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TMMOB Yönetim Kurulu’nun
12 Mart 2005 gün ve 215 say›l› karar›;
(Mimarl›k hizmetleri hk. yönetmeli¤in 
"mimarl›k tan›m›"nda de¤ifliklik!)
demokrasi kültürüne; 
uygarl›k bilincine;
bilimin rehberli¤ine; 
sanatç›n›n haklar›na;
toplumsal ç›karlara 
ve 
TMMOB’nin "kendi varl›¤›"na darbedir…

"TMMOB Yönetim Kurulu’nun "de¤ifltirerek onaylad›-
¤›"(!) yönetmelik ve özellikle de mimarl›k hizmetlerinin
tan›mlar›n› "t›rpanlad›¤›" 5. madde, Mimarlar Odas›’n›n
son y›llardaki tüm genel kurullar›nda uzun görüflmeler-
le; en genifl kat›l›ml› komisyon çal›flmalar›yla; tüm ör-
gütsel kadrolar›n bulunduklar› Dan›flma Kurullar›’nda
ve son olarak da 20-21 Kas›m 2004 günlerinde Nevfle-
hir’de yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul’da tart›fl›larak
son flekli verilmifl bir düzenlemedir. Yüzlerce mimar›n
ak›l ve düflünce eme¤ini; harcanan onca zamanlar› ve
hatta yap›lan onca masraflar› "mimar olmayan" 14 ki-
flinin oyuyla hiçe saymak, nas›l bir demokrasi anlay›fl›-
n›n ürünüdür; nas›l bir örgüt eti¤idir?"
"Oysa "demokratik hukuk devleti" kurallar› ve teamül-
leri içinde yapabilecekleri erdemli bir davran›fl da vard›.
Yönetmeli¤i Mimarlar Odas›’n›n demokratik haklar›na
sayg› içinde aynen kabul edebilirler; resmi gazetede ya-
y›mland›ktan sonra da di¤er Odalar›n karfl› ç›kt›klar›

maddeler için iptal davas› açmalar› yöntemini izleyebi-
lirlerdi."
"Ne var ki bunu bile yapmadan, yani "hukukun hakem-
li¤ini" bile beklemeden, yetkilerini böylesi bir kararla is-
tismar etmek, bu üyelerin hukuk devleti anlay›fllar›nda
da ciddi sorunlar bulundu¤unu göstermektedir."

"12 Mart"›n Y›ldönümünde…
Öyle görünüyor ki "TMMOB Yönetim Kurulu"ndaki üye-
ler, 12 Mart 2005 günü yapt›klar› toplant›da, yani ülke-
miz tarihindeki en karanl›k sayfalardan biri olan "12
Mart 1971 darbesi"nin y›ldönümünde, bilimsel bir sor-
gulama sürecine girmeye gerek duymadan, mimarl›¤›n
özgün niteli¤ini, tarihsel ve güncel formasyonunu ince-
lemeden mimarl›k mesle¤ine karfl› darbe yapmaktan
çekinmemifllerdir. 
Mimarlar Odas›’n›n mimarl›k hizmetlerini düzenleyen
yönetmeli¤indeki "mimarl›k hizmetleri tan›m›"yla ilgili
maddede yer alan kimi temel "mimarl›k" eylemlerini
"silerek", demokrasi kültürüne, uygarl›k bilincine, bili-
min rehberli¤ine, sanatç›n›n haklar›na, toplumsal ç›kar-
lara ve hatta TMMOB’nin "kendi varl›¤›"na bile "darbe"
indirmifllerdir. 
Bu darbeye ve tüm tarihsel sorumlulu¤una, sadece ka-
rar› alan üyeler de¤il, "çekimser" kalarak, yani "taraf-
s›z"l›¤›n asl›nda "taraf tutmak" oldu¤unu bilen "ayd›n
davran›fl›"n› bile gösteremeyen üyeler de ortak olmufl-
lard›r.

Karar Örne¤i 
TMMOB’nin, söz konusu karar› aynen flöyledir:
"TMMOB Mimarlar Odas› Mimarl›k Hizmetlerini Uygula-
ma, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤i’nin 5. Mad-
de a bendindeki "mimari iç mekân düzenleme ve dona-
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Bu kifliler, sadece kendilerini de¤il, TMMOB’yi de tarih
ve ça¤dafll›k önünde mahkûm eden bir darbenin sorum-
lular› olarak an›lacaklard›r. 
Mimarl›k tan›m›na iliflkin kültür ve bilim yoksunu görüfl
ve kararlar› ne olursa olsun, insanl›k ve uygarl›k tarihi-
ne imza atan bu sanat›n "yönetmelikten ç›kartt›klar›"
hizmetleri geçmiflten gelece¤e kesintisiz devam ede-
cektir. Çünkü mimarl›¤›n ne oldu¤unu bu üyeler de¤il,
yine tarihten gelen kültürel birikimlerle bütünleflen ak›l,
emek ve yarat›c›l›k belirleyecektir.
Egemen ve "Küresel" Siyasetin Güdümünde…

Karar›n çok yönlü "s›¤l›¤›na" ve sayg›s›zl›k gösterdi¤i
evrensel de¤erlere geçmeden önce, bu tavr›n;

- Genelde mimarl›¤› "talan yap›laflmas›"na karfl› etkisiz
k›lmaya çal›flan "egemen siyaset"lerle uyumlu; 

- Bu uygarl›k sanat›n› "toplumlar›n kimliksizlefltirilmesi"
önünde engel sayarak k›s›tlamay› hedefleyen "küresel
dayatma"lara teslimiyet içinde;

ve hatta daha da "geri"de oldu¤unu, öncelikle vurgula-
mak isteriz.

Çünkü Türkiye’de mimarl›k, biny›llar›n mimarl›k ülkesi
olmam›za ra¤men, bu mesle¤in insandan ve insanl›k-
tan yana temel de¤erlerini "imar rantlar›" ve "inflaat pa-
zar› ç›karlar›" önünde "engel" gören egemen siyaset ta-
raf›ndan sürekli d›fllanmaktad›r. 

Benzer flekilde dünyada da mimarl›k, tek kutuplu yeni
dünya düzeninin tüm k›talar› sarmalayan "tek tip finans
ve rant mimarisi"ne karfl› yerel ve bölgesel de¤erleri gö-
zeten evrensel ifllevinden uzaklaflt›r›lmaya çal›fl›lmakta-
d›r.

Bu sürecin ülkemizde en aç›k yafland›¤› alan ise "kent
planlamas›" ve "yap› denetimi"dir.

Yine Türkiye gibi her bir kenti tarihin en eski mimarl›k
birikimlerine sahip bir ülkeye, geçmiflleri 200 y›l› zor bu-
lan, kimliksiz tek düze Amerikan kentleri anlay›fl›n› bu-
laflt›ran ABD kökenli flehircilik anlay›fl› ve politikas›,
1960’larda ODTÜ’de bafllatt›¤› "mimars›z kent planla-

n›m› tasar›m› hizmetleri, mimari çevre tasar›m› hizmet-
leri, kentsel tasar›m, koruma amaçl› imar planlar› ve
imar planlama çal›flmalar›" ile b bendindeki "inflaat yö-
netimi, yap› denetimi" ifadelerinin ç›kar›larak kabulüne
ve Resmî Gazete’de yay›nlanmas› konusunda Yürütme
Kurulu’na yetki verilmesine (M. Sabri Orcan’›n karfl›
oyuyla, Ekrem Poyraz, Tezcan E. Abay, Nail Güler ve ‹b-
rahim Vardal’›n çekimser oylar›yla) oyçoklu¤uyla"
Sadece Mimar M. Sabri Orcan’›n karfl› oy kulland›¤› ka-
rarda "çekimser" kalan 4 üyenin temsil ettikleri meslek
alanlar› ile karara oy veren 14 üyenin isimleri ve mes-
lek alanlar› ise flöyledir:

Oy Verenler:
Mehmet So¤anc› Makina Mühendisleri Odas›
O¤uz Gündo¤du Jeofizik Mühendisleri Odas› 
A. Betül Uyar Peyzaj Mimarlar› Odas›
Hüseyin Yeflil Elektrik Mühendisleri Odas›
Hakan Günay Gemi Mak.‹fll. Müh. Odas›
Esef Özat G›da Mühendisleri Odas›
Nilgün Çarkac› ‹ç Mimarlar Odas›
Selçuk Uluata ‹nflaat Mühendisleri Odas›
Alaeddin Aras Kimya Mühendisleri Odas›
Serdar Ö. Kaynak Maden Mühendisleri Odas›
Cemalettin Küçük Metalurji Mühendisleri Odas›
Mustafa Diren Meteoroloji Mühendisleri Odas› 
A. R›za Tanr›verdi Petrol Mühendisleri Odas›
M. Remzi Sönmez fiehir Planc›lar› Odas›
B. Remzi Suiçmez Ziraat Mühendisleri Odas›

Çekimserler:
Ekrem Poyraz Fizik Mühendisleri Odas›
Tezcan E. Abay Çevre Mühendisleri Odas›
Nail Güler Harita ve Kad. Müh. Odas›
‹brahim Vardal Jeoloji Mühendisleri Odas›

Toplant›ya kat›lmayanlar:
Tuncay fienyurt Gemi Mühendisleri Odas›
Selçuk Nazl›ay Tekstil Mühendisleri Odas›
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mas›" dayatmas›nda bugün ne yaz›k ki yayg›n bir "ku-
rumsallaflma" içindedir. 

Denebilir ki ayn› y›llarda bu ülke için söylenen "küçük
Amerika olaca¤›z" sözünün ilk ve kal›c› karfl›l›¤› kent
planlamas›nda yaflama geçirilmifl; tarihi kentlerimiz mi-
mari duyarl›l›klardan yoksun, kültürel derinlikleri göz ar-
d› eden, sözde ça¤dafl ve sözde "modern"(!) bir flehir-
cilik e¤itimi ve anlay›fl›n›n eline teslim edilmifltir.

‹flte bu politikan›n son 20 y›l içinde yaratt›¤› tahribat
üzerine, kent planlamas›n›n yeniden mimarl›kla bulufl-
mas›n› sa¤lamak amac›yla özlemlerin yükseldi¤i ve hat-
ta çal›flmalar›n yo¤unlaflt›¤› bir dönemde; siyasal iktida-
r›n yürürlü¤e koydu¤u yeni yasalarda ayn› "ay›rma"n›n
daha da pekifltirilmeye çal›fl›lmas›, baflta TMMOB ol-
mak üzere konuyu bilen ve duyarl› kurumlar›n asl›nda
tepki göstermeleri gereken bir geliflmedir.

Ne var ki TMMOB Yönetim Kurulu, kent planlamas›nda-
ki, do¤rudan "mimari dokular›n yaflat›lmas›"n› hedefle-
yen ve bu anlamda mimarl›¤›n do¤al ve evrensel ilgi ve
sorumluluk alan› içinde olan "kentsel koruma planla-
mas›n›" bile mimarl›k hizmetleri tan›m› d›fl›na ç›karta-
rak, siyasal iktidar›n bile yapamad›¤› kadar "Amerikan-
c›" bir tavr› resmî kararlar›na geçirebilmifltir. Böylece,
ayn› Yönetim Kurulu üyeleri, siyasi söylemlerinde hep
sorgulad›klar› "küreselleflme"nin meslek anlay›fl›na da
imza atm›fllard›r. 

Benzer flekilde "yap› denetimi"nde de yine siyasal ikti-
darlar›n mimarlar› d›fllama çabalar›n›n alt›nda, "mimari-
nin rant yap›laflmas› karfl›s›ndaki sanatsal duru-
flu"ndan kurtulma niyeti yatmaktad›r. 

TMMOB Yönetim Kurulu’nun bu karar›, kimlik ve kent-
sel de¤erleri hiçe sayan, toplumsal kültürün de¤erini
gözetmeyen ve insanlar›n mekân gereksinimlerindeki
yaflam ba¤lar›n› asla önemsemeyen, do¤rudan pazar
ekonomisiyle bütünleflmifl bir "inflaat piyasas›"nda
depreme karfl› dayan›kl›l›k ad›na sadece inflaat mühen-
dislerini yetkilendiren; mimarlar› ise bütün bunlara "sa-
natsal kayg›lar nedeniyle" engel olabilecekleri için flan-

tiyeden uzaklaflt›ran "yap-sat sektörü kökenli siyaset"e
hizmet etmektedir.

"Demokrasi Kültürü" Nerede?
TMMOB Yönetim Kurulu’nun "de¤ifltirerek onaylad›-
¤›"(!) yönetmelik ve özellikle de "t›rpanlad›¤›" 5. mad-
de, Mimarlar Odas›’n›n son y›llardaki tüm genel kurulla-
r›nda uzun görüflmelerle; en genifl kat›l›ml› komisyon
çal›flmalar›yla; tüm örgütsel kadrolar›n bulunduklar› Da-
n›flma Kurullar›’nda ve son olarak da 20-21 Kas›m
2004 günlerinde Nevflehir’de yap›lan Ola¤anüstü Ge-
nel Kurul’da tart›fl›larak son flekli verilmifl bir düzenle-
medir.

Özellikle, bu Genel Kurul’un yap›ld›¤› bölgedeki tarihsel
mimari zenginlikten de esinlenilerek sürdürülen çal›fl-
malar›ndan ötürü "Kapadokya Yönetmeli¤i" ad› da veri-
len düzenlemeyi; bütün bu demokratik ve kat›l›mc› sü-
reci; yüzlerce mimar›n ak›l ve düflünce eme¤ini; onca
zamanlar› ve hatta onca masraflar› yok sayarak, tek bir
toplant›da 14 kifliyle t›rpanlamak, nas›l bir demokrasi
anlay›fl›n›n ürünüdür? Böyle bir "müdahale" nas›l bir ör-
güt eti¤idir?

Demek ki Yönetim Kurulu üyeleri, kazayla ülkeyi de yö-
netmeye kalksalar, en genifl kat›l›mlarla ve en demok-
ratik süreçlerde ortaya ç›kacak olan görüflleri e¤er be-
¤enmezlerse, kendi bildiklerini uygulamaktan çekinme-
yeceklerdir.

Kiflilerin, bulunduklar› makamlar› ve kendilerine tan›-
nan yasal yetkileri "demokratik yöntemlerle" edindikle-
rini unutmalar› ve bu makamlarla bu yetkileri kullan›r-
ken demokratik geleneklere ve süreçlere sayg› yerine
"biz böyle karar verdik" anlay›fl›yla hareket etmeleri, en
baflta TMMOB’ye asla yak›flmamaktad›r. TMMOB tari-
hinde de zaten böylesi bir anlay›fl yaflanmad› ve bu ka-
rarda sergilenen demokrasi kültürü yoksunu karar›n›n
da baflka bir örne¤i yoktur.

Bu Yönetim Kurulu üyeleri, TMMOB tarihinde de geçmi-
flin tüm insani ve toplumsal kazan›mlar›n› ve erdemle-
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rini inkâr eden "küresel dönüflüm"ü bafllatman›n ilk
kahramanlar› olma misyonunu üstlenmektedirler.

Oysa "demokratik hukuk devleti" kurallar› ve teamülle-
ri içinde yapabilecekleri erdemli bir davran›fl da vard›.
Yönetmeli¤i Mimarlar Odas›’n›n demokratik haklar›na
sayg› içinde aynen kabul edebilirler; resmi gazetede ya-
y›mland›ktan sonra da di¤er Odalar›n karfl› ç›kt›klar›
maddeler için iptal davas› açmalar› yöntemini izleyebi-
lirlerdi.

Ne var ki bunu bile yapmadan, yani "hukukun hakemli-
¤ini" bile beklemeden, yetkilerini böylesi bir kararla is-
tismar etmek, bu üyelerin hukuk devleti anlay›fllar›nda
da ciddi sorunlar bulundu¤unu göstermektedir. 

"Uygarl›k, Bilim ve Sanat" Yok Say›ld›
Kararda "bunlar mimarl›k hizmeti de¤ildir" denerek ç›-
kart›lan tan›mlara bakal›m:

Örne¤in; "mimari iç mekân düzenleme ve donan›m› ta-
sar›m hizmetleri" bu üyelere göre mimarl›k de¤il!

Tarih boyunca mimarinin, "iç mekân› gözetmeyen ve ta-
sarlamayan" bir meslek ve sanat oldu¤unu kim iddia
edebilir? Bu evrensel gerçekli¤i göremeyen; bir meslek
gurubunun (‹ç Mimarlar) sadece "profesyonel beklenti-
leri" u¤runa koca bir uygarl›k ve sanat tarihini inkâr
eden TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, acaba kültürel
miras› da m› hiç tan›m›yorlar? Geçmiflten bugüne han-
gi yap›, hangi ev, hangi bina "iç mekânlar›n›n düflünül-
medi¤i ve tasarlanmad›¤›" bir mimarl›¤›n ürünüdür? 

‹fllevi de¤iflecek mevcut yap›lar ile farkl› ifllevlere uygun
tasarlanm›fl kimi yeni yap›lar›n, kullan›m türleri ve be¤e-
nilere göre, ama mutlaka mimar›n›n ve mimarisinin reh-
berli¤inde "dekore edilmeleri" için do¤mufl "iç mimar-
l›k" mesle¤inin "piyasas›n› yaratmak ve kollamak" ad›-
na, mimarl›¤›n temel sorumlulu¤unu ortadan kald›rma-
ya, de¤il TMMOB yöneticilerinin yetkileri, hiçbir güç yet-
meyecektir. 

Çünkü iç mekân tasar›m›, "biny›llardan yar›nlara mimar-
l›¤›n özü"dür… 

Yine, "koruma amaçl› planlama çal›flmalar›"n›n da mi-
marl›k hizmeti "say›lmamas›"na bakal›m:

Bu kararda da Yönetim Kurulu üyelerinin "kentsel göz-
lem ve bilgileri" ciddi flekilde tart›flma konusudur. Çün-
kü ad› geçen ve di¤er tüm kentsel planlama ile "kent-
sel tasar›m" çal›flmalar›nda, "kentin korunmas› gere-
ken" tarihsel mimari dokusu ile "gözetilmesi gereken
mimari kimlik de¤erleri"nin gelece¤e yaflat›larak tafl›n-
mas› esast›r.

Kentin mimarisinin gelece¤ine karar verilirken, tarihsel
mimari kimli¤in ça¤dafl geliflmeleri de içerek flekilde
"kültürel süreklilik" içinde etkin k›l›nmas› "tasarla-
n›r"ken, do¤rudan mimarl›k e¤itimi, bilgisi ve duyarl›l›¤›
gerektiren bir hizmete "bunu mimarlar yapamaz" diyen
bir TMMOB Yönetim Kurulu, dünyadaki di¤er mimarl›k
ve mühendislik kurulufllar›n›n yüzüne nas›l bakacakt›r? 

Hele karardaki "inflaat yönetimi, yap› denetimi" gibi
alanlardan da "mimar› uzaklaflt›ran" tavra ise ak›l erdir-
mek olanaks›zd›r.

E¤er TMMOB yöneticileri bunu da "bilimin ve uzmanl›-
¤›n ›fl›¤›nda"(!) öngördülerse, hemen YÖK’e de bir yaz›
yazmal›lar ve mimarl›k fakültelerindeki "staj zorunlulu-
¤u" da olan derslerden "flantiye yönetimi" ve "inflaat
kontrolü"nün mimarl›k e¤itimi müfredat›ndan ç›kart›l-
mas›n› istemelidirler.

Kald› ki mimar›n, "eseri" olan yap›y›, infla edilirken de-
netlemesi, hem Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku aç›s›n-
dan "yasal ve evrensel hakk› ve görevi"dir; hem de Tür-
kiye’deki "mimari projesine ayk›r› uygulama" salg›n›na
karfl› TMMOB’nin engellemesi gereken de¤il, savunma-
s› ve daha da güçlendirmesi gereken bir ça¤dafll›k ku-
ral›d›r. 

Ne var ki TMMOB’yi yönetenler, bu tav›r yerine, yap› de-
netimini sadece "betonarme karkas inflaat›n mühen-
dislik kontrolü" sayan ve flantiyelerden "mimari hassa-
siyetleri uzaklaflt›rmaya çal›flan" egemen imar spekü-
lasyonu düzeninin tutsa¤› olmufllard›r.
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Bu tav›rlar›yla da "toplumsal ç›karlar› savunma" yönün-
deki tüm sözlerini ve TMMOB gelene¤ini tarihe göm-
mektedirler.

Çünkü kentlerimizin mimari katk›larla yap›lanmas› ve
mimariyle iç içe geliflmesi, her konunun ötesinde top-
lum yarar›nad›r. Bunu engelleyen, mimari hizmetlerde
mimar›n yerini ve katk›s›n› azaltmaya çal›flan, mimarl›k-
tan mimar› d›fllayan her tutum ise ülkemiz kentlerini bu-
günkü duruma getiren politikalar›n militan› olmakla efl
anlaml›d›r.

TMMOB "Varl›k Güvencesini" ‹nkâr Ediyor
Geride kalan y›l TMMOB’un yan› s›ra, yap› sektöründe-
ki temel mesleklerin odalar›yla birlikte Mimarlar Odas›
da 50. y›l›n› kutlam›flt›r…

Mimarlar Odas›, "mühendis ve mimarlar" olarak
TMMOB’nin ad›nda yer alan iki ana bilefleninden birinin
mesleki örgütü olmas›n›n ötesinde, 50 y›ld›r "varl›k gü-
vencesi", "çal›flma kayna¤›" ve "öncü mücadele orta-
¤›"d›r. TMMOB tarihi ile Mimarlar Odas› tarihi öylesine
iç içedir ki her iki kuruluflun yöneticileri aras›nda da
uzun y›llara dayal› birliktelikler, 50. y›l›n hemen tüm kut-
lamalar›nda sayg› ve özlemle an›lm›flt›r.

Böyle bir geçmiflin ard›ndan, TMMOB tarihinde ilk kez,
Mimarlar Odas› temsilcisinin "tek bafl›na" b›rak›ld›¤› ve
Mimarlar Odas›’n›n demokratik karar›n› ortadan kald›-
ran, üstelik mimarl›k mesle¤inin de "dar meslekçi ç›kar
hesaplar›"yla yok say›ld›¤› bir karar› alanlar, acaba bun-
dan böyle "onurlu birikimler"den nas›l söz edecekler-
dir?

TMMOB Yönetim Kurulu’nun bu karar›, sadece mimarl›-
¤a darbe de¤il, Mimarlar Odas›’n›n tüm yönetimlerinin -
üye ço¤unlu¤unun karfl› görüflüne ra¤men- TMMOB’ye
duydu¤u sayg›ya; hatta gösterilen tarihsel ba¤l›l›¤a, de-
mokratik birlikteli¤e ve tüm bunlar› içeren "vefa" duygu-
lar›na, onar›lmas› çok zor bir darbedir.

Sonuçlar›ndan da yine baflta TMMOB’nin bu karar›na
oy verenlerle, çekimser kalarak karar›n talihsizli¤ine or-
tak olan Yönetim Kurulu üyeleri sorumlu olacaklard›r. 

Çünkü "Mimarlar Odas›"n›n "tek bafl›na" b›rak›ld›¤› ve
hatta aç›kça "d›flland›¤›" bu mimarl›k karfl›t› karar, Oda-
m›z›n TMMOB üyesi olmakla "mimarl›¤›n ne kazand›¤›-
n›" sorgulayan üye ço¤unlu¤umuz karfl›s›ndaki,
TMMOB’ye önem veren geleneksel Oda tavr›m›z›n savu-
nulmas›n› "art›k" olanaks›z k›lacak kadar "vahim"dir.

"Mimarl›k" ‹nad›na Sürecektir
Son y›llarda, ülkemizi mimarl›ktan uzaklaflt›rmak iste-
yen tüm rant ve ç›kar çevrelerine karfl› flunu söylüyoruz:
"inad›na mimarl›k…"

Son olarak geçen y›l, 50.y›l kutlamalar›nda da Türkiye
mimarisini "mimars›z"laflt›rmak isteyen politikalar› sor-
gulayan raporumuzda, bu direniflimizi sürdürece¤imizi
yineledik.

Ne yaz›k ki flimdi ayn› sözü ve daha yüksek sesle,
TMMOB’nin bugünkü yönetimine karfl› da söylemek zo-
runda kal›yoruz. Çünkü bu üyeler, mimarl›kla ilintili di-
¤er baz› meslek guruplar›na "ifl olanaklar› sa¤lamak"
ad›na ülkemizi y›llard›r mimarl›k kültüründen uzaklaflt›r-
maya çal›flan "ulusal ve küresel talan güçleri"nin yan-
lar›nda yer ald›lar.

Yine de bu konumlar›n› gözden geçirmelerini diliyor,
mimarl›¤a karfl› duyars›zl›klar›n› sürdürseler bile,
TMMOB’ye bulaflt›rd›klar› bu lekeyi ivedi olarak temiz-
lemelerini talep ediyoruz.

Ankara, 30.03.2005
Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu
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Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹zmir ‹l Ko-
ordinasyon Kurulumuz toplumsal yarar› temel
alan 1 Nisan 2005 tarihli Bas›n Aç›klamas› ile,
uzun zamand›r gündemde tutulan ve kamuoyunun
önemli bir kesiminde rahats›zl›k yaratan hazine
arazilerinin ayr›cal›kl› devir istemine iliflkin görüfl-
lerini kamuoyuyla paylaflm›flt›.

Ancak, bölgemizdeki kamu arazilerinin do¤ru kul-
lan›m›n› ve zeytincili¤imizin sa¤l›kl› geliflimini he-
defleyen bu giriflimimiz, yerel bir bas›n kuruluflu
taraf›ndan kamuoyuna yanl›fl, haks›z ve amac› d›-
fl›nda yans›t›lm›flt›r. Bunun sonucunda, ilimiz, böl-
gemiz ve ülkemizin tüm sektörler itibar›yla geliflim
planlar›na, toprak, hava ve su kaynaklar›m›z›n kul-
lan›m›nda sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak,
bilimsel bilgi ve teknolojinin uygulanmas›na yöne-
lik görev ve sorumluluklar tafl›yan meslek odalar›-
m›z, üyelerimiz ve yöneticileri hedef gösterilmifl
ve y›prat›lmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Bu kampanya karfl›s›nda ayn› kararl›l›kla görev ve
sorumlulu¤umuzu yerine getirece¤imizi bir kez da-
ha kamuoyuna duyururuz.

Bilindi¤i gibi zeytin ülkemizde Akdeniz ikliminin et-
kili oldu¤u yörelerde, kireçli, k›raç topraklarda ye-
tiflen bir bitkidir. Genellikle kireçli, kumlu, derin
ve besin maddelerince zengin topraklarda yetifl-
mektedir. Özellikle taban suyunun çok derinde ol-

du¤u k›raç alanlarda yetifltirilen zeytin a¤açlar›n›n
kökleri 6-7 m toprak derinliklerine kadar ulaflabil-
mektedir. Söz konusu alan anakaya itibar›yla an-
dezit, besin maddesince fakir, kireçsiz ve kahve-
rengi yap›da olup tafll›l›k ve kayal›l›k durumu itiba-
r›yla %50-%70 aras› büyük kaya ve tafl parçalar›
ile kapl›d›r. Arazideki etkili toprak derinli¤i, s›¤-çok
s›¤, 0-40 cm derinli¤indedir. Alan s›n›rlar› içinde
yay›l›fl gösteren mevcut bitki örtüsü bozuk maki
türünde olup, toprak muhafaza karakteri tafl›r ve
önemli bir bölümü orman tan›m› içindedir. 

Kald› ki bu tan›ma giren alanlarda yasa gere¤i zey-
tin a¤açland›rmas› yapmak ta mümkün de¤ildir.
Alan e¤er zeytin yetifltiricili¤ine uygun özelliklere
sahip olsayd›, delice (yabani zeytin) do¤al yay›l›fl
gösteren türler aras›nda görülebilecekti. Alan›n
bat› yönünde sert rüzgara aç›k bir konumda olma-
s› zeytinin meyvesinin olgunlaflmas› aç›s›ndan
olumsuz koflullar› oluflturmaktad›r. Bu aç›dan da
zeytinin so¤uk rüzgarlara aç›k alanlarda yetiflmesi
ekonomik de¤ildir. Anlafl›laca¤› üzere, söz konusu
alan›n zeytin yetifltiricili¤i yönünden, gerek rüzgar
gerek toprak yap›s› gerekse ana kaya özellikleri
aç›s›ndan uygun olmad›¤› görülmektedir.

‹ddia edildi¤i gibi zeytin yetifltiricili¤i yap›lacak ha-
zine arazilerinin bu amaçla tahsisat› durumunda
izlenecek yol ve yöntem esasen 4086 say›l› Ka-

B
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ç›
kl
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›

TMMOB, Zeytincili¤e De¤il Kamusal De¤erlerin Rant
Amaçl› Ayr›cal›kl› Devrine Karfl›d›r
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nun’la de¤iflik 3573 Say›l› "Zeytincili¤in Islah› ve
Yabanilerinin Afl›latt›r›lmas› Hakk›nda Kanun" ile
düzenlenmifltir. Bu Kanun’un 2.maddesi uyar›nca
"Orman s›n›rlar› d›fl›nda bulunan ve Devletin hü-
küm ve tasarrufunda olan yabani zeytinlik, antep
f›st›¤› ve harnupluklar ve her nevi sak›z nevileri ile
orman s›n›rlar› d›fl›nda olup ta 17.10.1983 tarih
ve 2924 say›l› Kanun kapsam›nda bulunamayan
zeytin yetifltirmeye elveriflli fundal›k ve makilikler
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’nca tespit edilip hari-
talan›r. Ayr›ca, ayn› Kanun’un 

20.maddesi uyar›nca "Zeytincilik sahalar› daralt›-
lamaz. Ancak, belediye s›n›rlar› içinde bulunan zey-
tinlik sahalar›n›n imar hudutlar› kapsam› içine al›n-
mas› halinde altyap› ve sosyal tesisler dahil top-
lam yap›laflma, zeytinlik alan›n›n %10’unu geçe-
mez" ifadesi yer almaktad›r. Buna göre, 37800
dönüm oldu¤u bilinen söz konusu alan›n gelecek-
te belediye imar kapsam›na al›nmas› durumunda
yaklafl›k 3780 dönümlük k›sm›n›n imara aç›labilir
olmas› düflündürücüdür. Kald› ki, ayn› Kanun’un
17. maddesi hükmüne istinaden haz›rlanarak 3 Ni-
san 1996 tarih ve 22600 say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanan "Zeytincili¤in Islah› ve Yabanilerinin
Afl›latt›r›lmas›na Dair Yönetmelik"in 8.maddesine
göre, tespiti yap›lan alanlar en az 25 dönümlük
parçalar halinde parsellenir ve bilinen araçlarla
ilan edilir. Bu ilana istinaden verilecek dilekçeler
10.madde’de belirtildi¤i üzere ilgili Komisyonlara
havale edilerek de¤erlendirmeye al›n›r. De¤erlen-
dirmede, yabani zeytinlik sahalar› ile makilik ve
fundal›k alanlardan zeytinlik haline dönüfltürüle-
cek yerler öncelik s›ras›yla; 

1. Bu yerlerin dahil oldu¤u köylerden toprak sahibi
olmayanlara, 

2. Yoksa bu sahalara en yak›n köylerden toprak
sahibi olmayanlara, 

3. Zirai e¤itim alm›fl olanlara, 

4. ‹kinci derecede küçük çiftçilere 

5. Di¤er istekliler 

fleklinde de¤erlendirilerek karara ba¤lan›r. Komis-
yonca uygun görülen kararlar Bakanl›k oluruna su-
nulur. Uygun görülmeyen talepler ise o yerin en bü-
yük mülki amiri vas›tas›yla yaz›l› olarak ilgiliye bil-
dirilir. Yönetmeli¤in bu maddesi, 1 Nisan 2005 ta-
rihli bas›n bildirimizde belirtildi¤i gibi, aç›kça ve ön-
celikli olarak köylerimizin ve köylülerimizin, özellik-
le de küçük çiftçilerimizin içinde olaca¤› bir yap›-
lanmay› gerektirmektedir.

Yukar›da belirtilen tüm hususlar›n yan›s›ra, hazine
arazilerinin flah›slara sat›fl›nda izlenecek yolda al›-
c›n›n arazi bedelini ve yerini belirleme yetkisi ve
bunu medya arac›l›¤› ile ilan etmesi yoktur. Söz ko-
nusu arazinin önce bofl ve çorak oldu¤u iddia edil-
mifl ve sonra da metrekare bafl›na ak›l almaz de-
recede düflük bir bedel olan 5 YKr teklif edilmifltir.

Toplumsal yarar› gözeten Kurulumuz, söz konusu
alan için ilgili yasa ve yönetmelikler uyar›nca zey-
tincilik amaçl› tespit, parselasyon ve öncelikli ola-
rak halihaz›rda talep eden Urla ilçemizdeki toprak-
s›z köylülerimize ve zeytin birliklerimize tahsisat›
konusunda bedelsiz hizmet vermeye haz›rd›r. 

Ayr›ca, herhangi bir flekilde hazineye ait bir alan›n
sat›fl›na karar verildi¤inde sat›n alacak olan flah›s-
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ça tapuya "üzerinde yaln›z zeytin orman› olacakt›r"
ve "üzerinde halen var olan takyidlere ve tahsisle-
re aynen uyulacakt›r" ve benzeri flekillerde flerh
konmas› ile yasadan do¤an haklar ortadan kalk-
mamaktad›r. Zira, yasalardan do¤an haklar›n söz-
leflme ve benzeri flerhlerle s›n›rland›r›lmas› huku-
ken mümkün de¤ildir. Kald› ki, tapuya tek tarafl›
flerh konmas› durumunda bunun yine ayn› tarafça
kald›r›lmas› her an mümkündür. Bu da göstermek-
tedir ki, sat›fl› yap›lacak alan›n gelecekte tar›m d›-
fl›, imar amaçl› kullan›lma olas›l›¤› her zaman var-
d›r. Geçmifl böylesi say›s›z örnekler ile doludur. 

Planlama ilkelerine ayk›r› sa¤l›ks›z yap›laflma ve
sanayileflme sonucu, Ege Bölgesinde özellikle pek
çok zeytinlik alan yok edilerek imara ve yap›laflma-
ya aç›lm›flt›r. Ne yaz›k ki, söz konusu amaç d›fl›
kullan›mlara karfl› uyar›lar›m›z dikkate al›nmam›fl-
t›r. Zeytin alanlar›m›z›n rant amaçl› yok ediliflleri
yat›r›m olarak de¤erlendirilmifl ve bu uyar›lar›m›z
yat›r›m karfl›tl›¤› olarak gösterilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Zeytinin anavatan› olan Akdeniz’in en güzel co¤raf-
yas›na sahip ülkemizin özellikle de yeflil örtüden
yoksun, fakat zeytin üretimi için uygun olan ç›plak
arazilerinde ve hepsinden önemlisi dünyada pazar
potansiyeli var oldu¤u sürece, zeytin üretim alan-
lar›m›z›n ve a¤açlar›m›z›n nicelik, nitelik ve verimli-
lik yönünden art›r›lmas› yolunda at›lacak her türlü
ad›m›n yan›nda yer almak sadece mühendis mi-
mar ve planc›lar›n de¤il ülkemizde yaflayan herke-
sin görevidir.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i zeytincilik
sektörümüzün gelifliminin her zaman yan›nda an-
cak tar›m alanlar›n›n rant amaçl› de¤erlendirme gi-
riflimlerinin karfl›s›ndad›r. 

6 Nisan 2005

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU 
Çevre Mühendisleri Odas›  •  Elektrik Mühendisleri Oda-
s›  • Gemi Mühendisleri Odas› •  G›da Mühendisleri Oda-
s›  • Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›  • ‹ç Mimar-
lar Odas›  • ‹nflaat Mühendisleri Odas›  • Jeofizik Mühen-
disleri Odas›  •  Jeoloji Mühendisleri Odas› • Kimya Mü-
hendisleri Odas›  •  Maden Mühendisleri Odas›  •  Maki-
na Mühendisleri Odas›  •  Mimarlar Odas›  •Orman Müh.
Od Ege Böl.fib.  •  Peyzaj Mimarlar› Odas›  •  fiehir Plan-
c›lar› Odas›  • Tekstil Mühendisleri Odas›  •Ziraat Mü-
hendisleri Odas›
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Türkiye kentleri son yarım yüzyıl içinde hızla kabuk de¤ifltirdi.
Tarihin derinliklerinden gelen izler ya tamamen silindi ya da
toz-dumanın ardındaki kuytu köflelere saklandılar. Üstelik çok
katmanlı bir de¤iflimdi bu: Kadim geçmiflin izleriyle birlikte,
hatta kimi zaman ondan daha da önce, bir önceki hamlenin iz-
lerini silip süpürüyordu. Yapılı çevre üretimine dair birikimi ile
fiziki de¤iflimi yönlendirmesi beklenen mimarlık mesle¤i, bu
enerjik oldu¤u kadar yıkıcı da olabilen dönüflüm dinamiklerinin
difllileri arasında kendine sa¤lam ve kalıcı bir rol biçemedi, ifl-
levsel bir konum edinemedi. Difllilerin arasında ezilerek marji-
nalize oldu.

Son zamanlarda modernleflmenin, sosyal de¤iflmenin ve kent-
leflmenin yeni efliklerinden söz ediliyor: Nüfus artıfl hızının ya-
vaflladı¤ı ve stabilizasyona do¤ru meyletti¤i, kentlere göç e¤i-
liminin hız kesti¤i yönünde güçlü iflaretler var. 50 yıllık birikim
ve modernleflmenin bu yeni eflikleri kentlerin üretimi üzerinde

Arkitera Platform 2004-2005 Toplant›s› ‹zmir’de

Mimarl›k Kentleflmenin
Neresinde?

Davetli Tart›flmac›lar:
Nevzat SAYIN
Tamer BAfiBU⁄
Hasan TOPAL
Emel GÖKSU

29 Nisan 2005 Cuma

Saat: 18.00 - 20.30PL
AT

FO
RM

Yer: ‹zmir Sanat Büyük Salon / KÜLTÜRPARK

Yönetici: ‹hsan Bilgin

nasıl bir etkide bulunacak? Köklü bir
gelene¤e ve inflaat kültürüne sahip
olan, 19. ve 20. yüzyılın erken modern-
leflme dönemlerinde de kendini yenile-
yerek imar faaliyetleri üzerinde etkin
olan mimarlık mesle¤i, bu süreç içinde
etkin rol oynayan bir aktör haline gele-
bilecek mi? Di¤er aktörlerin arasında
kendine aktif ve dönüfltürücü bir rol bi-
çebilecek mi?

Arkitera Platform toplantıları farklı
kentlerin kendilerine has yapılanmaları
ve özgün koflulları üzerinden bu sorula-
rın yanıtlarını arayacak. 

‹hsan Bilgin
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Sempozyum, uzunlu¤u 1100 km.’yi aflan, bir
yandan barındırdı¤ı çok de¤erli do¤al ve kültürel
kaynaklar, di¤er yandan ülkemiz  açısından bü-
yük önem taflıyan turizm, tarım, balıkçılık, koru-
ma ve saklama gibi kıyı kullanımları ve geliflme-
lerinin giderek artmasının yol açtı¤ı yönetim ge-
reksinmeleriyle öne çıkan Mu¤la ‹li kıyı alanları-
mızın yönetim sorunlarını masaya yatırmayı
amaçlamaktadır. 

Mu¤la ‹li kıyı ve deniz alanlarına ilgisi olan bilim
insanlarımızı, politikacılarımızı, merkezi ve yerel
yöneticilerimizi, özel sektörümüzü, sivil toplum
örgütleri temsilcilerini ve tüm di¤er kiflileri MU⁄-
LA KIYILARI 05 Sempozyumuna katılmaya ve
katkıda bulunmaya ça¤ırıyoruz.

Mu¤la ‹li K›y› Alanlar› Yönetim
Sorunlar› Sempozyumu

Yer: Atatürk Kültür Merkezi, Mu¤la Üniversitesi

MU⁄LA KIYILARI 05
12 -14 May›s 2005

K›y› Alanlar› Yonetimi Türkiye Milli Komitesi 
ODTU ‹nsaat Muh. K›y› Liman Lab. K-5 Binas› 06531 
ANKARA
Tel     : (0.312) 210 54 29 - 210 24 97 Faks: 210 14 12
E-posta  : kay-tmk@metu.edu.tr
Url      : http://www.kay-tmk.metu.edu.tr 

AMV Genç Mimar Ödülü 2004 Sergisi, "Mimarlık
Kentleflmenin Neresinde" temalı Arkitera Platform
toplant›s› serisi kapsam›nda fiubemizde sergile-
necek.

Sergi, AMV Genç Mimar Ödülü 2004’ü kazanan
Bo¤açhan Dündaralp, Kerem Ergino¤lu-Hasan Ça-
lıfllar, Hüseyin Bütüner-Hilmi Güner’in projelerin-
den derlendi. Serginin içeri¤i, ço¤unlukla mimarla-
rın inflası tamamlanmıfl projelerinden olufluyor. 

Gezici serginin tasar›m› Tülin Hadi ve Cem ‹lhan’a
ait.

SE
RG

‹

AMV
Genç 
Mimar 
Ödülü
Sergisi ‹zmir’de

25-30 Nisan 2005
Yer: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Son dönemde gerek kamuoyunda gerekse meslek
gündemimizde s›kl›kla yer alan “kentsel dönüflüm”
konusunda söylem birli¤ine ulaflabilmek, kavram-
larda netleflebilmek, son günlerde TBMM’nin de
gündeminde yer alan yasal düzenlemeler konusun-
da bilgilenmek, bu çal›flmalara katk› sunabilmek,
uygulamalara ›fl›k tutacak model önerileri gelifltire-
bilmek amac›yla konuyu gündemine alan Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi’nin öncülü¤ünde Konak Beledi-
ye Baflkanl›¤› ve fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiube-
si iflbirli¤i ile ilk ikisi 2004 y›l› sonlar›nda gerçekle-
flen ve bant çözümleri fiubemiz taraf›ndan yay›nla-
nan toplant›lar›n üçüncüsü Konak Belediyesi ev sa-
hipli¤inde gerçekleflti. 

1 Nisan 2005 Cuma günü gerçekleflen toplant›;
Konak Belediye Baflkan› Muzaffer Tunça¤’›n yan›-
s›ra Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
fiehir Bölge Planlama Bölümü Baflkanı Prof. Dr.
Zekai Görgülü, çeflitli kentsel dönüflüm projelerin-
de görev alm›fl olan flehir planc›s› Dr. Faruk Gök-

su, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
Baflkan› Tamer Baflbu¤, fiehir Planc›lar› Odas› ‹z-
mir fiubesi Baflkan› Tuncay Karaçorlu, ‹zmir Büyük-
flehir Belediyesi ve Konak Belediyesi üst düzey bü-
rokratlar›, akademisyenler ve konunun uzman›
planc› ile mimarlar›n kat›l›m›yla gerçekleflti. 

Konak Belediyesi ile gerçeklefltirilen, kentsel dö-
nüflüm, sa¤l›klaflt›rma, kent yenileme kavramlar›
üzerine,  konunun uzman› meslek odalar›n›n biriki-
mini ve potansiyelini de¤erlendiren,  kat›l›mc› kent
yönetimi anlay›fl›n› gelifltiren  bu çal›flmalar›n tüm
yerel yönetimlerce de  örnek al›nmas›, kamu yara-
r› önceli¤inde sa¤l›kl› kentsel mekanlar›n elde edil-
mesine yönelik çal›flmalara önemli bir katk› suna-
cakt›r kuflkusuz.

Konak Belediyesi ile “Kentsel Dönüflüm” Temal›
Toplant›lar›m›z Sürüyor
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Bütün büyük kentlerimizde oldu¤u gibi ‹zmir de
çarp›k, sa¤l›ks›z, plans›z ve h›zl› bir kentleflmenin
olumsuz sonuçlar›n› yaflamaktad›r. 

Uzun y›llardan beri kentleflme politikalar›, ça¤dafl,
planl›, sa¤l›kl› ve güvenli kentler için yap›lmas› ge-
rekenler Meslek Odalar›n›n rapor ve broflürlerinde
pek çok kez dile getirilmifltir. ("Nas›l Bir Türkiye,
Nas›l Bir ‹zmir?", "Ça¤dafl, Planl›, Sa¤l›kl›, Güven-

li Bir ‹zmir ‹çin Görüfl ve Öneriler" kitapç›klar›,
farkl› konularda haz›rlanan raporlar vb.) 

Kent bütününe iliflkin sorun saptamalar› ve çö-
züm önerilerinin sunuldu¤u bu raporlardan farkl›
olarak, bu kez Konak Belediyesi s›n›rlar› içinde
gündelik yaflam› kolaylaflt›rmaya ve kentsel hiz-
metlerin art›r›lmas›n› sa¤lamaya yönelik çözüm
önerilerini sunmay› amaçlad›k.

Konak Belediyesi'ne "Sa¤l›kl›, Ça¤dafl ve Planl› Bir Konak ‹lçesi
‹çin Öneriler" Raporu Sunuldu

Rapor flu bafll ›k lardan oluflmakta

Bina Cephelerine Müdahaleler Kald›r›m ve Yaya Alanlar› ‹flgalleri

•  Bina Cephelerine Müdahaleler  •  Kald›r›m ve Yaya Alanlar› ‹flgalleri  •  Yeflil Alanlar›n Kullan›m›
•  Kordon  •  Ulafl›m  •  Yeflil Alanlar›n  •  Kulan›m›  •  Gürültü Kirlili¤i  •  Çöp Sorunu  •  Sonuç
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Küresel, ulusal ve kent bütününü etkileyen üst öl-
çek sorunlar›n çözümlerinin daha uzun süreç ve
maliyetler getirece¤i tart›flmas›zd›r. Ancak bunla-
r›n yan›s›ra, kentlileflme bilincinin geliflebilmesi
için; kentteki standartlar›n art›r›lmas› ve kentsel
hizmetlerin do¤ru ve düzenli biçimde sunulmas›
önem tafl›maktad›r. Böylece, güncel yaflant›daki
kentsel sorunlar› azaltmadaki yarar›n yan›s›ra; üst
ölçek sorunlar› da sahiplenecek ve çözüm bulma
iste¤i tafl›yacak kentlilerin artmas› sa¤lanabile-
cektir.

Pek çok bölge için de s›ralayabilece¤imiz bu sorun
alanlar› Konak Belediyesi s›n›rlar› göz önüne al›na-
rak; örnekleri ile sunulmufltur. Sorunlar›n bir bölü-
münün merkezi yönetimler ve Büyükflehir Beledi-
yesi ile birlikte çözümlenmesi gerekebilir. Ancak
bu durumda da ilçe Belediyesinin gerekli etkinli¤i
göstermesinin yarar›na inan›yoruz 

Kent ve Çevre Komisyonu taraf›ndan yürütülen ça-
l›flmalar sonucunda oluflan rapor, Konak Belediye-
sine sunuldu.

Yeflil Alanlar›n Kullan›m› 

Çöp SorunuKordon 
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Yap› yapman›n, farkl› profesyonellikleri gerektiren bir
üretim ve örgütlenme faaliyeti oldu¤u düflüncesinden
hareketle Yeni Mimar gazetesi, mimar›n mimarl›k
mesle¤i içindeki konumunun bilinenin aksine çok ge-
nifl bir yelpazede çeflitlendi¤ini göstermeyi amaçl›yor.
Bu çeflitli¤i sunmak için de "Mimarl›kta Kariyer" ko-
nulu uzun dönemli bir çal›flmay› bafllat›yor. Çeflitli et-
kinlikleri içerecek bu çal›flman›n ilk ad›m›n› "Mimar-
l›kta Kariyer Hikayeleri" bafll›kl› iki günlük bir etkinlik
oluflturacak. 7-8 May›s 2005 tarihlerinde Bilgi Üniver-
sitesi’nin deste¤iyle Bilgi Üniversitesi Dolapdere
Kampusu’nde gerçekleflecek etkinli¤e, Do¤an Ku-
ban, Behruz Çinici, Yi¤it Gülöksüz, Köksal Anadol ve
Suha Özkan gibi her biri kendi alan›nda önemli kari-
yer hikayesine sahip mimarlar kat›lacak. Mimarl›k
e¤itimi ve Avrupa Birli¤i süreci konulu iki panelin ya-
n›nda, oluflturulacak sohbet gruplar› ile konuk mimar-
larla ile etkinli¤e kat›lanlar›n daha yak›n temas›n›n
sa¤lanmas› amaçlan›yor. Bu etkinlik ile mimarl›k li-
sans ve yüksek lisans ö¤rencileri ile yeni mezun mi-
marlar baflta olmak üzere genifl bir mimarl›k camias›-
na ulafl›lmas› hedefleniyor.
Bilgi için:
Bar›fl Altan
Tel.: 212 251 1811   Faks: 212 251 1726 
e-posta: baris@depo.com.tr

M ‹ M A R L I K T A  K A R ‹ Y E R  2 0 0 5
Mimarlar Kariyer Hikayelerini
Anlat›yor…

39. Ola¤anüstü Genel Kurul'un Mi-
marlar Odas› Yönetim Kurulu'na
verdi¤i yetki çerçevesinde ö¤renci
üyelik uygulamas› ve kay›tlar› 2005
y›l› itibar›yla bafllam›flt›r.

Bu uygulama ile mimarl›k ö¤rencile-
rinin Mimarlar Odas› ile iliflkilerinin
e¤itimleri s›ras›nda kurulmas›n›
sa¤lamak, mesleki geliflimlerine
yard›mc› olmak, bilimsel çal›flmalar
yapabilmeleri için uygun koflullar›n
yarat›lmas›na katk› sa¤lamak, e¤iti-
min ve ö¤rencilerin sorunlar›n›
araflt›r›p öneriler gelifltirmek, yaz
okullar› düzenlemek, mesle¤i ve
meslek kuruluflunu tan›tmak ama-
c›n› tafl›maktad›r.

Ö¤renci Üyelik talebi için üniversite-
lerin mimarl›k ve ilgili bölümlerinde-
ki lisans ö¤rencileri; 4 adet vesika-
l›k foto¤raf, nüfus cüzdan› asl› + fo-
tokopisi ve ö¤renci belgesi ile bir-
likte baflvuru formunu düzenleye-
rek Mimarlar Odas› fiubelerine bafl-
vuracaklard›r.

Me
vz

ua
t

Du
yu

ru

Mimarlar Odas› Ö¤renci
Üyelik Yönetmeli¤i 
Uygulamaya Giriyor

7-8 May›s 2005 
Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampusu
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Baflbakanlık tarafından 01 Mart 2005 ta-
rihiyle TBMM Baflkanlı¤ı’na iletilen yasa
bugünlerde ilgili meclis komisyonlarında
görüflülmeye baflland›.

Mimarlar Odas›, 14 Mart 2005 tarihinde
yapt›¤› bas›n aç›klamas› ile Türkiye’deki
hemen tüm kentlerin tarihsel önemlerine
ve de¤erlerine yakıflır bir niteli¤e kavufl-
maları için çok önem taflıyan böyle bir ya-
sanın, ilgili üniversiteler, meslek odaları
ve di¤er kurumlarla ortak çalıflmalar yapı-
larak ve görüfl birli¤i içinde hazırlanması
gerekti¤ini ve tasarının geri çekilerek, ge-
nifl katılımlı bir ortamda yeniden tartıflıla-
rak düzenlenmesi konusunda öncelikli ta-
lebi ve beklentisini kamuoyu ile paylafl-
m›flt›r.

Sözkonusu aç›klamada Mimarlar Oda-
s›'n›n uzmanl›k alan›ndan hareketle tasa-
r›n›n geneli ve maddelerin içerikleri aç›s›n-
dan kaygı ve çekinceleri dile getirilmifltir.

"Kentsel Dönüflüm ve
Geliflim Kanunu Tasar›s›"
TBMM Gündeminde

Anayasa Mahkemesi, yabancılara taflınmaz
satıflını öngören yasa hükümlerini, oy birli¤iy-
le iptal etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımın-
dan bafllayarak üç ay sonra yürürlü¤e gire-
cek. Anayasa Mahkemesi’nin yapt›¤› aç›kla-
mada, yasa hükümlerinin iptal kararının ya-
bancılara mülk satılamaz anlamında olmadı-
¤ını, getirilen güvence ve sınırlamaların yeter-
li görülmedi¤ini belirtildi. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4916 Sayılı Ka-
nun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlükle-
rinin durdurulması istemiyle açtı¤ı davayı
esastan görüflen Anayasa Mahkemesi'nin ip-
tal kararı daha önce alınmıfl gayrimenkulleri
etkilemiyor. Kararın yürürlü¤e girece¤i tarihe
kadar devam eden ifllemler de gerçeklefltiri-
lebilecek. 

‹ptal edilen düzenleme, karflılıklı olmak ve ya-
sal sınırlamalara uyulmak kaydıyla, yabancı
uyruklu kifliler ve flirketlerin Türkiye'de taflın-
maz edinebileceklerini öngörüyordu.

Anayasa Mahkemesi Yabanc›ya
Emlak Sat›fl›na ‹liflkin Kanunu
‹ptal Etti 
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Hafta kapsam›nda, Dünya Mimarl›k Günü
Kokteyli, Söylefliler, Sergiler, “Mimarlar
Yap›lar›n› Gezdiriyor” gibi etkinliklerin

düzenlenmesi planlan›yor.

Bu çal›flmalara katk› ve kat›l›mlar›n›z› 
bekliyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

Mimarl›k
Haftas ›

50nci YIL Dokuz Eylül Üniversitesi 
Mimarl›k Fakültesi

6-9 May›s 2005 
3 - 9 Ekim 2005’te

fiubemiz, hafta kapsam›nda
DEÜ Mimarl›k Fakültesi’nde 

Mimarl›k Haftas› 
ve fiubemizin 
50. Kurulufl 

Y›ldönümünü

kutlayaca¤›z

"‹zmir Mimarl›¤› 
Sergisi" ve Stand

açacakt›r.

Atölyeler (Tu¤la, Foto¤raf, Gazbeton, "Boflluk ve
Ba¤", Mekan Okuma, "‹ki Ucu Ba¤lamak"
"Kentler ve Tasar›mc›lar", Polisan Boya, Han
Tümertekin)  •  Konferanslar (Deniz Güner, Han
Tümertekin)  •  Panel (Buca ve Koruma Sorunlar›)
Seminerler (Tu¤la)  •  Geziler (Buca)  •  Sergiler
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8 Mart Dünya Kad›nlar Günü’nde gerçekleflen söy-
leflide Neslihan Dosto¤lu, kad›nlar›n mimarl›k e¤i-
timinde Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son dönemin-
den itibaren yer almalar›na ve günümüzde mimar-
l›k bölümlerindeki ö¤renci say›s›n›n önemli oran›n›
oluflturmalar›na ra¤men meslek prati¤i içinde bu
oranda yer almamalar›n›n nedenleri üzerinde yo-
¤unlaflt›. Bu durumun olas› nedenleri içinde toplu-
mun sosyal/kültürel ortam› ile iliflkili olarak kad›n-
lar›n genelde ifl yaflam›nda etkin olamamalar›n›n
yan› s›ra mimarl›k mesle¤inin Türkiye’deki uygula-
ma koflullar›n›n da rol oynad›¤›n› vurgulad›¤› ko-
nuflmas›nda Dosto¤lu, bu durumun di¤er ülkeler-
de de çeflitli paralellikler tafl›d›¤›n› belirtti.

"Cumhuriyet
Döneminde
Kad›n ve
Mimarl›k"
Söyleflisini
Neslihan Dosto¤lu Sundu

8 Mart 2005
"19. YY. ‹zmir’i"
Söyleflisi 
Rauf Beyru’nun
Kat›l›m›yla
Gerçekleflti
‹zmir’in kent ve mimarl›k tarihi konular›nda çal›fl-
malar› bulunan Prof. Dr. Rauf Beyru’nun sundu¤u
söylefli, 9 Mart Çarflamba günü gerçekleflti. Rauf
Beyru söyleflisine, ‹zmir’in dönemin çoklu etnik
kimli¤i ve ticaret yaflam› ile biçimlenen sosyal ve
kültürel arkaplan›n› çizerek bafllad›. Ard›ndan 19.
YY.’dan itibaren Cumhuriyetin kurulufl y›llar›n› da
içine alan dönemde kentin geliflimini, imar çal›fl-
malar›n› tarihsel bir süreklilik içinde ve özgün paf-
talar eflli¤inde izleyenlere aktard›.

Beyru’nun kentin geçirdi¤i sosyal de¤iflimin, tica-
ret yaflam›ndaki dönüflümün mekansal yans›mala-
r›n›n bir bütünlük içinde sundu¤u söyleflisi, ‹zmir’in
bugünkü kentsel mekan yap›s› ve içinde bulundu-
¤u sorunlar›n yorumlanmas› konular›nda önemli
ipuçlar›n› tafl›yordu.

9 Mart 2005
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Bodrum’da mesleki faaliyetini sürdüren mimar
Ahmet ‹¤dirligil söyleflisinde, projelendirdi¤i ve
uygulamas›n› gerçeklefltirdi¤i yap›larda konum-
lanma/yönlenme, iklim/topo¤rafya vb. çevre-
sel kriterlerin tasar›ma katk›s›, mimari biçim-
lenme ve detayland›rma aflamalar›nda malze-
me seçimi/boyutland›rma gibi konularda ye-
rel/geleneksel mimarl›k ürünlerinin yorumlan-
mas› ve yerel olanaklar›n kullan›lmas› gibi ko-
nulardaki deneyimini aktard›. Söylefli ilgi ile iz-
lendi. 

Ahmet ‹¤dirligil
"Yerel Mimari
ve Turizm" 
Söyleflisini 
Sundu

16 Mart 2005

Mimar ‹smail Sar›ay’›n sundu-
¤u söylefli, 23 Mart Sal› günü
fiube toplant› salonumuzda
gerçekleflti. Sar›ay konuflma-
s›nda membran sistemlerin
tarihsel gelifliminin yan› s›ra sistemin dünyada ve ül-
kemizdeki uygulama olanaklar›n› ve koflullar›n› da
uygulama örnekleri eflli¤inde aktard›. Membran sis-
temlerin mimari tasar›ma sundu¤u; büyük aç›kl›kla-
r›n geçilmesi, hafif/fleffaf bir üst örtü elde edilebil-
mesinin sa¤lad›¤› mekan zenginli¤i gibi olanaklar ve
geometrik prensipler ile uygulamaya yönelik teknik
detaylar›n kat›l›mc›lara aktar›ld›¤› seminer, ça¤dafl
yap›m sistemlerinin mimari tasar›m ve uygulamada
kullan›lmas› konusundaki di¤er etkinliklerimiz gibi
kat›lanlar taraf›ndan ilgi ile izlendi. Söylefli izleyenle-
rin sorular› ve katk›lar› ile sona erdi.

"Membran Sistemler"
Söyleflisi Gerçekleflti

23 Mart 2005

Kerim Bayer Evi, Bodrum-MU⁄LA
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Cengiz Bektafl "Do¤al Tafl›n 
Mimaride Kullan›m›" Konferans›
ile ‹zmir’deydi
Ülkemiz co¤rafyas›nda
çok eski ça¤lardan bugü-
ne strüktürel ya da sanat-
sal amaçl› ifllevlerle yap›
malzemesi olarak kullan›-
lan mermer, bugün de
önemli bir kullan›m alan›-
na sahip. 
Cengiz Bektafl, konuflmas›nda mermer ve di¤er
do¤al tafllar›n antik ça¤larda bafllayan yap›da mi-
mari tasar›m ö¤esi olarak kullan›m› serüvenini
kendi yap›lar›ndan örneklerle de zenginlefltirerek
sundu. 
Do¤al tafl kullan›larak infla edilmifl mimarl›k eser-
lerinin koruma sorunlar›na da de¤inen Bektafl,
Selçuk ‹sabey Camisi’nde son günlerde gerçeklefl-
tirilen bilinçsiz restorasyon uygulamas›na dikkat
çekti. Konferans, 11. Uluslararas› Do¤al Tafl ve
Teknolojileri Fuar› kapsam›nda, ‹zfafl iflbirli¤i ile
düzenlendi.

2 Nisan 2005

Y›ld›z Teknik Üniversi-
tesi Mimarl›k Fakültesi
fiehir Planlama Bölü-
mü Baflkan› Prof. Dr.
Zekai Görgülü’nün kat›-
l›m›yla gerçekleflen
söyleflide "küresellefl-
me" kavram› ba¤lam›n-
da dünyan›n ve ülkenin
geldi¤i noktada kentlerin dönüflümünün politik,
ekonomik, sosyal boyutlar›; aktörlerinin rollerinin
tan›mlanmas›, kat›l›m süreçlerinin önemi gibi ko-
nularda bütünsel bir bak›fl aç›s›n› vurguland›. Her
uygulaman›n birbirinden çok farkl› dinamikleri
içermesinin, her projenin kendine özel koflullar›
sonucunda fiziksel müdahalelerin/öngörülerin
sosyal etkilerinin de dikkate al›narak gelifltirilme-
sinin zorunlulu¤unu vurgulayan Görgülü, gelenek-
sel planlama kavramlar›ndaki ve uygulama araçla-
r›ndaki de¤iflimin/dönüflümün de zorunlulu¤una
iflaret etti.

"Kentsel Dönüflüm" Söyleflisinin
Konu¤u Zekai Görgülü idi

31 Mart 2005
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Mimar Sinan hakk›nda önemli araflt›rmalar› ve ya-
y›nlar› bulunan, ODTÜ Mimarl›k Fakültesi ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Jale Erzen’in sundu¤u söylefli, 6 Ni-
san Çarflamba günü fiube toplant› salonumuzda
gerçekleflti. 

Erzen, Sinan’›n et-
kinlik gösterdi¤i
dönemin genel bir
panoramas›n› çize-
rek bafllad›¤› söy-
leflisinde; Sinan
hakk›nda yap›lan
çal›flmalar›n ve ge-
liflen yaz›m›n ço¤u
kez toplumun sta-
tik ve yüceltici/hi-
kayesel tarih anla-
y›fl› ile de örtüflen bir biçimde betimleyici ve anali-
tik incelemeler ve yorumlar ile biçimlendi¤ini, bu-
gün ile iliflkisinin yeterince kurulamad›¤›n› vurgula-
d›. Oysa ça¤›n›n bilim ve düflün ortam› içinde yo-
rumland›¤›nda Sinan’›n mimarisinin metafizik/du-
yumsal  boyutunun özellikle insan alg›s› ve bedeni
ile iliflki ba¤lam›nda yeniden yorumlanabilece¤ine
dikkat çekti. Aradan geçen yüzy›llara ra¤men Si-
nan’›n eserlerini farkl›, ça¤dafl bak›fl aç›lar› ile çok
boyutlu olarak ele alan, yorumlayan yeterince
araflt›rma bulunmad›¤›n› vurgulayan ve hala arafl-
t›rmac›lara önemli f›rsatlar sundu¤unu belirten Er-
zen’in söyleflisi ilgi ile izlendi.

"Sinan Yaz›m› Üzerine Elefltiriler" 
Temal› Söylefliyi Jale Erzen Sundu

6 Nisan 2005

2004 y›l›nda haz›rlad›¤›m›z ve aç›ld›¤› yerlerde yo-
¤un ilgi gören “‹zmir Mimarl›¤›” sergimizi ve “‹zmir
Kent Merkezi Mimarl›k Haritas›”n› 31 Mart - 3 Ni-
san tarihleri aras›nda düzenlenen 11. Uluslarara-
s› Do¤al Tafl ve Teknolojileri Fuar›” kapsam›nda
yeniden açt›k. Sergi. fuar kat›l›nc›lar›n›n ve ziyaret-
çilerin ilgisini çekti.

11 Uluslararas› Do¤al Tafl ve
Teknolojileri Fuar›’nda “‹zmir
Mimarl›¤›” Sergisi Açt›k

31 Mart-3 Nisan 2005
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Ülkemiz mimarl›ktan ve mimari de¤erlerinden h›z-
la uzaklaflmaktad›r. Mimarl›k ve kültürel kazan›m-
lar d›fllanmaktad›r. Bugün kentlerimizdeki yap›la-
r›n büyük ço¤unlu¤u mimarl›k hizmeti olmadan
gerçekleflmekte, tasar›ms›z ve özensiz kentleflme
yayg›nlaflmakta, mimarl›¤›n bir toplumsal kültür
ve uygarca yaflama koflulu oldu¤u h›zla unutul-
maktad›r.

Bir ülkenin mimarl›ktan uzaklaflmas›, bir kimlik bu-
nal›m›, yozlaflma ve gerileme sorununu do¤urur.

Büyük Usta Mimar Sinan’› and›¤›m›z bugün, mi-
marl›¤› ülke gündemine getirmek, mimarl›k ve mi-
marl›k de¤erleriyle yeniden buluflturmak görevi biz-
lere oldu¤u kadar, mimarl›¤› do¤rudan etkileyen ve
hatta yönlendiren kurum, kesim ve kiflilere de düfl-
mektedir. 

Kamu ve özel yap›lar›n tasar›m ve uygulamas›nda
kaliteyi yükseltmek ve ülke mimarl›¤›nda "örnek"

olmalar›n› sa¤lamak, baflar›l› mimariyi ve yüksek
kaliteyi özendirmek için mimarl›¤›n kente ve çevre-
ye karfl› sorumluluklar›n›n kentsel planlama ve her
ölçekteki tasar›m süreçlerinde do¤rudan etkin ol-
mas›, yaflanabilir çevre standartlar›n› art›rmak için
hükümetin mimarl›k politikas› olmal›d›r. Türkiye mi-
marl›kla buluflmal›d›r.

Mimarlar Odas› olarak bu y›l Mimar Sinan’› anma
etkinli¤imizi, onun do¤du¤u ve gençlik y›llar›n› ya-
flad›¤› A¤›rnas’ta gerçeklefltirece¤iz. 9 Nisan Cu-
martesi günü örgütsel kat›l›mla yapaca¤›m›z etkin-
likte; "Mimar Sinan Evi" ad›yla restore edilmekte
olan ve Sinan’›n çocukluk ça¤lar›nda yaflam›fl ol-
du¤u yeralt› kenti mekanlar› ile mimari çevreyi içe-
ren yap›lar hakk›nda bilgi edinece¤iz. 

07.04.2005
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

7 Nisan 2005

Mimar Sinan’› Ölümünün 417. Y›l›nda And›k

"Mimarl›k Ülke Gündeminde Yerini Almal›d›r" 

7 Nisan Perflembe günü Sinan An›t›’nda düzenlenen törene kat›lan
fiube Yönetim Kurulu üyelerimiz "Mimarl›k Ülke Gündeminde Yerini
Almal›d›r" bafll›kl› bas›n aç›klamas›n› gerçeklefltirdiler.
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"Kent Mimarisi, Kent Dokusu"nun ödül konusunun seçi-
mi, ülkemizde çok say›da  baflar›l› yap› olmas›na ra¤men,
genelde doku sorununun ihmal edildi¤ini görerek, kent
dokusunu kurma, koruma ve gelifltirme bilincinin yurt dü-
zeyinde oluflmas›n› sa¤lamay› amaçl›yordu. 

Do¤an H›zlan’›n baflkanl›¤›nda Burhan Do¤ançay, Oktay
Ekinci, Dr. Do¤an Hasol, Faruk Malhan, Doç. Dr. Süha Öz-
kan, Prof. Dr. Haluk Pamir, Prof. Dr. Metin Sözen, Murat
Tabanl›o¤lu, ‹stemihan Talay ve Prof. Dr. ‹lhan Tekeli’den
oluflan Seçiciler Kurulu 15 Mart 2005 Sal› günü toplana-
rak baflvuruda bulunan 34 proje ve uygulamay› de¤erlen-
dirdi. 

Seçiciler Kurulu; Ayd›n Do¤an "Kent Mimarisi, Kent Doku-
su" Ödülü’nün "‹zmir Konak Meydan› ve Çevresi Düzenle-
me Projesi" ile "Kastamonu Tarihi Kent Dokusu ‹yilefltir-
me Çal›flmalar›" aras›nda paylaflt›r›lmas›na karar verdi.
Ödül tutar› olan 50 bin YTL bu iki proje aras›nda pay edi-
lecek. 

18 Nisan 2005 Pazartesi akflam› 19:30’da Atatürk Kültür
Merkezi (‹stanbul) Büyük Salon’da yap›lacak ödül
töreninde Seçiciler Kurulu karar› do¤rultusunda; "‹zmir
Konak Meydan› ve Çevresi Düzenleme Projesi"ne katk›la-
r›ndan dolay› merhum Ahmet Pirifltina ad›na ve "Kastamo-
nu Tarihi Kent Dokusu ‹yilefltirme Çal›flmalar›" na katk›la-
r›ndan dolay› önceki vali Enis Yeter’e plaket sunulacak.

Ö
d

ü
ll

e
r

Ayd›n Do¤an Ödülü 2005 Sahiplerini Buldu
"Kent Mimarisi, Kent Dokusu" konulu ödül,
"‹zmir Konak Meydan› ve Çevresi Düzenleme
Projesi" ile "Kastamonu Tarihi Kent Dokusu
‹yilefltirme Çal›flmalar›"na verildi.

‹zmir Konak Meydan› ve Çevresi Düzenleme Projesi
(Mimarlar: Ersen Gürsel, Haluk Erar, Güven Birkan,
Oya Erar, Nihal Keskintafl)

Kastamonu Tarihi Kent Dokusu ‹yilefltirme
Çal›flmalar›
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Pritzker Mimarl›k Ödülü Thorn Mayne'ye verildi

Dünyanın en önemli mimari ödülü kabul edilen Pritzker, bu yıl
Los Angeles'ta bulunan Morphosis mimarlık bürosunun kuru-
cusu Amerikalı mimar Thom Mayne'ye verildi.

Ödül jürisinden Karen Stein, 1960'lı yıllardan bu yana "un-
surları fizik sınırlarının sonuna dek kullanan" radikal, alterna-
tif ve isyankar bir mimari anlayıflı benimseyen 61 yaflındaki
Mayne'nin bu yılki ödüle layık görüldü¤ünü belirtti.

Mayne'nin en çok bilinen eserleri arasında, California-Pomo-
na'daki Diamond Ranch lisesi, Los Angeles'taki otogar ile
Münih'teki BMW otomobil firmasının genel merkez binası bu-
lunuyor.

2012 Olimpiyat Oyunları adayı New York'un olimpiyat köyü
projesi yarıflmasını kazanan Morphosis'in Taipei'de yapımı
süren Tasarım Merkezi, Seul'de Sun gökdeleni ve Madrid'de-
ki sosyal konutları, önemli projeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: www.arkitera.com

Dr. Theodore T. Alexander Bilim Merkezi, 2004
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VAN- Beflyol Meydan›, Hastane Caddesi, Milli Egemenlik
Caddesi ve Çevresi Kentsel Tasar›m Proje Yar›flmas›

Yar›flma Raportörlü¤ü:
Van Belediyesi Cumhuriyet Caddesi - Van
Tel.:(0-432) 216 73 41 Faks: 0 412 216 20 08
e-posta: vanbelediyesi@van.bel.tr

Yar›flma Takvimi
20.04.2005: Soru sorma için son gün
22.04.2005: fiartname al›m› ve yergörme için son gün
25.04.2005: Sorular›n cevaplanmas›
10.06.2005: Proje teslimi
13.06.2005: Jüri de¤erlendirmesi
28.06.2005: Sonuçlar›n ilan›
04.07.2005: Ödül töreni ve sergi

Yar›flma flartnamesi ve ekleri 50,00 YTL karfl›l›¤›nda
Van Belediyesi ‹mar ‹flleri Müdürlü¤ünden temin
edilebilir.

Raportörler
Bilal Do¤ru Mimar, Yüzüncü Y›l Üniversitesi
Özcan Yalç›n Mimar,  Van Belediyesi
Ayfle Akkufl fieyran Mimar,  Van Belediyesi

ÖDÜLLER (net)
1. Ödül: 15.000 YTL.  2. Ödül: 8.000 YTL.
3. Ödül: 5.000 YTL.
Mansiyonlar: 3 adet, her biri net: 3.000 YTL
Sat›n Alma(lar): Toplam 3.000 YTL.

Van’›n en önemli merkezlerinden biri olan Beflyol
Meydan›-Hastane Caddesi-Milli Egemenlik Cad-
desi ve yak›n çevresine ait kentsel tasar›m pro-
jelerinin elde edilmesi ifli Van Belediye Baflkanl›-
¤› taraf›ndan "Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mü-
hendislik, Kentsel Tasar›m Projeleri, fiehir ve
Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar›flma-
lar› Yönetmeli¤i" kurallar› içinde serbest, ulusal
ve tek kademeli olarak yar›flmaya ç›kar›lm›flt›r.
Yar›flmaya TMMOB Mimarlar Odas›, fiehir Planc›-
lar› Odas›, Peyzaj Mimarlar› Odas› üyeleri kat›la-
bilir. Yar›flmaya kat›labilmek için flartname ala-
rak adres b›rakm›fl olmak zorunludur.

Yedek Jüri Üyeleri
Faruk Osmano¤lu Mimar, Yüzüncü Y›l Üniversitesi

Selma Aslan Mimar, Van Belediyesi Fen ‹flleri Müdürlü¤ü

Selçuk Do¤ru Mimar,  Van Belediyesi ‹mar ‹flleri Md. Yrd.

ASL‹ JÜR‹ ÜYELER‹
Güzin Kaya Doç. Dr., Y. Mimar; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü.

Ak›n Eryoldafl Doç. Dr., Y. Mimar; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü.

Hüsnü Kaptan Mimar; Van Belediyesi ‹mar ‹flleri Müdürü

Sedat Bekiro¤lu Yrd. Doç. Dr., ‹nfl. Y. Müh.;Yüzüncü Y›l Ü.

fiahin Alkoç Mimar; Bay›nd›rl›k ve ‹skan Müdürlü¤ü

Dan›flman Jüri Üyeleri
Burhan Yenigün Mak. Müh.; Van Belediye Bflk.
Zahir So¤anda Avukat; Belediye Meclis Üyesi
Mahmut Ergüç Belediye Baflkan yard›mc›s›
Tuba Dede Mimar, Van Belediyesi
Emre Gülaç fiehir ve Bölge Plancısı, Van Belediyesi

Teslim Tarihi :10.06.2005
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Antalya Kent Merkezi Do¤u Garaj› ve Halk Pazar› Alan›
Düzenlemesi Mimari Proje Yar›flmas›

Antalya Kent Merkezi Do¤u Garaj› ve Halk Pazar›
Alan›n›n düzenlenmesi, Antalya Büyükflehir Bele-
diyesi taraf›ndan TMMOB Mimarlar Odas› Antalya
fiubesi koordinasyonunda "Mimarl›k, Peyzaj Mi-
marl›¤›, Mühendislik, Kentsel Tasar›m Projeleri,
fiehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri
Yar›flmalar› Yönetmeli¤i" uyar›nca, bu bölgeye öz-
gün geleneksel halk pazar› ifllevinin ça¤dafl dona-
n›m ve anlay›flla yeniden canland›r›larak kente ka-
zand›r›lmas›, Antalya kent kimli¤inin zenginleflme-
sine katk›da bulunmas› ve güzel sanatlar›n teflvik
edilmesi amac›yla serbest, ulusal ve tek kademe-
li  olarak yar›flmaya aç›lm›flt›r.

Teslim Tarihi :17.06.2005

ÖDÜLLER (net)
Birinci ödül 25.000,00 YTL
‹kinci ödül 15.000,00 YTL
Üçüncü ödül 10.000,00 YTL
Mansiyonlar 5.000,00 YTL (5 adet)
Yar›flma 1 Nisan 2005 günü bafllayacak ve  17 Haziran
2005 günü sona erecektir. Yar›flma dosyas› Mimarlar Oda-
s› Antalya  fiubesi  Meltem Mahallesi  3808.sokak no:16
Antalya adresinden veya Mimarlar Odas› Ankara - ‹stanbul -
‹zmir fiubelerinden 150,00  YTL. karfl›l›¤› al›nabilir. Ayr›ca
yar›flma flartnamesi TMMOB Mimarlar Odas›n›n Genel Mer-
kezinde ve tüm fiubelerinde görülebilir.

Ayr›nt›l› bilgi ve iletiflim: Antalya Büyükflehir Belediyesi Yenikap›  Karaalio¤lu Park› içi, Antalya 
Tel.:0 242 243 06 27  Faks: 243 06 28  • Mimarlar Odas› Antalya fiubesi Tel:0 242 237 86 92  Faks: 237 58 20

Dan›flma Jüri Üyeleri
Menderes Türel, Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan›

M. Osman Ayd›n, Mimar - KTÜ, Mimarlar Odas› Antalya fi. Bflk.

Çetin Osman Budak, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas›  Y. K. Üyesi

Bahad›r Yantaç, ‹nflaat Müh. Bo¤aziçi Üni. ANTEPE Genel Müdürü

Kat›lma Koflullar›:
Yar›flmac›lar›n;
a. fiartname alarak adres ve varsa e-posta adresi
b›rakm›fl olmalar›,
b. Ekip bafl› mimar olmak üzere TMMOB Mimarlar
Odas›na ve TMMOB fiehir Planc›lar› Odas›na kay›t-
l› olmalar›,
c. Yer görme belgesi alm›fl olmalar› zorunludur.

Asil Jüri Üyeleri
Güngör Kaftanc›, Y. Müh. Mimar- ‹TÜ  (Jüri Baflkan›)

Hülya Turgut Y›ld›z, Prof. Dr., Y.Mimar - ‹TÜ 

Özcan Altaban, Doç. Dr., Y. Mimar/fiehir Planc›s›-GSA/ Liverpool Ü. 

Yüksel Yurtkuran, Mimar-  ‹TÜ 

M. Ufuk Parlakda¤, Y.Mimar-MSÜ  

Cemil Cahit Sönmez, Y.Mimar-GSA 

Zihni Kilit, ‹nfl.Y. Müh.-YTÜ 

Yedek Jüri Üyeleri
R›dvan Kutlutan, Yrd. Doç. Dr., Y.Mimar - MSÜ 

Halil Özgün, Mimar-Gazi Üni. 

fiükrü Uçak, Mimar -‹DGSA  

Hakime Y›ld›z, Mimar-Selçuk Üni.  

Raportörler:
Gülden Soyak, Mimar-YTÜ  

Ömrüye Öner, Mimar-Selçuk Üni.  
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GEBZE Tarihi Kent Merkezi Kentsel Tasar›m Fikir Projesi
Yar›flmas›

Yar›flman›n Türü ve fiekli:
Mimarlık , Peyzaj Mimarlı¤ı, Mühendislik,  Kent-
sel Tasarım Projeleri, fiehir ve Bölge Planlama ve
Güzel Sanat Eserleri Yarıflması yönetmeli¤i esas-
ları do¤rultusunda, serbest,ulusal, tek kademeli
Fikir Proje yarıflmasıdır.

Yar›flman›n Yeri ve Konusu:
Gebze Tarihi Kent Merkezinde,   Cumhuriyet Mey-
danı, Gebze Belediye Binası ve çevresi, Eski Çar-
flı, Çarflı Hamamı, Çarflı Çeflmesi ve  Tarihi Ço-
ban Mustafa Pafla Camii ve Külliyesinin yakın
çevresini kapsayan alanların, flartname bütünün-
de tanımlanan kentsel tasarım ilkeleri ba¤lamın-
da yeniden düzenlenmesidir.

ASL‹ JÜR‹ ÜYELER‹
Hüseyin Kaptan, Prof. Dr., fiehir Planc›s›

‹smet Vildan Alptekin, Prof. Dr., Peyzaj Mimar›

Nihal fienlier, Prof. Dr., Y. Mimar -fiehir Planc›s›

Altan Ak›, Prof.Dr., Mimar

Gamze Mert Perksoy, Yrd. Doç. Dr., Y. fiehir Planc›s›

Zinnur Büyükgöz, Y. fiehir Planc›s›

Erol Bay›nd›r, Mimar

Dan›flman Jüri Üyeleri
‹brahim Pehlivan, Gebze Belediye Baflkan›

Aykut Karaman, Prof. Dr., Y. Mimar - fiehir Planc›s›

Cengiz Giritlio¤lu, Prof. Dr., Y. Müh.- Mimar-fiehir Planc›s›

Haluk Gerçek, Prof. Dr., ‹nflaat Mühendisi

Sinan Mert fiener, Doç. Dr., Mimar

Tülay Esin, Doç. Dr., Y.Mimar

fiakir Bitmez, Y. Mimar – fiehir  Planc›s›

Teslim Tarihi :17.06.2005

Yar›flmaya Kat›lma Koflullar›:
Yarıflmacıların flartnamedeki hususları yerine ge-
tirmesi gerekmektedir. Ekip olarak katılanların,
idareyle iliflkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak
üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirt-
mesi gerekir. Yarıflmaya ekip olarak katılacak
olanların her biri idareye karflı müflterek ve müte-
selsilen sorumludurlar.

Kat›l›m koflullar› hakk›nda detayl› bilgi, idareden
ve www.izmimod.org.tr adresinden edinilebilir.

Yarıflmaya ba¤ımsız ya da gruplar halinde kat›la-
bilinir. Yarıflmayı kazanan yarıflmacı, idare tara-

fından projenin müellifi olarak tayin edildi¤i taktir-
de, uygulama projesi aflamasında çalıflacak grup
elemanlarının referanslarını idarenin kabulüne
sunmak durumundadır. Kargo ile gönderilen proje-
lerin kargo  tesellüm belgelerinin; tasarımların
son teslim tarihinde ve saat 17.00 den  önceyi
belgelemesi gerekmektedir.                     

Ayrıca kargo ile teslimlerde yarıflma son teslim ta-
rihini takiben 72 saat içinde raportörlü¤e ulaflma-
yan teslimler geçersiz kabul edilerek diskalifiye
edilecektir.
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YEDEK JÜR‹ ÜYELER‹
Nilay Coflgun, Yrd. Doç. Dr., Mimar

Murat Y›ld›z, Yrd. Doç., Kentsel Tasar›mc›

Elif Yeflim Özgen, Yrd. Doç. Dr., Mimar

Nermin Tirben, Peyzaj Mimar›

RAPÖRTÖRLER
Defne Turgut, Peyzaj Mimar›

Muharrem Baltac›o¤lu,‹nflaat Mühendisi – ‹mar Müdür V.

Nilay Çelikel,            Mimar

RAPÖRTÖR YARDIMCILARI
Muharrem Bafltürk, Harita Mühendisi

Haci  Key, ‹dari ‹fller

Ufuk Eser, Bilgi - ‹fllem

Yar›flma Takvimi
04.04.2005 Yarıflmanın ilan›                        

02.05.2005 Son soru sorma 

05.05.2005 Yanıtların verilece¤i  

18.05.2005 Son yer görme             

17.06.2005 Tasarımların son teslimi

(saat 17.00 kadar) 

02.07.2005 Jürinin de¤erlendirme için 

toplant›s›(saati:09.30)

12.07.2005 Yarıflma sonucu ilan›                 

27.07.2005 Sergi, Gebze Belediyesi

29.07.2005 Kolokyum (saat : 14.00)

03.08.2005 Gebze Belediyesi E¤itim 

KültürMüdürlü¤ü Toplantı 

Salonu Sergi bitifli      

Toplam Satın Alma Bedeli
10.000.000 TL ( 10.000 YTL)  Jüri istedi¤i
kadar proje satın alacaktır.

fiartname ve ekleri temin yeri ve ücreti
fiartname ve ekleri Gebze Belediyesi E¤itim Kültür
Müdürlü¤ü Toplantı Odasında bulunan yarıflma ra-
portörlü¤ünden, Gelirler Müdürlü¤üne yatırılacak
150 YTL karflılı¤ında temin edilebilir. Ayrıca flart-
name ve ekleri aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Yer Görme Belgesi
Yarıflmacılar bu zorunlulu¤u yerine getirdiklerine
dair  belgeyi, üzerinde rumuz ve  "Gebze Tarihi
Kent Merkezi Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarıflma-
sı   Yer Görme Belgesi Zarfı’’yazılı  bir zarfın içine
koyarak yarıflma raportörlü¤üne teslim etmek zo-
rundadırlar. Yarıflmacılar yarıflma alanını görmek
zorundadırlar. Yer görme belgesi "Gebze Tarihi
Kent Merkezi Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarıflma-
sı Raportörlü¤ü ve Gebze Belediyesi E¤itim Kültür
Müdürlü¤ü Toplantı Salonu  Gebze/Kocaeli’’ adre-
sinden alınacaktır.

ÖDÜLLER (net)

Birinci Ödül: 50.000,00 YTL

‹kinci Ödül: 35.000,00 YTL

Üçüncü Ödül: 25.000,00 YTL

MANS‹YONLAR
1. Mansiyon: 7.500,00 YTL

2. Mansiyon: 7.500,00 YTL

3. Mansiyon: 7.500,00 YTL
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Amaç: 
Yar›flman›n amac›, Türkiye'deki mermer kullan›m› ala-
n›ndaki birikimin ortaya ç›kar›lmas›n› sa¤lamak, mer-
mer kullan›m›n› teflvik etmek, mermer kültürüre ça¤dafl
yenilikleri tasar›mc› eliyle kazand›rmak, mermerin öz-
gün kullan›m›na katk›da bulunmak, bu konuda yarat›c›
çözümleri ortaya ç›karmak, yeni ve ça¤dafl çözümler ge-
lifltirmek, mermer kullan›m›n›n güncel sorunlar›na çö-
zümler aramak, mermerin di¤er malzemelerle birlikteli-
¤inin yorumlayarak bu alanda çal›flan tasar›mc›lar› tefl-
vik etmektir.

Kapsam:
Bu yar›flmada tasar›mc›lar›n 3x3x3 metre ebad›ndaki
›slak bir hacmi, mermer ve isterlersi mermerle birlikte
di¤er malzemelerle yorumlayarak tasarlamalar› isten-
miktedir. Verilen alan bir konutun banyosudur. Girifl,
konumlanma, ayd›nlatma ile ilgili bi k›s›tlama yoktur.
Bir banyoda gerekli olan elemanlar›n tasarlanmas› da

Mermer Tasar›m Yar›flmas›
Teslim Tarihi :14.06.2005

yar›flmac›lardan beklenmektedir. Hem alan›n tasarlan-
mas› hem de objelerin tasarlanmas› mermerin kullan›-
m›na ça¤dafl ve özgün yorumlar getirmelidir. Tasar›m-
lar, bir ›slak hacimde kullan›lan memerin seri üretimine
de çözüm ve katk›da bulunmal›d›r. Bu tasar›mda siyah
(Belevi Black) ve beyaz (Yayk›n Dolomite) mermer kula-
n›lacakt›r. Bu mermerlerle ilgili görüntüler www.mermer-
tay.com.tr adresinden temin edilebilir. Bu yar›flmada
hem ürün tasar›m› hem de mekan tasar›m›na yarat›c›
çözülqmler beklenmektedir.

Kat›l›m Koflullar›:
Yar›flma, Mimarlar Odas› Yar›flma fiartnamesi'ne göre
ulusal ve tek kademeli olarak aç›lm›flt›r. Yar›flmaya T.C.
vatandafl› olan afla¤›da nitelikleri belirtilen adaylar kat›-
labilirler. Mimarlar (TMMOB Mimarlar Odas› üyesi), En-
düstriyel Tasar›mc›lar, ‹ç Mimarlar Mimarlar (TMMOB ‹ç
Mimarlar Odas› üyesi) ve ilgili bölümlerde ö¤renim gör-
mekte olan üniersie ö¤encileri. Her yar›flmac›, yar›flma-
ya en fazla iki proje ile kat›labilir.

Yar›flmac›lardan ‹stenenler ve Sunufl:
Yar›flmac›lar. 50x70 ebad›nda en fazla iki pafta ile ya-
r›flmaya kat›labilirler. Paftalar yaay olarak kullan›lacak-
t›r ve alt alta as›laca¤› varsay›lacakt›r. Paftalar üzerinde
gerekli olan plan, kesit, görünüfl ile 3 boyutlu çizimler
yer alacakt›r. Ölçek, sunufl flekli ve rent serbesttir. Aç›l-
kama flemalar› ile aç›klama raporlar› da pafta üzerinde
olacakt›r. Her paftan›n sa¤ üst köflesine 5 rakamdan
oluflan bir rumuz yaz›lacak, paftalarda müellifin kimli¤i-
ni belirten herhangi bir iflaret bulunmayacakt›r. Yar›fl-
macalar›n ayr›ca çal›flmalar›n› jpg ya da tif format›na uy-
gun olarak üzerinde sadece rumuz bulunan bir cd'de
ayr›ca teslim ekmeleri gerekmektedir.
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Yar›flmaya Kat›lma ve Kimlik:
Yar›flmac›lar›n haz›rlayacaklar› kimlik zarf›nda; yar›flma
flartlar›n› aynen kabul ettiklerini, yar›flmaya kat›lanlar›n
isim ve ünvanlar›n›, ekip kat›l›mlar›nad ekip bafl›n›n
isim ve ünvan›n›, yeni tarihli Oda üyelik belgesini, tebli-
gat adresini, aç›k bir flekilde yaz›p imzalamalar› gerek-
mektedir. Ayr›ca kimlik zarf›na Oda veya ö¤renci belge-
si de yar›flmac›lar taraf›ndan konacakt›r. Kimlik zarf›n›n
üstüne "Mermer Tasar›m Yar›flmas›" ibaresi ve "Kimlik
Zarf›" ibaresi yaz›lacak, ayraca sa¤ üst köflede 5 ra-
kaml› bir rumuz bulunacakt›r. Kimlir zarf› ve proje tek
bir ambalaj içinde teslim edilecektir.

Teslim Yeri ve Tarihi ve ‹ade:
Yar›flmac›lar›n sunacaklar› projeleri ve kimlik zarflar›n›
teslim günü olan 14 Haziran 2005 Sal› günü, sa-
at:17.00'ye kadar afla¤›daki adrese flahsen getirebilir-
ler ya da ayn› gün ve teslim yerinde olmak kayd› ile pos-
ta yolu ile gönderebilirler. 14 Haziran 2005 sa-
at:17.00'den sonra gönderilen projeler de¤erlendirme-
ye al›nmaz. Yar›flma sonuçland›ktan sonra ödüy mansi-
yon haricindeki projeler en geç bir ay içinde geri al›nma-
l›d›r. 

Teslim Adresi: 
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 1456 Sokak No: 8/10
Berrin Aksoy Apartman› Alsancak - ‹zmir

Yasal Haklar:
Yar›flmac›lar›n suunacaklar› projelerle ilgili üçüncü fla-
h›slar›n hak iddia etmelerinin sorumlulu¤u tasar›mc›ya
aitttir.

Yar›flmada sunulacak projelerin telif haklar› müellifleri-
ne aittir. Yar›flmaya giren tüm tasar›mc›lar›n ticari kul-
lan›m› için tasar›mc›dan izin al›nmas› gerekir.

Yar›flmada ödül alan projelerin ticari kullan›m önceli¤i
ve ön al›m hakk› Mermertay'a aittir.

Soru Sorulmas›:
Yar›flmac›lar, 0 Nisan 2005 tarihine kadar yar›flma ile
ilgili sorular›n› Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi'ne iletebilir-
ler. Yar›flma ile ilgili sorular›n yan›tlar›n› www.izmi-
mod.org.tr sayfas›ndan ö¤renebilirler.

Ödüllerin Aç›klanmas›:
Yar›flma sonunda, projeler ‹zmir'de iki hafta süreyle
sergilenecek, serginin aç›l›fl›nda ödül töreni düzenle-
nerek kolokyum yap›lacakt›r.
Sergileme tarihi ve yeri ayr›ca duyurulacakt›r.
Yar›flma flartnamesi ve kat›l›m formu, afla¤›daki ad-
reslerder temin edilebilir:

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 1456 Sokak No: 8/10
Alsancak/‹zmir Tel.: (0.232) 463 66 25 (pbx) 
www.izmimod.org.tr • www.mermertay.com.trt

DANIfiMA JÜR‹ ÜYELER‹
Ahmet Atay, Mermertay Genel Müdürü

Tamer Baflbu¤, Mimar

ÖDÜLLER
Birinci Ödül 5.000 YTL.
‹kinci Ödül 3.500 YTL.
Üçüncü Ödül 2.000 YTL.
Mansiyonlar (3 adet) Her biri 1.000 YTL.

ASL‹ JÜR‹ ÜYELER‹
Orcan Gündüz, Prof. Dr., Mimar

Koray Heper, Mimar

Derya Akdurak, Mimar

Ayd›n Özay, Y. Mimar

Yank› Göktepe, Mimar/Endüstri Ürünleri Tasar›mc›s›
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Tarihe Saygı/ Yerel Koruma Ödülleri, binlerce yıllık kül-
tür gelene¤inin birikti¤i bir co¤rafya üzerinde, bu uygar-
lıklara ait çeflitlenmifl ve farklılaflmıfl kültürel-mekansal
mirasa hak etti¤i saygının gösterilerek korunması; koru-
ma bilincinin ve örneklerinin teflvik edilmesi; yerel koru-
ma modellerinin gelifltirilmesi; yöntem, ölçüt ve de¤er-
lerin özgünlefltirilmesi; yerel inisiyatifin harekete geçiril-
mesi; tarihi çevreye iliflkin koruma bilinci taflıyan çaba
ve eylemlerin özendirilmesi gereklili¤inden hareketle ‹z-
mir Büyükflehir Belediyesi tarafından bafllatılan, tarihi
mirasa sahip çıkılması konusunda yerel yönetimlerin
üslendi¤i sorumlulu¤un bilincini taflıyarak, ülkesel öl-
çekte yerel yönetimlere öncülük edilmesi ve ödül yoluy-
la taktir etme misyonunun kurumsallafltırılmasının he-
deflendi¤i bir giriflimdir.

AMAÇ

‹zmir Büyükflehir Belediyesi tarafından Büyükflehir Bele-
diyesi sınırları içindeki:

• Yapı ve çevrelerin tanıtılması,

• Bu yapı ve çevrelerin tarihsel-kültürel-sosyal kimlikle-
ri ile bir bilgi kayna¤ı olarak görülmesi,

• Malzeme, teknik, cephe özellikleri, plan fleması, ek
yapı, bahçe-yapı iliflkisi, peyzaj ö¤eleri, yakın çevresiyle
etkileflimi, vb özgün mekansal niteliklerinin korunması,

• Tarihsel ( arkeolojik, kentsel, mimari ve sanatsal ) mi-
rasın belgelenmesi, arflivlenmesi, incelenmesi ve yafla-
mını sürdürmesi ve kültürel sentezin gelece¤e aktarıl-
ması,

• Bu yapı ve çevrelerin gelece¤e aktarılması amacıyla

onarımı, sa¤lıklafltırılması, iyilefltirilmesi, yeniden ifllev-
lendirilmesini sa¤layanların belirlenmesi, tanıtılması ve
özendirilmesi,

• Tarihsel mirası koruma faaliyetlerinin kamuoyunun
gündemine taflınması ve kamuoyunun bu konuda do¤ru
bilgilendirilmesinin sa¤lanması,

• Bilimsel ve mesleki kurulufllarla yerel yönetimlerin,
toplumsal örgütlerin ve kuruluflların birlikte çalıflma or-
tamlarının hazırlanması,

• Toplumsal-kentsel ve yerel bir bilinç oluflturulması, 

amacıyla Tarihe Saygı/Yerel Koruma Ödülleri verilir.

KAPSAM

Tarihe Saygı/ Yerel Koruma Ödülleri, her yıl, Eylülün ilk
haftası içinde açılan foto¤raf sergisi ile birlikte düzenle-
nir ve bu serginin açılıfl günü verilir. Jüri ödüle de¤er
eser bulamazsa ilgili dalda ödül vermeyebilir.

Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri, üç dalda verilir:

A. Kentli ‹zmirli Ödülü;

B. Tek Yapı ve Tarihi Doku Ölçe¤inde Baflarılı Koruma
Uygulamaları Ödülleri

B.1. Basit Onarım Ödülleri

B.2. Esaslı Onarım Ödülleri

• Özgün ‹fllevin Korundu¤u Esaslı Onarım 

• Özgün ‹fllevin De¤ifltirildi¤i Esaslı Onarım

B.3. Emek Ödülü

C. Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalın-
da Katkı Ödülü.

2005 
Ö

d
ü

l

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihe Sayg›/ Yerel Koruma Ödülleri 
Son baflvuru Tarihi:10 Haziran 2005
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2005 ÖDÜLLER‹ KOM‹TE ve KURUL ÜYELER‹

Ödül Komitesi Üyeleri:
Aziz KOCAO⁄LU- ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanı

Hasan TOPAL - ‹BB Genel Sekreter Yardımcısı

Fügen SELV‹TOPU - ‹BB ‹mar ‹flleri Daire Baflkanı

Önder BATKAN - ‹BB Tarihsel Çevre Ve Kültür 

Varlıkları Müdürü

Emel GÖKSU - Prof. Dr., DEÜ 

Eti AKYÜZ LEV‹- Prof. Dr., DEÜ

Baflak ‹PEKO⁄LU - Doç. Dr., ‹YTE 

Ülker BAYKAN SEYMEN - Doç. Dr., ‹YTE 

Emel KAYIN - Yrd. Doç. Dr., DEÜ 

Serpil YASA - ‹zmir 1 No'lu Kül. ve Tab. Var. 

Kor. Kur. Müdürü 

Ali Zafer ÇAKMAKÇI - ‹zmir 2 No'lu Kül. ve Tab. 

Var. Kor. Kur. Müdürü

Tamer BAfiBU⁄ - Mimarlar Odası ‹zmir fiubesi 

Yönetim Kurulu Baflkanı

Tuncay KARAÇORLU - fiehir Plancıları Odası ‹zmir fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkanı

Dan›flman Seçici Kurul Üyeleri
Aziz KOCAO⁄LU- ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanı

Hasan TOPAL - ‹BB Genel Sekreter Yardımcısı

Fügen SELV‹TOPU - ‹BB ‹mar ‹flleri Daire Baflkanı

Önder BATKAN - ‹BB Tarihsel Çevre Ve Kültür 

Varlıkları Müdürü

Tamer BAfiBU⁄ - Mimarlar Odası ‹zmir fiubesi 

Yönetim Kurulu Baflkanı

Tuncay KARAÇORLU - fiehir Plancıları Odası ‹zmir fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkanı

Serpil YASA - ‹zmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Var. 

Koruma Kur. Müdürü 

Ali Zafer ÇAKMAKÇI - ‹zmir 2 No'lu Kül. ve Tab. Var. 

Kor. Kur. Müdürü

Asil Seçici Kurul Üyeleri:
Ahmet EYÜCE - Prof. Dr., Bahçeflehir Ü., (Mimar)

Eti AKYÜZ LEV‹ - Prof. Dr., DEÜ 

Sezai GÖKSU - Prof. Dr., DEÜ, (fiehir Plancısı)

Erkal SER‹M - Doç. Dr., ‹YTE, (fiehir Plancısı)

Cumhur TANRIVER - Yrd. Doç. Dr., (Arkeolog)

Sarp TUNÇOKU - Yrd. Doç. Dr., ‹YTE, (Mimar)

Lale DO⁄ER - Yrd. Doç Dr., Ege Ü. 

Yedek Seçici Kurul Üyeleri
Neslihan GÜZEL - Yrd. Doç. Dr., (Mimar)

fieniz ÇIKIfi - Yrd. Doç. Dr., ‹YTE, (Mimar)

fiebnem DÜNDAR - Yrd. Doç. Dr., DEÜ, (fiehir Plancısı)

TAKV‹M

Baflvuru Bafllangıç Tarihi: 07.03.2005

Baflvuru Bitifl Tarihi: 10.06.2005

Aday ‹nceleme Programı: 13.06.2005-22.08.2005

Jüri Toplantısı: 22.08.2005-28.08.2005

Sonuçların ‹lanı: 02.09.2005 

Ödül Töreni: 10.09.2005

Detayl› bilgi ve baflvuru:

http://www.izmir-bld.gov.tr/basvuruformu/default.asp

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tel.: (0.232) 482 11 70
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Konyaalt› Belediyesi Kent Meydan› Kentsel Fikir
Proje Yar›flmas› Sonuçlar›

Kerim Yaman / Mimar (ekip bafl›)

Habibe Adufl / Peyzaj Mimar›

Nalan Aygül / fiehir Planc›s›

Hüseyin Gün / Mimar

1.lik Ödülü 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 
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1. Mansiyon 
Sevinç Gündo¤du
Y. Peyzaj mimar› (ekip bafl›)

Özgür Top / Mimar

Nalan Özkadif / fiehir planc›s›

2. Mansiyon 
Ayhan Abanozcu / Mimar (ekip bafl›)

Murat Cellat / Mimar 

Sinem Bultan / Mimar

Pelin Tolunay Ç›nar / Peyzaj Mimar›

Bilal Tansel Erdem / fiehir Planc›s›

Mehmet A¤ao¤lu / Mimar

3. Mansiyon 
Hamdi Dosto¤lu / Mimar (ekip bafl›)

Asl›han Özaslan / Peyzaj Mimar›

Nilüfer Arda / Y. fiehir Planc›s›

Yard›mc›lar
Ece Asatekin fiahin / Mimar

Serhat Yavuz / Mimar

Murat Bektafl / Peyzaj Mimar› (ekip bafl›)
Tahsin Y›lmaz / Y. Peyzaj mimar›
Bu¤ra Gökçe / Y. fiehir planc›s›
Ahmet Benliay / Y. Peyzaj mimar›
U¤ur Sat›lm›fl / Mimar

Devrim Çimen / Mimar (ekip bafl›)

Sertaç Erten / fiehir Planc›s›

Sinan Burat / Peyzaj Mimar

2.lik Ödülü 

3.lük Ödülü 
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“Avrupa Birli¤i'ne uyum süreci ve GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaflmas›) çerçevesinde gündeme gelen
akreditasyon ve denklik standartlar› baflka konular›n yan› s›ra e¤itim süresini de mesle¤in gündemine
tafl›makta, Türkiye'deki Mimarl›k Fakülteleri'nin 4 y›ll›k e¤itim sonunda verdikleri diploma inflai yetki ve
sorumluluk için yeterli görülmemektedir. Gündemde bulunan yeni meslek yasas› uyar›nca yetki ve so-
rumluluk sahibi olabilmek için Y.Lisans e¤itimi zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Öte yandan mevcut Yüksek
Lisans programlar›n›n ço¤unlu¤u uzmanlaflmaya ve akademik kariyere yönelik olduklar› için, mesleki for-
masyonu gelifltirmeyi ve yetkinlefltirmeyi hedefleyen yeni programlara gereksinim duyulmaktad›r. ‹stan-
bul Bilgi Üniversitesi’nde aç›lan yeni program›n hedefi, bu alanda uluslararas› standartlar› gözeten yeni
bir model oluflturarak öncü rolü oynamak ve Türkiye’deki mimarl›k e¤itimi için ça¤dafl nirengi noktalar›-
n› oluflturmakt›r.”

Mimari Tasar›m Yüksek Lisans Program› Bafll›yor

Ö¤retim Üyeleri

Prof. Dr. ‹hsan Bilgin (Akademik Koordinatör), 

Prof. Dr. Gerhard Fehl, 

Prof. Dr. Atilla Yücel, 

Doç. Dr. Sibel Bozdo¤an, 

Yrd. Doç. Dr. Tansel Korkmaz, 

Prof. Dr. Günkut Ak›n (‹TÜ), 

Prof Dr. Y›ld›z Sey (‹TÜ), 

Doç. Dr. Murat Güvenç (ODTÜ), 

Yrd. Doç. Dr. Cem Altun (‹TÜ), 

Aykut Köksal (MSGSÜ), 

Alpaslan Ataman, 

Orhan Koçak

Akademik Kadro

Atölye Yöneticileri
Emre Arolat, 
Can Çinici, 
Mehmet Kütükçüo¤lu, 
Nevzat Say›n, 
Arif Suyabatmaz, 
Han Tümertekin

Program›n Konuklar›
Zaha Hadid, 
Mehmet Konuralp, 
Pierre de Meuron, 
Süha Özkan, 
Haluk Pamir, 
Peter Zumthor

‹dari Koordinatör
Leyla Tara Suyabatmaz

Baflvuru Takvimi  •  E¤itim Mo-
deli  •  E¤itim Ortam›  •  Ders
Gruplar› ve ‹çerikleri  •  Asgari
Yükümlülükler  •  Baflvuru Ko-
flullar›’n›n ayr›nt›lar› için:

web:mimarlik.bilgi.edu.tr 
Tel.:(0-212) 444 0 428

‹ S T A N B U L  B ‹ L G ‹  Ü N ‹ V E R S ‹ T E S ‹
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‹kinci Dünya Savaflı'nın sonunda harabeye dönen Japonya'nın
yeniden infla edilmesi sürecinde önemli projelere imza atan mimar
Kenzo Tange, kalp krizi nedeniyle 91 yaflında hayatını kaybetti. Atom
bombasının 6 A¤ustos 1946'da yok etti¤i Hiroflima'nın yeniden infla
edilmesi için ana planı hazırlayan Tange, bombanın patladı¤ı nokta-
da yapılan müzeyi de tasarlamıfltı.

Modern Japonya'nın mimarı olarak anılan Tange, Japonya ve Batı
ülkelerinin estetik anlayıflının bir araya geldi¤i yapılara imza
attı.Dünyanın pek çok ülkesinde önemli yapıları tasarlayan Tange'nin
çizdi¤i Tokyo Olimpiyat Stadı (1964), 20. yüzyılda infla edilen en
güzel yapılardan birisi olarak kabul ediliyor.

Osaka'da 1913'de do¤an Tange, 1938 yılında Tokyo Üniversitesi'n-
den mezun oldu. Mimarinin en önemli isimleri arasında sayılan ve
aralarında 1987'de aldı¤ı Pritzker ödülünün de oldu¤u önemli ödüller
alan Tange, uzun yıllardır Tokyo Üniversitesi'nde ders veriyordu. 

Kaynak: www.arkitera.com

Kenzo Tange Vefat Etti
Ü n l ü  J a p o n  M i m a r  

Bar›fl Merkezi, Hiroflima (1946-50)

Tokyo Olimpiyat Stadı (1961-64)
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U I A
2 0 0 5
‹ s t a n b u l
D ü n y a
M i m a r l › k
K o n g r e s i
K a y › t

‹stanbul 2005 Kongresi'ne kaydolan 
kat›l›mc›lar ve ö¤renciler:

• Açılıfl Töreni ve "Hoflgeldiniz Partisi"ne,
• Bütün oturumlar, forumlar ve çalıflma

gruplarına katılabilecek,
• Fuar ve sergilere ücretsiz girebilecek,
• Bildiriler Kitabı ile di¤er belgelerin yer 

aldı¤ı Kongre çantasını alacaklardır.

‹stanbul 2005 Kongresi'ne kaydolan 
refakatçiler:

• Açılıfl Töreni ve "Hoflgeldiniz Partisi" ile
Kapanıfl Oturumu'na katılabilecek,

• Fuar ve sergilere ücretsiz girebilecek,
• Herhangi bir ek ödemede bulunmadan 

2 yarım-günlük flehir turu alabilecekler
dir.

Kay›t Ücretleri (ABD Dolar›)
Ocak - May›s 2005 aras›        1 Haziran 2005'den sonra

Kat›l›mc› 350 ABD Dolar› 400 ABD Dolar›
Ö¤renci 150 ABD Dolar› 150 ABD Dolar›
Refakatçi 250 ABD Dolar› 300 ABD Dolar›
• Kay›t ücretlerine KDV dahildir.

Ayr›nt›l› bilgi:
ISEVV (0.212) 244 71 71 
e-posta: ui a2005@isevv.com
http://www.uia2005istanbul.org/registration.php
Paket fiyatlar ve grup kayıt indirimleri 
ile ilgili detaylı bilgi için: e-posta: aycil@ikontur.com
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Sumet
Jumsai
Tayland

Mikhail 
Piotrovsky
Rusya

Rem
Koolhas
Hollanda

Glenn 
Murcutt 
Avustralya

Fumihiko
Maki 
Japonya

Ken 
Yeang
Malezya

Joseph
Rykwert
Amerika

Charles 
Correa,
Hindistan

Kengo 
Kuma
Japonya

Aleksandros 
N. Tombazis
Yunanistan

Massimiliano
Fuksas 
Litvanya

Francesco
Dal Co
Fransa

Cengiz
Bektafl
Türkiye

Denise 
Scott 
Brown
ABD

Abdelaziz
Lazrak
Fas

Moshe
Safdie
ABD - ‹srail

Zaha
Hadid
‹ngiltere

Robert
Venturi
ABD

Zvi 
Hecker
‹srail

Peter
Eisenman
ABD

UIA 2005 Kongresi Ana Konuflmac› Listesi 

UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA-UIA

Bu listedeki geliflmelere/kat›l›mlara http://www.uia2005istanbul.org adresinden ulaflabilirsiniz. 
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Yar›flmalar Dizini (1930-2004) 15 YTL.

Kentsel Koruma ve Canland›rma Üzerine Seçme Kaynakça 6 YTL.

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› - 2: Haz›rl›k Panelleri ve Forumlar› 6 YTL.

Bursa Kültürpark ve Çevresi Kentsel Tasar›m Yar›flmas› 15 YTL.

Mimarlar Odas›’na Emek Verenler: Monografiler - I: Somer Ural 8 YTL.

Kültürel ve Do¤al De¤erlerin Korunmas› 15 YTL.

Gelenek, ‹fllev ve Moda Aras›nda Günümüz Konut Kültürü 6 YTL.

ODTÜ Kuzey K›br›s Kampusu Mimari Proje Yar›flmas› 15 YTL.

Cumhuriyet Döneminde Kad›n ve Mimarl›k 10 YTL.

Dünyada Mimarl›k Mesle¤i Uygulamas› 12.5 YTL.

Mimarl›kta Sürekli Mesleki Geliflim (SMG) 4 YTL.

Anadolu Uygarl›klar›ndan 3. Biny›la Mesajlar 6 YTL.

De¤iflim ve Mimarlar Odas›: I. Alada¤ Toplant›s› 4 YTL.

Yerel Yönetimlerde Yeniden Yap›lanma Paneli 4 YTL.

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› - 2 15 YTL.

‹mar Hukukunda Toplum ve Mimarl›k 6 YTL.

1968’den 21. Yüzy›la Ulusal Fiziki Planlama Semineri (Nisan 2002) 6 YTL.

Do¤al Afetler: Güvenlik için Tasarlama 6 YTL.

Mimarlar Odas› ve Yap›-Endüstri Merkezi Ortak Yay›nlar›*

Mimarlar Odas› 8. Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri 30 YTL.

Mimarlar Odas› 7. Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri 27.5 YTL.

Mimarlar Odas› 6. Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri 27.5 YTL.

UIA 2005 ‹stanbul Uluslararas› Logo Tasar›m› Yar›flmas› 35 YTL.

* Bu yay›nlar›n sat›fl›, Yap›-Endüstri Merkezi yürütmektedir. 

online sat›fl: http://www.yapikitabevi.com   •  e-posta: kitabevi@yem.net  •  Tel.: (0-212)  219 39 39

K‹TAP SATIfi
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KAÇ gündür Çanakkale Zaferi nedeniyle ne kadar
çok duyuyorum ‘vatan’ ve‘toprak’ sözcüklerini. 
Çok mu seviyorsunuz vatan topra¤ını?
O zaman Çanakkale’de 250 bin flehidin düflmana
vermedi¤i cennet vatan topraklarını berbat edip,
ormanını kesip, göllerini kurutup, meralarını yok
edip, sazlıklarını yakıp, denizini doldurup, mefle-
liklerini parselleyip, çıkar karflılı¤ı hırsızlara-ya¤-
macılara vermek nasıl olur?..
Törenler, fliirler, marfllar, nutuklar...
Gözyaflları...
Sonra?..
* * *
‹flte ya¤macılar, avantacılar, hırsızlar yine bekle-
medeler.
Kılıflar hazır.
Kalıplar uyduruldu.
fiartlar-flurtlar tamam.
2-B Yasası yeniden çıktı¤ı gün, vatan topraklarının
en güzel yerleri, binbir hileyle oraları ele geçirmifl,
ormanı kesmifl, korulu¤u yakmıfl, gölü kurutmufl,
vatan topra¤ının içine etmifl ya¤macılara verile-
cek.
Sadece yerleflim yerlerinin, oralarda oturanlara
satılaca¤ı yalandır.
Niçin tümü Orman ve Çevre Bakanlı¤ı’nda üst dü-

zeyde görev yapmıfllardan kurulu Türkiye Ormancı-
lar Derne¤i’ni ça¤ırıp dinlemiyorsunuz.
Ya da sormuyorsunuz:
Kaç ünlü zenginin, kaç etkin kiflinin, kaç politika-
cının, kaç il-ilçe baflkanının, kaç milletvekilinin,
kaç bakanın kapattı¤ı orman-mera-yeflil alan-baraj
havzası-do¤a-cennet var ve 2-B Yasası’nın çıkma-
sını bekliyor?
Peki; bakan 2-B’yi bekleyen ‘yoksulun-fakirin’
oturdu¤u 400 bin konut var diyor. Her konut bir
dönüm yer tutsa 400 bin dönüm yapar. Oysa 2-B,
4 milyon 730 bin dönümü satıyor.
Kime gidecek o geriye kalan ‘yoksulun-fakirin’
oturmadı¤ı 4 milyon 330 bin dönüm?
* * *
Vatan ve toprak...
Ormanını, koyunu, gölünü, denizini, yeflilini, mavi-
sini, havasını, suyunu, topra¤ını ya¤malamak mı-
dır vatan sevgisi?..
Düflmanın yapamadı¤ını mı yapmaktır?.. 
Dünyanın en güzel do¤asını avantacıya-hırsıza-
ya¤macıya-çıkarcıya peflkefl çekmek midir?..
Böyle midir vatan sevgisi?..
Çanakkale’de a¤layıp, Ankara’da topra¤ını dolara
çevirmek midir?..
Nasıl olur?.. 

Ba
s›

nd
an

Bekir COfiKUN

20 Mart 2005 - Hürriyet Gazetesi

Vatan ve Toprak
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Özel Sektörde Çal›flan
Mimarlar 2004 Y›l› Öneri
Ücretleri (net) Belirlendi

fiantiye görevleri için %50 art›r›larak uygulan-
mas› önerilmektedir. 

0-2 Y›l 590.00 YTL.

3 Y›l 670.00 YTL.

4 Y›l 700.00 YTL.

5 Y›l 780.00 YTL.

6 Y›l 835.00 YTL.

7 Y›l 935.00 YTL.

8 Y›l 1,000.00 YTL.

9 Y›l 1,110.00 YTL.

10 Y›l ve üzeri 1,220.00 YTL.

Üyelerimize ‹ndirimler
BOSS Seyahat 
Bilet Rezervasyon Tel.: 444 08 80 

BATIGÖZ Göz Sa¤l›¤› ve Lazer Dal Merkezi
Tel.: (0.232) 489 03 03

SHERATON Voyager Antalya
Hotel • Resort • SPA
Tel.: (0.242) 238 52 90 

D U Y U R U L A R

‹zmir Serbest Mimarlar Derne¤i
Genel Kurulu Gerçekleflti

‹zmir'de serbest mimarl›k hizmeti yapan mimarla-
r› biraraya getiren ‹zmir Serbest Mimarlar Derne¤i
1. Genel Kurulu 26 fiubat 2005 tarihinde yap›ld›.

Genel Kurul'da yap›lan seçim sonucunda Yönetim
Kurulu  üyeliklerine Salih Zeki Pekin, fiükrü Koca-
göz,Vedat Tokyay,Nüvit Uyal,Levent Gedizlio¤lu
seçildi.

Mimar Harbi Hotan
Resim Sergisi fiubemizde Aç›ld›

Resim Sergisi

4 - 22 Nisan 2005
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Üyelerimizin, ailelerine, dostlar›na ve
meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› diliyoruz. 

H. Alp A. TÜRKSOY’u
kaybettik.

GSA Y. Mimari Bölümü  1943 y›l› mezunu
olan H. Alp. A Türkkoy, fiubemize 471
sicil numaras› ile kay›tl› idi.

O. Zeki BAL'›
kaybettik.

‹stanbul Devlet Mühendislik ve
Mimarl›k Akademisi- 1968 y›l› mezunu
olan Zeki Bal, fiubemize 3859 sicil
numaras› ile kay›tl› idi.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi ile Devlet Demiryol-
lar› aras›nda mevcut izmir Metrosu güzergah›na
Alia¤a – Menderes hattın›n da dahil olmas›na
olanak veren iflbirli¤i protokolü, 26.03.2005 Cu-
martesi günü imzalandı.

Protokol kapsam›nda ‹zmir’i kuzey ve güney ak-
sında birbirine ba¤lanmas›n› sa¤layacak olan,
TCDD’nin Alia¤a – Menderes arasındaki 79 kilo-
metrelik banliyö tren hattı metro standartlarına
yükseltilecek. Proje, iki bölümden olufluyor: Ku-
zey Hattı (Alia¤a-Alsancak) ve Güney Hattı (Al-
sancak-Cumaovası). 

Büyükflehir Belediyesi, paralel olarak aynı tarih-
lerde Üçyol – Üçkuyular (5.5 km.) metrosunun
da devreye girmesini planlıyor. Böylece halen
sadece 11.5 km.’lik Üçyol – Bornova hattına sa-
hip olan ‹zmir, iki yıl sonra 96 km.lik metro hat-
tına kavuflacak.

‹zmir’in Rayl› Sistem A¤›
Geniflliyor Y ‹ T ‹ R D ‹ K L E R ‹ M ‹ Z
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Kentsel Dönüflüm 
Toplant›lar›

Yay›na Haz›rlayan: Nilüfer Ç›narl›
106 s., 16.5x24.0 cm., SB., 
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›n›, 
‹zmir, Mart 2005, ISBN 975-395-841-2

“Kitap, koruma ile ilgili konulan, ilk ve temel
bilgileri toplu olarak vermeyi ve bir baflvuru
belgesi olmay› amaçlamaktad›r. Ele al›nan ko-
nu bafll›klar› aras›nda kültürel ve do¤al varl›k-
lar›n tan›mlar›, türleri ve bu varl›klar›n sorunla-
r›; korunma nedenlerikorumayla ilgili uluslara-
ras› ve ulusal yasal düzenlemeler; koruman›n
finansman›ndaki ilkeler ve kaynaklar; koru-
mayla ilgili ulusal ve uluslararas› kurum ve ku-
rulufllar; koruma uygulamalar›ndaki süreç;
kültür varl›klar›n›n ça¤dafl yaflamda de¤erlen-
dirilmesi ve koruma/planlama iliflkileri bulun-
maktad›r. Bu konular yurtiçi ve yurtdifli örnek-
lerle aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.

Koruma alaninda baflvurulacak temel kaynak-
lar ve ülkemizde yürürlükte bulunan yasal dü-
zenlemeler dizini kitab›n sonunda yer almak-
tad›r.”

Kültürel ve Do¤al 
De¤erlerin 
Korunmas›
Emre Madran  •  Nimet Özgönül
189 s., 19.5x27.5 cm. 
Mimarlar Odas› Yay›n›, 
Ankara, fiubat 2005, ISBN 975-395-827-7

Ege Mimarl›k Dergisi'nin 53 say›s› ile birlikte da-
¤›t›lan, Konak Belediyesi, Mimarlar Odas›, fiehir
Planc›lar› Odas› birlikteli¤inde gerçeklefltirdi¤i-
miz toplant›lar›n bant çözümünü içeren kitap,
çok önemsedi¤imiz, kentlerin sa¤l›klaflt›r›lmas›n-
da önemli bir aks olarak gördü¤ümüz "kentsel
dönüflüm" tart›flmalar›na bir katk› sunmay›
amaçl›yor.

Kitap, toplant›lara konuflmac› olarak kat›lan; Ta-
mer Baflbu¤, Emel Göksu, Sezai Göksu, Baran
‹dil, Tuncay Karaçorlu, Emel Kay›n, Y›ld›r›m Oral,
Hasan Topal, Muzaffer Tunça¤ ve Hayat Zengin
Ünverdi'nin kentsel dönüflüm konusundaki gö-
rüfllerini içeriyor

Ayr›ca kitab›n sonunda Baran ‹dil'in toplant›lar›n
ard›ndan kaleme ald›¤› "Kentsel Dönüflüm Tar-
t›flmalar› Ard›ndan... ‹zmir Ümit Veriyor" bafll›kl›
bir de¤erlendirme yaz›s› da yer al›yor.
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fiube Kütüphanemize 
Yeni Gelen Yay›nlar

Kentsel Dönüflüm
TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›

Kültürel ve Do¤al De¤erlerin Korunmas›
Emre Madran, Nimet Özgönül

Erkut fiahinbafl 1968-1998 Mimarl›k Çal›flmalar›
Her Yönüyle Beton Türkiye Haz›r Beton Birli¤i
Türkiye Çimento Tarihi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli¤i
Flu Cüneyt Özdemir
Architecture For a Changing World FISA
‹zmir Valili¤i Yerel Gündem 21 Kriz Yönetimi Çal›flma Grubu
Afete Haz›rl›k ‹çin Konak Buluflmas› Konak Kaymakaml›¤›
‹zmir'de Su ve Kanalizasyon        ‹zmir Büyükflehir Belediyesi
TMMOB 50 Yafl›nda 1954-2004 TMMOB Yay›nlar›
TMMOB Mimarlar Odas› Istanbul Büyükkent fiubesi Yay›nlar›
• ‹stanbul ve Su Sempozyumu - Tart›flmalar ve Forum 
• Hizmetlerin Serbest Dolafl›m› ve Mimarl›k Mesle¤i
• Nas›l Bir Kamu Yönetimi? Nas›l Bir Yerel Yönetim?
"Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim Yasalar›"
• 50 Y›lda Ülkemiz, Mimarl›k, Mimarlar Odas› ve Yar›n
Mimar Gözünden Derlemeler

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi
Anadolu 1. Bölge (Kad›köy) Temsilcili¤i Etkinlikleri

‹stanbul Ulafl›m› ve Bo¤a Geçiflleri
TMMOB Inflaat Müh. Odas› Istanbul fiubesi 

Bina Yap›m›nda Denetim ve Sigortan›n Sorumluluk Araçlar›
Olarak Kullan›lmas› (Y. Lisans Tezi) Ayfle Dürrin Alper
‹zmir'de Olabilecek Deprem veya Sel Afetinde ‹zmir Kent Ala-
n›ndaki Hastanelerin Karfl›laflabilecekleri sorunlar›n Genel
Bir De¤erlendirmesi (Y. Lisans Tezi) Songül Kurt
Teknik Yay›n Katalo¤u  Birsen Yay›nevi
Mimarlar Odas› Kocaeli fiubesi 50. Y›l  - 2004

‹zmir Ticaret Borsas› Tarihi - Kuruluflundan Bugüne ‹zmir 
Ticaret Borsas›
Antalya Kent Merkezi Do¤u Garaj› Ve Halk Pazar› Alan› Dü-
zenlemesi Mimari Proje Yar›flmas› fiartnamesi 

Antalya Büyükflehir Belediyesi
Kültür Envanteri (Kale) Antalya Valili¤i
Kültür Envanteri (Manavgat-Serik) Antalya Valili¤i
Kültür Envanteri (Kafl)  Antalya Valili¤i
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi 38. Genel
Kurulu (Mart 2002 - Ocak 2004)

Mimarlar Odas› ‹zmir
fiubesi Kütüphane-
sinde bulunan kitap
ve dergilerin bilgisa-
yar ortam›na "YOR-
DAM" kütüphane
otomasyon program›-
na aktar›lmas› iflle-
mine baflland›.

Kitaplar›n  bibliyogra-
fik kimli¤i programa
geçirilerek "Dewey
Onlu S›n›flama Siste-
mi" kullan›larak s›n›f-
lama numaralar› verildi. Ayn› zamanda bar-
kod sistemi oluflturulmaya baflland›, etiket-
leme ifllemi de bibliyografik kimliklerin prog-
rama aktar›lmas›yla paralel olarak yürüyor.

fiube Kütüphanemiz 
Yeniden Düzenleniyor



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

Oda Sicil No :                                                         Do¤um Tarihi :

Adres :

Posta Kodu :                                                           ‹l : 

Telefon no :                                                     Faks no : 

e-posta : 

Toplam aidat miktar› :                                                       YTL.

Taksit say›s› :                                                            Taksit miktar› : YTL.

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: Güvenlik Kodu:

Son Kullanma Tarihi:
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Aidatlar›n›z› afla¤›daki formu doldurup 
463 52 12 numaral› faks›m›za yollayarak ödeyebilirsiniz

TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ ADINA
SAH‹B‹: Tamer BAfiBU⁄ 
SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI

Yerel Süreli Yay›n  •  Ayda Bir Yay›nlan›r

Yay›n Yeri: 1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R
Tel: (0.232) 463 66 25 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr • http://www.izmimod.org.tr
SAYI : 2005/3 Bask› Tarihi: 18/04/2005
Bask›: TÜKELMAT A.fi. (0.232) 461 96 42




