilen usullere göre yarg› gözetimi alt›nda gizli oyla seçilen kamu tüzel kiﬂilikleridir"
ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r.
Yine Anayasan›n 124. maddesi uyar›nca, Baﬂbakanl›k,
bakanl›klar ve kamu tüzel kiﬂileri kendi görev alanlar›n›
ilgilendiren kanunlar›n ve tüzüklerin uygulanmas›n› sa¤lamak üzere ve bunlara ayk›r› olmamak ﬂart›yla yönetmelik ç›karma yetkisine sahiptirler.

Bu kapsamda, kamu kurumu niteli¤inde meslek kuruluﬂlar›n›n üst kuruluﬂu olan ve kamu
tüzel kiﬂili¤i bulunan davac› Birli¤in kendi görev alan› ile ilgili yönetmelikler ç›karma yetkisi bulundu¤u kuﬂkusuzdur.
Davac› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i taraf›ndan ç›kar›lan; Resmi Gazete'de yay›mlanmak suretiyle
yürürlü¤e konulan ve o tarihten itibaren de uygulanmas› süregelen TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartlar›
Tesbit Komisyonu ve Kontrol Bürolar›n›n Kurulmas›na
‹liﬂkin Yönetmelik, TMMOB Mimarl›k Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Asgari Çizim ve Düzenleme
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Esaslar› Yönetmeli¤i, TMMOB Serbest Mühendislik ve
Mimarl›k Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeli¤i ve
TMMOB Disiplin Yönetmeli¤i hakk›nda tesis edilen ve
an›lan Yönetmeliklerin uygulan›yor olmas› nedeniyle
davac› Birli¤e para cezas› verilmesine iliﬂkin bulunan
Rekabet Kurulu’nun dava konusu 22.1.2002 tarih ve
02.04-40-21 say›l› karar› yönünden, Yönetmeliklerin
hukuksal niteli¤i dikkate al›nd›¤›nda, 2577 say›l› Kanunun 27.maddesinde yer alan koﬂullar›n gerçekleﬂti¤i görüldü¤ünden, yürütülmesinin durdurulmas› istemi
yerinde görülmüﬂtür."
Birli¤imiz kuruluﬂundan bu yana, mühendislik, mimarl›k ve ﬂehir planc›l›¤› hizmetlerinin öncelikle kamu yarar› gözetilerek yerine getirilmesini sa¤lamak için çaba
harcamaktad›r. Mesleki etkinliklerde toplumun güvenli¤inin, sa¤l›¤›n›n ve refah›n›n en temel ölçütler olmas›
için yap›lan düzenlemelerden birisi de, Rekabet
Kurulu’nun soruﬂturmas›na konu olan düzenlemelerdir. Asgari standart ve asgari ücret uygulamas›, hem
meslek mensuplar› aras›ndaki haks›z rekabetin önlenmesi hem meslek mensubunun nitelikli ve belirli bir
standartta hizmet üretebilmesi için yürürlü¤e konulmuﬂtur. Rekabet Kurulu’nun karar›, k›sa bir süre yürürlükte kalm›ﬂ olsa da, kamu yarar› aç›s›ndan olumsuzluklara neden olmuﬂ, bu arada KDV kay›plar›na da
zemin haz›rlam›ﬂt›r. Yarg›n›n bu karar› ile söz konusu
olumsuzluklar› ortadan kald›rmak olana¤› do¤muﬂtur.
TMMOB ve Odalar›, bilimi ve teknolojiyi halk›n hizmetine sunmak konusundaki anlay›ﬂ›n› kararl›l›kla sürdürecektir.
TMMOB
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Bas›n Aç›klamas›

FELAKETLER; YAZGI, ‹ST‹SNA VE
RASLANTI OLARAK DE⁄ERLEND‹R‹LEMEZ !
Kas›m 2003 tarihinde Bornova ‹lçesinde meydana gelen yang›n sonras›nda yapt›¤›m›z ça¤r›y› bu kez dün
Balçova’da yine bir kafeteryada meydana gelen yang›nda 4 vatandaﬂ›m›z›n yaﬂam›n› yitirmesi ve 4 vatandaﬂ›n yaralanmas› ard›ndan bir kez daha yinelemenin
üzüntüsü içindeyiz.
Toplumsal vicdan›m›zda derin izler b›rakacak olan bu
olaylar›n ard›ndaki gerçekleri ve önerilerimizi; bu ve
benzeri olaylar›n ülkemizde ve kentimizde bir daha yaﬂanmamas›n› sa¤lamak; "yazg›" diye alg›lanan kan›ksanm›ﬂl›¤a, vurdumduymazl›¤a son vermek amac›yla,
görüﬂ ve önerilerimizi bir kez daha önemle vurguluyoruz.
1.Ülkemizde yürürlükteki ‹mar Mevzuat› planl›, sa¤l›kl›
ve güvenli bir kentleﬂme zemini yaratacak nitelikte de¤ildir. Y›llard›r yang›n, sel, deprem gibi olas› felaketlerin önlenmesi ve yap›larda güvenli¤in artt›r›lmas›na yönelik yasal düzenlemeler ne yaz›k ki siyasi ve ekonomik ç›kar gruplar›n›n yönlendirmeleriyle ça¤daﬂ, bilimsel, teknik kriterlerden ve kat›l›mc›l›k anlay›ﬂ›ndan
uzak, günübirlik politika anlay›ﬂ› ile gerçekleﬂtirilmektedir.
2. Bunun sonucu olan çarp›k kentleﬂme ve yap›laﬂma
ile ülkemizde sel, deprem ve yang›n gibi felaketler zincirleme olarak devam etmektedir. Bu felaketlerin hiçbirinin "do¤al", "yazg›", "rastlant›sal", "istisna" olarak
nitelendirilmesi mümkün de¤ildir.
Tüm bunlar, baﬂta belirtildi¤i gibi yasal düzenleme eksikli¤inden, yanl›ﬂl›¤›ndan ve denetim yetersizli¤inden
kaynaklanmaktad›r. Bu anlay›ﬂ›n sürmesi durumunda
insani ve ekonomik y›k›mlar yaratan felaket zincirlerine, kentimizde ve ülkemizde yeni "can al›c›" halkalar›n
eklenmesi kaç›n›lmazd›r.
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3. Yang›n güvenli¤i ile ilgili olarak ülkemizde kapsaml› olarak ilk kez 26 Temmuz 2002 tarihinde B‹NALARIN
YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMEL‹K yay›nlanm›ﬂt›r. Bu yönetmelik ile özellikle can güvenli¤i
aç›s›ndan yüksek risk grubunda bulunan kamuya aç›k
binalarda, (kafeterya, restoran, bar, sinema, tiyatro,
çarﬂ›, otel, okul, hastane, iﬂyerleri vb.) önemli ve radikal önlemlerin al›nmas› zorunlu k›l›nm›ﬂt›r. Yang›n güvenli¤ine iliﬂkin uluslar aras› nitelikte standartlar› içeren bu yönetmelik yay›nland›¤› tarihten bugüne kadar,
ne yaz›k ki merkezi ve yerel yönetimler taraf›ndan yeterince uygulamaya geçirilmemiﬂtir.
4. An›lan Yönetmelik, kamuya aç›k binalarda bir an önce yang›na karﬂ› önlemler al›nmas› konusunda net hükümler içermektedir. Bu hükümlerin baﬂta ‹TFA‹YE birimleri ile ilgili idareler taraf›ndan ivedilikle yaﬂama geçirilmesi gerekmektedir.
Tüm bu önlemlerin ve denetimlerin etkin ve yayg›n bir
ﬂekilde gerçekleﬂtirilmesi yang›n güvenli¤i konusunda
uzman teknik kadrolar›n itfaiye birimlerinde say›s›n›n
ve niteli¤inin artt›r›lmas›yla mümkündür. Odalar›m›z›n
konuyla ilgili uzmanl›k alanlar› kapsam›nda, kentimizde ve ülkemizde yang›n güvenli¤inin sa¤lanmas› hedefiyle daha önce de belirtti¤imiz e¤itim ve denetim çal›ﬂmalar›nda görev alabilece¤ini bir kez daha vurguluyor,
kamuoyunu, ça¤daﬂ, planl›, sa¤l›kl› ve güvenli bir kentleﬂme hedefiyle duyarl› olmaya, yaﬂam hakk›n› korumak için birlikte çözüm üretmeye ça¤›r›yoruz.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir ﬁubesi
Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir ﬁubesi
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Bas›n Aç›klamas›

KAMU REFORMU ALDATMACASINA

HAYIR!
"Kamu Yönetimi Temel Kanunu
Tasar›s›" hükümet taraf›ndan
"Kamuda Reform" olarak bizlerin
karﬂ›s›na ç›kart›lm›ﬂ, ﬂeffafl›k,
demokrasi ve yerelleﬂme
ambalaj›na büründürülmüﬂ olsa da;

Biz bu yasa tasla¤›n›n;

‹zmir Tabip Odas›
Türk Mühendis Mimar Odalar› Birli¤i
‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulunu
KESK ‹zmir ﬁubeler Platformu
D‹SK Ege Bölge Temsilcili¤i
Türk-‹ﬂ Ege Bölge Temsilcili¤i
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

• Devletin sosyal yönünü tamamen tasfiye ederken, devletin yurttaﬂlar›n tepesinde bask›c› karakterini art›rd›¤›n›,
•Kamuoyundan kaç›r›larak haz›rland›¤›n›, ülkemizde yaﬂayan tüm yurttaﬂlar› ilgilendiren bu tasar› haz›rlan›rken, toplumun büyük bir kesimi
ve onlar›n örgütleri d›ﬂlanarak yaln›zca sermaye örgütlerinin görüﬂlerinin al›nd›¤›n›,
• Baﬂta e¤itim ve sa¤l›k kuruluﬂlar› olmak üzere bir çok kamusal hizmet kuruluﬂunu birer ticarethaneye dönüﬂtürerek, binlerce kamu çal›ﬂan›n› iﬂsiz b›rakaca¤›n›,
• Ülkemizi uluslararas› sermaye ve yerli uzant›lar› için bir pazar, devleti ﬂirket, yurttaﬂ› ise müﬂteriye dönüﬂtürmeye çal›ﬂt›¤›n› biliyoruz.
Yasa tasla¤›yla toplumun büyük kesimine daha fazla yoksulluk ve bask› getirilirken, sermaye gruplar›n›n ç›karlar›n›n korundu¤unun, tüm yurttaﬂlar için eﬂit ve ulaﬂ›labilir olmas› gereken birer hak olan kamusal
hizmet alan›n›n özelleﬂtirilmeye haz›rland›¤›n›n fark›nday›z.
Tüm bu nedenlerden dolay› yasa tasar›s›n›n derhal TBMM gündeminden geri çekilmesini, toplumun tüm kesimlerinin beklentilerinin karﬂ›lanaca¤›, kitle örgütlerinin inisiyatifinde, gerçek anlamda bir "kamusal
reform" için çal›ﬂmalara baﬂlanmas›n› talep ediyoruz.
18.02.2004
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Yönetmelikler
‹ﬂyeri Bina ve Eklentilerinde Al›nacak Sa¤l›k ve Güvenlik Önlemlerine
‹liﬂkin Yönetmelik

‹ﬂ Güvenli¤i ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar›n Görev,
Yetki ve Sorumluluklar› ile Çal›ﬂma
Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik
‹ﬂ Güvenli¤i ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar›n Görev, Yetki Ve Sorumluluklar› ile Çal›ﬂma
Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik 20.01.2004
Sal› tarih ve 25352 (As›l) say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak ayn› gün yürürlü¤e girdi.
Yönetmelik, sanayiden say›lan, devaml› olarak en az
elli iﬂçi çal›ﬂt›ran ve alt› aydan fazla sürekli iﬂlerin yap›ld›¤› iﬂyerlerini kapsamaktad›r.Yönetmeli¤in amac›
ise; iﬂ güvenli¤i ile görevli mühendis veya teknik elemanlar›n nitelikleri, say›s›, görev, yetki ve sorumluluklar›, e¤itimleri ve çal›ﬂma ﬂartlar› ile ilgili usul ve
esaslar› belirlemektir.

‹ﬂyeri Bina Ve Eklentilerinde Al›nacak Sa¤l›k ve Güvenlik Önlemlerine ‹liﬂkin Yönetmelik 10.02.2004 Sal› tarih ve 25369 (As›l) say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak ayn› tarihte yürürlü¤e girdi.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu kapsam›na giren tüm iﬂyerlerini (muafiyekler için madde 2) kapsayan yönetmeli¤in
amac›; bina ve eklentilerinde bulunmas› gereken asgari sa¤l›k ve güvenlik ﬂartlar›n› belirlemektir.
Yönetmelik ﬂu bölümlerden oluﬂuyor;
• ‹ﬂverenlerin Yükümlülükleri
• ‹lgili Avrupa Birli¤i Mevzuat›, Yürürlük Ve Yürütme
Ek-I: Yönetmeli¤in Yürürlü¤e Girdi¤i Tarihten Sonra
Kurulacak ‹ﬂyerlerinde Uygulanacak Asgari Sa¤l›k ve
Güvenlik Gerekleri
Ek-II: Yönetmeli¤in Yürürlü¤e Girdi¤i Tarihten Önce
Faaliyette Olan ‹ﬂyerlerinde Uygulanacak Asgari
Sa¤l›k ve Güvenlik Gerekleri

Düzeltme
Üyelerimize indirim yapan kuruluﬂlardan

Yönetmelik ﬂu bölümlerden oluﬂuyor;

Ege Sa¤l›k Tesisleri ve

• ‹ﬂverenin ve Çal›ﬂan›n Yükümlülükleri

E¤itim Merkezi A.ﬁ.’nin

• ‹ﬂ Güvenli¤i Uzman›n›n Nitelikleri
• ‹ﬂ Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Çal›ﬂma ﬁartlar›, Görev,
Yetki ve Sorumluluklar› ve Görevlendirilmeleri
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önceki haberler bültenlerinde 462 77 00 olarak
duyurulan telefon numaras›:

463 77 00 olacakt›r.
Düzeltir, özür dileriz.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

"VII. Bilgilendirme, Yönlendirme ve Meslek
Tan›t›m Forumu"na kat›l›yoruz

"Bilgilendirme, Yönlendirme
ve Meslek Tan›t›m Forumu"

13-14 Mart 2004
tarihlerinde ‹zmir Özel Saint Joseph
Frans›z Lisesi organizasyonu ile
Kültürpark'ta gerçekleﬂecek.
Açaca¤›m›z stand ile mimarl›k
mesle¤ini tan›taca¤›z. Bu çal›ﬂmada
bizlerle birlikte olmak isteyen
üyelerimizin katk›lar›n› bekliyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Foto¤raf: Cemal Emden

Gündem

‹zmir Kent Arﬂivi ve Müzesi’ni Gezdik
28 Ocak 2004 tarihinde yaklaﬂ›k 60 üyemizin kat›l›m›yla ‹zmir Büyükﬂehir Beledyesi’nin Türkiye’de bir
ilk olarak gerçekleﬂtirdi¤i ‹zmir Kent Arﬂivi ve Müzesi’ni inceledik.
‹KEMA’n›n kurucular›ndan ‹BﬁB baﬂkanl›k dan›ﬂman› Yrd. Doç. Dr. Fikret Y›lmaz’›n binan›n toplant› salonunda gerçekleﬂtirdi¤i sunuﬂta, ‹kema’n›n kuruluﬂ süreci, hedefleri, yap›s› ve olanaklar› hakk›nda
kat›l›mc›lara bilgi aktar›ld›. Klasik bir müze yap›lanmas›ndan ve sunumundan farkl› olarak “aktif ve
okunur” anlay›ﬂla esnek ve sürekli kendini yenileyen bir yap›da tasarlanan müze, kentimizin önemli
bir eksi¤ini tamaml›yor.
‹zmir ile ilgili yaz›l› ve görsel her kaynaktan tüm belge ve bilgiye ulaﬂmay› ve bilgiiﬂlem-iletiﬂim teknolo-
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Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

jisinin olanaklar›n› kullanarak herkesin kolayca ulaﬂabilece¤i ve kullanabilece¤i olanaklar› sa¤lamay› amaçlayan kurum, bunu gerçekleﬂtirmek için altyap›s›n›
oluﬂturmuﬂ durumda.
‹kema’n›n ilk sergisi “Kent ve Ticaret” temas›n› taﬂ›yor. Sergi, ‹zmir’in ‹.Ö.3000 - 1933 aras›ndaki geliﬂimini ve giderek bir liman ve ticaret kenti haline gelmesini iﬂliyor.
‹kema, kurumsal katk›lar›n yan› s›ra kentlinin elinde
bulunan ‹zmir ile ilgili her türlü belge, foto¤raf ve /veya objeye de ulaﬂmay› hedefliyor. Dileyen ‹zmirliler ellerindekini ba¤›ﬂlayabilece¤i gibi, bunlar› ‹kema’ya bir
süreli¤ine ödünç verip, kay›t ve belgeleme iﬂlemleri tamamland›ktan sonra geri alabiliyorlar.
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi Kent Arﬂivi ve Müzesi
(‹KEMA)
ﬁair Eﬂref Bulvar› No:1/A Çankaya
Tel: (0.232) 441 69 39 Faks: (0.232) 441 30 39
http://www.ikema.org.tr

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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Bas›ndan

Oktay Ekinci – ÇED Köﬂesi Cumhuriyet 18 Ocak 2004 – Pazar

Tarihi ‹tfaiye Binas›, art›k "‹ z m i r

K e n t A r ﬂ i v i ve M ü z e s i

olarak" hizmet verecek…

‹ZM‹R"BELLE⁄‹NE" KAVUﬁTU
Yaklaﬂ›k 2 y›l süren restorasyon ve donan›m çal›ﬂmalar›n›n ard›ndan 10.Ocak.2004 Cuma günü düzenlenen törenle "‹zmir Kent Arﬂivi ve Müzesi" (‹KEMA) olarak hizmet vermeye baﬂlayan tarihi ‹tfaiye Binas›’nday›z…
Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤› dan›ﬂman› Yard. Doç. Dr.
Fikret Y›lmaz, 1922 Eylülündeki o korkunç yang›n›n kentin geniﬂ bölümünü kapsayan "enkaz bölgesi"nin tam ortas›nda, 1930’lardaki yap›m y›llar›na ait foto¤raf›n› göstererek diyor ki; "Cumhuriyet’in kente duyarl›l›¤› bu binay›
yaratt›; ayn› dönemin ekonomik güçlükleri ise büyük
yang›ndan ancak 10 y›l sonra gerçekleﬂtirilebilmesine
neden oldu…"
‹KEMA’n›n di¤er dan›ﬂman› Yard.Doç.Dr.Sabri Yetkin’in
de ‹zmir’de müzecili¤in tarihçesini özetledi¤i konuﬂmas›n›n ard›ndan söz alan ÇEKÜL Baﬂkan› Prof.Dr.Metin Sözen ise bu bilgilendirmelere ﬂunlar› ekliyor: "Y›llarca kentin yanmas›n› önleyen bu binada, bundan sonra da kent
akl›n›n, ortak belle¤in ve tarihsel birikimlerin yak›lmas›
durdurulmuﬂ olacak..."
‹ﬂte bunu sa¤laman›n ne denli ileri bir "ça¤daﬂ uygarl›k
hizmeti" oldu¤unu vurgulamak için de ﬂu benzetmeyi yapmadan edemiyor; "Cumhuriyet’in bu anlamdaki ilk büyük
hizmetlerini Behçet Uz üstlenmiﬂti; ﬂimdi de Ahmet Piriﬂtina’yla sanki ayn› heyecan yeniden yaﬂan›yor…"
"BELED‹YEC‹LER"‹N ESER‹
Yaklaﬂ›k 700 milyar liral›k bir "baﬂlang›ç gideriyle" ger-
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çekleﬂtirilen ‹KEMA’n›n mimari restorasyon projelerini,
Büyükﬂehir Belediyesi’nde kurulan "Tarihsel Çevre Müdürlü¤ü"nün özverili mimarlar›ndan Hülya Yüceer haz›rlad›. Binaya 1950’lerde yap›lan eklerin de kald›r›ld›¤› "restitüsyon" (özgün ﬂekline dönüﬂtürme) çal›ﬂmalar›, Koruma Kurulu ile diyalog içinde ve yasal onaylarla tamamland›.
Hemen tüm imalat ve donan›m iﬂleri de yine öncelikle belediyeye ba¤l› birimler ve çal›ﬂanlar taraf›ndan "elbirli¤iyle" kotar›ld›. Ço¤u eﬂya ve dekorasyon malzemeleri ise
pahal› sipariﬂler yerine "Devlet Malzeme Ofisi" depolar›ndan sat›n al›narak, her yönüyle "yerel kaynaklara dayal›
kamu projesi" örne¤i gerçekleﬂtirildi…
Araﬂt›rmac›lar›n "bilgisayar teknolojisi" ile de kolayl›kla
yararlanabilecekleri ‹KEMA’n›n "yaﬂam boyu dayan›ﬂma
arkadaﬂ›" ise 90 yaﬂ›n› geride b›rakan "‹zmir Milli Kütüphane"si olacak… Çünkü, binan›n bir bölümünde de bu tarihi kütüphaneye ait depolarda saklanan Osmanl› döneminden bugüne bas›n, yay›n ve belge koleksiyonu art›k
herkesin ulaﬂabilece¤i bir konumda bulunacak…
Yine aç›l›ﬂ toplant›s›nda iﬂte bu olanaktan ötürü de çok
mutlu olduklar›n› söyleyen ‹zmir Milli Kütüphane Vakf›
Baﬂkan› Av. Ulvi Tu¤, kenti süsleyen neo-klasik milli kütüphane binas›n›n art›k çekemedi¤i yükünün de al›nm›ﬂ
olmas›na teﬂekkür etti… 10 Ocak’›n ayn› zamanda "‹dareciler Günü" oldu¤unu an›msatan Vali … ise ‹KEMA için

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

ﬂunlar› söylüyordu; "Böyle bir günde baﬂlat›lan bu hizmet, gelece¤in baﬂar›l› idarecilerini de yaratacakt›r.
Çünkü belleksiz yönetim olamaz; olursa da zaten yönetemez…"
DÜNYA ARﬁ‹VLER‹NDEN…
Sadece Ankara ve ‹stanbul’dakilerden de¤il, Venedik,
Marsilya, ‹skenderiye, Londra, Dubrovnik, Floransa, Cenova, Amsterdam, ‹skenderiye gibi uluslararas› kütüphane ve arﬂivlerden de yine ‹zmir’le ilgili 100 binlerce belgenin "takas" ve "kopyalama" yollar›yla derlenerek kurulmas› sürecine geçilen ‹KEMA’da, iki y›l içinde de "internet üzerinden" tüm dünyaya hizmet verilmeye baﬂlanacak..
Yaklaﬂ›k 3600 m2 alandaki 1000 m2’lik 3 katl› binan›n geniﬂ iç avlusunda yer alan "‹zmir Yemekleri Lokantas›"nda
yine ‹zmir ve Ege’den özgün müzik eﬂli¤inde "an›larla buluﬂman›n" keyfi yaﬂanacak…
Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Ahmet Piriﬂtina, bütün bunlar›n "5000 y›ll›k kent olmakla övünebilmenin" de ön koﬂulu oldu¤unu an›msatarak diyor ki; "E¤er geçmiﬂin büyüklü¤üne yak›ﬂ›r bir gelece¤i de güvenceye almaya niyetliysek, binlerce y›ll›k belle¤imize yeniden kavuﬂmak
en de¤erli kayna¤›m›z› oluﬂturacakt›r…"
"OKUNUR MÜZE"…
Dura¤an ve "donuk" bir objeler müzesi yerine, "aktif ve

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

okunur" bir müze olarak kurulan ‹KEMA’da, bunun "ilk
sergisi" ise aç›l›ﬂ günüyle birlikte ‹zmirlileri ve kenti ziyaret edenleri "zaman içinde yolculu¤a" baﬂlatt› bile…
Üç bölümden oluﬂan serginin "sürekli" yaﬂat›lacak olan
bölümünde "‹.Ö.3000’lerden ‹.S.1933’e" ça¤lar boyu
kent tarihi izleniyor… Bu derinlik içinde belli evrelerin ele
al›naca¤› de¤iﬂgen bölümde ise ‹zmir’in bugünkü kimli¤inde de etkin rolü olan ilk serbest ticaret antlaﬂmas›ndan
sonraki "1838-1933" dönemi "kent ve ticaret" yaﬂam›yla yak›ndan tan›ﬂ›l›yor… Yine sürekli olarak "yang›nlar ve
kent"i sergileyecek 3.bölümde ise bu felaketlerin yol açt›¤› y›k›mlar ve yeniden yap›lanmalar›n yaratt›¤› modern ‹zmir’in adeta "küllerinden do¤uﬂu" var…
Tümüyle dijital sistemle de donat›larak herkese aç›k bir
"kent kültürü okulu" iﬂlevi üstlenmeye aday olan ‹KEMA’ya ilk büyük "sivil katk›" ise gazeteci ve bilim insan›
Dr.Orhan Kolo¤lu’ndan geldi… Yaklaﬂ›k 10 bin kitap, gazete ve dergi koleksiyonlar›n› ba¤›ﬂlayan Kolo¤lu, ayr›ca
tüm "aile arﬂivini" de vererek, emektar ‹tfaiye Binas›n›n
"‹zmirlilerin ortak tarih s›rdaﬂ›" olmas›na da ilk katk›y›
yapm›ﬂ oldu.
ﬁimdi s›ra "bütün" ‹zmirlilerde… Ayn› ba¤›ﬂlar yayg›nlaﬂt›kça, ya da aile belgelerinin as›llar› yine kendilerinde kalarak kopyalar›n›n mikro filmlere al›nmas›n› sa¤lad›klar›
zaman, ‹KEMA da sadece kentin de¤il, tüm kentlilerin belle¤i olarak, gelecek kuﬂaklar› da bilgili ve duygulu k›lmaya
do¤ru yelken açacak…

15

Akademi
‹KSEV
Aç›ld›
Akademi ‹KSEV ile ‹zmir, ça¤daﬂ, nitelikli bir müzik ve sahne sanatlar› merkezine kavuﬂtu. Akademi ‹KSEV, ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi, ‹zmir Kültür Sanat ve E¤itim Vakf› ortak çabas›yla hayata geçti.
Müzik ve sahne sanatlar›yla ilgili yaratma – yorum - e¤itim ve araﬂt›rma alanlar›nda yeni bir merkez oluﬂturmak amac›yla kurulan Akademi ‹KSEV, sanatç› ö¤rencilere ve genç sanatç›lara, dünyaca ünlü
sanatç›larla; birlikte yaratacaklar›, yorumlayacaklar›, deneyimleyecekleri, paylaﬂacaklar› yepyeni bir ortam haz›rlayacak.
Akademi ‹KSEV, ‹zmir’in tarihi yap›lar›ndan birini, içinde; yaﬂanan,
üretilen bir mekan olarak yeniden yaﬂama döndürüyor. ‹zmirlilerin
"Eski Sayaç Atölyesi" olarak tan›d›¤› kagir bina 1800 y›llar›n ortalar›nda ‹zmir Atl› Tramvay ‹darehanesi olarak yap›ld›. Daha sonra ESHOT taraf›ndan kullan›lan ve son on y›ld›r boﬂ duran yap›, restore
ettirildi. Tarihi kagir binan›n kullan›m hakk›, ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesinin önerisiyle müzik ve sahne sanatlar› merkezi olarak kullan›lmak üzere, 49 y›ll›¤›na ‹KSEV’e verildi.
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“Design 360”
Mimar Tülin Hadi'nin sundu¤u
ve Esra Güven'in
haz›rlad›¤›,
programda,
dünyadan ve
Türkiye’den
tasar›mc›lar ve
eserleri tan›t›l›yor.

Program, CNN
TÜRK"te Pazartesi
günleri saat:
22.30"da
yay›nlan›yor.

Duyuru...Duyuru...Duyuru...Duyuru...

Mimarlar Odas› Genel Merkezi
Oda'ya kay›tl› tüm üyelere
ÜCRETS‹Z
e-posta hesab› veriyor.
10 MB’l›k alan›
kullanabilece¤iniz
E-Posta adresleri

isimsoyad@mimarlarodasi.org.tr
ﬂeklinde verilecektir.

Mimarlar
Odas›
39. Genel
Kurulu

t

16-17 Nisan 2004

SEÇ‹MLER
18 Nisan 2004

Baﬂvurular›n›z›
ﬁubemizden
yapabilirsiniz.

Mimarlar
17
Odas› ‹zmir ﬁubesi

tarihinde Ankara’da DS‹ salonunda gerçekleﬂecektir.
(Gündem ve toplant› yeri daha sonra duyurulacakt›r.)
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Etkinlik Program›

10 MART

TOPLANTI
Saat: 18.00

Çarﬂamba

12 MART
Cuma

SÖYLEﬁ‹

2004 - 2006 Dönemi Çal›ﬂma Program›
Tasla¤› De¤erlendirme Toplant›s›
Yer: Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Anadolu Tanr›lar›
Konuﬂmac›:

Saat: 17.30-19.30

Fahri Iﬂ›k, Prof. Dr.

Anadolu Bilginleri
Havva Iﬂ›k, Prof. Dr.

Konuﬂmac›:

Yer: Konak Belediyesi Kültür Merkezi
K›br›s ﬁehitleri Caddesi No:12 Alsancak

17 MART

SÖYLEﬁ‹
Saat: 18.30

Çarﬂamba

Bir Mimar ve Uygulamalar›
Konuﬂmac›:

Salih Zeki Pekin
Yer: Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

31 MART
Çarﬂamba

SÖYLEﬁ‹
Saat: 18.30

Bir Mimar ve Uygulamalar›
Konuﬂmac›:

Nafi Çil
Yer: Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

3 N‹SAN

SÖYLEﬁ‹

Konuﬂmac›:

Ken Yeang

Cumartesi

Ayr›nt›l› program duyurulacakt›r.

1- 4 N‹SAN

FUAR

MARBLE 2004

10. Uluslararas› Do¤altaﬂ ve Teknolojileri Fuar›
Fuar. 10.00-19.00 aras› gezilebilir.

Kültürpark Fuar Alan›

Güneydo¤u Asya’daki
mimarl›k uygulamalar›nda s›kl›kla
görülen iklimsel kayg›lar› Merkez’in
mimarl›k gündemine

"Biyo-‹klimsel Mimarl›k"
olarak yerleﬂtiren

Ken Yeang
3 Nisan 2004 de
’

‹zmir’de olacak…
"Sürdürebilirlik", "Ekoloji" ve tropikal mimarl›¤a dair söylemlerini, gökdelen tipolojisi ile ﬂaﬂ›rt›c› biçimde iliﬂkilendiren Ken
Yeang’›n ünü ve çal›ﬂma alanlar›, Güneydo¤u Asya’n›n s›n›rlar›n› çoktan aﬂm›ﬂ durumda.
Yeang, erken dönem konut projelerinden
itibaren geliﬂtirdi¤i, geçirgen bir kabuk örtü alt›nda toplanan, iklimsel veriler ve yönelimin tan›mlad›¤› dinamik kütle biçimleniﬂine yönelik mimari dilini, son y›llarda
gökdelen tipolojisine uygulamakta. Gökdelen tipolojisinin s›n›rlar›n› geniﬂleten
çal›ﬂmalar›nda, yo¤unluk, düﬂey sirkülasyon ve zemin ile kurulan s›n›rl› iliﬂkiyi, düﬂük enerji tüketimi ve biyo-iklimsel veriler
do¤rultusunda yeniden de¤erlendiren
çal›ﬂmalar›, içlerinde UIA Auguste Perret
ödülü de olmak üzere Yeang’a birçok ödül
kazand›rm›ﬂ.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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UIA 2005 ‹stanbul

http://uia2005istanbul.org

XXII. Dünya Mimarl›k Kongresi’nin Bilim Kurulu ‹stanbul’da topland›.
Temmuz 2005'te ‹stanbul’da yap›lacak olan XXII. UIA (Uluslararas›
Mimarlar Birli¤i) Kongresi için haz›rl›klar ivme kazand›. 8-10 Ocak
tarihlerinde toplanan Bilim Komitesi, Türk ve yabanc› üyelerin
kat›l›m›yla gerçekleﬂtirdi¤i ilk ortak toplant›s›nda Kongre
ana konusu ve alt baﬂl›klar›n› kesinleﬂtirdi.

"ﬁEH‹R: Mimarl›klar›n Pazaryeri"
temas›yla toplanacak olan Kongre, mimarl›¤›n küresel gündemine kentlerin perspektifinden bakacak.

UIA 2005 ‹stanbul Haz›rl›klar›
Türkiye Mimarlar Odas›n›n kurucu üyeleri aras›nda yer
ald›¤› UIA, beﬂ k›tada yüzü aﬂk›n ülkedeki mimarl›k
meslek örgütlerinin üye oldu¤u, bir milyondan fazla mimar› temsil eden bir kuruluﬂ. UIA kongrelerinde 1948
y›l›ndan bu yana her 3 y›lda bir toplanarak mimarl›¤›n
evrensel ve yerel sorunlar› tart›ﬂ›ld›; Kongre ard›ndan
toplanan Genel Kurullar›nda mimarl›k mesle¤inin uygulanmas›na yönelik kararlar al›nd›. 2005 ‹stanbul
Kongresinde mercek dünya ﬂehirlerine tutulup daha
güvenli, daha rahat ve güzel kentlerde yaﬂayabilmenin
yollar› tart›ﬂ›lacak.
20

7000 kiﬂinin kat›lmas› beklenen kongrenin organizasyonu Mimarlar Odas› taraf›ndan yürütülüyor. Kongrenin
bilimsel içeri¤ini ve program›n› belirlemek üzere geçti¤imiz y›l›n baﬂ›nda belirlenen Bilim Komitesi, Türkiye’de mimarl›k okullar› ve yap› sektörünün tan›nm›ﬂ
isimleri ile UIA’n›n faal oldu¤u 5 k›tay› temsilen gelen
üyelerden oluﬂuyor. Komitenin evsahibi ülke üyeleri taraf›ndan geliﬂtirilen kongre temas›, 8-10 Ocak tarihlerindeki ortak toplant›da görüﬂülerek kesinlik kazand›.
Kongre, ‘pazaryeri’ kavram›ndan yola ç›karak ço¤ulcu,
çok renkli bir tart›ﬂma ortam› kurmay› hedefliyor. KenMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

UIA 2005 B‹L‹M KOM‹TES‹
ti kullanan ve kentin oluﬂmas›nda pay› olan her kesimin kat›l›m›na olanak verecek düzenlemeler, ‹stanbul’un Kongre Vadisi’nde gerçekleﬂtirilecek. Dört gün
sürecek oturumlarda, kentlerin mimarisi ‘pazar’ kavram›n›n ça¤r›ﬂt›rd›¤› kültürel ve ekonomik boyutlarda irdelenecek. Uygarl›¤›n elle tutulur hali olan ﬂehirlerin inﬂas› ve onar›m› için harcanan kapitalin (ulusal yat›r›mlar›n yar›s›ndan fazlas›) büyüklü¤üne karﬂ›l›k, yarat›c›
düﬂünce ve ekspertizin esirgeniﬂi sonucunda geliﬂen
sa¤l›ks›z, niteliksiz yaﬂam çevrelerimizin gelece¤i tart›ﬂ›lacak. Mimarl›¤›n geçmiﬂten gelece¤e aktar›lan en
kal›c› kültürel yat›r›m oldu¤u bilincinin yerleﬂmesi için
yollar aranacak.
UIA kongreleri kent ve çevre sorunlar›na yönelik uluslararas› örgütlenmeler içinde, Birleﬂmiﬂ Milletler’in Habitat Konferans›ndan sonra en büyük etkinli¤e sahip.
Kongrelere kat›l›m yaklaﬂ›k on günlük bir süre boyunca
hergün ortalama 7.000 kiﬂiyi bulmakta; bu rakam zaman zaman 10.000 kiﬂiyi aﬂ›yor. UIA Kongreleri için
yer seçimi, Olimpiyatlar için oldu¤u gibi, 6 y›l öncesinden, yüzü aﬂk›n ülkeden gelen delegelerin oylar› ile belirleniyor. Türkiye Mimarlar Odas›, bir UIA kongresine
evsahipli¤i yapmay› uzun zamand›r hedefliyordu. 2005
Kongresinin ‹stanbul’a gelmesi 1999 y›l›nda Beijing
Kongresi’nde gerçekleﬂti; ‹stanbul 2005 için yap›lan
seçimi, Floransa (‹talya) ve Nagoya (Japonya) kentleri
ile yar›ﬂarak kazand›. Bu baﬂar›da dönemin Cumhurbaﬂkan› baﬂta olmak üzere, D›ﬂiﬂleri, Kültür ve Turizm
Bakanl›klar›n›n verdi¤i destek ve sa¤lad›klar› olanaklar›n pay› büyük oldu. XXII. UIA Dünya Mimarl›k Kongresi, Türkiye’de Habitat II’den sonra gerçekleﬂtirilecek
en büyük organizasyon olacak.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Suha ÖZKAN,
Kongre Baﬂkan› ve Genel Raportör, Cenevre
Aydan BALAM‹R,
Komite Sekreteri, ODTÜ ö¤retim üyesi, Ankara

Evsahibi Ülke Üyeleri:
Köksal ANADOL,
Yap› Merkezi Baﬂkan›, ‹stanbul
‹lgi Yüce AﬁKUN,
Mimar Sinan Üniversitesi ö¤retim üyesi, ‹stanbul
Harun BATIRBAYG‹L,
Y›ld›z Teknik Üniversitesi ö¤retim üyesi, ‹stanbul
Do¤an HASOL,
Yap› Endüstri Merkezi Baﬂkan›, ‹stanbul
Hasan ﬁENER,
‹TÜ ö¤retim üyesi, ‹stanbul

UIA’n›n 5 bölgesinden üyeler:
François CHASLIN,
Mimarl›k Eleﬂtirmeni, Fransa-Ivry/Seine, Paris
(1. Bölge: Bat› Avrupa)
Shukur ASKAROV,
Özbekistan-Taﬂkent (2. Bölge: Do¤u Avrupa ve Orta
Do¤u)
Sara TOPELSON de GRINBERG,
Meksika-Meksiko (3. Bölge: Amerika)
Budi A. SUKADA,
Endonezya-Jakarta (4. Bölge: Asya ve Okyanusya)
Azdine NEKMOUCHE,
Fas-Kazablanka (5. Bölge: Afrika)

21

Sempozyum
11. Beton Prefabrikasyon Sempozyumu

"Prefabrikasyonda Tasar› Olanaklar›"

20 Kas›m 2004
‹zmir Sanat Salonu – Kültürpark
Sempozyum Takvimi:
30 Mart 2004 Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih
30 Nisan 2004 Bildiri kabulünün bildirilmesi
17 Eylül 2004 Bildirilerin gönderilmesi için son tarih

ﬁubemiz ve Türkiye Prefabrik Birli¤i iﬂbirli¤i ile düzenlenen sempozyum, bir yap› üretim teknolojisi
olarak prefabrikasyonun, gerek taﬂ›y›c› sistem tercihlerinde gerekse di¤er yap› elemanlar›n›n tasar›m
ve uygulanmas›nda geleneksel yöntemlere k›yasla
az kullan›lmas›n›n nedenlerini araﬂt›racakt›r. Sempozyum, prefabrikasyon teknolojilerinin sa¤lad›¤›
olanaklar›n ele al›nd›¤› üreticiler, mimar ve mühendis tasar›mc›lar ve di¤er karar verici gruplar›n birbirlerinde beklentilerini dile getirecekleri bir forum
olarak programlanm›ﬂt›r.
Konular:
•Tasar›m (Modüler Koordinasyon, Toleranslar, Standardizasyon, Esneklek – Estetik, Uygulamalar)
•Üretim Teknikleri
•Araﬂt›rmalar
•Ekonomik Konular
•Çevre ve Kalite
•Yönetmelikler ve Standartlar

Türkiye Prefabrik Birli¤i
Tel: (0-312) 467 62 95
e-posta: prefab@ada.net.tr
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Düzenleyenler:
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
Türkiye Prefabrik Birli¤i

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Kurultay

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›-II Bildirisi
10-11-12 Aral›k 2003 günleri ‹stanbul’da yap›lan Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› II’nin kat›l›mc›lar› ile Dan›ﬂma ve Düzenleme Kurulu üyeleri; mimarl›k ve e¤itime
iliﬂkin Atölyeler Ortak Çal›ﬂma Raporu’nun toplumsal
bellek oluﬂturmak ve kamu yarar›na yönelik eyleme dönüﬂtürmek amac› ile Kurultay sonras› oluﬂturulmas› tasarlanan Ulusal Uzlaﬂ› (Mutabakat) Metni’nin altyap›s›
için Kurultay Bildirisi ile birlikte, yurt ve dünya kamuoyuna duyurulmas›na, baﬂta YÖK, ilgili bakanl›klar ve
STK’lar› olmak üzere ulusal ölçekteki tüm kiﬂi ve kurumlar ile UIA ve ACE’nin ilgili kiﬂi ve organlar›na iletilmesine, bildiri hedefleri do¤rultusunda çaba sarf edilmesine onay ve karar vermiﬂlerdir.
Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›-II, ülkemiz ‘mimarl›k e¤itimi ile uygulamalar›’ sürecindeki olumsuzluklar›n düzeltilmesi, yetersizliklerin giderilmesinin gerekli oldu¤u
gerçe¤i ve tespitinden hareketle; bu konudaki varolan
koﬂullar ve ortam›n da haz›r olmas›ndan yola ç›karak,
süregelen durumu de¤iﬂtirmek ve daha iyi bir mimarl›k
amac›na yönelik olarak ilgili kurum, kuruluﬂ ve aktörler
aras›nda uzlaﬂ› sa¤lanarak, eylem birli¤i ve irade oluﬂturma çabas› için ulusal ölçekteki tüm mimarl›k toplulu¤u, demokratik ve paylaﬂ›mc› platformlarda bir araya
gelerek bu amaç için örgütlenmiﬂtir.
Kurultay II, birincisinden farkl› ama onun aç›l›mlar› ve
birikimleri üzerine kurgulanarak, belirlenmiﬂ sorun
alanlar› ve konu baﬂl›klar›na göre atölye çal›ﬂmalar›,
seminer, panel, forum, yuvarlak masa toplant›lar› (çal›ﬂtay) ile bir süreç olarak programlanm›ﬂ, bununla ba¤Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

lant›l› olarak da delege esasl› bir kat›l›m örgütlenmesine gidilerek sürecin bütün çal›ﬂmalar› ve ara ürünleri,
elektronik ortamda ilgililer ve ilgilenenlerle katk› paylaﬂ›m›na gidilmiﬂtir. Bu çerçevede; Kurultay Dan›ﬂma Kurulu’nun yönlendirmesi ve koordinasyonunda, ‘Mimarl›k Lisans ve Lisansüstü E¤itimi’, ‘E¤itimde Kalitenin
Yükseltilmesi ve Eﬂkredilenme (Akreditasyon)’, ‘Meslek Prati¤i (Stajlar) ve Meslek Deneyiminin Kazand›r›lmas›’, ‘Sürekli Mesleki Geliﬂim’, ‘GATS ve AB Sürecinde Meslek Prati¤i’ gibi konu baﬂl›klar›nda yürütülen
‘Nas›l Bir E¤itim, Nas›l Bir Mimarl›k ve Nas›l Bir Gelecek?’ temal› atölye çal›ﬂmalar›n›n tart›ﬂma tutanaklar›
ve ‘Sonuç Raporlar›’ ile Kurultay’da ele al›nan ‘Ortak
Çal›ﬂma Raporu’ çerçevesinde, Kurultay kat›l›mc›lar›n›n
tavr›, iradesi ve karar› olarak;
• Mimarl›k mesle¤i için e¤itilecek adaylar›n, mimarl›k
altyap›s› ve kültürünü ortaö¤retim kurumlar›nda kazanm›ﬂ, istekli ve altyap›s› haz›r ö¤renciler aras›ndan
seçilmesinin, meslek kalitesinin yükseltilmesi için
öncelikli olarak temel bir yaklaﬂ›m olaca¤›, bu ba¤lamda:
- Yüksekö¤retim kurumlar›na ö¤renci seçen ve yerleﬂtiren Ö¤renci Seçme S›nav› (ÖSS), genelde ahlakl› ve güvenilir bir sistem olmas›na karﬂ›n, bilgiyi ölçme yerine
adaylar› s›ralayan bir düzende kurgulanmas› nedeniyle
mimarl›k için do¤ru aday seçimi yapamad›¤›n›, bunun
yerine ilk aﬂamada lise mezunlar› için ÖSS sisteminde
mimar adaylar›na ayr› bir soru paketçi¤i haz›rlanarak,
ö¤renci seçiminin buna göre yap›lmas› ve adaylar›n be23

lirli yeteneklerinin test edilmesinin yan›nda, özellikle
mimarl›¤a istekli olma kriterinin aranmas›n›n son derece önemli ve yararl› olaca¤›,
- Mimarl›k e¤itimi verem kurumlarda, ortaö¤retimdeki
sadece yabanc› dil eksikli¤ini gidermek için, bir y›l süre ile ‘yabanc› dil haz›rl›k’ s›n›flar›n›n aç›lm›ﬂ olmas›n›n
mimarl›k e¤itimine do¤rudan bir katk› sa¤lamad›¤›n› ve
bu sürenin mimarl›k haz›rl›k e¤itimi olarak da programlanmas›,
• Ülkemizde altyap›s› tamamlanmam›ﬂ ve mimarl›k
için gerekli koﬂullar› sa¤lamayan yeni mimarl›k okullar›n›n kesinlikle aç›lmamas› ve en az beﬂ y›l süre ile
mimarl›k lisans e¤itimi ö¤renci kontenjanlar›n›n art›r›lmamas›,
• Ülkemizdeki mimarl›k e¤itiminin ülke için daha verimli, yararl› ve çevreye duyarl› hale getirilmesi, teknolojik aç›dan aﬂama yapm›ﬂ, e¤itimde ça¤› yakalam›ﬂ, ülkelerin düzeyine ç›kar›labilmesi ve akran olabilmesinin sa¤lanmas› amac›na yönelik olarak, mevcut
lisans e¤itim süresi olan 4 y›l›n, meslek yetkisini kullanmak için yetersiz oldu¤unu, bu ba¤lamda ulusal ölçekte sürdürülen mimarl›k e¤itiminin öncelikle süre
aç›s›ndan ülke gerçekleri ile de örtüﬂecek biçimde yeniden düzenlenmesinin zorunlu oldu¤u, bu ba¤lamda:
- YÖK yasas›n›n de¤iﬂtirilmek üzere ele al›nd›¤› bu süreçte; yüksekö¤retim kurumlar›n›n hiçbir organa ba¤l›
olmadan bilimsel, yönetimsel ve mali yönden özgür ve
özerk davranabilece¤i bir olana¤›n getirilmesi konusunda gerekli çaba ve giriﬂimlerin sürdürülmesi gere¤inin
yan›nda, özellikle mimarl›k e¤itimi veren kurumlar›n
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kimlikleri korunarak, gelen ö¤renci profili ile meslek
e¤itmenlerinin niteliklerine göre, ö¤retim planlar›n› özgür ve özgün biçimde yaparak, e¤itimin kalitesini belirlenen hedeflere do¤ru sürekli geliﬂtirecek biçimde, ulusal ve evrensel ölçekte kurumlar aras› rekabete aç›k
bir e¤itim yapabilmeleri, e¤itimde standart, kapal› ve
tek düze olma yerine, geliﬂme ve kurumlar aras› ‘tan›ma’ya ve akran (eﬂde¤er) olmaya aç›k, izlenebilir ve
model oluﬂturabilecek bir çeﬂitlilik gösterebilmeleri,
ancak;
- E¤itimde özgürlük, özgünlük ve çeﬂitlilik yan›nda, ulusal, evrensel ölçekte kurumlar aras› iliﬂkilerin iﬂlerli¤i
ba¤lam›nda, ö¤retim planlar›ndaki ‘zorunlu ve seçme
dersler’, ba¤›ms›z ‘stüdyo çal›ﬂmalar›’, bir derse ba¤l›
olarak yap›lan ‘uygulama-seminerler’ ve ‘sosyal-kültürel içerikli dersler’in oranlar› ile ‘toplam kredileri’nin
eﬂitli¤ine özen gösterecek biçimde, e¤itim kurumlar›nda lisans+lisansüstü e¤itiminin (özellikle tezsiz yüksek
lisans programlar›) bir bütünsellik içinde yeniden ele
al›nmas› gerekti¤i,
- Mevcut sistemde, ‘üniversitelerde güncelli¤ini yitirmiﬂ’ ve ülke gerçekleri ile örtüﬂmeyen yüksek lisans
programlar›n›n kapat›lmas›, lisans e¤itiminde kalitenin
önemli ölçüde düﬂmesine neden olan yanl›ﬂl›¤a, lisansüstü e¤itimde de düﬂmemek için, altyap›s› olmayan
e¤itim kurumlar›nda, "yüksek lisans ve doktora e¤itimi" aç›lmas›n›n önlenmesi, ülke kaynaklar›n›n do¤ru ve
verimli kullan›m› aç›s›ndan, zorunlu olmad›kça (çok
özel alanlar ve araﬂt›rma projeleri hariç), mimarl›k alan›nda yüksek lisans ve doktora e¤itimi için yurtd›ﬂ›na
gidiﬂlerin önlenmesi,
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

• Meslek prati¤i ve stajlar için, kurumlar aras› (üniversiteler, YÖK, ilgili bakanl›klar, meslek odalar› ve
belediyeler) eﬂgüdüm, nitelik ve denetim konular›nda,
e¤itimdeki kuramsal bilgilerle de örtüﬂen bir meslek
prati¤i modelinin ivedilikle kurulabilmesi ve meﬂruiyete dayal› olarak kurumsallaﬂabilmesi aç›s›ndan, meslek örgütü içinde sürekli bir staj komitesinin üniversitelerdeki komisyonlarla da eﬂgüdüm sa¤layacak biçimde iliﬂki kurarak ivedilikle çal›ﬂmaya baﬂlamas› ve
Mimarlar Odas›’nda yeni bir kay›t ve izleme sistemini
oluﬂturan yap›lanman›n zorunlu oldu¤u,
- Meslek Odas› içinde yap›lanacak olan ‘Ulusal Staj Komitesi’nin, ilgili tüm kurum ve kuruluﬂlar ile serbest çal›ﬂan profesyoneller aras›nda eﬂgüdüm oluﬂturmas› ve
meslek adaylar› için bir ‘Bilgi Bankas›’ ve ‘Arﬂiv’ düzeni kurulmas›n›,
- E¤itim süresinde yap›lan meslek prati¤inin, kuramsal derslere koﬂut olarak, e¤itimin birinci y›l› sonundan baﬂlayacak biçimde sürdürülmesi ve diploma sonras› ö¤retim kurumlar› içinde ya da d›ﬂ›ndaki deneyimli ve yetkin meslek elemanlar› yan›nda yap›lmas› öngörülen meslek prati¤i süreci ile bütünsellik içinde
kurgulanmas›n›n ‘meslek deneyiminin kazand›r›lmas›
ve yetkinlik’ için son derece önemli oldu¤u,
- E¤itim sürecindeki stajlar›n devam› ve tamamlay›c›s›
anlam›nda görülen ve meslekte yetki kullanabilmenin
kabul ve kay›t koﬂulu olmas› gereken zorunlu meslek
prati¤inin, e¤itim süresinde yap›lan stajlarla birlikte
toplam 2 y›ll›k süreci içermesini, meslek adaylar›n›n bu
sürede -ucuz iﬂgücü biçiminde istismar edilmemesi
için- öncelikle bir sigorta havuzu sistemi oluﬂturularak
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iﬂ güvencelerinin sa¤lanmas› ve sistemin içselleﬂtirilmesinde, kazan›lm›ﬂ haklar›n da özenle korunmas› gerekti¤i,
• Meslek örgütünün; öncelikle, mesle¤in uygulanmas› için gerekli koﬂullar› sa¤lamayan meslek elemanlar›na yol göstererek, baﬂta üniversitelerde olmak üzere, di¤er kurum ve kuruluﬂlarca düzenlenen sempozyum, panel, konferans, çal›ﬂtay (workshop) gibi etkinliklerde ele al›nan sertifikaya dayal› e¤itim programlar›n›, mimarl›k çal›ﬂma ve uzmanl›k alanlar›na göre seçerek, bu yönde yetiﬂmelerine yard›mc› olmas›n› ve
"yetkin-yeterli" olana meslek uygulama yetkisi verecek biçimde, mimarl›k uygulama alan›nda buna göre,
sorumluluk yüklenmelerini sa¤lamas›n›, bu anlamda
kesintisiz ve sürdürülebilir bir meslek içi e¤itimin kurumsallaﬂabilmesi için de, üyeleri belirli sürelerle de¤iﬂen ve kendi içinde somut kriterlere göre çal›ﬂan bir
Sürekli Mesleki Geliﬂim Komitesi (SMGK)’nin kurulmas› ve meslek içi e¤itimin ülke ölçe¤inde yayg›nlaﬂt›r›lmas› için meslek örgütü içinde Sürekli Mesleki
Geliﬂim Modeli (SMGM) biçiminde yap›lanmas›,
• Sürekli Mesleki Geliﬂim Modeli’nin kurumsallaﬂmas›
ve sürdürülebilir olmas› için, Sürekli Mesleki Geliﬂim
Merkezi (SMGM)’nin ivedilikle kurulmas› gerekti¤i ve
hedefinin de yaln›zca meslek örgütünün çal›ﬂma alanlar›ndan biri biçiminde de¤il, temelde bir dönüﬂüm alan› olarak yap›lanmas› ve temel stratejisinin de tasar›müretim-kullan›m süreçleri ile bütünleﬂtirilmiﬂ mimarl›k
eylemi ve formasyonunun, hem mimarl›k e¤itimi süreçleri ile hem de kullan›c›lar ve toplumsal ihtiyaçlarla yo¤un bir etkileﬂim içine girebilmesi, bu etkileﬂim çerçe25

vesinde, özellikle do¤al afetler ile do¤al ve kültürel miras› veri kabul ederek, kentsel iyileﬂtirme ile mevcut yap› stokunun yeniden kullan›m›, kentsel fiziki yap›yla birlikte sosyal ve kültürel yap›n›n da iyileﬂtirilmesi amac›na yönelik yeniden yap›lanma biçiminde örgütlenmesi,
• SMGM içinde yap›lanacak olan Sürekli Mesleki Geliﬂim Komitesi’nin mimarlara, diploma sonras› ve meslek yaﬂamlar› boyunca kesintisiz olarak örgün programlarda e¤itim olana¤› sa¤lamas› yan›nda; meslek
içi e¤itimin, ülke ölçe¤inde uzaktan eriﬂim olanaklar›
ile de eﬂde¤er bir yararlanmaya dönüﬂtürülmesini, bilgiye kolay eriﬂimin kurulacak altyap› a¤› sistemiyle,
örgün e¤itimdeki kalitenin de yükselmesine ve özellikle toplumun mimarl›k kültürünün geliﬂmesine do¤rudan katk› sa¤layabilecek nitelikte görüldü¤ü,

yece¤i için, ulusal sistemin bu ba¤lamda kurgulanmas›n›n yararl› olaca¤› ve oluﬂturulacak yeni sistemin, mimar adaylar›na, bilgi ve becerinin nas›l kazand›r›laca¤›
ile biçiminin üniversite organlar›n›n sorumlulu¤una b›rak›larak belirlenen kriterler ve hedefler do¤rultusunda
kurumlar›n olabildi¤ince özgür ve çeﬂitlilik gösterebilmesinin önemli görüldü¤ü ancak, Ulusal Akreditasyon
Komitesi’nin oluﬂturdu¤u çerçevedeki kriterlere de uyumunun kaç›n›lmaz ve gerekli oldu¤u,
• Bu görüﬂler ba¤lam›nda, kurumlar›n özgür irade ve
hedeflerini gözleme dayal› ‘akran de¤erlendirmesi’ eﬂkredilenme, tan›ma-onay verme olarak tan›mlanan ve
toplam kalite güvencesi amac› için yap›lanacak olan
Ulusal Akreditasyon Sisteminin;
- Somut ve ölçülebilen kriterler (ölçütler) içermesi,

• Kurumlar aras› evrensel eﬂde¤erlik, tan›ma ve akran
olma ba¤lam›nda; Türkiye’de de ülke gerçeklerine uygun, evrensel kriterlerle örtüﬂen, bir ulusal akreditasyon sistemi ivedilikle oluﬂturulmal› ve öncelikle sonuç
ürün olan mezun mimarlar› de¤erlendiren bir anlay›ﬂ yerine, e¤itim kurumlar›n›n ö¤retim ve akademik performanslar› belirli aral›klarla, süreci izleyen bir anlay›ﬂla,
ölçülerek, sonuçlar›n kamuya ve ilgili kurumlara duyurulmas›n›, bu yap›l›rken de:
- Üniversitelerin kurumsal kimli¤i özenle korunarak,
tekdüze ve bir standart dayatmas› getirilmeden, kurumlar›n kendi hedeflerini esneklik ve uyum içinde, iﬂbirli¤i ve yar›ﬂma ortam› yaratarak, özellikle e¤itimde
toplam kalitenin yükseltilmesi amac›na dönük olarak
kurumsallaﬂt›r›lmas›n›,
- Sertifikas› olmayan bir akreditasyon sisteminin verimli ve yararl› olmayaca¤› gibi, kalitesi denetlenemeyen
bir e¤itim sisteminin de ça¤daﬂ bir geliﬂme göstereme26

- Kat›l›mc› bir anlay›ﬂ ile, meslek örgütü içinde (üniversite, tüm kurumlar, mezunlar) bu konuda uzlaﬂ› (konsensüs) sa¤lamas›,
- Ürünü de¤erlendirme (mezunlar› test etme) yerine, süreci izleyen ve denetleyen (kurumlar›n performans›n›
ölçen) bir anlay›ﬂla ele al›nmas›,
- D›ﬂlayan de¤il, geliﬂmeye ve yenilenmeye aç›k, kapsayan bir amaç taﬂ›yan, kiﬂilere ve kurumlara yol gösterici bir yap›da ve yar›ﬂmaya (rekabete) aç›k, adil, eﬂde¤er olmas›,
- Ulusal gerçeklere uygunlu¤unun yan›nda, uluslararas›
kural ve standartlarla da örtüﬂmesi, inand›r›c› ve güven
vermesi,
- Mimarl›k alan›nda, ülke ve toplum yarar› ile etik de¤erlere yönelik ve özellikle toplam kaliteyi yükseltecek yaklaﬂ›mlar getirmesi,
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• AB ve GATS sürecinde meslek prati¤i ba¤lam›nda;
meslek örgütü içinde, bugün ve yak›n gelecekte mimarl›¤›m›z›, toplumun hizmetine sunma konusunda,
yurt içinde ve d›ﬂ›nda, verece¤imiz mücadelenin a¤›rl›kl› olarak sürdürülece¤i, bu çabay› uluslararas› platformlara da taﬂ›yarak benzer ülkelerle sa¤layaca¤›m›z dayan›ﬂman›n mimarl›¤›m›za ve toplumumuza
önemli katk›lar› olaca¤›, uluslararas› kuruluﬂlar bünyesinde geliﬂtirilen ve yayg›nlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lan
meslek standartlar›n› yükseltici belgelerin, bu mücadelede bizler için yol gösterici olmaya devam edece¤i ve uluslararas› piyasay› kollama görevimizin bu mücadelenin bir parças› olarak önemini sürekli koruyaca¤›,
gibi konularda GÖRÜﬁ B‹RL‹⁄‹ ve UZLAﬁI sa¤lanm›ﬂt›r.
Yukar›da belirtilen uzlaﬂ› metni ba¤lam›nda, Kurultay
kat›l›mc›lar›;
1. Özellikle mimarl›k uygulamalar›nda yetki kullan›m›
ve sorumluluk yüklenme anlam›nda, meslek ve toplum
ad›na ülke gerçekleriyle örtüﬂen, evrensel ölçütlerle de
uyum içinde sürekli, sürdürülebilir bir yap›lanma içine
girilmesinin günümüz koﬂullar›nda zorunlu ve gerekli oldu¤una,
2. Bu süreçteki baﬂar›n›n e¤itim ve ö¤retimin iyileﬂtirilmesinden baﬂlayarak, her ölçekte öz denetime dayal›
yatay ve düﬂey iliﬂkilerle toplam kalitenin yakalanmas›na iliﬂkin, do¤ru bir ulusal mimarl›k politikas› üzerinde
uzlaﬂma sa¤lanmas› ve bu politikan›n, yasal bir güvenceye kavuﬂturulmas› ile gerçekleﬂebilece¤ine,
3. Bu nedenle, baﬂta e¤itim kurumlar› (üniversiteler) olmak üzere, mimarl›kla ilgili tüm kurum ve kuruluﬂlar›n,
belirlenen eylem plan›na göre, iliﬂkileri sa¤l›kl› kurulMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

muﬂ SMGM ve yeniden yap›lanma modeli içinde yer almas›n› ve di¤er meslek kuruluﬂlar›yla da iliﬂkilerin özellikle yetki ve sorumluluklar ba¤lam›nda- yeniden ve
daha sa¤l›kl› bir iﬂlerli¤e kavuﬂturulmas›n›n yaﬂamsal
önemde oldu¤unu,
4. Kurultay Bildirisi’nin bir ‘sonuç ve son’ gibi alg›lanmamas›n›, bu konuda ilk ve tek olan bir Ulusal Uzlaﬂ›
(mutabakat) Metni olarak stratejik bir eyleme yönelim
için önemli bir ‘baﬂlang›ç’ biçiminde görülmesini ve bu
do¤rultuda ele al›nmas›n›,
5. Düzenleme Komitesi ile kat›l›mc›lar›n görüﬂ ve iradeleri do¤rultusunda oluﬂan ‘Kurultay Bildirisi’nin, ulusal
uzlaﬂ› metni biçiminde tüm mimarl›k toplulu¤unun karar› olarak ulusal iradeye dönüﬂebilmesi için, Mimarlar
Odas›’nca gerekli çal›ﬂma ve çaban›n sürdürülmesini,
ancak üzerinde uzlaﬂma sa¤lanan ve örgüt yap›s› içinde meﬂruiyeti bulunan konular›n Mimarlar Odas› yetkili
kurullar›nda görüﬂülüp karara ba¤land›ktan sonra ivedilikle meslek yaﬂam›na geçirilmesinin do¤ru ve yararl›
olaca¤›n›,
düﬂünmekte ve meslek toplulu¤u içinde yer alan tüm
paydaﬂlar›n, ‘mimarl›kta toplam kalite güvencesi’ oluﬂturma amac›na yönelik olarak ulusal ölçekte, evrensel
ba¤lar› daha da güçlendirilmiﬂ biçimde, sürdürülebilir
ve sürekli mesleki geliﬂim modeli içinde ivedilikle
yeniden yap›lanmas› ve örgütlenmesinin, Anayasa’n›n
135. maddesi ile de örtüﬂmesi nedeniyle ‘toplumun
sa¤l›¤›, esenli¤i, güvenli¤i ve refah›’ için kaç›n›lmaz bir
zorunluluk oldu¤unu öngörmektedir.
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Mimarl›k ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin
Hesab›nda Kullan›lacak 2004 Y›l› Yap›
Yaklaﬂ›k Birim Maliyetleri Hakk›nda Tebli¤
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan
Resmi Gazete Tarihi
Resmi Gazete Say›s›

: 12.02.2004 Perﬂembe
: 25371 (As›l)

16.07.1985 tarihli ve 85/9707 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e giren "Mimarl›k ve Mühendislik Hizmetleri
ﬁartnamesi"nin 3.2 maddesi gere¤ince mimarl›k ve mühendislik hizmet bedellerinin hesab›nda kullan›lacak 2004 y›l›
Yap› Yaklaﬂ›k Birim Maliyetleri, yap›n›n mimarl›k hizmetlerine esas olan s›n›f› dikkate al›narak inﬂaat genel giderleri ile
yüklenici kar› dahil belirlenerek aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.
Yap›n›n Mimarl›k Hizmetlerine
Esas
Olan S›n›f›

Yap›n›n Birim
Maliyeti
(BM)TL./m2.

I. S›n›f Yap›lar
A Grubu Yap›lar
46,000,000.• 3 m yüksekli¤e kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarlar›
• Su depolar›
• Basit kümes ve tar›m yap›lar›
• Mevcut yap›lar aras› ba¤lant›-geçiﬂ yollar›
• Baraka veya geçici kullan›m› olan küçük yap›lar
• Yard›mc› yap›lar (müﬂtemilat)
• Gölgelikler-çardaklar
• Üstü kapal› yanlar› aç›k teneffüs, oyun gösteri alanlar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
B Grubu Yap›lar
• Basit padok, büyük ve küçük baﬂ hayvan a¤›llar›
• ‹ﬂyeri depolar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
II. S›n›f Yap›lar
A Grubu Yap›lar
• Kuleler, ayakl› su depolar›
• Palplanj ve ankrajl› perde ve istinat duvarlar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
B Grubu Yap›lar
• Garaj yap›lar›
• Seralar
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80,000,000.-

127,000,000.-

173,000,000.-

Kay›khane
Basit atölyeler
Pnömatik ve ﬂiﬂirme yap›lar
Hangar yap›lar›
Tek katl› dükkan ve ofisler
Mescit
Semt sahalar›
Tar›msal endüstri yap›lar› (Tek katl› prefabrike
Fabrika, binalar›, tesisat a¤›rl›kl› a¤›llar, tah›l ve
Patates depolar›, fidan yetiﬂtirme ve bekletme
Tesisleri v.b.)
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
•
•
•
•
•
•
•
•

III. S›n›f Yap›lar
A Grubu Yap›lar
283,000,000.• Çiftlik binalar› ve depolar›
• Otel ve moteller (1 ve 2 y›ld›zl› oteller, 2. s›n›f moteller)
• Gençlik merkezleri
• Okul ve mahalle ölçe¤i spor tesisleri (temel e¤itim okullar›n›n veya iﬂletme ve tesislerin spor salonlar›, jimnastik salonlar›, semt salonlar› vb.)
• Hobi ve oyun salonlar›
• Ticari bürolar (Üç kata kadar asansörsüz ve/veya kalorifersiz büro
ve dükkanlar)
• Al›ﬂveriﬂ merkezleri
• Bas›mevleri, matbaalar
• Arﬂiv ve depolar
• So¤uk hava depolar›
• Konutlar (Dört kata kadar asansörsüz ve/veya kalorifersiz konutlar)
• Manej sahalar›
• Tatil köyleri, kampingler v.b.
• Metal iﬂleri atölyeleri, dökümhaneler
• Semt pazarlar›, küçük ve büyük hal binalar›
• Küçük sanayi siteleri (Atölye, ticarethane, depo)
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
B Grubu Yap›lar
322,000,000.• Entegre tar›m ve endüstri yap›lar›
• ‹dari binalar (‹lçe tipi hükümet konaklar›, vergi daireleri,
• Belediyeler ve çeﬂitli amaçl› kamu binalar›)
• Lokanta,kafeterya ve yemekhaneler
• Temel e¤itim okullar›
• Küçük kitapl›k ve benzeri kültür tesisleri
• Jandarma ve emniyet binalar›
• Sa¤l›k tesisleri (sa¤l›k ocaklar›, kamu sa¤l›k dispanserleri, sa¤l›k
evleri, sa¤l›k merkezleri v.b.)
• Semt postaneleri
• Ticari bürolar (asansörlü ve/veya kaloriferli)
• Halk evleri
• Yurtlar
• Katl› garajlar
• Mezbahalar
• 150 kiﬂiye kadar cezaevleri
• Fuarlar
• Sergi salonlar›
• Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)
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•
•
•
•
•
•
•

Marinalar
Yat bak›m ve onar›m atölyeleri, çekek yerleri
Jeoloji, botanik ve tema parklar›
Gece kulübü, diskotekler
‹tfaiye kurtarma istasyonlar›
Benzin istasyonlar›
ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

IV.S›n›f Yap›lar
A Grubu Yap›lar
364,000,000.• Özelli¤i olan büyük okul yap›lar› (spor salonu,konferans salonu v.b.
ek tesisleri olan e¤itim yap›lar›)
• Poliklinikler ve benzeri sa¤l›k yap›lar› (hastahaneler hariç)
• Liman binalar›
• ‹l tipi hükümet konaklar› ve büyük idari binalar ve büyükﬂehir bele
diye binalar›
• Misafirhaneler
• 150 kiﬂiyi geçen cezaevleri
• Hamam ve banyolar
• ‹badethaneler (Dini yap›lar)
• Organize sanayi bölgeleri (çevre düzenlemesi gerektiren nitelikli sanayi tesisleri)
• Fabrika ve imalathaneler
• Aqua parklar
• Müstakil spor köyleri (Olimpik yüzme havuzlar›, spor salonlar› ve
statlar)
• Villalar, teras evleri ve da¤ evleri, kaymakam evi kaloriferli müstakil
yönetici evleri
• Büyük çiftlik yap›lar›
• Lüks konutlar (çevre düzenlemesi gerektiren siteler veya müstakil
konutlar)
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
B Grubu Yap›lar
402,000,000.• Kapl›ca ve ﬂifa evleri
• Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
• Yaﬂl›lar huzur evi kreﬂ ve gündüz bak›m evleri
• ‹ﬂ hanlar›
• Laboratuvarlar
• Metro istasyonlar›
• Stadyum ve spor salonlar›
• Yüksek okullar ve e¤itim enstitüleri
• Araﬂt›rma binalar›
• Büyük ma¤azalar
• Büyük postaneler (merkez postaneleri)
• Otobüs terminalleri
• Sat›ﬂ ve sergi binalar› (showroomlar)
• E¤itim ve e¤lence amaçl› yap›lar (çok amaçl› spor salonlar›, toplant›
e¤lence ve dü¤ün amaçl›)
• Büyük al›ﬂveriﬂ merkezleri
• Banka binalar›.
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
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C Grubu Yap›lar
483,000,000.• Otel ve moteller (3 ve 4 y›ld›zl› oteller ile 1. s›n›f moteller)
• Hastaneler (250 yata¤a kadar)
• Büyük kütüphaneler ve kültür yap›lar›
• Arﬂiv binalar›
• Normal radyo ve televizyon binalar›
• Kapal› yüzme havuzlar›
• Büyük yurtlar (Yüksek ö¤renim yurtlar›)
• Büyük adliye saraylar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar
V.S›n›f Yap›lar
A Grubu Yap›lar
599,000,000.• Radyo-TV istasyonlar›
• Özelli¤i olan askeri yap›lar
• Hastaneler (250 yata¤›n üstündeki hastahaneler ve özelli¤i olan ihtisas hastahaneleri)
• Büyükelçilik yap›lar›, vali konaklar› ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar
• Bakanl›k binas›
• Borsa binalar›
• Üniversite kampüsleri
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
B Grubu Yap›lar
725,000,000.• Kongre merkezleri
• Al›ﬂveriﬂ kompleksleri (‹çerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market v.b. bulunan)
• Müze, sergi, kütüphane kompleksleri
• Olimpik spor tesisleri-hipodromlar
• Bilgi iﬂlem merkezi
• Bilimsel araﬂt›rma binalar›
• Havalanlar›.
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
C Grubu Yap›lar
828,000,000.• Üst donan›ml› kompleks oteller ve tatil köyleri (5 y›ld›zl›)
• Ordu evleri
• Büyük radyo ve televizyon binalar›
• Özelli¤i olan s›¤›naklar
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
D Grubu Yap›lar
989,000,000.• Opera, tiyatro, bale yap›lar› ve konser salonlar› ve kompleksleri
• Restore edilecek yap›lar ve Tarihi ve eski eserler niteli¤inde olup
y›k›larak orijinaline uygun olarak yeniden yap›lan yap›lar.
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.
Aç›klamalar:
1)Benzer yap›lar, ilgili gruptaki yap›lara k›yasen uygulay›c› kurum ve
kuruluﬂlarca belirlenecektir. 2) Tebli¤in revizyonu çal›ﬂmalar›nda s›n›f›
veya grubu de¤iﬂtirilen yap›lar için, 2004 y›l›ndan önceki tebli¤lere
göre yap› s›n›f› ve grubu belirlenerek baﬂlat›lm›ﬂ ve devam eden iﬂlerde, sözkonusu tebli¤lerdeki yap› s›n›f› ve grubu de¤iﬂtirilmeksizin
2004 y›l› tebli¤inde karﬂ›l›¤› olan yap› s›n›f ve grubuna iliﬂkin tutar
esas al›nmak suretiyle hesap yap›lacakt›r.
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Tebli¤ler
YAPI, TES‹S VE ONARIM ‹ﬁLER‹
‹HALELER‹NDE KULLANILAN
MÜTEAHH‹TL‹K KARNELER‹ VE ‹ﬁ
B‹T‹RME BELGELER‹N‹N 2004 YILINA
A‹T DE⁄ERLEND‹RME KATSAYILARI
HAKKINDA TEBL‹⁄
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
Resmi Gazete Tarihi
: 12.02.2004 Perﬂembe
Resmi Gazete Say›s›
: 25371 (As›l)
28/3/1981 tarih ve 17293 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanan "Yap›, Tesis ve Onar›m ‹ﬂleri ‹halelerine
Kat›lma Yönetmeli¤i" uyar›nca, ihalelere iﬂtirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerlili¤i sona ermemiﬂ müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluﬂlarca, aﬂa¤›da belirtildi¤i ﬂekilde ve grubu ayn› kalmak
ﬂart›yla art›r›larak kabul edilecektir.
1/1/2004 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri
ve ‹ﬂ Bitirme Belgeleri için geçerli katsay›lar aﬂa¤›da
belirtilmiﬂtir.
A) Tespit olunan bu katsay›lar 1/1/2005 tarihine kadar uygulanacakt›r.
B) 1/3/1981-28/2/1982 aras›ndaki tarihleri taﬂ›yan
(Bu tarihler dahil) ve geçerlili¤ini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktar›, grubu ayn› kalmak ﬂart›yla; 13.795.34 ile çarp›lacakt›r.
C) 1/3/1982-31/12/1982 aras›ndaki tarihleri taﬂ›yan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktar›,
grubu ayn› kalmak ﬂart›yla; 11.470.57 ile çarp›lacakt›r.
D) Kuruluﬂlarca iﬂ bitirme belgelerinin ve müteahhitlik
karnelerinin de¤erlendirilebilmesi için 01/01/2004
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aﬂa¤›da tespit
olunan katsay›lar uygulanacakt›r.
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Y›llar:
Katsay›lar:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1953 ve daha önceki y›llar..............................
979.579.31
1954 ............................................................
883.586.15
1955 ............................................................
782.532.16
1956 ............................................................
641.101.50
1957 ............................................................
560.845.38
1958 ............................................................
513.017.84
1959-1966 ...................................................
435.792.93
1967 ............................................................
395.367.64
1968 ............................................................
362.924.77
1969 ............................................................
345.719.77
1970 ............................................................
322.651.12
1971 ............................................................
290.286.16
1972 ............................................................
246.018.18
1973 ............................................................
217.628.92
1974 ............................................................
161.525.22
1975 ............................................................
128.807.27
1976 ............................................................
109.865.30
1977 ............................................................
80.587.37
1978 ............................................................
57.627.17
1979 ............................................................
42.667.44
1980.............................................................
19.930.78
1981 ............................................................
13.795.34
1982 ............................................................
11.470.57
1983 ............................................................
9.971.10
1984 ............................................................
7.977.20
1985 ............................................................
5.499.15
1986 ............................................................
3.982.91
1987 ............................................................
3.069.92
1988 ............................................................
2.040.93
1989 ............................................................
1.238.16
1990 ............................................................
751.02
1991 ............................................................
481.91
1992 ............................................................
289.39
1993 ............................................................
174.57
1994 ............................................................
104.59
1995 ............................................................
47.54
1996 ............................................................
26.34
1997 ............................................................
13.53
1998 ............................................................
7.84
1999 ............................................................
5.06
2000 ............................................................
3.06
2001 ............................................................
2.50
2002 ............................................................
1.51
2003 ............................................................
1.16
2004 ............................................................
1.00
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Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan:
Resmi Gazete Tarihi
Resmi Gazete Say›s›

:12.02.2004 Perﬂembe
: 25371 (As›l)

"Kamu Sektörüne Dahil
‹darelerin ‹halesi Yap›lm›ﬂ ve Yap›lacak ‹ﬂlerinde ‹hale Usul ve ﬁekillerine Göre Fiyat Fark› Hesab›nda
Uygulayacaklar› Esaslar"›n 4 üncü maddesinin (4.5) numaral› bendi gere¤i, birinci derecenin son kademesinde28/7/1988 tarihli ve 88/13181 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e giren

ki bekar bir Devlet Memuru olarak Bakanl›¤›m›z Yap› ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü Mimari Proje Dairesi Baﬂkan›'n›n
bütün ek ödentileri dahil net maaﬂ›n›n sözleﬂmeye esas y›l dönemi (sözleﬂme birim fiyatlar›n›n ait oldu¤u y›l dönemi) ile uygulama y›l› dönemine ait miktarlar› aras›ndaki art›ﬂ oranlar›;

1/1/2004 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk iﬂlerinde uygulanmak üzere;

1980
1981
1982
1983
1984
1984
1985
1985
1986
1986
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1990
1990
1991
1991
1991
1992i
1992
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995

sözleﬂmeleri için
sözleﬂmeleri için
sözleﬂmeleri için
sözleﬂmeleri için
ilk dönemi sözleﬂmeleri için
2. dönemi sözleﬂmeleri için
ilk dönemi sözleﬂmeleri için
2. dönemi sözleﬂmeleri için
ilk dönemi sözleﬂmeleri için
2. dönemi sözleﬂmeleri için
ilk dönemi sözleﬂmeleri için
2. dönemi sözleﬂmeleri için
‹lk dönemisözleﬂmeleri için
2. dönemisözleﬂmeleri için
ilk dönemisözleﬂmeleri için
2. dönemi sözleﬂmeleri için
ilk dönemi sözleﬂmeleri için
2. dönemi sözleﬂmeleri için
ilk dönemi (1 Ocak-30 Haziran)sözleﬂmeleri için
2. dönemi (1 Temmuz-14 Eylül) sözleﬂmeleri için
3. dönemi (15 Eylül-31 Aral›k) sözleﬂmeleri için
lk dönemi (1 Ocak-30 Haziran) sözleﬂmeleri için
2. dönemi (1 Temmuz-31 Aral›k) sözleﬂmeleri için
‹lk dönemi (1 Ocak-30 Haziran) sözleﬂmeleri için
2. dönemi (1 Temmuz-30 Eylül) sözleﬂmeleri için
3. dönemi (1 Ekim-31 Aral›k) sözleﬂmeleri için
‹lk dönemi (1 Ocak-31 Mart) sözleﬂmeleri için
2 dönemi (1 Nisan-30 Haziran) sözleﬂmeleri için
3. dönemi (1 Temmuz-30 Eylül) sözleﬂmeleri için
4. dönemi (1 Ekim-31 Aral›k) sözleﬂmeleri için
ilk dönemi (1 Ocak-31 Mart) sözleﬂmeleri için
2. dönemi (1 Nisan-14 Nisan) sözleﬂmeleri için
3. dönemi (15 Nisan-14 Kas›m) sözleﬂmeleri için
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60139,97
41403,91
27675,31
22014,85
17815,70
15217,87
11563,28
10462,15
8360,09
7528,49
6017,75
5216,51
3982,90
3280,58
2574,48
1336,59
1098,18
871,66
715,08
538,86
500,98
378,13
311,69
234,87
188,64
171,02
139,87
124,28
121,65
117,44
102,18
96,22
59,34

1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1999
1999

4. dönemi
‹lk dönemi
2. dönemi
ilk dönemi
2.dönemi
‹lkdönemi
2.dönemi
3. dönemi
ilk dönemi
2. dönemi

(15 Kas›m-31 Aral›k) sözleﬂmeleri ve
(1 Ocak-30 Haziran) sözleﬂmeleri için
(1 Temmuz-31 Aral›k) sözleﬂmeleri için
(1 Ocak-30 Haziran) sözleﬂmeleri için
(1 Temmuz-31 Aral›k) sözleﬂmeleri için
(1 Ocak-30 Haziran) sözleﬂmeleri için
(1 Temmuz-30 Eylül) sözleﬂmeleri için
(1 Ekim-31 Aral›k) sözleﬂmeleri için
(1 Ocak-30 Haziran) sözleﬂmeleri için
(1 Temmuz-31 Aral›k) sözleﬂmeleri için

2000
2000
2000
2000

ilk dönemi
2. dönemi
3. dönemi
4. dönemi

(1 Ocak-31 May›s) sözleﬂmeleri için
(1 Haziran-30 Haziran) sözleﬂmeleri için
(1 Temmuz-14 Aral›k) sözleﬂmeleri için
(15 Aral›k-31 Aral›k) sözleﬂmeleri için

3,70
3,41
3,18
2,98

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

‹lk dönemi
2. dönemi
3. dönemi
4. dönemi
5. dönemi
6. dönemi
7. dönemi
8. dönemi
9. dönemi

(1 Ocak-14 Nisan) sözleﬂmeleri için
(15 Nisan-14 May›s) sözleﬂmeleri için
(15 May›s-14 Haziran) sözleﬂmeleri için
(15 Haziran-30 Hazira) sözleﬂmeleri için
(1 Temmuz-14 Eylül) sözleﬂmeleri için
(15 Eylül-14 Ekim) sözleﬂmeleri için
(15 Ekim-14 Kas›m) sözleﬂmeleri için
(15 Kas›m-14 Aral›k) sözleﬂmeleri için
(15 Aral›k-31 Aral›k) sözleﬂmeleri için

2,72
2,67
2,40
2,30
2,20
2,11
1,99
1,88
1,79

2002
2002
2002
2002
2002

‹lk dönemi
2. dönemi
3. dönemi
4. dönemi
5. dönemi

(1 Ocak-14 Ocak) sözleﬂmeleri için
(15 Ocak-14 May›s) sözleﬂmeleri için
(15 May›s-14 Temmuz) sözleﬂmeleri için
(15 Temmuz-30 Eylül) sözleﬂmeleri için
(1 Ekim-31 Aral›k) sözleﬂmeleri için

1,64
1,33
1,29
1,22
1,17

40,31
27,27
15,50
11,54
8,73
7,25
6,54
5,06
4,23

2003 ‹lk dönemi (1 Ocak-30 Haziran) sözleﬂmeleri için

1,07

2003 2. dönemi (1 Temmuz-31 Aral›k) sözleﬂmeleri için
2004 ‹lk dönemi (1 Ocak) sözleﬂmeleri için

1,06
1,00

olarak tespit edilmiﬂtir.
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ﬁube Kütüphanemize Yeni Gelen Yay›nlar
Rotterdam 1900-2000
Krizden Ç›k›ﬂta ‹nﬂaat Sektörünün Rolü

Boyut Yay›nlar›

Mimarlar Odas› Gaziantep ﬁubesi
6. Dönem Çal›ﬂma Raporu

YEM Yay›nlar›
YEM Yay›nlar›

Mimarlar Odas› Diyarbak›r ﬁubesi
4. Dönem Çal›ﬂma Raporu

Türk Yap› Sektörü Raporu 2003
Antalya Büyükﬂehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i
Statik Betonarme Proje Düzenleme Esaslar›

‹nﬂaat Mühendisleri Odas› ‹zmir ﬁubesi

‹TÜ Afet Yönetiminin Temel ‹lkeleri Kursu
‹TÜ
8. Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri
Mimarlar Odas›
1. Alada¤ Toplant›s›'n›n Tan›t›m› "De¤iﬂim ve Mimarlar Odas›"
Bolu-Alada¤ / 19-21 May›s 1995 Yonca Hürol (AL)
Mimarlar Odas› Yay›nlar›

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Sempozyumu
D‹SK - KESK - TMMOB - TTB

Hizmet Ticareti Genel Anlaﬂmas› GATS Nedir?
11 Temmuz 2002 Ankara - TMMOB

Mimarlar Odas› Ordu ﬁubesi
4. Dönem (2000-2002) Çal›ﬂma Raporu
Mimarlar Odas› Denizli ﬁubesi
4. Dönem (2000-2001) Çal›ﬂma Raporu
Mimarlar Odas› Konya ﬁubesi
7. Dönem (2000-2002) Çal›ﬂma Raporu
Mimarlar Odas› Samsun ﬁubesi
6. Dönem (2000-2002) Çal›ﬂma Raporu
Mimarlar Odas› 36. Dönem
Genel Kurul Tutanaklar› 24-25 Nisan 1998
Mimarlar Odas› 36.Dönem
1. Merkez Dan›ﬂma Kurulu Top.

• ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Hizmet Binas›
• Kad›köy Meydan› - Haydarpaﬂa - Harem Yak›n Çevresi
Kentsel Tasar›m PROJE YARIﬁMALARI
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi

Y‹T‹RD‹⁄‹M‹Z

TMMOB 36. Dönem Çal›ﬂma Raporu 2000-2002
TMMOB Mimarlar Odas› Adana ﬁubesi
6. Dönem (2000-2002) Çal›ﬂma Raporu
Mimarlar Odas› Ankara ﬁubesi
36. Dönem (2000-2002) Çal›ﬂma Raporu
Mimarlar Odas› Bal›kesir ﬁubesi
5. Dönem (2000-2002) Çal›ﬂma Raporu

Coﬂkun BÜYÜKDEREL‹
‹stanbul Devlet Mühendislik Mimarl›k
Akademisi - 1975 mezunu olan ve
ﬁubemize 7620 Sicil no ile kay›tl›
üyemizin; ailesine, dostlar›na va
meslektaﬂlar›m›za baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

Mimarlar Odas› Kayseri ﬁubesi
5. Dönem (2000-2002) Çal›ﬂma Raporu
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U⁄UR MUMCU K‹TAPLI⁄I
U¤ur Mumcu / Bütün Yaz›lar›
Katiller Demokrasisi H›rs›zlar Düzeni
Quisling Cephesi
Amerika Küsmesin
Ça¤›n Suçu
Sa¤c› Düﬂünce
Yolsuzluk, ﬁiddet, Ba¤›ml›l›k
Devlet, Silah, Adalet
Kontrgerilla Ö¤retileri
Bir Devlet Ar›yoruz!
Milliyetçilik A.ﬁ.
Hukuk, Devlet, Aﬂiret
Sistem
Ata'm ‹zindeyiz
Ba¤›ms›zl›k Gülü
Bat› Kulübünde Dans
Esir Teﬂebbüs
Namuslu Olma Cesareti
Alaturka Kapitalizm
24 Ocak Anayasas›
Engelli Demokrasi
Ortadirek Türküleri
Devlet Modas›: Tek Yol Özal!
Ermeni Mandac›lar›
Kuvvay› Ticariye Ruhu
Sahte Atatürkçülük
Demirel ve Çankaya
12 Eylül ve ﬁeriat
Laiklik Ruhuna Fatiha
Kurtar Bizi Baba
Paﬂa Tasarruflar›
Modern Türban
Tohum ve Toprak
Askeri Marksizmden Demokratik Sosyalizme
Yabanc›laﬂma, Kenanizm, Özalizm
Petrol Bekçisi
Ortado¤u'da Amerikan Bilardosu
Serbest Piyasa ve Kemalizm
Örs ve Çekiç
Kemalizm Sendromu ve Pax Amerikan
Son Yaz›lar
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(um:ag yay›nlar›)

U¤ur Mumcu um:ag Yay›nlar›
‹nk›lap Mektuplar›
Sak›ncal› Piyade
Sak›ncal› Piyade – Tiyatro
Suçlular ve Güçlüler
Kürt ‹slam Ayaklanmas›
Kürt Dosyas›
Papa Mafya A¤ca
Liberal Çiftlik
Aybar ‹le Söyleﬂi
Devrimci ve Demokrat
Bir Pulsuz Dilekçe
Büyüklerimiz
Ç›kmaz Sokak

Tüfek ‹cad Oldu
Silah Kaçakç›l›¤› ve Terör
Söz Meclisten ‹çeri
Terörsüz Özgürlük
A¤ca Dosyas›
Rab›ta
12 Eylül Adaleti
Bir Uzun Yürüyüﬂ
Tarikat Ticaret Siyaset
Kaz›m Karabekir Anlat›yor
40'lar›n Cad› Kazan›
Mobilya Dünyas›

Söyleﬂiler / um:ag Yay›nlar›
Gazetecilik
Polemikler
Uyan Gazi Kemal!
Bomba Davas› ve ‹laç Dosyas›
Sakl› Devletin Güncesi "Çatl› v.s..."
Söze Nereden Baﬂlasam
Bu Düzen Böyle mi Gidecek?

Seçmeler / um:ag Yay›nlar›
Dost Yüzlerde Zaman
Araﬂt›rmac› Gazetecilik
Seyfettin Turhan / um:ag Yay›nlar›

Yay›nlan› ﬁube kütüphanemize ba¤›ﬂlayan ‹zmir
Büyükﬂehir Belediyesi’ne teﬂekkür ediyoruz.
33

Mimarl›k E¤itimi Derne¤i
Ö¤renci Ödülleri 2004

“Türkiye’de
Foto¤rafç› Olmak”

Mimarl›k e¤itimi ortam›nda iletiﬂimi artt›rmay› amaçlayan
Mimarl›k E¤itimi Derne¤i Türkiye ve KKTC'deki mimarl›k
bölümleri ö¤rencilerinin kat›labilece¤i bir ö¤renci ödülleri
organizasyonu düzenliyor.

Sergisi ‹zmir’de
Foto¤rafç› Ömer Serkan Bak›r, Türk foto¤raf›n›n 60 usta ismini bir araya getirdi¤i "Türkiye’de Foto¤rafç› Olmak" sergisini ‹zmirli foto¤rafseverlerle buluﬂturuyor.

24 ﬁubat – 19 Mart
Teslim: 26 Mart 2004
Jüri De¤erlendirmesi: 2-3 Nisan
Ödül Töreni: 5 Nisan - 18.00 - 102 Taﬂk›ﬂla
Sergi: 5-2 Nisan

Mimari Foto¤raf Sergisi

Canon – Erkayalar Sanat Galerisi
(0.232) 463 67 07
ﬁair Eﬂref Bulvar› No: 58 B-C
Alsancak – ‹zmir

Deniz Bilgin / Ressam
RETROSPEKT‹F SERG‹
13 ﬁubat - 13 Mart 2004

Sergi Aç›l›ﬂ›: 31 Mart 2004
18.00
Yer: Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

‹sitklal Cadddesi Elhamra Han›
258 K:2 Beyo¤lu - ‹stanbul
(0.212) 245 15 08
info@karsi.com
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S a n a t
‹ z m i r ’ d e

‹zmir Devlet Senfoni
Orkestras› Konserleri
5-6 Mart 2004
Orkestra ﬁefi:
Ender SAKPINAR
Solist:
Asl› ÖZSOY (Keman)
Nefes
Mete Sakp›nar
Keman Konçertosu, Re majör Johannes Brahms:
Senfoni No.1, Do minör
Johannes Brahms:

12-13 Mart 2004
Orkestra ﬁefi:
Rengim GÖKMEN
Solist: Erden B‹LGEN (Trompet) - Gökmen NOYAN (Trompet)
Nuri Sami Koral’a A¤›t
Gökmen Noyan (Düzenleme)
Diyalog
Erden Bilgen
‹kili Konçerto (Trompet)
Antonio Vivaldi
Senfoni No.1
Jean Sibelius

19-20 Mart
Orkestra ﬁefi:
Marek PIJAROWSKI
Solist:
Hakk› ÇOBAN (Çello)
Çello Konçertosu
Do majör Joseph Haydn
Orkestra Konçertosu
Witold Lutoslawski

26-27 Mart 2004

‹zmir Sanat’›n
Mart 2004 Program›
01.03.2004, Pazartesi Caz Özel: Timuçin ﬁahin Trio
‹zmir Sanat Büyük Salon, 20.30

02.03.2004, Sal› ‹S-DESO Özel Konser
ﬁef: ‹brahim Yaz›c›
Selma Özörten (flüt),
Sibel Efendiev (arp)
Sabanc› Kültür Merkezi, 20.30

03.03.2004, Çarﬂamba Glinka Dörtlüsü
Tatyana Kolçanova (1.keman),
Yelena Haritonova (2.keman),
Dmitri Potemkin (viyola),
Oleg Smirnov (viyolonsel)
‹zmir Sanat Büyük Salon, 20.30

08.03.2004, Pazartesi Kad›nlar Günü Özel Program›
ﬁef: Ender Sakp›nar,
Solist: ﬁefika Kutluer (flüt) ve
Bayanlar Oda Orkestras›
‹smet ‹nönü Sanat Merkezi, 20.30

Orkestra ﬁefi:
Tadeusz STRUGALA
Solist:
Gülsin ONAY (Piyano)
Piyano Konçertosu No.1
Ahmet Adnan Saygun
Senfoni No. 8, Sol majör
Antonin Dvorak:

10.03.2004, Çarﬂamba

2-3 Nisan 2004

17.03.2004, Çarﬂamba

Orkestra ﬁefi: Naci ÖZGÜÇ
Solist:
Tatiana SAMOUIL (Keman)
Türkiyem
Cemal Reﬂit Rey
Keman Konçertosu, La minör Alexander Glazunof
Bir Yaz Gecesi Rüyas›
Felix Mendelssohn
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

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Ça¤layan Ünal Sümer (viyolonsel),
Tülay Gürerk (piyano)
‹zmir Sanat, Büyük Salon, 20.30

Toros Can Piyano Resitali
‹zmir Sanat Büyük Salon, 20.30

24.03.2004, Çarﬂamba
Meral Güneyman Piyano Resitali
‹zmir Sanat Büyük Salon, 20.30

25.03.2004, Perﬂembe
DESO Oda Müzi¤i Konseri
‹zmir Sanat Büyük Salon, 20.30
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Aidatlar›n›z› aﬂa¤›daki formu doldurup
463 52 12 numaral› faks›m›za yollayarak ödeyebilirsiniz

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› :

TL/ay.

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

Kart No (VISA):

Güvenlik Kodu:

Son Kullanma Tarihi:
TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R ﬁUBES‹
ADINA SAH‹B‹ VE YAZI ‹ﬁLER‹ MÜDÜRÜ
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: .... / .... / ........

‹mza:

TAMER BAﬁBU⁄
Ayda Bir Yay›mlan›r.
1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R
Tel: (0.232) 465 24 31 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr
http://www.izmimod.org.tr

SAYI : 2004/2
* Bu form yaln›zca VISA kredi kartlar›nda kullan›lmaktad›r.
Di¤er kartlar için ﬂubemizi arayabilirsiniz.

Bask›: TÜKELMAT A.ﬁ. (0.232) 461 96 42
Bask› Tarihi: 02 / 03 / 2004
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