t

M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R ﬁUBES‹

HABERLER

‹ZM‹R P‹M PP 74

A¤ustos 2004

‹zmir Kent Merkezi Mimarl›k Haritas› Yay›nland› I UIA 2004 Yaz Okulu “Mimarl›k ve
Afetler” Temas›yla ‹zmir’de Gerçekleﬂti I Yap› Denetimi Kanunu’nda De¤iﬂiklik Yap›ld›
I UIA 2005 ‹stanbul Kongresi Haz›rl›klar› Sürüyor ...

Mimarl›¤› Kamuoyunun Gündemine
Taﬂ›ma Çal›ﬂmalar›m›z Sürüyor
ﬁubemiz 36. çal›ﬂma döneminden bugüne öncelikli çal›ﬂma alan› olarak belirledi¤i, mimarl›¤›n ve mimarlar›n topluma daha etkin kanallarla tan›t›lmas›, mimarl›¤in ve mimarlar›n yap› üretim sürecindeki
rolünün kamuoyunun gündeminde sürekli olarak kalmas›na yönelik çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.
Geçti¤imiz dönemde haz›rlanan, mimar›n yap›l› fiziksel
çevrenin oluﬂumundaki rolünü vurgulayan afiﬂler, mimarl›k haftas› süresince otobüslerde, duraklarda,
önemli kamu binalar›nda, aç›k alanlardaki iletiﬂim panolar›nda, ilkö¤renim kurumlar›nda yer alm›ﬂ; ayr›ca mimar›n rolünü vurgulayan sloganlar ile haz›rlanan bez afiﬂler
kentin çeﬂitli semtlerinde, önemli kavﬂak noktalar›na
as›lm›ﬂt›. Bu kapsamda Sivil Toplum Kuruluﬂlar› Fuar›,
Meslekler Tan›t›m Fuar› ve ‹zmir Uluslararas› Fuarlar› gibi
sekör d›ﬂ› fuarlara da Odan›n kat›l›m› sa¤lanm›ﬂ, stand
ve sergiler aç›lm›ﬂ, ziyaretçilere mimarl›k mesle¤i ve mimar›n tasar›m ve yap›m süreçlerindeki konumu konusunda bilgi sunulmuﬂtur.
Geçti¤imiz günlerde ‹zmir mimarl›¤›n›n ve ‹zmirli mimarlar›n kamuoyu gündemine getirilmesi, kent belle¤inin oluﬂturulmas› yönünde yap›lan önemli bir çal›ﬂma olan “‹zmir
Kent Merkezi Mimarl›k Haritas›” yay›nlanm›ﬂ ve kentlinin
ilgisine sunulmuﬂtur.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Bilindi¤i gibi bu y›l Ekim ay›nda, Mimarl›k Haftas› kapsam›nda Mimarlar Odas›’n›n kuruluﬂunun 50. y›l› da ülke
çap›nda düzenlenecek etkinlikler ile kutlanacak.
ﬁubemiz, mimarl›k haftas›nda herkesin kat›l›m›na aç›k
çeﬂitli toplant›lar›n yan› s›ra aç›k alanlar ve al›ﬂveriﬂ
merkezlerinde sergiler, “‹zmir Kent Merkezi Mimarl›k
Haritas›” kapsam›nda düzenlenecek panel, gezi, afiﬂlerle mimarl›¤›n tan›t›m›, tv-radyo programlar›, konser, vb.
düzenleyecek.

ﬁube çal›ﬂmalar›m›z, bu çal›ﬂmalar›n daha da yayg›nlaﬂt›r›larak televizyon, radyo, yaz›l› medya gibi
kitlesel iletiﬂim araçlar›n›n kullan›lmas›, konunun
profesyonelleriyle de iﬂbirli¤i yap›lmas›, orta ve
uzun vadeli hedefleri gözeten bir program ile ulusal
ve yerel kaynaklar›n birlikte kullan›larak geliﬂtirilmesi yönünde sürdürülmektedir.
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‹zmir Kent Merkezi
Mimarl›k Haritas›
Yay›nland›
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‹zmir kentinin sahip oldu¤u mimari birikimi belgelemek, kamuoyunun dikkatine sunmak üzere Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi’nin ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi ile birlikte haz›rlam›ﬂ oldu¤u
"‹ZM‹R KENT MERKEZ‹ M‹MARLIK HAR‹TASI"
yay›nland›.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Haritan›n içeri¤ini Alsancak Liman›’ndan Konak Meydan›’na kadar olan bölgede, ‹zmir’in sahip oldu¤u
5000 y›ll›k mimari ve kültürel miras› yans›tan yap› ve
yerleﬂmeler oluﬂturuyor. ﬁubemiz bünyesinde oluﬂturulan çal›ﬂma grubu taraf›ndan seçilen 89 mimarl›k eserinin ‹zmir Kent Merkezi’ndeki konumlar›n›, mimarlar›n› ve yap›m y›llar›na dair künye bilgilerini içeren haritan›n arka yüzünde Türkçe ve ‹ngilizce olmak
üzere ‹zmir’in kentsel tarihi yer al›yor.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Bu çal›ﬂma, ‹zmir mimarl›¤›n›n ve ‹zmirli mimarlar›n Türkiye
mimarl›¤› içindeki konumlar›na dikkat çekmenin yan›nda ‹zmir’de kent belle¤inin oluﬂturulmas› yönünde yap›lan "ilk"
lerden biri. ‹zmir’deki mimarl›k birikimini belgelemeyi öncelikle amaçlayan haritan›n, ‹zmir’e gelen yerli ve yabanc› konuklara, Universiade 2005 ‹zmir – Dünya Üniversite Oyunlar› ve UIA 2005 ‹stanbul – Dünya Mimarl›k Kongresi kat›l›mc›lar›na da¤›t›lmas› öngörülmekte. Bu çal›ﬂman›n önümüzdeki y›llarda kentin di¤er bölgelerini de kapsayacak ﬂekilde
geliﬂtirilmesi hedeflenmekte.
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UIA 2004 YAZ OKULU
“M‹MARLAR VE AFETLER”
TEMASIYLA ‹ZM‹R’DE
GERÇEKLEﬁT‹
Mimarlar ve Afetler temas› üzerinde kurgulanan, UIA
“Kentsel Yerleﬂmeler ve Do¤al veya Di¤er Afetler” Çal›ﬂma Program› etkinli¤i olarak ‹zmir Ekonomi Üniversitesi’nde düzenlenen UIA Yaz Okulu 17 Temmuz 2004’te
baﬂar›yla sonuçland›. 10 ülkeden gelen 16 ö¤rencinin
kat›l›m›yla 1 Temmuz’da baﬂlayan Yaz Okulu 17 gün aral›ks›z yo¤un bir tempoyla sürdü. Çeﬂitli ülkelerden gelen
ö¤retim üyeleri ve uzmanlar mimarl›k ö¤rencilerine afetlerle ilgili kent genelinden yap› ölçe¤ine kadar birikimlerini aktard›lar. ‹zmir’i konu alan stüdyo çal›ﬂmalar›n›n temelini oluﬂturmak üzere, uzmanlar ‹zmir kenti hakk›nda
bilgi verdiler ve RADIUS projesini sundular.
Program ilk hafta, afetle ilgili yap› ölçe¤inde verilen dersler ve bu bilgilerin ö¤renciler taraf›ndan ‹zmir’de 3 farkl›
yap›n›n deprem aç›s›ndan de¤erlendirilmesi için kullan›lmas› ve sonuçlar›n›n sunuﬂu olarak gerçekleﬂti. ‹kinci
hafta ise, afetlerin kent ölçe¤inde etkilerini irdeleyen
derslerden ö¤renilen bilgiler, oluﬂturulan 4 ö¤renci grubu taraf›ndan ‹zmir’in Narl›dere ve Alsancak semtlerinde
seçilen alanlarda, kentsel tasar›m atölyesinde uygulanarak çeﬂitli öneriler geliﬂtirildi. Derslerin yan›s›ra ö¤renciler kendi ülkelerinden seçtikleri afetlerle ilgili konularda

haz›rlad›klar› sunuﬂlar› yapt›lar. Yaz Okulu’nun bitiminde
de ö¤rencilere sertifikalar› verildi.
Tüm Yaz Okulu program› çok say›da ö¤retim üyesi, araﬂt›rma asistanlar›, Çal›ﬂma Program› üyeleri ve uzmanlar›n kat›l›m› ve katk›lar› yan›s›ra, baﬂar›l› ve birbirleriyle
uyumlu ö¤rencilerin de yo¤un emekleriyle zengin ve verimli bir ortamda geliﬂti. ‹zmir’de odaklanan bu özgün
etkinlik herkesin dikkatini afetler konusuna yönlendirdi
ve mimarlar›n bu konuda ne kadar önemli rolü oldu¤unu vurgulad›. Mimarlar›n afet duyarl›l›¤›n› ve bilincini geliﬂtirmeyi amaçlayan bu çal›ﬂma inan›yoruz ki hedefine
ulaﬂt›.
UIA Yaz Okulu program› çerçevesinde biraraya gelen ilgili uluslararas› temsilciler, ‹zmir’den bu konuya ilgi duyan
meslektaﬂlar ve tabi ki unutulmaz bir performans gösteren ö¤renciler sayesinde hepimizin uzun zaman sevinçle
an›msayaca¤› bir süreci paylaﬂt›¤›m›z› ve mimarlar olarak, art›k tüm çevremize afetler konusunda edindi¤imiz
bilinci yayg›nlaﬂt›rmaya çal›ﬂaca¤›m›z› biliyoruz.
Emine Komut, Mimar
UIA 2004 Yaz Okulu Yöneticisi

UIA 2004 Yaz Okulu
Mimarlar ve Felaketler
Organizasyon Komitesi:
Emine KOMUT - Yönetici, Nilüfer ÇINARLI - Yönetici Yrd.,
Emre ERGÜL - Koordinatör, ﬁeniz ÇIKIﬁ - Koordinatör
Yard›mc›lar:
H. Gökhan KUTLU, Feral GEÇER, K›vanç KUTLUCA,
Tankut GÖKÇEN, Cem MUYAN, Eray BOZKURT

Ders Verenler:
Zeynep AHUNBAY, Atilla ANSAL, Görün ARUN,
Yasemin AYSAN, Murat BALAM‹R, Patrick COULOMBEL,
Mustafa ERD‹K, Nino CHACHAVA GEORGIA,
Ali R›za GÜLERMAN, Nuran ZEREN GÜLERSOY,
Erhan KARAESMEN, K›v›lc›m KESK‹NER,
Zoran MILITINOVIC, Ahsen ÖZSOY, Halil POSACI,
Fügen SELV‹TOPU, Y›ld›z SEY, Haluk SUCUO⁄LU,
Betül ﬁENGEZER, Elif TORCU, Muzaffer TUNÇA⁄,
Engin YILDIRIM, Milan ZACEK,

UIA Program Üyeleri:
Polina NOZDRATCHEVA, Natasha VLCEVSKA

Stüdyo Yürütücüleri:
Emre ERGÜL, ﬁeniz ÇIKIﬁ, Tolga AKBULUT, H. Gökhan
KUTLU, Cem MUYAN, Evren UZER, Eray BOZKURT,
A. K›vanç KUTLUCA, Feral GEÇER, Tankut GÖKÇEN,
Meltem ﬁENOL, Dilek AKBULUT,Asl› ERAKAN

Kat›lan Ö¤renciler:
Tolga AKARCALI, Rafik BAYIASSI, Uygar BOZTEPE,
Kalina DONEVSKA, ‹lknur ERBAﬁ, Celal GÜLLÜO⁄LU,
Ekrem GÜZEL, Katerina JURAKOVA, Khatuna
KHVEDELIDZE, Irina KNIAZEVA, Vangelis KOTSIORIS,
Dimitar KRSTESKI, Michele ROBIN-CLERC, Valeria
SAVINYKH, George SHAISHMELASHVILI, Cecilia
TÖRNBÖLY, Barbora VOCKOVA,
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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DEÜ ve ‹YTE Mimarl›k Fakülteleri
2004 Y›l› Mezunlar› Diplomalar›n› Ald›
Kentimizde mimarl›k e¤itimi veren iki üniversite; Dokuz Eylül Üniversitesi ve ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarl›k Fakülteleri mezuniyet törenlerini gerçekleﬂtirdiler. Törenlere kat›lan ﬁube Baﬂkan›m›z Tamer Baﬂbu¤, mimarl›k bölümlerini derece ile bitiren ö¤rencilere Mimarlar Odas› An› Plaketlerini sundu.
Genç meslektaﬂlar›m›z›n mezuniyetlerini kutluyor, baﬂar›l› bir meslek hayat› diliyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi

‹zmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü

‹rem BOB‹Ç (Bölüm Birincisi)

Feray MADEN (Bölüm Birincisi)
Erdem YILDIRIM (Bölüm ‹kincisi)
Esra TAYﬁ‹ ((Bölüm Üçüncüsü)
Meliha KARCI
Zeynep YA⁄MURO⁄LU
Sezen ERGÖNENÇ
Alp ÇILTIK
Öznur EM‹N
Onur KAYTAS

yeni mimarlar›m›z

Elif KARAELMAS (Bölüm ‹kincisi)
Ramazan AVCI (Bölüm Üçüncüsü)
Selim D‹LS‹Z
Ayﬂe Miray GEM‹
Erkan SUBAﬁI
Ahmet ‹lker YALINER
‹smail ‹lhan SEV‹NÇ

An›l AKÇAY
Deniz Ceren CENKÇ‹O⁄LU
Özlem ÇAKIRO⁄LU
Ahmet ÖZgür DUYAR
P›nar ÖZMEN

Esra ACAR
Esma Aydan ARTAN
Aykut DARTAR
Y›lmaz ÖZDEM‹R
‹smail Hakk› ASLAN
Mehmet BÜTÜNER
Cevriye SAVAﬁAL
Mehmet Serhat ÖZD‹ﬁ
Melih ÖZTÜRK
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Yap› Denetimi
Kanunu’nda
Yap›
Denetimi
De¤iﬂiklik Yap› Denetimi
Kanunu’nda
Kanunu’nda
De¤iﬂiklik
De¤iﬂiklik
4708 say›l› Yap› Denetimi
Kanunu’nun -06.07.2004 tarih ve
25514 (as›l) say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanan ve ayn› tarihte yürürlü¤e giren
5205 say›l› Kanun ile- 1. Maddesinin

2. F›kras›na gerçekleﬂtirilen
ilave ile:
"tek parselde, bodrum kat›
d›ﬂ›nda en çok iki katl› ve
toplam ikiyüz metrekareyi
geçmeyen müstakil yap›lar"
kanun kapsam› d›ﬂ›na
ç›kar›lm›ﬂt›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

2863 Say›l› Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kanunu
De¤iﬂti
5226 say›l› “Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu ile Çeﬂitli Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun”, 27.07.2004 - Sal› tarih ve 25535 (As›l) say›l›
Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girdi.
Mimarlar Odas›, uzmanl›k alan›ndan hareketle yasa tasar›s›n›n haz›rl›k sürecinde baz› maddeler ile ilgili çekince ve önerilerinin de dikkate al›nmas› yönündeki görüﬂünü Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na iletmiﬂti.
De¤iﬂikliklerin içeri¤inde yer alan; tan›m ve kavramlar,
koruma süreci, uzmanl›klar aras›ndaki iliﬂkiler ile yeni
tan›mlar ve kurumlar›n iﬂleyiﬂ biçimlerine iliﬂkin düzenlemeler hakk›ndaki çekincelerimiz, gerekçeleri ve
do¤rudan ilgili maddelerdeki de¤iﬂiklik önerilerini
içeren ayr›nt›l› bir rapor ile Bakanl›¤›n dikkatine sunulmuﬂtu. Fakat gelinen noktada yasa Odam›z›n önerilerinin ço¤u dikkate al›nmadan TBMM taraf›ndan onaylanarak Cumhurbaﬂkan›’n›n onay›na sunulmuﬂtur.
Yasan›n TBMM taraf›ndan onayland›¤› biçimiyle yürürlülü¤e girmesinin kültür ve tabiat varl›klar›m›z›n korunmas› konusunda yeni sorunlara, yanl›ﬂl›klara ve adaletsizliklere yol açaca¤›n› vurgulayan Odam›z, görüﬂ ve önerilerini de içeren raporlar› da ekinde sunuldu¤u bir yaz›y›
Cumhurbaﬂkan›m›z›n dikkatine sunmuﬂtur.
7

M‹MARLAR ODASI
UIA-2005 ‹STANBUL KONGRES‹NE DO⁄RU TÜRK‹YE KONGRELER‹
KONYA KONGRES‹ SONUÇ B‹LD‹RGES‹
(25-26 Haziran 2004)
Mimarlar Odası’nın 2005 Yılı Temmuz ayında ‹stanbul’da ev sahibi olaca¤ıUluslararası Mimarlar Birli¤i
(UIA)- Dünya Mimarlık Kongresi’nin ana teması
olan"Kentler ve Mimarlık" konusunda ülkemiz gerçeklerine ba¤lı de¤erlendirmelerin yurt düzeyinde de gündeme getirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye Kongreleri’nin ilki25-26 Haziran 2004 tarihleri arasında Konya’da gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Konya Valili¤i, Konya Büyükﬂehir Belediyesi, Selçuklu
Belediyesi, Selçuk Üniversitesi Rektörlü¤ü ve Konya Ticaret Odası’nın destekleri ile yapılan kongreye ve Çatalhöyük, Konya Tarihi Kent Merkezi ve Klistre kültür gezilerine yaklaﬂık 350 kiﬂi katılmıﬂtır.
Bilgilenme, bilgilendirme ve paylaﬂımın ve bu ba¤lamda
katılımcı ve ço¤ulcu yaklaﬂımların egemen kılınması
kongrelerin özünü ve öncelikli hedefini oluﬂtururken,
Konya’da gerek oturumlarda ve forumda, gerekse kültür gezilerinde gözlenen katılım beklenenin çok ötesinde sa¤lanarak bir coﬂku yaratmıﬂ ve "sonrası" için de
yüreklendirici olmuﬂtur.
Mimarlar Odası Konya ﬁubesi ile birlikte Antalya ve Kayseri ﬁubeleri’nin de ev sahibi oldukları Kongre’nin teması, sözkonusu etkinliklerle ilgili Ulusal Eﬂgüdüm Komitesi ve Tematik Danıﬂma Kurulu’nca "Tarihin Baﬂkentlerinde Anıtsal Yapılar ve Yeni Mimari Çevre" olarak belirlenmiﬂti.
Uluslararası Mimarlar Birli¤i (UIA) ve 2005-‹stanbul
Dünya Mimarlık Kongresi hakkında bilgilendirmelerin de
yapıldı¤ı Konya Kongresi’nde, gerek konuﬂmalar, gerekse sunumlar ve bildirilerle dile getirilen vurgulamalar,
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genelde "Kentler ve Mimarlık" konusunda, özelde ise
bu kongre için belirlenen "Anıtsal Yapılar ve Yeni Mimari Çevre" temasına ba¤lı olarak, özetle ﬂu saptamaları
gündeme getirmiﬂtir.
-Her biri Dünya’nın en eski insan yerleﬂimlerinin birikimlerini taﬂıyan kentlerimiz, tarihsel kimliklerinin yeterince
gözetilmedi¤i; imar haklarının arttırılması adına kendini
sürekli yenileyen bir "yapılaﬂma baskısı ve kuﬂatması"
altındadır. Özellikle 1950’lerden sonra artarak devam
eden bu sürecin, "kentsel kimli¤in öncelikli betimleyicilerinden biri olan anıtsal yapılar" üzerinde yarattı¤ı temel olumsuzluk ise, bu de¤erlerin kent üzerindeki kültürel ve simgesel etkilerinin giderek yok olmasıdır.
Özellikle anıtsal yapılarla bezeli tarihsel baﬂkentlerimizdeki yeni mimari çevrenin oluﬂumunda, bu yapıların
kent kimli¤i üzerindeki katkılarını zayıflatmayacak ve
"tarihle yarıﬂmayan" bir ça¤daﬂ kent görünümünün sa¤lanması ivedi önem taﬂımaktadır. Çünkü sadece imar
rantı ürünü olan"kule"lerin bile kent içerisindeki özensiz konumları giderek yaygınlaﬂmaktadır.
-Kentleri, co¤rafi, kültürel, tarihsel, toplumsal ve ekonomik anlamda özgün koﬂullarını gözetmeden planlayan
anlayıﬂ, kendi yarattı¤ı yasal taban (mevzuat) ile birlikte tipleﬂmeye yol açmıﬂ; bunun ürünü olan mimari tasarımların oluﬂturdu¤u yeni yapılı çevre de kaçınılmaz olarak birbirlerinin benzerleri olmuﬂtur.
-Mimarlar, meslek tarihleri ve sosyal-kültürel sorumlulukları ile çeliﬂmekte olan bu tasarım ve meslek ortamının "ma¤durları" konumundadırlar. Çünkü, sonuçta ortaya çıkan ve aynı süreçlerden siyasi anlamda sorumlu
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

olanları bile artık hoﬂnut kılmayan kimliksiz ve özensiz yapılı çevre, toplum ve kamuoyu gözünde "mimarların ürünü" olarak algılanmakta, bu anlayıﬂ mesle¤in
ve etik de¤erlerinin yıpranmasına yol açmaktadır.
-Bu nedenlerle, kentlerdeki imar ve yapılaﬂma koﬂullarının "mimarca hizmet"e elverir bir düzene kavuﬂması, sadece mimarların ve plancıların de¤il, toplumun tüm kesimlerinin kentlerimizi yeniden mimarlıkla
buluﬂturacak imar politikaları için "talep sahibi" olmalarına ba¤lıdır.
-Mimarlı¤ın kente karﬂı sorumluluklarının yaﬂama geçirilmesinde en önemli araç olan ve mimari biçimlenmeyi yönlendiren imar planlarının, 1970’lere kadar
a¤ırlıklı olarak yine plancılar ve mimarlar tarafından
yapılmıﬂ olması, 1980’lerden sonra siyasi erkin planlama sürecinde etkinli¤ini güçlendirmesi, bugün varılan ve yukarda özetlenen durumun sorumlulu¤unu sadece yöneticilere de¤il, ilgili tüm kesimlere yüklemektedir.
Bu nedenle Konya Kongresi’nin tarihi Sille yerleﬂmesinde yapılan ve belediye baﬂkanları ile uzmanların
katıldıkları son oturumunda; kentlerimizi mimarlıkla
ve mimarlık de¤erleriyle yeniden buluﬂturma hedefine
yönelik, özellikle yerel yönetimlerin kentlerine ve ülkemize karﬂı olan bu tarihsel sorumlulu¤u kendi imar
politikalarında -artık- ön planda tutmaları, mimarların
ve plancıların da aynı hedef için yerel yöneticilerle
"taraf" de¤il "ortak" olan, yani yolgösteren ve katılımı destekleyen bir konumda çok daha yakın iﬂbirli¤i
içine girmeleri gerekti¤i konusunda fikir birli¤ine varılmıﬂtır.
Bu konuda alınan kararlarda özellikle Konya Kongresinde yerel yöneticilerinmimarlık ve çevre konusunda
getirdikleri "duyarlı açınımlar" ve yöre halkını da kapsayan "katılımcı tavırlar"ı tüm ülkede örnek oluﬂturacak nitelikte yüreklendirici ve sevindirici bulunmuﬂtur.
t TMMOB M‹MARLAR ODASI
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

UIA 2005 ‹STANBUL
KONGRES‹NE DO⁄RU
TÜRK‹YE KONGRELER‹
"UIA/2005-Istanbul'a Dogru Türkiye Kongreleri"nin ilki "An›tlar›n Kentinde Mimarl›k ve Yap›l› Çevre" temas›yla 26 Haziran 2004 tarihlerinde Konya'da yapıldı.
Programlanan di¤er kongreler ise ﬂunlar:
"Kıyı Kentlerinde Yaﬂam ve Mimarlık"
Tarih: 27-28 Agustos 2004
Yer: TRABZON
Evsahibi ﬁubeler:
TRABZON/SAMSUN/ORDU/G‹RESUN
"Tarihi Kentlerde Büyüme ve Mimarlık"
Tarih: 22-23 Ekim 2004
Yer: ‹ZM‹R
Evsahibi ﬁubeler:
‹ZM‹R/ÇANAKKALE/BALIKES‹R/DEN‹ZL‹
"Göçü A¤ırlayan Kentte ‹mar ve Mimarlık"
Tarih: 17-18 Aralik 2004
Yer: DI‹YARBAKIR
Evsahibi ﬁubeler: D‹YARBAKIR/GAZ‹ANTEP/VAN
"Kültürlerin Ortak Kenti ve Ortak 'Mimarlık'ları…"
Tarih: 25-26 Subat 2005
Yer: ANTAKYA
Evsahibi ﬁubeler: ADANA/MERS‹N
"Sanayi Kentinde Çevre ve Mimarlık"
TARIH: 15-16 Nisan 2005
Yer: KOCAEL‹
Evsahibi ﬁubeler: KOCAEL‹/BURSA/ESK‹ﬁEH‹R
"Modern Kentin Kiﬂili¤inde Dünün ve Bugünün
Mimarlı¤ı"
Tarih: 27-28 Mayis 2005
Yer: ANKARA Evsahibi ﬁube: ANKARA
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UIA 2005 ‹stanbul
Dünya Mimarl›k Kongresi

B‹LD‹R‹ ÇA⁄IRISI
Uluslararas› Mimarlar Birli¤i’nin 22. Dünya Mimarl›k
Kongresi, 3-7 Temmuz 2005 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilecektir. UIA 2005 ‹stanbul Kongresi Bilim Kurulu, kongrenin genel temas›n›,

“Kentler: Mimarl›kLAR›n Pazaryeri”
olarak belirlenmiﬂtir.
Kongreye bildiri ça¤›r›s› yap›lm›ﬂt›r; bildiri/sunuﬂ/afiﬂ
özetlerinizi/önerileriniz 13 Eylül 2004 tarihine kadar
iletmeniz beklenmektedir.
‹stanbul’da Kongre Vadisi’nde gerçekleﬂtirilecek olan
UIA 2005 Kongresi, pazaryeri temas›na uygun olarak,
normal kongre oturumlar›n›n yan› s›ra alternatif toplant›lara da yer verecek ﬂekilde kurgulanm›ﬂt›r. Kongreye kat›lmak isteyenler, aﬂa¤›da yer alan kat›l›m biçimlerinden
birini seçerek, gereken özet veya tasla¤› gönderebilirler.
‹simlerin kapal› tutuldu¤u bir hakem de¤erlendirmesinin
ard›nan Bilim Komitesi, gönderilen çal›ﬂman›n etkisini
art›racak farkl› kat›l›m biçimlerini de önerebilir.

Kat›l›m Seçenekleri:
1- Bildiriler (Araﬂt›rma/Proje-Yap›)
2- Görsel Sunuﬂlar
(Afiﬂ Sunuﬂlar›/Multi-medya Gösterileri)
3- Forum Etkinlikleri
(Konulu Toplant›lar/Sohbet Odalar›/Serbest Kürsüler)

Takvim:
13 Eylül 2004: Özet ve taslaklar›n teslimi için son gün
15 Kas›m 2004: Kongre sunuﬂlar› için kabul edilen çal›ﬂmalar›n aç›klanmas›
14 ﬁubat 2005: Tam bildiri metinleri ve afiﬂlerin teslimi
için son gün
3-7 Temmuz 2005: Kongre Akademik Takvimi
(Haz›rl›klar ve Genel Kurul toplant›s› ile 2-10 Temmuz)

UIA ‹stanbul 2005 Kongresi

Kat›l›m Ücretini 6 Taksitle Ödeme Olana¤› Sürüyor...
KAYIT ÜCRETLER‹
KATILIMCI
300 ABD
Ö⁄RENC‹
150 ABD
REFAKATÇ‹
200 ABD
Ocak - May›s 2005 aras›
KATILIMCI
350 ABD
Ö⁄RENC‹
150 ABD
REFAKATÇ‹
250 ABD
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Dolar›
Dolar›
Dolar›

1 Haziran 2005'den sonra
KATILIMCI
400 ABD Dolar›
Ö⁄RENC‹
150 ABD Dolar›
REFAKATÇ‹
300 ABD Dolar›
• Kay›t ücretlerine KDV dahildir.

Dolar›
Dolar›
Dolar›

UIA 2005 ‹stanbul Kongresine Kay›t için:
ISEVV (0.212) 244 71 71 • mail.uia2005@isevv.com
http://www.uia2005istanbul.org/registration.php
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

gerçekleﬂti¤i ve malzeme indeksinde ise %13.8 olarak
hesapland›.
2003 y›l› 2. Dönemi'nde toplamda bir önceki döneme
göre %1.7, bir önceki y›l›n son dönemine göre %9.6, bir
önceki y›l›n ayn› dönemine göre %22.6 ve dört dönem
ortalamalara göre %28.1 art›ﬂ gerçekleﬂti¤i aç›kland›.

D‹E 2004 y›l› 2.
Dönem Bina ‹nﬂaat›
Maliyet ‹ndeksi
Sonuçlar›n› Aç›klad›
Devlet ‹statistik Enstitüsü Baﬂkanl›¤› yapt›¤› aç›klamada 1991=100 Temel Y›ll› Bina ‹nﬂaat› Maliyet ‹ndeksi,
2004 y›l› 2. Dönemi'nde bir önceki döneme göre %4.1
artt›¤›n› belirtti. Bu durumda bir önceki y›l›n son dönemine göre %9.2, bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre
%14.7 ve dört dönem ortalamalara göre ise %15.0 art›ﬂ
gerçekleﬂti.
2004 y›l› 2. Dönem'inde bir önceki döneme göre
toplamda %4.1'lik bir art›ﬂ gerçekleﬂirken, iﬂçilik
indeksinde %6.1, makine indeksinde %2.4, malzeme
indeksinde ise %3.1 oran›nda art›ﬂ oldu¤u aç›kland›.
2004 y›l› 2. Dönemi'nde 2003 y›l› 2. Dönemi'ne göre
Bina inﬂaat› Maliyet ‹ndeksinin %14.7 artt›¤›, bu art›ﬂ›n
ana gruplar itibariyle %16.8 ile iﬂçilik indeksinde en yüksek, %12.0 ile makine indeksinde en düﬂük seviyede

Dört dönem ortalamalara göre değişim oranı (yıllık) (%)
Bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranı (%)
Bir önceki yılın son dönemine göre değişim oranı (%)
Bir önceki döneme göre değişim oranı (%)

2004 Y›l› II. Dönem
Toplam

‹ﬂçilik

Makine

Bir önceki döneme göre değişim
oranı (%)

4.1

6.1

2.4

Bir önceki yılın son dönemine
göre değişim oranı (%)

9.2

10.2

Bir önceki yılın aynı dönemine
göre değişim oranı (%)

14.7
15.0

Dört dönem ortalamalara göre
değişim oranı (yıllık) (%)

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

2003 Y›l› II. Dönem
Malzeme

Toplam

‹ﬂçilik

Makine

Malzeme

3.1

1.7

2.7

3.7

1.1

7.2

8.8

9.6

10.0

9.2

9.5

16.8

12.0

13.8

22.6

24.3

17.2

21.9

17.0

13.8

14.0

28.1

23.6

24.2

30.5
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Y›ld›r›m TÜRKER

bas›ndan

26 Temmuz 2004 - Radikal

AKP Treni:
Eski Raya Yeni H›z
Bir vaveylayla hizmete girdi¤i andan itibaren beklenen
korkunç kaza gerçekleﬂti. AKP'nin hızlı treni, yanına 38
canı alarak raydan çıkıverdi. Bu tür felaketleri kaderci
bir dille sineye çekmeye alıﬂkın millete sunulan açıklamalardan biri de TCDD Genel Müdürvekili'nin "Her ﬂey
Allah'tan" hatırlatmasıydı. Allah'tan cevabı ilahiyatçı
profesör Dr. Ethem Ruhi Fı¤lalı'dan geldi de dava edilme korkusu duymadan ferahça alıntılayabiliriz: "Facialardan Allah'ı sorumlu tutan bir inanç do¤ru olmaz.
Böylesine büyük bir faciayı Allah'a havale edenler, kendi sorumluluklarından kaçan utanmaz beyinsizlerdir. Bilim diye bir olay var"
‹ﬂin bilimle tartılan yanı, kazanın ertesi sabahı bütün
gazetelerde hatırlatılıyordu elbet. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aydın Erel'in projenin baﬂından itibaren nasıl çırpındı¤ını herkes hatırlıyordu zaten. Daha on
beﬂ gün önce, 7 Temmuz'da ﬂu açıklamayı yapmıﬂtı:
"Hızlı tren güvenli de¤il. Seferden hemen kaldırılmalı.
Mevcut raylarda yapılan iyileﬂtirme yeterli de¤il. ‹stanbul-Ankara arasını 5 saatte geçebilmek için 160 km. hıza ulaﬂan trenin kaza yapma olasılı¤ı yüksek. Bunun
oluﬂturaca¤ı titreﬂimler ve yola iletti¤i kuvvet bir süre
sonra taﬂıtın yoldan çıkmasına yol açabilir. Acil önlem
alınmazsa, trenin yoldan çıkması ﬂeklinde kazalar olacaktır böyle bir durumu olan trene asla binmem, yakınlarımı da bindirmem" demiﬂti.
Trenin raydan çıkmasıyla birlikte 'geleneksel Türk otorite dili'nden güzide sesler dinledik. O büyük saygıyla
anılmakla kalmayıp milli hasletlerimizden biri olarak tepemizde sallanan ünlü 'savunma refleksi' devreye giriverdi. Zor zamanlarda can çekiﬂen insanını korumadan
önce devletin gözü dönmüﬂ bodyguard'lı¤ına dönüveren
dilden söz ediyorum. Bildi¤iniz gibi bu tür felaketlerde
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insanlardan önce devlet koruma altına alınır. Bu kez de
hummalı bir ipuçlarını yok etme çalıﬂması, yiten canın
acısını gölgede bıraktı. Devletin lagarlı¤ına, sorumsuzlu¤una dikkat çekebilecek konular üstüne, dilsel-zihinsel
yetene¤i oranında yarım yamalak hazırlanmıﬂ refleks
memurları tarafından özürler sunuldu. Ulaﬂtırma Bakanı, projenin bir uzman heyeti tarafından onaylanmıﬂ oldu¤unu öne sürdü, lakin listesindeki isimlerin bir kısmı
'uzmanlıkla' ilgileri olmadı¤ını, kalanlarsa aksine onay
vermediklerini, uyarı sunduklarını açıkladılar. Bu arada
ilginç bir nokta, uzmanlardan kimilerinin AKP milletvekili olmalarıydı.

Küçük Susurluk
Sakarya'nın Pamukova ilçesi kısa süre içinde küçük bir
Susurluk olarak tarihimizde yerini alacaktır. Bu tren kazasının ardından patlak veren refleks-gerçeklik çatıﬂması, hayatımız hakkında hemen hiç söz sahibi olamadı¤ımızı hatırlatan karanlık bir örgütlenme üstüne yaﬂanacak olanlar da umut edelim, Susurluk konusunda oldu¤u gibi usulca silinip gitmesin. Kazanın hemen ertesi
günü, inceleme yapmak için olay yerine giden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli¤i heyeti, hazırladı¤ı raporda, delillerin bilirkiﬂi gelmeden yok edildi¤ini açıkladı.
Raylar yenilenmiﬂ, lokomotif ve birinci vagon çoktan
olay yerinden uçuruluvermiﬂti. ‹stanbul Barosu'nun
'Tren kazasından sonra deliller karartıldı' iddiası üzerine Pamukova'da iki gün arayla iki bilirkiﬂi incelemesi
yapıldı. Heyete eﬂlik eden Baro heyetinin baﬂkanı Bengisu, "Olay mahallinde de¤iﬂiklik yapılırsa suç iﬂlemiﬂ
olursunuz dedik. Ancak her ﬂey de¤iﬂtirilmiﬂ" dedi. Heyet, kazaya dair tek iz kalmadı¤ını öne sürdü. Susurluk'taki kamyon ﬂoförünün yerine bu kez makinist atanmıﬂtı iﬂte.
Hızlandırılmıﬂ trenin kısa öyküsü ﬂöyle: 1893 yılında Alman ﬂirketleri tarafından inﬂa edilmiﬂ olan ‹stanbul-Ankara hattı üzerinde 110 yıl sonra hızlı tren yürütme fikri
TCDD'nin yeni yönetimi tarafından ortaya atıldı¤ında
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

makinistler ve kondüktörler baﬂta olmak üzere TCDD
çalıﬂanlarının örgütlü oldu¤u sendikalar ile TMMB'ye
ba¤lı inﬂaat makine ve elektrik mühendisleri odaları,
altyapının hazır olmadı¤ını açıkladı. Makinistler hızlı
tren seferlerinde görev almaya direnince görevlendirme
'zorunlu' hale getirildi. Bu arada bazı makinistler görevi
bıraktı. 11. ﬁube Bölge Müdürü, itirazı dikkate alınmayınca istifa etti.
Personel tepkisi karﬂısında TCDD, 24 kiﬂilik bir heyet
raporu hazırlattı. Mehmet Uras baﬂkanlı¤ındaki heyetteki 21 mühendis, bir mimar ve iki iﬂletmeci rapora imza
attı. "Uygundur, tehlikesi yoktur" ibaresi raporun can
alıcı saptamasıydı. Oysa kazadan sonra heyet üyesi
AKP milletvekili Prof. Adem Baﬂtürk, "Ben çevreciyim.
Demiryolundan filan anlamam. TCDD Genel Müdürü rica etti, katıldık" diyordu. Heyetin di¤er AKP milletvekili
üyesi Prof Mustafa Ilıcalı da kısaca, "Biz hangi sıfatla
onaylıyormuﬂuz. Yok böyle bir ﬂey" diyordu.
Sonuçta AKP hükümetinin portföyünde ﬂık duraca¤ı düﬂüncesiyle 110 yıldır kimsenin aklına gelmemiﬂ gibi
yangından mal kaçırırcasına eski raya yeni hız uygulaması baﬂlatmaları, bu sefer 38 kiﬂinin canına mal oldu.
Her ﬂeyi ﬂıpıniﬂi düzeltiverece¤i iddiasına kendisi de
fazla inanmıﬂ olan gecekonducu hükümet, kesin ve
keskin kararlar alıp bu konuda sorgulanmaktan hiç hoﬂlanmıyor. Aldı¤ı kararların büyük kısmı bu toplumun gerçek ihtiyaçlarına karﬂılık gelen, demokratikleﬂme yolunda atılan adımlar oldu¤undan hikmetinden sual edilmesin istiyor. Oysa, hükümet etme projesinde yararlı buldukları pazarlıklara oturarak, o pazarlıkların baskısıyla
attıkları adımların bu toplumun soluk alması için hayati
önem taﬂıdı¤ını hissedemiyorlar. Rayları de¤iﬂtirme konusunda bir gayretleri yok. Dertleri, hızla. Özal döneminde kazılmıﬂ olan 'imaj' kuyusunun dibinden bakıyorlar
dünyaya. Kendi önayak oldukları de¤iﬂiklikleri kendileri
hazmedemedikleri için demokratikleﬂme yollarında koﬂtururken baskıcı-hoyrat-ceberrut dilden vazgeçmiyorlar.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Özgürlüklerin alanını geniﬂletmek için masaya oturduklarında yüzümüze huysuz bir gardiyan gibi bakmalarının
nedeni bu.

Provokasyona Dikkat
Bu katliamın ardından bir El Kaide sabotajı senaryosu
yazılmamıﬂ olması yine de kutlu bir geliﬂmedir. Bu rezaletin faturasını birkaç günahsız makiniste çıkarmayı beceremeyece¤e benzerler. Özellikle Baﬂbakan'ın hırçınlı¤ının nedeni de bu, kanımca. Radikal muhabirinin, bir
gazetecinin böyle bir durumda soraca¤ı ilk ve tek soruyu, "Sayın Baﬂbakan, kaza ile ilgili olarak sorumluluk
sadece makinistlerle mi sınırlı kalacak? TCDD Genel
Müdürü ve sayın Ulaﬂtırma Bakanı ile ilgili bir tasarrufunuz olacak mı?" sorusunu bir öfke patlamasıyla karﬂılaması mutlaka herkese delikanlı Tayyip Erdo¤an'ın bu
tür durumlardaki kimi tepkilerini hatırlatmıﬂtır. Erdo¤an,
önce muhabiri 'acıyı paylaﬂmamakla' suçluyor, sonra
da onu haddini bilmemekle suçluyordu. Basına açıklama yaparken, hemen ardında iﬂkenceci oldu¤u tartıﬂmaları ayyuka çıkmıﬂ olmasına karﬂın bu konuda hiçbir
açıklamaya tenezzül buyurmadı¤ı korumasıyla ve suratında öfkeli bir 'Hakkımı yedirmem' ifadesiyle görülüyor
foto¤rafta. Radikal muhabirine '‹deolojik yaklaﬂmayın'
uyarısı bu olayda 'provokatör' olarak saptadı¤ı gücün
basın oldu¤unu gösteriyor. Hatırlarsınız.
Aynı Bingöl depreminden sonra galeyana gelen halka
karﬂı kullandı¤ı dil gibi.
Deprem sonrası ihtiyaçları karﬂılanmayan, Kızılay tarafından gönderilen çadırlara bir türlü kavuﬂamayan acılı
halkın protestoları sırasında polis ve özel harekât timi,
yılların verdi¤i alıﬂkanlıkla kalabalı¤ın içine arabayla dalıyor, suratlarında kar maskeleriyle savaﬂ düzeni alıp
ateﬂ açarak depremzedeleri yatıﬂtırmaya çalıﬂıyordu.
Baﬂbakan 'istihbari kaynaklarından' aldı¤ı habere göre
orada da provokatörler saptamıﬂtı.
AKP treniyle çıkmıﬂ bulundu¤umuz yolculukta korkarım
bizi daha çok felaket bekliyor.
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yar›ﬂmalar

BAYINDIRLIK VE ‹SKAN BAKANLI⁄I YAPI ‹ﬁLER‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü
ANAYASA MAHKEMES‹ B‹NASI M‹MAR‹ PROJE YARIﬁMASI
Anayasa Mahkemesi Binası mimari projelerinin elde edilmesi iﬂi, Kamu ‹hale Kurumu tarafından 24 Aralık 2002
tarih ve 24973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Mimarlık, Peyzaj Mimarlı¤ı, Mühendislik, Kentsel Tasarım
Projeleri, ﬁehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarıﬂmaları Yönetmeli¤i" kuralları içinde, serbest,
ulusal ve tek kademeli olarak yarıﬂmaya çıkarılmıﬂtır. Bu yarıﬂmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli¤i
üyeleri katılabilir.

DANIﬁMAN JÜR‹ ÜYELER‹

RAPORTÖRLER:

Haﬂim KILIÇ, Anayasa Mahkemesi Baﬂkan Vekili
Recep TÜZEN, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri
Mahmut KÜÇÜK, Bayındırlık ve ‹skan Bakanlı¤ı Müsteﬂar Yardımcısı
Sefer AKKAYA, Bayındırlık ve ‹skan Bakanlı¤ı Yapı ‹ﬂleri Genel Müdürü
Yusuf YILDIZ, Bayındırlık ve ‹skan Bakanlı¤ı Yapı ‹ﬂleri
Genel Müdürlü¤ü, Tesisat Dairesi Baﬂkanı, Makina
Mühendisi

Raziye ﬁAHAN, Mimar (A.D.M.M.A.)
Serap ﬁEKER, Mimar (G.Ü.M.M.F)
Esra TURAN TOMBAK, Mimar (O.D.T.Ü.)

ÖDÜLLER ve MANS‹YONLAR:
1. ÖDÜL (NET) :
2. ÖDÜL (NET) :
3. ÖDÜL (NET) :

40.000.000.000.-TL
35.000.000.000.-TL
30.000.000.000.-TL

ASIL JÜR‹ ÜYELER‹:
Coﬂkun ERKAL, Y. Müh. Mimar (‹TÜ)
‹.Yalçın ‹LER‹, Y.Müh. Mimar (‹TÜ)
Harun ÖNALAN, Mimar (GÜMMF)
Ziya TANALI, Mimar (ODTÜ)
Atila ERENLER, ‹nﬂ.Müh. (ODTÜ)

YEDEK JÜR‹ ÜYELER‹:
Cüneyt AKBULUT, Mimar (ADMMA)
Onur BEZ‹RC‹, Mimar (ADMMA)
A.Tuna ACAR, ‹nﬂ.Müh. (GÜMMF)
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1.
2.
3.
4.
5.

MANS‹YON
MANS‹YON
MANS‹YON
MANS‹YON
MANS‹YON

(NET)
(NET)
(NET)
(NET)
(NET)

:
:
:
:
:

11.000.000.000.-TL
11.000.000.000.-TL
11.000.000.000.-TL
11.000.000.000.-TL
11.000.000.000.-TL

Yer görme süresi, 27 A¤ustos 2004 Cuma günü saat 17.00’ye kadardır.
Proje teslim tarihi, 22 Eylül 2004 Çarﬂamba günü saat 17.00’dir.
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‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi
"Tarihe Sayg›/Yerel Koruma
Ödülleri 2004"
Baﬂvurular› Sürüyor

Yarıﬂma ﬂartnamesi ve eklerini almak için elden veya
posta ile Bayındırlık ve ‹skan Bakanlı¤ı Merkez Saymanlık Müdürlü¤üne 100.000.000 TL. yatırıldı¤ını gösteren ve yarıﬂmacının adını ihtiva eden makbuz ile Bayındırlık ve ‹skan Bakanlı¤ı, Yapı ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü Anayasa Mahkemesi Binası Mimari Proje Yarıﬂması Raportörlü¤üne (Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar / ANKARA) müracaat edilecektir.
Anayasa Mahkemesi Binası Mimari proje Yarıﬂmasına
katılım için kayıt yaptırmak isteyen Mimarlar Odası
üyeleri, ﬂartname bedelini (100.000.000. -TL) TC BAYINDIRLIK VE ‹SKAN BAKANLI⁄I MERKEZ SAYMANLI⁄I
Sakarya Caddesi, SSK iﬂhanı A Blok Kat:11 ANKARA
adresine yatıracaklardır.
Yarıﬂmacılar yer görme belgesini Bayındırlık ve ‹skan
Bakanlı¤ı, Yapı ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü, Mimari Proje
Dairesi Baﬂkanlı¤ı, "Anayasa Mahkemesi Binası Mimari Proje Yarıﬂması Raportörlü¤ü"nden (Vekaletler
Caddesi No:1 Bakanlıklar / ANKARA) alacaklardır.
Yarıﬂmaya katılan bütün projeler, sonucun ilanından
sonra Ankara’da 10 gün süre ile sergilenecektir. Projelerin sergilendi¤i salonda 25 Ekim 2004 Pazartesi
günü, saat 16.30’da kolokyum yapılacaktır.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Yar›ﬂma kapsam›nda; kent dokusunda, yeni yap›laﬂma yönündeki bask›lara karﬂ›n tarihsel ve kültürel de¤er taﬂ›yan evini özgün ﬂekliyle korumay› baﬂaranlara
verilecek Kentli ‹zmirli Ödülü, Tek Yap› ve Tarihi Doku Ölçeginde Baﬂar›l› Koruma Uygulamalar›, dal›nda
ise bu alanda baﬂar›l› uygulama gerçekleﬂtirmiﬂ (basit
onar›m esasl› onar›m) mimar, ﬂehir planc›s›, müellif
ve yap›mc›lar ödüllendirilecek. Ayr›ca; bak›m ve restorasyon çal›ﬂmalar›nda bulunan usta veya usta ekiplerine de Emek Ödülü verilecek. Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar›n› Koruma Dal›nda Katk› Ödülü ile de koruma konusunda eserler üreten gazeteci, yazar, araﬂt›rmac› ve sanatç›lar ödüllendirilecek.
Seçici Kurul:
Yar›ﬂman›n as›l seçici kurulunda; Emel Göksu (Prof.
Dr.-DEÜ), ‹nci Kuyulu (Prof. Dr.-Ege Ü.), Gül Asatekin
(Doç. Dr.-ODTÜ), Baﬂak ‹pekoglu /Doç.Dr. ‹YTE), Ak›n
Ersoy (Yrd. Doç. Dr.-DEÜ), Salih Zeki Pekin (Mimar)
ve Sena Erkan Yamaç (ﬁehir Planc›s›) yer al›yor.
Yedek seçici kurul üyeleri: Eser Gültekin (Yrd. Doç.
Dr.-DEÜ), Yasemin Sayar (Yrd. Doç. Dr.-DEÜ) ve Hayat
Ünverdi (Yrd. Doç. Dr.-DEÜ).
Ödül Takvimi:
Son baﬂvuru tarihi:
27 A¤ustos 2004
Sonuçlar›n aç›klanmas›: 17 Eylül 2004
Ödül Töreni:
25 Eylül 2004
Detayl› Bilgi:
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi
Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürlügü
Tel: (0-232) 482 11 70’den 235
e-posta: tarihselcevre@izmir-bld.gov.tr
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‹ZM‹T BÜYÜKﬁEH‹R BELED‹YE BAﬁKANLI⁄I
ESK‹ BAﬁ‹SKELE KÖPRÜLÜ KAVﬁA⁄I ULAﬁIM S‹STEM‹ VE
ÇEVRE DÜZENLEMES‹ F‹K‹R PROJES‹ YARIﬁMASI
Yarıﬂma alanı ‹zmit metropolitan alanının merkezinde D-100 ‹zmit – Bursa yol ayrımı üzerinde bulunan Eski Baﬂiskele Köprülü Kavﬂa¤ı mevkiidir. Yarıﬂma konusu alan ‹zmit Metropolünün do¤u-batı yönünde lineer geliﬂme
formunun omurgasını oluﬂturan D – 100 yolu ile güneyde körfez çevresi yerleﬂmeleri yönlendiren ana güzergahının kesiﬂme alanıdır. Kavﬂak alanı geliﬂen ‹zmit kent merkezinin ana güzergahlardan giriﬂ alanı olarak giderek önem kazanmaktadır.

Yar›ﬂma serbest, ulusal ve tek kademelidir.
Bu yarıﬂmaya TMMOB Mimarlar Odası, ‹nﬂaat Mühendisleri Odası, ﬁehir Plancıları Odası, Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası üyeleri katılabilirler.

DANIﬁMAN JÜR‹ ÜYELER‹

ASIL JÜR‹ ÜYELER‹

Zekeriya POLAT

Prof.Hüseyin KAPTAN, (Prof. Dr., Mimar)
Bülent TARIM, (Prof. Dr., Mimar)
Kamuran ÖZTEK‹N, (Prof. Dr., Mimar)
M.Murat ULU⁄, (Yrd, Doç. Dr., Mimar)
Adnan ARSLAN, (Dr., Ankara Büyükﬂehir Trafik ﬁb.Md.)
H.Selçuk ﬁENOL, (‹nﬂaat Mühendisi)
Niyazi TIRLI, (‹nﬂaat Mühendisi)

(Prof.,Yıldız Teknik Üniversitesi ‹nﬂaat Fakültesi)

Resmi YILDIZ
(Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi ‹nﬂaat Fakültesi)

Yrd.Doç.Dr. Tahsin CANBULAT
(Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)

‹mdat Yavuz OKTAY
(Harita Müh. Karayolları Genel Md.lü¤ü 1.Bölge Md.lü¤ü,
Otoyol Proje Baﬂmühendisi)

Zafer ﬁAH‹N
(ﬁehir Pl. Ankara Büyükﬂehir Bld. ‹mar Daire Bﬂk.)

Hasan GÜZEL
(‹nﬂ. Müh. ‹zmit Büyükﬂehir Bld. Yuvam Toplu Konut ‹daresi)
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YEDEK JÜR‹ ÜYELER‹
Erdal GENÇ, (‹nﬂaat Mühendisi)
M.Safa SÜREL, (‹nﬂaat Mühendisi)
Mehmet ÖZÇEL‹K, (‹nﬂaat Mühendisi)
Cengiz ULUSOY, (Mimar)
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

RAPORTÖRLER
Dudu KESK‹N (elektrik mühendisi)
Sinan KAYAKIRAN (mimar)
Arzu Y‹⁄‹T (ﬂehir plancısı)

ÖDÜLLER
1. Ödül : 20.000.000.000.- TL
2. Ödül : 15.000.000.000.- TL
3. Ödül : 10.000.000.000.- TL
3 Adet mansiyon her birine : 5.000.000.000.- TL

YARIﬁMA TAKV‹M‹
06.07.2004 : Yarıﬂmanın açılıﬂı
26.07.2004 : Yarıﬂmaya kayıt için son gün
02.08.2004 : Son soru sorma tarihi
09.08.2004 : Cevapların gönderilmesi
20.09.2004 : Projelerin teslimi
13.10.2004 : Sonuçların ilanı
Yer görme zorunlulu¤u vardır
Yarıﬂma ﬂartnamesi ‹zmit Büyükﬂehir Belediyesi Fen
‹ﬂleri Daire Baﬂkanlı¤ından 100.000.000.- TL bedel
karﬂılı¤ında temin edilebilir. Yarıﬂmaya katılacakların
ﬂartname alıp isim ve adreslerini yarıﬂma raportörlü¤üne kaydettirmeleri zorunludur. Ekip olarak katılanlardan bir kiﬂinin bu ﬂartı yerine getirmesi yeterlidir.
AYRINTILI B‹LG‹ ve BAﬁVURU
‹zmit Büyükﬂehir Belediyesi Fen ‹ﬂleri
Daire Baﬂkanlı¤ı
Tel : 0.262. 323 39 23 – 324 05 10 – 324 79 18
e-mail : fenisler@izmit-bld.gov.tr
www.izmit-bld.gov.tr
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Her Yaﬂ Grubuna Uygun
Bir Toplum:
Bütünleﬂmiﬂ Topluluklar
Ö¤renci Tasar›m Yar›ﬂmas›
Uluslararası Toplumları Koruma Konseyi ICCC tarafından 1995 yılından bu yana Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan
Yerleﬂmeleri Merkezi ve Yaﬂlılar Birimi, Ekonomik ve
Sosyal ‹ﬂler Bölümü ve Toyo Üniversitesi’nin iﬂbirli¤iyle
düzenlenen yarıﬂmada, tüm dünyadan mimarlık lisans
ve yüksek lisans ö¤rencilerinin toplumdaki yaﬂlılar grubunun topluma katılımı için çözümler geliﬂtirmeleri
amaçlanıyor. Projelerin katılımcıların yerel ba¤lamlarında üretilece¤i yarıﬂmada, bireysel katılımcıların bir yapı
veya yapı grubu, ekiplerin ise bütün bir yerleﬂim birimi
veya topluluk ünitesi tasarlamaları bekleniyor.

Yarıﬂma Takvimi:
Katılım formu: 15 Ekim 2004
Proje Teslimi: 31 Aralık 2004
Sonuçların açıklanması: ﬁubat 2005

Ödüller:
‹lk üç ödül, bireysel ve grup kategorilerinde olmak üzere ikiﬂer katılıma verilecek. Ayrıca her iki kategoride en
az üçer projeye de mansiyon verilecek.

1.Ödül: 10.000 dolar
2.Ödül: 5.000 dolar
3.Ödül: 2.500 dolar

Bilgi için:
www.international-iccc.org/studentdesign.htm
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GAZ‹OSMANPAﬁA BELED‹YE BAﬁKANLI⁄I
GAZ‹OSMANPAﬁA BELED‹YES‹ H‹ZMET ALANI
M‹MAR‹-KENTSEL TASARIM PROJE YARIﬁMASI
‹stanbul ili, Gaziosmanpaﬂa ‹lçesi Belediye Baﬂkanlı¤ı Hizmet Alanı Mimari-Kentsel Tasarım Projesi "Mimarlık,
Peyzaj Mimarlı¤ı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, ﬁehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarıﬂmaları Yönetmeli¤i" esasları do¤rultusunda Gaziosmanpaﬂa Belediyesince serbest, ulusal ve tek kademeli
olarak yarıﬂmaya çıkarılmıﬂtır.
Bu yarıﬂmaya TMMOB Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve ﬁehir Plancıları Odası üyeleri katılabilirler.
Danıﬂman Jüri Üyeleri
Kadir TOPBAﬁ, Dr., Miman
‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanı
Erhan EROL, Dr.
Gaziosmanpaﬂa Belediye Baﬂkanı
Kemal ÖZENÇ, ‹nﬂaat Mühendisi
(Gaziosmanpaﬂa Belediyesi Teknik
Baﬂkan Yardımcısı)
Nurtaç TOKGÖZ, ﬁehir Plancısı (Gaziosmanpaﬂa Belediyesi Planlama ﬁefli¤i)
Eyüp MUHÇU, Mimar (Mimarlar Odası
‹stanbul Büyükkent ﬁubesi Baﬂkanı)
Erdal AKTULGU, Mimar
Yalçın KAYA, ‹nﬂaat Mühendisi

Prof .Dr .Feridun ÇILI,
Prof. Dr.,‹nﬂaat Yüksek Mühendisi-‹TÜ

Asli Jüri Üyeleri
M. Zafer AKDEM‹R, Mimar
Yaﬂar AKYÜZ, Mimar
Haydar KARABEY, Mimar
Ahmet ÖZGÜNER, Mimar
Hasan ﬁENER, Mimar
Bülent TARIM, Mimar
Selim VEL‹O⁄LU, Mimar
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Yedek Jüri Üyeleri
Mehtap ‹NAN, Mimar
Hüseyin L. KAHVEC‹O⁄LU, Mimar
Yasemen SAY ÖZER, Mimar
Raportörler
Ayﬂen C‹RAVO⁄LU, Mimar
Belgin D‹R‹L, Mimar
Ödüller
Birinci ödül:
50.000.000.000 TL. (net)
‹kinci ödül:
30.000.000.000 TL. (net)
Üçüncü ödül:
20.000.000.000 TL. (net)
Her biri 10.000.000.000. TL. (net) de¤erinde
5 mansiyon
Satınalma (gerekli görüldü¤ü kadar)
5.000.000.000 TL
Yarıﬂma Takvimi
Yarıﬂmanın ilanı:
Sorular için son gün:
Teslim tarihi:

27 Temmuz 2004
12 A¤ustos 2004
27 Ekim 2004
(saat: 18.00)

Yarıﬂmacıların Gaziosmanpaﬂa Belediyesi’nden adres bırakarak ﬂartname almıﬂ olmaları gerekmektedir.
ﬁartname bedeli 50.000.000 TL
olup Vakıfbank Gaziosmanpaﬂa ﬁubesi 2030458 no’lu hesabına yatırılacaktır. Dekont isim ve adres ile
birlikte Gaziosmanpaﬂa Belediyesi
‹mar Müdürlü¤ü, Kat:5 Gaziosmanpaﬂa/‹stanbul adresine elden teslim edilecek veya posta-faks (0212545 45 30) ile gönderilecektir. Dekontu alan Belediye, yarıﬂmacı adresine ﬂartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.

Bilgi için:
Gaziosmanpaﬂa Belediyesi
Tel : (0212) 545 45 00
http://www.gaziosmanpasa.bel.tr ve
http://www.mimarist.org.tr/index.cfm?say
fa=yarisma&sub=GOP
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Devam Eden Yar›ﬂmalar

"Yaﬂa(yan) ‹stanbul’a
Yaﬂa(yan) Mimarl›k
Mimarlar Odasi ‹stanbul
Büyükkent ﬁubesi 2005 Yılı Ajandası
Foto¤raf Yarıﬂması
Teslim tarihi 15 Ekim 2004

"ar+d" Ödülleri: "Geliﬂen Mimarlık"
Proje teslim tarihi 14.09.2004
http://www.arplusd.com

Port Louıs Kentsel Geliﬂimi
Uluslararası Fikir Yarıﬂması – Mauritius

Bilgi: Neslihan Kılıç
Tel: 0212 227 69 10
Faks: 0212 236 85 28
http: www.mimarist.org
e-posta: yarisma@mimarist.org

Beyrut Kent Ana Aksı ve ﬁehitler
Meydanı Kentsel Tasarımı
Proje teslim tarihi 01.10.2004
Tel : 00 9611 980 650
Fax : 00 9611 981 136

Proje teslim tarihi 25.08.2004
http://www.mpl.intnet.mu

UIA 2005 ‹stanbul Kongresi Kongre
Vadisi Mimari Tasarım Yarıﬂması
Proje teslim tarihi 16.08.2004

Çuhadaro¤lu Alu’2004 Ö¤renci Proje
Yarıﬂması
Proje teslim tarihi 05.10.2004

info@beirutmartyrssquare.com

http://www.cuhadaroglu.com.tr/html/yarisma.htm

Paris Olimpik Simgesi Tasarımı için
Uluslararası Mimarlık Yarıﬂması

Ecohouse Uluslararası Ö¤renci
Tasarım Yarıﬂması

Proje teslim tarihi 06.09.2004

Proje teslim tarihi 31.08.2004

www.architecture.parisjo2012.fr

http://www.architecturalpress.com/companions/eco-

www.pavillon-arsenal.com

house

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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DOCOMOMO_TÜRK‹YE’den
"Türkiye Mimarl›¤›nda Modernizmin Yerel
Aç›l›mlar›" Baﬂl›kl› Poster Sunuﬂlar›na Davet
Kamunun dikkatini 20. yüzy›lda öne ç›kan Modernizm’e
çekmek ve "modern mimarl›k, tasar›m ve ﬂehir planc›l›¤› ürünlerini belgelemek ve korumak" amac›yla 1990
y›l›nda oluﬂturulan uluslararas› bir kuruluﬂ olan DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the MOdern MOvement)’nun Türkiye Çal›ﬂma Grubu 2002 y›l›nda kuruldu
ve böylece Türkiye’deki modern mimarl›k örneklerinin
belgelenmesi ve korunmas› ad›na bir giriﬂim baﬂlat›ld›.
DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çal›ﬂma Grubu, 10-12 Kas›m tarihlerinde ODTÜ Mimarl›k Fakültesi’nde düzenlenecek "Türkiye Mimarl›¤›nda Modernizmin Yerel Aç›l›mlar›" baﬂl›kl› Poster Sunuﬂlar›’yla bu tür geniﬂ kat›l›ml› bir çal›ﬂmay› baﬂlatmay› hedefliyor. Ulusal Çal›ﬂma Grubu’nun gerçekleﬂtirece¤i ilk etkinlik olan bu toplant›ya, erken 20. yüzy›ldan yaklaﬂ›k 1970’lerin baﬂ›na
kadar devam eden süreçte üretilmiﬂ olan modern mimarl›k örneklerini görsel ve yaz›l› belgelerle tan›tan veya yorumlayan poster sunuﬂlar›n›n kat›l›m› bekleniyor.
Davetli konuﬂmac›lar›n sunuﬂlar›n›n da yer alaca¤› bu
toplant›n›n, 20. yüzy›l Türkiye mimarl›¤›n›n bugüne kadar belgelenememiﬂ olan örneklerine, özellikle de Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir gibi büyük kentler d›ﬂ›ndaki üretime dikkat çekmesi ve oluﬂacak yeni bak›ﬂ aç›lar›yla
dönem mimarl›¤›n›n yeniden yorumlanaca¤› bir tart›ﬂma
ortam› yaratmas› amaçlan›yor. Konferans›n ard›ndan,
sunulan ürünlerin bir katalog ve CD haz›rlanarak derlenmesi; seçilen bir grup ürünle daha sonra bir gezici sergi düzenlenerek, mimarl›k okullar› ve Mimarlar Odas›
ﬂubeleri baﬂta olmak üzere, çeﬂitli kurumlarda sergilenmesi ve UIA 2005 ‹stanbul, XII. Dünya Mimarl›k
Kongresi’nde yer almas› planlan›yor.
Bilim ve Dan›ﬂma Kurulu Elvan Altan Ergut, ‹nci Aslano¤lu, Aydan Balamir, ‹hsan Bilgin, Cengiz Can, Ali Cen20

gizkan, Neslihan Dosto¤lu, U¤ur Tanyeli ve Y›ld›r›m Yavuz’dan; Düzenleme Kurulu ise Elvan Altan Ergut, Gül
Asatekin, Nilüfer Baturayo¤lu Yöney, Cânâ Bilsel, Bilge
‹mamo¤lu, Ebru Omay Polat, Y›ld›z Salman, Neriman
ﬁahin Güçhan ve Belgin Turan Özkaya’dan oluﬂuyor.
Baﬂvurular›n en geç 20 Eylül 2004 tarihinde Düzenleme Komitesi’ne ulaﬂm›ﬂ olmas› isteniyor.
Bilgi için:
ODTÜ Mimarl›k Bölümü
‹nönü Bulvar› 06531 ANKARA
tel: 0.312.210 22 03
faks: 0.312.2101249
e-posta: docomomo_ankara@arch.metu.edu.tr
www.docomomotr.itu.edu.tr

Teﬂekkür
Say›n

Hasan KÜÇÜKKARA ve
Mustafa Bülent YÜCESOY’a
Ba¤›ﬂlad›klar› ofis mobilyalar› ile ﬂubemizin
çal›ﬂma mekan›n›n iyileﬂtirilmesine sunduklar›
katk› için teﬂekkür ederiz.

t

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yönetim Kurulu

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

güncel

Rem Koolhaas’›n
Tasarlad›¤› Seattle
Kütüphanesi Aç›ld›
Rem Koolhaas’›n tasar›m ofisi OMA ve Seattle’da bulunan LMN ﬂirketi taraf›ndan tasarlanan Seattle Kütüphanesi 23 May›s’ta aç›ld›. Aç›ld›¤› gün 28.000 kiﬂinin
ziyaret etti¤i 363.000 m2. kullan›m alan›na sahip kütüphanenin 165 milyon Dolara maloldu¤u belirtiliyor.
Seattle’›n ilk kal›c› kütüphanesinin 1906’da inﬂa edildi¤i arazi üzerine yap›lan yeni yap›, yaklaﬂ›k 1.4 milyon
kitap kapasiteli ve 400 bilgisayar içeriyor.
Kütüphanenin tasar›m›, geleneksel kütüphane tan›m›n›n bilginin toplanmas›, yo¤unlaﬂt›r›lmas›, da¤›t›lmas›
ve okunmas› için tüm mevcut teknolojilerden yararlan›lacak biçimde dönüﬂtürülmesi esas›na dayan›yor. Bu
anlamda projede, "Kütüphanenin art›k yaln›zca kitaba
adanm›ﬂ bir kurum olarak de¤il, yeni ve eski tüm ortamlar›n kullan›ld›¤› bir bilgi deposu olarak yeniden tan›mlanmas› ve yeniden keﬂfedilmesi" söz konusu. Kütüphanenin dijital içeri¤ine yap›lan vurgu, bilgi paylaﬂ›m› mekânlar›n›n organizasyonuna da yans›yor. Yap›,
her birinin boyutu, ﬂekli ve iﬂlevi de¤iﬂik olan yatay katmanlara bölünüyor. Bu iﬂlevler aras›nda, uzun oturma
gruplar› ve kahve bar›n›n bulundu¤u "Oturma Odas›",
daha geleneksel bir yerleﬂime sahip olan "Okuma Odas›" ve gençlere ait olan "Gençlik Merkezi" bulunuyor.
Geleneksel baﬂvuru masas›n›n (information desk) yerini, 132 halka aç›k bilgisayar, kullan›c›lar›n diz üstü bilgisayarlar› için kablosuz ba¤lant› bölgeleri ve konferans odas› içeren bir "Kar›ﬂt›rma Odas›" (mixing chamber) al›yor. Bütün bu katmanlar, platformlarla birbirlerine ba¤lanan sürekli bir hacim oluﬂturuyorlar.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Detay›l bilgi için:
www.spl.org
www.seattletimes.nwsource.com/news/local/library
Kaynak: www.arkitera.com
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Uluslararas›
‹zmir Fuar›’na
Kat›l›yoruz
Mimarl›¤›n ve mimarlar›n kamuoyuna tan›t›lmas›n›,
toplum ile sa¤l›kl› bir diyalo¤un sa¤lanmas›n› öncelikli çal›ﬂma alan› olarak belirleyen ﬁubemiz, ilk olarak geçen y›l kat›ld›¤›m›z Uluslararas› ‹zmir Fuar›’na
bu y›l da kat›l›yor.

Temmuz Ay›nda
Yay›nlanan Mevzuat
De¤iﬂiklikleri
Endüstri Bölgeleri Kanunda De¤iﬂiklik Yapılması
Hakkında Kanun
Kanun no: 5195 • Resmi Gazete yay›n tarihi: 01.07.2004, say›:
25509 (As›l)

Kamu Konutları Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik
Yapılmasına ‹liﬂkin Yönetmelik
Resmi Gazete yay›n tarihi: 02.07.2004, say›: 255110

Mimarlar Odas›’n›n 50. kuruluﬂ y›l› olan 2004, ﬁubemiz taraf›ndan toplumun çeﬂitli kesimleri ile iletiﬂim
kurulmas›, geliﬂtirilmesi yönündeki çal›ﬂmalara öncelik verildi¤i bir gündemle kutlan›yor.

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin
Gerçek ve Tüzel Kiﬂilere Bedelsiz Tahsisine ‹liﬂkin
Yönetmelik

ﬁubemiz, 27 A¤ustos - 5 Eylül 2004 tarihlerinde düzenlenecek fuarda ‹zmir Kent Merkezi Mimarl›k Haritas› ve ﬁube çal›ﬂmalar›m›z›n aktar›ld¤› bir stand›n
yan› s›ra ‹zmir’in mimarl›k birikiminin büyük ölçekli
posterler ile sunuldu¤u bir aç›k alan sergisi ile yer
alacak.

Orman Kanunda De¤iﬂiklik Yapılması Hakkında Kanun

Resmi Gazete yay›n tarihi: 02.07.2004, say›: 255110
Kanun no: 5192 • Resmi Gazete yay›n tarihi: 03.07.2004, say›:
25511 (As›l)

Yapı Malzemeleri Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (89/106/EEC)
Resmi Gazete yay›n tarihi: 16.07.2004, say›: 25524 (As›l)

Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin Oluﬂumu ve
Görevlerine Dair Tebli¤
Resmi Gazete yay›n tarihi: 16.07.2004, say›: 25524 (As›l)

Kültür Yatırımları ve Giriﬂimlerini Teﬂvik Kanunu
Resmi Gazete yay›n tarihi: 21.07.2004, say›: 25529 (As›l)

Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu
Resmi Gazete yay›n tarihi: 23.07.2004, say›: 25531(As›l)

Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i (89/106/EEC) Kapsam›nda, Yap› Malzemelerinin Yang›na Tepki S›n›flar›na
ve Yap› Elemanlar›n›n Yang›na dayan›kl›l›¤›na Dair
Tebli¤
Resmi Gazete yay›n tarihi: 29.07.2004, say›: 25537 (As›l)
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2004 Y›l› Aidat›n›
Ödeyen Üyelerimiz
ﬁubemizden Edinebilirler

kütüphane

‹zmir Kent Merkezi
Mimarl›k Haritas›’n›

Yay›n Tan›t›m:

Malaparte
Evi
Marida Talamona
Çeviren: Alp Tümertekin
16x24 cm., 186 s., Yap›
Kredi Yay›nlar›
‹stanbul, Nisan 2004,
ISBN 975-08-0788-X

2004 Y›l› ve
Önceki y›llara ait
aidatlar›n›z›
Taksitlendirerek
Ödeyebilirsiniz.

[ 78.000.000 TL. ]
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Malaparte, modern ‹talyan yaz›n›n›n ve siyasetinin
en ilginç ve önemli kiﬂiliklerinden biri kuﬂkusuz.
Kapri Adas›’nda s›rad›ﬂ› bir co¤rafyada konumlanan,
Mimar Adalberto Libera ile Curzio Malaparte’nin birlikte yaratt›klar› bu ev mimarl›k tarihinin en ilginç
serüvenlerinden birine de sahip.
Yazar, yap›n›n izini fikrin do¤uﬂundan, evin tasar›m
ile içiçe geçmiﬂ yap›m sürecini titiz bir araﬂt›rma,
tan›kl›klar, yaz›ﬂmalar, çizimler, vb. belgeler ile
sürüyor.

ﬁube Kütüphanemize
Yeni Gelen Yay›nlar
Münih 1900-2000

Boyut Yay›nlar›

Sempozyum: ‹stanbul ve Su/8-9 Ocak 2004
Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent ﬁubesi
Antalya Kültür Anvanteri (Merkez) 2003

Antalya Valili¤i

Antalya Kültür Anvanteri (Alanya) 2003

Antalya Valili¤i
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Aidatlar›n›z› aﬂa¤›daki formu doldurup
463 52 12 numaral› faks›m›za yollayarak ödeyebilirsiniz

t

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›

:

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:
Son Kullanma Tarihi:

Yukar›da belirtti¤im tutar›n, 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:

Güvenlik Kodu:
TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R ﬁUBES‹
ADINA SAH‹B‹ VE YAZI ‹ﬁLER‹ MÜDÜRÜ

TAMER BAﬁBU⁄
Ayda Bir Yay›mlan›r.
1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R
Tel: (0.232) 463 66 25 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr
http://www.izmimod.org.tr

SAYI : 2004/6
Bask›: TÜKELMAT A.ﬁ. (0.232) 461 96 42
Bask› Tarihi: 10/08/2004

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

24

