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UIA 2005 ‹stanbul 
XXII. Dünya Mimarl›k

Kongresi’ne
Kat›l›yoruz

fiubemiz, UIA 2005 ‹stanbul Dünya Mimarl›k Kongre-
si’ne yo¤un bir haz›rl›k ile kat›l›yor.
‹zmir mimarl›¤›n› dünyadaki en önemli mimarl›k plat-
formu olan “Dünya Mimarl›k Kongresi” s›ras›nda ulusla-
raras› düzeyde tan›tmak amac›yla “‹zmir Mimarl›k Reh-
beri”, “‹zmir Mimarl›¤› Sergisi”, “Kent ve Mimarl›k - ‹z-
mir Sergisi” ile sergi broflürleri, “‹zmir Mimarl›k Harita-
s›” ve haritan›n interaktif CD-ROM’u ile “Ege Mimarl›k
Dergisi Özel Say›s›” ‹ngilizce olarak haz›rland›. Ayr›ca
fiube çal›flmalar›m›z›n aktar›ld›¤› afifller ve özel bir bro-
flür Mimarlar Odas› stand›nda kat›l›mc›lar›n ilgisine su-
nulacak.

‹zmir 
Mimarl›k Rehberi
2005
‹zmir’in M.Ö. 4.yy.dan günümüze
kadar kentsel tarihini, bu tarihin
dönemlerine tan›kl›k etmifl yap›lar
yoluyla aktarmay› hedefleyen ‹z-
mir Mimarl›k Rehberi, kentin sa-
hip oldu¤u 5000 y›ll›k mimari ve kültürel miras› yans›tan ve
günümüze ulaflabilmifl yap› ve yerleflmelere ait foto¤raf,
çizim ve bilgileri içeriyor. 
Rehber, mimari çizimlerin yan› s›ra, yap›lar›n mimarlar›,
kentteki konumlar›, yap›m y›llar› gibi künye bilgilerini, Tür-
kiye Mimarl›¤› içindeki önemlerine dair konunun uzmanla-
r›nca yaz›lm›fl aç›klama/yorumlar› bar›nd›rmakta, ‹zmir Mi-
marl›¤›’n›n modern niteli¤ini ve de¤iflim süreçlerini aktar-
may› hedefliyor.

“Ege Mimarl›k” Özel Say›s›
1991 y›l›nda yay›mlanmaya
bafllanan, bu say› ile 54. say›-
s›na ulaflan “Ege Mimarl›k”
Dergisi’nin bas›lm›fl say›lar›n-
dan seçilen ‹zmir’in tarihsel
kimli¤ine odaklanan makale-
lerden ve son y›llarda gerçek-
leflmifl güncel  yap›/projeler-
den oluflan özel say›, UIA Ge-
nel Kurul delegasyonuna da-
¤›t›lmak üzere yay›na haz›r-
land›.



‹zmir Mimarl›k Haritas›
ve CD-ROM’u
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“‹zmir Mimarl›¤›” Sergisi
‹zmir, 1922 Yang›n› ile büyük hasar görmüfl bir kent olarak,
20. yy.’›n ilk çeyre¤inden itibaren h›zl› imar ve mimarl›k et-
kinliklerine sahne olmufltur. Bu sergi, Türkiye gibi geç mo-
dernleflen bir ülkede, bir periferi kenti olan ‹zmir’deki mi-
marl›k prati¤inin, mevcut konvansiyonlar ile ithal vizyonla-
r› biraraya getirebilme yetene¤ine dikkat çekmektedir. Bu
modern karaktere sahip özgün ve farkl› örnekler “Öteki Mo-
dernler” kategorisi ba¤lam›nda sergilenecek.

“Kent ve Mimarl›k-‹zmir”
Sergisi

Ege Denizi’ndeki korunakl› körfez yerleflimlerinden biri
olan ‹zmir, yaklafl›k 5000 y›ll›k liman kenti kimli¤ini ve
sahip oldu¤u kozmopolit karakterini günümüze kadar
sürdürmüfltür. Di¤er liman kentlerinden farkl› olarak, üç
kez merkezini kayd›ran kent, sahip oldu¤u çok etnili ve
kültürlü yap›s›n› mimarl›k ürünlerine de yans›tm›flt›r. Bu
sergi, günümüzde fragmanlar halinde, yan yana duran
çok katmanl› kentsel örüntülerin bu hikayelerini, mimar-
l›k ürünleri üzerinden aktarmay› hedefliyor.

‹zmir kent merkezinde yer alan 89 yap› ve yerleflmenin
konumlar›n›, mimarlar› ve yap›m y›llar›na dair künye bil-
gilerini ile ‹zmir’in kentsel geliflim tarihini içeren harita
bas›l› olarak ve interaktif CD-ROM
olarak kongre kat›l›mc›lar›na 
sunulacak.
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UIA 2005 ‹STANBUL
XXII. DÜNYA M‹MARLIK KONGRES‹
3-7 TEMMUZ’DA TOPLANIYOR

Kongre Etkinlikleri
XXII. Dünya Mimarl›k Kongresi, “kentler: mimarl›kLAR›n
pazaryeri” olarak belirlenen ana temas›na da uygun
olarak etkinliklerin tasarlanmas›, mekanlar›n›n belirlen-
mesi tercihleri ile kent ile bütünleflen bir programa
sahip.

Etkinlikler, ana etkinlik mekanlar› olan Kongre Vadisi,
‹TÜ Taflkıflla, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Cemal
Resit Rey Konser Salonu, Hilton Kongre ve Kültür
Merkezi’nin yan› s›ra ‹stiklal Caddesi, Ortaköy,
Kad›köy... gibi kentin farkl› mekanlar›nda düzenlenecek
sergiler, sunufllar, atölyeler, mimarl›k fuar›, kent turlar›,
forumlar, film gösterimleri, konserler... vb. ile kongre
mimarl›¤› Türkiye ve dünya gündemine tafl›yacak.

Kongre program› hakk›nda detayl› bilgi için:
www.uia2005istanbul.org

UIA 2005 Alt›n Madalyas› Tadao Ando’nun
Uluslararas› Mimarlar
Birli¤i’nin bu prestijli
ödülü yaflayan bir mima-
ra, mimarın kariyeri bo-
yunca mimarl›¤›n insan-
lık, toplum ve sanat için-
de tanıtılması ile ilgili
yaptıklarının ıflı¤ında ve-
riliyor. 
‹lk olarak 1984 y›l›nda verilen ödülün önceki sahipleri,
Hassan Fathy (1984), Reima Pietila, Charles Correa,
Fumihiko Maki, Rafael Moneo, Ricardo Legorreta
Vilchis, Renzo Piano (2002) idi.
Ayr›ca UIA’n›n 2005 y›l› Auguste Perret Ödülü, Sir
Patrick Abercrombie Ödülü, Jean Tschumi Ödülü ve Sir
Robert Matthew Ödülü de aç›kland›.
Ödül töreni, 22. UIA Kongresi s›ras›nda 6 Temmuz
2005'te ‹stanbul’da gerçekleflecek.

1948 yılından bugüne her 3 yılda bir Uluslararas› Mi-
marlar Birli¤i (UIA) taraf›ndan düzenlenen Dünya Mimar-
l›k Kongreleri, mimarlık, kent ve yap›l› çevreye iliflkin
güncel konuların ele alındı¤ı en etkin ve yüksek kat›l›m-
l› mimarl›k platformu olarak dünya gündeminde önemli
yer tutmaktad›r. Kongre, yüze yakın ülkede toplam bir
milyondan fazla mimarı temsil eden, tüm dünyadan mi-
marl›k meslek örgütleri arasında etkileflim ve iflbirli¤i
organizasyonu sa¤layan UIA’n›n Genel Kurulu ile para-
lel olarak gerçekleflecektir.
Bilindi¤i gibi 1999 y›l›nda Pekin’de gerçekleflen Dünya
Mimarl›k Kongresi’nde aday kentler aras›nda yap›lan
seçim sonucunda XXII. kongrenin evsahipli¤ini ‹stanbul
ile aday olan Mimarlar Odas› üstlenmiflti. 

Tema: “kentler: mimarl›kLAR›n pazaryeri”
UIA 2005 ‹stanbul Kongresi, mimarlı¤ın küresel günde-
mini “kentler: mimarlıkLARın pazaryeri” teması altında
tartıflmak için toplanacak.  Bir metafor olarak "pazarye-
ri" hem olumlu hem de olumsuz ça¤rıflımlar içerir.
Olumlu yönleri ço¤ulculuk, çeflitlilik içinde birlik, eflit
koflullarda yarıflma, dayanıflma içinde rekabet ve flen-
likli bir ortamı akla getirir. Olumsuz yanı ise, aynı za-
manda "pazarlama"yı da içermesi nedeniyle, bezirgan-
lı¤ı, metalaflmayı, vahfli tüketimi ve karmaflayı iflaret
edebilmesidir.



2005 UIA Ödülleri
Yetene¤i ve uluslararası önemi olan mimari aktivite-
leri desteklemek için UIA ödüller vermektedir ve bu
ödüller her üç yılda bir UIA Dünya Kongresi'nde da¤ı-
tılmaktadır. UIA ödüllerinden her biri farklı bir tema
ile ilgilenir ve derne¤in ilk baflkanlarından birinin adı-
na ithaf edilmifltir:
• Auguste Perret Ödülü, teknolojinin mimarlı¤a uygu-
lanması ile ilgili,

• Sir Patrick Abercrombie Ödülü, flehir planlama ve
yerel geliflim için, 

• Jean Tschumi Ödülü, mimari kritik yada mimarlık
e¤itimi için, 

• Sir Robert Matthew Ödülü, insan yerleflmelerinde
kalite artırımı için verilmektedir.

2005 Ödül Kazananlar 

Auguste Perret Ödülü: Werner Sobek, Almanya

Sir Patrick Abercrombie Ödülü: Nuno Portas,
Portekiz, Mansiyon: Hermann Sträb, Almanya

Jean Tschumi Ödülü: QUADERNS d'arquitectura
i urbanisme, ‹spanya, ex-aequo, Peter Davey, ‹ngilte-
re, ex-aequo

Mansiyon: Selim Khan-Magomedov, Rusya

Sir Robert Matthew Ödülü: Stefan Forster, Al-
manya, ex-aequo, Xiaodong Wang, Çin, ex-aequo

Ödül Töreni:
Kazananların resmi sunumu, 2005 UIA Altın Madal-
yası ve UIA ödüllerinin takdimi 6 Temmuz 2005'te ‹s-
tanbul'daki 22. UIA Kongresi'nde yapılacaktır.
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Kongre Ana Konuflmac›lar›
Kongre, ana konuflmac›lar›yla da ilgi topluyor. Ana
konuflmac›lar, son y›llar›n dünya gündemindeki önemli
mimarlardan olufluyor. Ayr›ca ‹stanbul kongresi,
afla¤›da isimleri yer alan 29 ana konuflmac›s›yla
flimdiye kadar düzenlenen kongreler içindeki en yüksek
say›ya ulafl›lm›fl durumda. 

Tadao Ando, Japonya
Shigeru Ban, Japonya
Cengiz Bektafl, Türkiye
Mario Botta, ‹sviçre
Denise Scott Brown, ABD
Francesco Dal Co, ‹talya
Charles Correa, Hindistan
Odile Decq, France
Peter Eisenman, ABD
Massimiliano Fuksas,
‹talya
Zaha Hadid, ‹ngiltere
Zvi Hecker, ‹srail
Hans Hollein, Avusturya
Sumet Jumsai, Tayland
Rem Koolhaas, Hollanda
Kengo Kuma, Japonya
Abdelaziz Lazrak, Fas

Ross Lovegrove, ‹ngiltere

Greg Lynn, ‹ngiltere

Glenn Murcutt,
Avustralya

Dominique Perrault,
Fransa

Mikhail Piotrovsky,
Rusya

Paolo Portoghesi, ‹talya

Joseph Rykwert, ABD

Moshe Safdie, 

ABD ve ‹srail

Michael Sorkin, ABD

Alexandros N. Tombazis,
Yunanistan

Robert Venturi, ABD

Ken Yeang, Malezya

(Soyad›na göre alfabetik.)

UIA Ö⁄RENC‹ YARIfiMASI 2005 

"AfiIRI ve OLA⁄ANÜSTÜ KOfiULLARDA MEKAN YARATMAK”
XXII. Dünya Mimarl›k Kongresi kapsam›nda düzenlenen
geleneksel yar›flmaya rekor düzeyde kay›t yap›ld›. 76
ülkeden gelen baflvurular› de¤erlendiren Yar›flma
Sekreteryas›, 1986 ö¤rencinin/ekibin kayd›n› yapt›. En
yüksek kat›l›m 245 kay›t ile Türkiye‚den oldu. Türkiye‚yi
231 kay›t ile Çin HC ve 213 kay›t ile ABD izliyor. 
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Genel Kurul karar›m›zla Resmi Gazete’de yay›mlanmas›
için TMMOB’ye sundu¤umuz "Mimarl›k Hizmetlerini Uy-
gulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤i"mizde-
ki "mimarl›k" tan›m›n› "daraltarak de¤ifltiren" yönetim
kurulu karar›na iliflkin 16 Nisan 2005 tarih ve 582 sa-
y›l› TMMOB yaz›s›; söz konusu de¤ifltirme karar›n› bilim-
sel, kültürel ve hukuksal "gerekçeleri"yle de¤il,
"TMMOB Yöneticilerinin Düflünsel Kimlikleri"yle savun-
maktad›r. 
Oysa Mimarlar Odas›, ayn› düflünceleri de gözeterek
mimarl›k tan›m›n› "küresel dayatmalara uygun" flekle
getiren TMMOB Yönetim Kurulu karar›na karfl› ç›kmak-
tad›r. 
Mimarlar›n, "mimarl›¤›n toplumsal, kentsel ve çevresel
yükümlülüklerine ba¤l› sanatsal ve mesleki sorumluluk
alanlar›n›" yok sayan TMMOB Yönetim Kurulu üyelerine
karfl› uygarl›k, insanl›k ve evrensel mesleki de¤erlerin-
den kaynaklanan tepkilerini "dar meslekçi anlay›fl" ola-
rak suçlayan bu yöneticiler, ald›klar› karar›n "devrimci
gelenekler"le üretildi¤ini kan›tlamak isterlerken de ide-
olojik açmazlara düfltüklerinin belli ki fark›nda bile de-
¤iller…

TMMOB M‹MARLAR ODASI’NDAN
zorunlu bir aç›klama…
"Mimarlar Odas›, bu süreçte TMMOB’ye karfl› ta-
rihsel sorumlulu¤unu daha etkin olarak yerine
getirmek ve tüm Odalardan daha fazla eme¤imiz,
katk›m›z ve ortak an›lar›m›z olan bu kuruluflun
"mesleklere piyasa yaratma" ve "ifl ortamlar›n›
üleflme" örgütü de¤il, ayr› mesleklerin birbirleriy-
le ülke ve toplum ç›kar›na dayan›flma ve iflbirli¤i-
ni güçlendirecekleri bir "ortak sorumluluklar kül-
türü"nün demokratik kurumu olmas› yönündeki
çabalar›n› artarak sürdürecektir..."

Tepkimiz TMMOB’ne De¤il,
"Yöneticilerine"dir
Yine Mimarlar Odas›’n›n "mimarl›k tan›m›n› daraltan"
TMMOB Yönetim Kurulu karar›na karfl› tepkisinde özen-
le alt›n› çizdi¤i ve bu elefltirinin TMMOB’nin kurumsal
kimli¤ine de¤il "karar› alan yöneticilere" yönelik oldu¤u-
nun da ›srarla "gizlenmesi" ise esef vericidir. 
Bu konudaki hassasiyetimizi vurgulayan aç›klamalar›-
m›za ra¤men, Odam›z›n kuruluflundan bu yana gönül ve
destek verdi¤i TMMOB’ye "sald›rd›¤›" fleklindeki ifade-
ler öncelikle "içtensizli¤in" kan›t›; al›nan karar›n "savu-
nulamaz" oldu¤unun göstergesi ve bu nedenle zor du-
rumda kal›nan durumdan ç›k›fl yolu aran›rken talihsiz
bir flekilde ye¤lenen "dar söylemli taraftar siyasetinin"
doruktaki örne¤idir.
Bu nedenle söz konusu yaz›y›, "TMMOB’nin düflünsel
birikimleri, bilimsel ve kurumsal sayg›nl›¤›, mimarl›k ve
mühendisli¤in düflünsel zenginli¤i ve ülkemizin ayd›n ve
ilerici güçlerinin tarihsel sorumluluklar›" aç›s›ndan ka-
bul edilemez bir tutum ve anlay›fl olarak görmekteyiz.

Tart›flmak ‹çin “Fikir”ler de Aç›klanmal›
TMMOB’yi yönetmek gibi bir görevi üstlenenlerden bek-
lenen, TMMOB’nin her belgesinde "fikir"sel zenginlik,
her yaz›s›nda "düflünsel" derinlik ve her tavr›nda "slo-
gan" ve polemik yerine genifl aç›n›mlara olanak sa¤la-
yacak bir "tart›flma kültürü"dür…
Demokratikli¤in, ülke ç›karlar›n›n ve toplum yarar›n›n
gözetildi¤i bir uzmanl›k anlay›fl› ile insan› temel alan bi-
limselli¤in simgesi ve "kalesi" olmas› gereken
TMMOB’yi, günümüzdeki bu de¤erleri engel gören
"dar" ç›kar iliflkileriyle oluflturulmufl "piyasa meslekçili-
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¤i"ne alet eden bu tavr›n, "devrimcilik, ilericilik" vb. söy-
lemleriyle savunulmas› ise tek kelimeyle "hazin"dir…
Çünkü, mimarl›¤›n kamusal, kentsel ve çevresel sorum-
luluklarla uygulanmas›n› "ç›karlar› önünde engel gören"
kesimlerin, bu konudaki beklentilerine uygun akademik
ve yasal düzenlemeleri yapabilmek için 12 Eylül 1980
döneminin "karfl› devrim" ortam›ndan yararlanmalar›
rastlant› de¤ildir. 
Hemen tüm mesleklerde toplumsal yükümlülükleri tör-
püleyen "alan daraltmalar›"n›n üniversitelerdeki müfre-
datlarda 1980’lerdeki "YÖK müdahalesi" ile bafllam›fl
oldu¤unu en son an›msataca¤›m›z kifliler olmas› gere-
ken TMMOB yöneticilerinin, flimdi ayn› düzenin "koruyu-
cusu" olmalar›n› da devrimci söylemlerle üstlenmeleri-
ni kavramak mümkün de¤ildir...
E¤er, TMMOB yaz›s›nda böylesi bir çeliflki sergilenmesi-
nin duygusal nedeni de Mimarlar Odas› elefltirisindeki
bu tür "an›msatmalar" ise; karara tepkimizi içeren
30.03.2005 tarih ve 03/698 say›l› yaz›m›z›n "meslek-
lerin tan›m›nda kamusal sorumluluklarla bütünleflmifl
uzmanl›klar›n temel al›nmas›" yönünde bir tart›flma ve
sorgulaman›n da bafllamas› amac›yla kaleme al›nd›¤›n›
yinelemek isteriz.

Küreselleflmeye Uyumlu Meslek ‹çin...
Ne var ki TMMOB yönetiminin bu özlü ve olmas› gere-
ken tart›flmay› içermeyen yaz›s›yla da desteklemifl oldu-
¤u; "mimarl›¤› kentten, toplumdan, çevreden, yaflama
kültüründen ve hatta yap› üretiminden d›fllamaya çal›-
flan ‘küresel" rant politikalar›’, yine söz konusu yaz›da
dile getirilen insani erdemleri de yozlaflt›rmak üzere,
mesleklerin sorumluluk alanlar›n› "daraltarak" tek ku-
tuplu yeni dünya düzeninin "teknisyenli¤i"ne indirgeme-
yi hedeflemektedir.

Yani; TMMOB yöneticilerinin kendilerini aklamak için
sar›ld›klar› "dar meslekçi anlay›fl", Mimarlar Odas›’n›n
mimarl›¤› en genifl flekilde ve tarihten gelece¤e akan
evrensel sorumluluklar› ile tan›mlayan ve savunan görü-
flünde de¤il, TMMOB Yönetim Kurulunun 12 Mart 2005
tarih ve 215 say›l› karar› ile bu karar› savunma yaz›s›na
da yans›d›¤›n› üzülerek gördü¤ümüz; "meslekleri, ilgi ve
uzmanl›k alanlar›n› daraltma yöntemiyle toplumsal yü-
kümlülüklerinde etkisiz k›larak kullanmak" politikalar›n-
da egemendir.
Bu gerçek günümüzün hemen tüm insan› ve haklar›n›
savunan uluslararas› forumlar›n belgelerinde, hatta
TMMOB’nin ve Odalar›n da say›s›z yay›n›nda vurgulan-
mas›na ra¤men, mimarl›¤› ayn› teknisyenlik dayatmas›-
na ve "ilgi alan›n› daraltarak kullanma" niyetlerine kar-
fl› korumaya çal›flan Mimarlar Odas›’na, üstelik böylesi-
ne yersiz ve içeriksiz hamasi bir söylemle yüklenmenin
ne anlama geldi¤ini de sa¤duyulu ve ayd›n TMMOB üye-
lerinin takdirine b›rak›yoruz.
Mimarlar Odas›, bu süreçte TMMOB’ye karfl› tarihsel
sorumlulu¤unu daha etkin olarak yerine getirmek ve
tüm Odalardan daha fazla eme¤imiz, katk›m›z ve ortak
an›lar›m›z olan bu kuruluflun "mesleklere piyasa yarat-
ma" ve "ifl ortamlar›n› üleflme" örgütü de¤il, ayr› mes-
leklerin birbirleriyle ülke ve toplum ç›kar›na dayan›flma
ve iflbirli¤ini güçlendirecekleri bir "ortak sorumluluklar
kültürü"nün demokratik kurumu olmas› yönündeki
çabalar›n› artarak sürdürecektir.

Sayg›lar›m›zla,

Mimarlar Odas› 
Merkez Yönetim Kurulu
Ankara, 27 Nisan 2005
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Yaya Alanlar› Düzenlemeleri
¥

Kald›r›mlar
Broflürü Kent l iye  Da¤› t › ld ›

Haz›rlanan broflür, 17 May›s 2005 tarihinde K›br›s
fiehitleri Caddesi giriflinde aç›lan bir stand ile da-
¤›t›larak, kamuoyunun ve yerel yönetimlerine dik-
katinin bu konuya çekilmesi amaçland›. Toplanan
dilekçeler ve yayalar›n görüflleri belediyelere ak-
tar›ld›.

Sunufl
Üçüncü bin y›la girerken, uygar dünyada kent merkez-
leri yaya eriflim ve dolafl›m› temelinden yeniden plan-
lanmakta, trafik, ticaret, kültür eylemleri bu politikalar-
la düzenlenmektedir.
Uygarl›klar›n befli¤i Anadolu'da 5 bin y›ll›k tarihsel
mirasa sahip olan ‹zmir'de de bu anlay›fllar›n benim-
senmesi tarihsel bir sorumluluktur.
Avrupa Kentsel fiart› ve Avrupa Kentli Haklar›
Deklarasyonlar›nda kentin herfleyden önce kentte
yaflayan insanlar için düzenlenmesi, yerel ve merkezi
yönetimlere öncelikli olarak önerilmektedir.
Kentsel geliflme ve büyüme sürecinde, yaln›zca yay-
alar›n olmas› gereken kald›r›mlar, parklar, yaya yol ve
alanlar›, araçlar, büfeler, seyyar sat›c›lar taraf›ndan
iflgal edilmekte, yaya eriflimi engellenmektedir.
‹zmir kent merkezinde s›n›rl› bir alanda yap›lan sapta-
ma çal›flmas›nda ulafl›lan verilerin çarp›c›l›¤› ve
ilginçli¤i ortadad›r.
Bu yaklafl›m ve de¤erlendirmelerle, bir yandan ulus-
lararas› metinlerde ve flartlarda bulunan temel poli-
tikalar› gündeme getirmeyi, di¤er yandan olumsuz
eylemleri vurgulamay›, kent mekanlar›n›n düzenlen-
mesinde insan› esas alan hedefe ulafl›rken gözönünde
bulundurulmas› gereken standartlar› yayg›nlaflt›rmay›
amaçlad›k.
‹zmir'de yerel yönetimlerde göreve gelen yöneticilerin
bu aksta çal›flmalar›n› izlerken kent kald›r›mlar›n›n ve
yaya alanlar›n›n geliflmesine, düzenlenmesine, ça¤dafl
kentin ve kaliteli mimari çevrenin yarat›lmas›na
katk›m›z olsun istedik.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Broflürün içeri¤inde; 

> Avrupa Kentli Haklar› Deklarasyonu
> Yaya Yollar› Yayalar›nd›r
> Yaya Yollar› Düzenlemeleri
> Bak›m - Servis - Malzeme Seçimi
> Kullan›m Hakk› - Kullan›labilir Olma
> Rahatl›k ve Konfor
> Sokak Mobilyalar›
> Rampalar - Korkuluklar - Merdivenler
> Otoparklar - Araç Trafi¤i
> Yaya Alanlar›n›n Planla Bütünleflmemesinden

Kaynaklanan Sorunlar
> Bekleme ve ‹ndirme-Bindirme Alanlar›
> Alanlar›n Kullan›m Biçiminden ya da Kullan›c›s›ndan

Kaynaklanan Sorunlar

bafll›klar› yer al›yor.
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Serbest çal›flan üyelerimiz ile mesle¤in uygulanmas›n-
da karfl›laflt›klar› sorunlar› paylaflmak, bilgi ve görüfl
al›flveriflinde bulunmak, çözüm önerilerini tart›flmak
amac›yla 17 Mart ve 20 Nisan tarihlerinde, fiube top-
lant› salonumuzda iki toplant› gerçeklefltirdik.
Toplant›da söz alan üyelerimiz; sorunlar›n a¤›rl›kl› ola-
rak toplumun mimarl›k kültürü ve yap›l› çevre ile ilgili
genel yaklafl›m›ndan kaynakland›¤›n› belirterek, “fatura
denetimi, yasa ve yönetmelikler, Oda mesleki denetim
bedeli, serbest mimarl›k hizmetleri bedelleri, mali so-
rumluluklar, vergi, ssk, Oda Onur Kurulu çal›flmalar›,
mimarl›k hizmetlerinin niteli¤i/imzac›l›k, AB süreci, mi-
marl›k yasas›, GATS süreci” konular›ndaki beklenti ve
elefltirilerini dile getirdiler. Bu toplant›lar›n daha etkin
kat›l›mla ve çözümlere yo¤unlaflarak önümüzdeki dö-
nemde de sürdürülmesi hedefleniyor.

Üye Toplant›lar›:
Serbest 
Çal›flan 
Mimarlar

17 Mart-20 Nisan 2005

“Hayat›n›za Ifl›k Kat›n” bafll›kl› seminer 19 Nisan 2005
tarihinde fiube toplant› salonumuzda gerçekleflti. Yap›-
lar›n çat› aras› kullan›mlar›n›n ayd›nlatma ve havaland›r-
ma çözümlerine bir alternatif sunan firman›n sistemle-
rine ait teknik bilgi ve uygulama detaylar›n›n aktar›ld›¤›
semineri Serhat Serdaro¤lu, Selçuk Erdo¤mufl ve Mar-
tin Jacobsen sundu.
Seminerde, çeflitli bo-
yut ve modellerdeki
çatı pencereleri, çatı
üzerinde do¤ru izolas-
yonu sa¤layan ya¤-
mur oluk ve eteklikle-
rini kapsayan sistem
hakk›nda   detayl› bil-
gi aktar›ld›.

Seminer:
Velux 
Çat›
Pencereleri

19 Nisan 2005
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Arkitera Mimarl›k Veritaban› taraf›ndan düzenlenen,
AMV Genç Mimar Ödülü 2004 Sergisi, "Mimarlık Kent-
leflmenin Neresinde" temalı Arkitera Platform toplant›-
s› serisi kapsam›nda fiubemizde sergilendi.
Sergileme ünitesi tasar›m› Tülin Hadi ve Cem ‹lhan’a
ait olan serginin içeri¤i, AMV Genç Mimar Ödülü
2004’ü kazanan Bo¤açhan Dündaralp, Kerem Ergino¤-
lu-Hasan Çalıfllar ile Hüseyin Bütüner-Hilmi Güner’in ço-
¤unlukla mimarların inflası tamamlanmıfl projelerinden
olufluyordu. 25-30 Nisan 2005 tarihlerinde aç›k kalan
sergi ilgi ile izlendi.

Sergi:
AMV Genç Mimar
Ödülü Sergisi

25-30 Nisan 2005

12.10.2004 tarih ve
25611 say›l› Resmi Gaze-
te’de yay›mlanan ve 1 Hazi-
ran 2005 tarihinde yürürlü-
¤e giren, 5237 say›l› yeni
“Türk Ceza Yasas›”n›n mes-
lek alan›m›z› ilgilendiren dü-
zenlemelerini konu alan,
fiube Hukuk Dan›flman›m›z,
Avukat Güney Dinç’in ger-
çeklefltirdi¤i söylefli, 27 Nisan 2005 tarihinde, fiube-
mizde gerçekleflti. 
Güney Dinç, yeni yasan›n kaçak yap›laflma, baflta fen-
ni mesuliyet olmak üzere mesleki sorumluluklar ile ya-
p› güvenli¤ine iliflkin yeni düzenlemeler konusunda bil-
gi verdi. 
Söylefli kat›l›mc›lar›n soru ve katk›lar› ile sona erdi.

Söylefli:
Yeni Türk Ceza Yasas›’n›n
Mesleki Sonuçlar›

27 Nisan 2005
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‘Mimarl›k’ ve ‘Kentleflme’
olgusunu sorgulamak üze-
re Arkitera Mimarl›k Mer-
kezi taraf›ndan düzenle-
nen platform toplant›lar›n-
›n yedinvcisi, 29 Nisan
2005 Cuma günü ‹zmir’de
gerçekleflti.
‹zmir Sanat Oditoryumu’nda gerçekleflen toplant›ya ‹z-
mir’de de akademisyenler, mimarlar ve mimarl›k ö¤ren-
cileri ilgi gösterdi. Ahmet Pirifltina’n›n ard›nda b›rakt›¤›
kentsel projelerin kente katk›s›, platform öncesi yap›-
lan ‹zmir gezisi ile tekrar hat›rland›. ‹zmir’de gerçekle-
flen toplant›da, di¤erlerinde oldu¤u gibi ‹hsan Bilgin
moderatörlük (yürütücülük) yaparken, konuflmac› ola-
rak Nevzat Say›n, Hasan Topal, Tamer Baflbu¤ ve Emel
Göksu kat›ld›. Her kentte mimarl›¤›n farkl› flekilde d›fl-
land›¤›n›, birbirlerinden farkl› spesifik tarihsel efliklerin
oldu¤unu belirterek toplant›y› açan Bilgin, oluflturulan
bu düflünce ortam›n›n gizli amac› ve umudunun gele-
cekte mimarl›¤›n kentleflme sürecinde daha fazla yer
almas› oldu¤unu vurgulad›. Sonras›na ise söz alan Nev-
zat Say›n, Hasan Topal, Tamer Baflbu¤ ve Emel Göksu
‹zmir özelinde mimarl›k - kent iliflkisini farkl› boyutlar›
ile irdelediler.
‹zleyicilerin de sorunu yorumlad›klar› ve çözüm önerile-
rini aktard›klar› toplant› ilgi ile izlendi.

Arkitera Platform Toplant›s›:

“Mimarl›k 
Kentleflmenin 
Neresinde”

29 Nisan 2005

Ülkemizde özellikle son y›lllarda önemli
kay›plara u¤rayan modern mimarl›k mira-
s›n› oluflturan yap› ve yerleflmeleri konu
alan söylefliyi Emre Madran ve Elvan Al-
tan Ergut sundu.
4 May›s - Çarflamba günü gerçekleflen
söyleflide Emre Madran, Ankara özelinde
bu mirasa sahip olan semtlerdeki me-
kansal de¤iflimi aktard› ve bu de¤iflimin
tüm kentlerde  hemen hemen ayn› biçim-
de yafland›¤›n› vurgulad›. Elvan Altan Tur-
gut ise modern mimarl›k miras›n›n belge-
lenmesi ve korunmas› amac›yla etkinlik
gösteren “Docomomo-Türkiye” çal›flmala-
r› hakk›nda bilgi aktard›. 

Söylefli:

Türkiye’de Modern
Mimarl›k Miras›n›n
Korunmas› ve
Sonuçlar›

4 May›s 2005
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Kentimizin, mimarl›k miras›n›n önemli bir parças› olan
Kemeralt› Tarihi Sit Alan›’na iki temal› gezi gerçeklefl-
tirdik. 
Gezilerden ilki, 8 May›s, pazar günü gerçekleflen “Ta-
rihi ‹zmir Otelleri” gezisi idi. Ayn› konulu kitab› geçti¤i-
miz y›l yay›mlanan, DEÜ Mimarl›k Bölümü Ö¤retim Üye-
si Emel Kay›n rehberli¤inde gerçeklefltirilen gezide, Ke-
meralt› ve Basmahane ba¤lant›l› iki bölgede bulunan
otel yap›lar› incelendi. 15 May›s, pazar günü gerçekle-
flen “Kemeralt› - Kadifekale” gezisinin rehberli¤ini ise
DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Ö¤retim Üyesi R. Eser
Gültekin Öztaflç› gerçeklefltirdi. Gezide, Büyük ‹sken-
der döneminde, M.Ö. 4. yy.’da infla edilen, geçen za-
man içinde yo¤un tahribat görerek günümüze ancak
bat›s›ndaki kuleler ve güney surlar› ayakta kalabilen
Kadifekale ile ‹zmir’in önemli camilerini, hanlar›n›
bar›nd›ran, bugünde önemini koruyan  tarihi ticaret böl-
gesi Kemeralt› dokusu incelendi.

8 May›s 2005
“Tarihi ‹zmir Otelleri”
15 May›s 2005
“Kemeralt› - Kadifekale”

Kültür Gezileri

Mimarlar Odas› günde-
mi uzun süredir ev sa-
hipli¤ini üstlendi¤i UIA
22. Dünya Mimarl›k
Kongresi ve Genel Ku-
rulu’na odaklanm›fl du-
rumda. fiube Meclisi-
miz bu dönemdeki 8.
toplant›s›nda UIA
2005 ‹stanbul’da gelinen nokta ile ‹zmir mimarl›¤›n›
dünya mimarl›¤›n›n bu en kapsaml› buluflmas›nda tan›t-
mak, dünya mimarlar›n›n ilgisine sunmak amac›yla fiu-
bemizin yürüttü¤ü çal›flmalar konusunda bilgi verildi. 
Gündemin ikinci maddesinde ise, “Mimarlar Odas› Ser-
best Mimarl›k Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesle-
kiDenetim Yönetmeli¤i”nin Resmi Gazete’de yay›mlan-
mas› sürecinde TMMOB Yönetim Kurulu ile yaflanan
olumsuzluklar irdelendi.

fiube Meclisimiz, 
“UIA 2005 ‹stanbul Dünya Mimarl›k
Kongresi ve TMMDB ile ‹liflkiler”
Gündemi ile Topland›

31 May›s 2005
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Web Sitemiz Yeni
Tasar›m›yla Yay›nda...

w w w . i z m i m o d . o r g . t r

• fiubemizin çal›flmalar› hakk›nda detayl› bilgiye,
• Duyuru ve etkinlik haberlerine,
• ‹fl ve eleman arayanlara,
• Güncel haliyle mesle¤imizle ilgili 

Yasa ve Yönetmeliklerin tamam›na,
• Mimarl›k Hizmetleri Tarifesine,
• Ayl›k haberler bültenimizin son say›s›na ve 

arflivine
• Ege Mimarl›k Dergisi’nin tüm indeksine ve 

son say›lar›na,
• Kütüphanemizde bulunan kitaplar›n listesine,
• fiube Meclisi toplant› çal›flmalar›n›n detaylar›na
• Yar›flma duyurular›na,
• ‹nternet üzerindeki mimarl›kla ilgili web 

sayfalar›n›n linklerine,
• Mimarl›kla ilgili güncel bilgilere,
• ‹hale ilanlar›na...

web sayfam›zdan ulaflabilirsiniz.

Oldukça yo¤un bir program ile
gerçekleflen hafta süresince;
tu¤la, foto¤raf, gazbeton,
"Boflluk ve Ba¤", mekan oku-
ma, "‹ki Ucu Ba¤lamak"
"Kentler ve Tasar›mc›lar", bo-
ya atölyeleri; Deniz Güner ve
Han Tümertekin’in konferans-
lar›, “Buca ve Koruma Sorunlar›” paneli, tu¤la semine-
ri, Buca gezisi ve sergiler düzenlendi.
fiubemizin de destekledi¤i etkinlikler süresince “‹zmir
Mimarl›k Sergisi” ve fiube çal›flmalar›m›z›n aktar›ld›¤›
stand›m›z ilgi gördü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi

Mimarl›k Haftas›’na 
Kat›ld›k

DEÜ Mimarl›k Haftas›
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Mimarlık Vakfı-Enstitü Yönetim Kurulu, Mimarlık
Enstitüsü'nün en önemli hedeflerinden biri olan "Mi-
marlık alanında bir Arafltırma-Dokümantasyon Mer-
kezi" oluflturulmasına bafllangıç olarak 2004 yılında
bir duyuru yaptı. 
"Mimarlık alanında yapılmıfl özgün, akademik arafl-
tırma/tez çalıflmalarının toplanması, arflivlenmesi
ve kamuoyuna tanıtılması" amacıyla yapılan ça¤rı
sonucu, Mimarlık Vakfı'na sınırlı zaman ve duyuru
olanaklarına ra¤men 82 çalıflma gönderildi.
‹lk adımı atmak, ilk eserleri gönderen arafltırmacıla-
rı özendirmek amacıyla arafltırmacılara onursal
ödüller verilmesi düflünüldü.
Herbiri alanında özgün ve yaratıcı eserler befl temel
alanda toplandı ve Mimarlık Vakfı Yönetim Kuru-
lu'nun daveti ile jüriler oluflturuldu.
Befl temel alanda oluflan jüriler, çalıflmaları belirle-
dikleri kriterlere göre de¤erlendirerek 11 esere ödül
verilmesi ve bir eserin de takdir edilmesini Yönetim
Kurulu'na önerdi. Bu çerçevede bundan sonraki
program ve yapılacak çalıflmalar belirlendi.
Öncelikle tüm eser sahiplerine mektup yazılarak te-
flekkür edilmesi, seçilen eserlerin sahibi arafltırma-
cılara verilmek üzere plaket hazırlanması, eser sa-
hiplerinin kısa özgeçmiflleri ve arafltırmanın özetini
içerecek bir kitap hazırlanması ve bu yayının yeni ka-
tılanların eklenmesiyle her yıl yenilenmesi, arafltır-
ma sahiplerinin, jüri üyelerinin Ekim ayında yapıla-
cak "Mimarlık Vakfı 4.Mimarlar Buluflması" etkinli¤i-
ne davet edilmesi ve plaketlerin ve teflekkür belge-
lerinin bu toplantıda verilmesi kararlafltırıldı.

Mimarl›k Vakf›
Mimarl›k Araflt›rmalar› 

Ödüllü Seçki Sonuçlar› ve
Program› Belirlendi 

Yap› Bilgisi Bilim Alan›:
• "An Expert System for the Selection of Building Elements 

During Architectural Design" - Halil Zafer Alibaba
• "Kuzey Marmara Bölgesi'ndeki 19. YY. Ahflap 

Yap›lar›n›n Depreme Karfl› Güçlendirmesi" - Hülya D›flkaya

fiehir ve Bölge Planlama Bilim Alan›:
• "Haliç K›y›lar›nda Bizans Döneminden Günümüze ‹fllev ve 

Doku De¤iflimleri" - ‹smail Tando¤an
• "fiehir Merkezleri Üzerinde Tarihsel ve Analitik Bir 

Çal›flma" - Bahar Kuruç Yayla

Restorasyon Bilim Alan›:
• "Bursa'daki ‹pek Fabrikalar› ve ‹pekçilikle ‹lgili Endüstri 

Miras›n›n Korunmas›" - Özlem Elif Oral
• "Davutpafla Medresesi Örne¤inde 15. YY. ‹stanbul 

Medreseleri Koruma Sorunlar› ve Önerileri"

Bina Bilgisi Bilim Alan›:
• "‹stanbul Genelinde Olas› Afet Sonras› Geçici Yerleflim 

Alan Örnektip Yerleflim Üniteleri" - Sinan fiener
• "Mimari Tasar›m Stüdyo E¤itiminde ‹letiflim"

Levent Ar›da¤
• "Mimari Otonomi ve Medeniyet Ben-‹draki Kavramlar› 

Ba¤lam›nda Turgut Canever Projelerinde Biçim ‹fllev Yap› 
ve Anlam Analizleri" - Halil ‹brahim Düzenli

Mimarl›k Tarihi Bilim Alan›:
• "Kapitalist/Sosyal›st Moderleflme Modellerinin Erken 

Cumhuriyet Dönemi Mimarl›¤›n›n Biçimlenifline Etkileri - 
Sümerbank K‹T Yerleflkeleri Üzerinden Yeni Bir 
Anlamland›rma Denemesi" - Özlem Ar›tan

• "Reading Manfredo Tafuri: Architecture and Utopia Design 
and Capitalist Development" - Zeynep Tuna Ultav

Ayr›ca, "Mimarl›k Tarihi Bilim Alan›" Jüri'si Emel Kay›n'›n 
‹zmir Oteller Tarihi" kitab›n›n mimarl›k tarihi alan›na yapm›fl
oldu¤u katk›n›n takdir edilmesine karar vermifltir.
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ÖDÜLLER:
1. ÖDÜL: Ozan Özden (Mimar)

Meriç Batmaz (Mimar) 

2. ve 3. ÖDÜL: Erol Kaya (Mimar) 

MANS‹YONLAR:
Tuba Çak›ro¤lu (Mimar) - Ercüment Eren (Mimar) 

Burak Alt›n›fl›k (Y.Mimar)

Güray Karaba¤l› (DEÜ Mim. Fak. Mim. Böl. Ö¤rencisi) 

SERG‹:

23 - 30 Haziran 2005 

YER: 

E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi
Yunus Emre Fuayesi/Konak

fiubemiz ve Mermertay Mermer ‹flletmesi taraf›ndan
aç›lm›fl olan Mermer Tasar›m Yar›flmas› sonuçland›.
Türkiye'deki mermer kullan›m› alan›ndaki birikimin or-
taya ç›kar›lmas›n› sa¤lamay›, mermer kullan›m›n› tefl-
vik etmeyi ve mermer kültürüre ça¤dafl yenilikleri tasa-
r›mc› eliyle kazand›rmay› amaçlayan ulusal ölçekteki
yar›flmaya 41 proje kat›ld›.
Yar›flmada tasar›mc›lar›n bir konutun, 3x3x3 metre
ebad›ndaki banyosunun mermer ya da mermerle birlik-
te di¤er malzemeleri yorumlayarak tasarlamalar› isten-
miflti. Tasar›mlarda, hem mekan›n hem de objelerin ta-
sarlanmas› ve mermerin kullan›m›na ça¤dafl ve özgün
yorumlar getirilmesi de¤erlendirmenin ana eksenini
oluflturmufltur.
Tasar›mlarda, Mermertay firmas›n›n üretimi olan, si-
yah (Belevi Black) ve beyaz (Yayk›n Dolomite) mermer
kulan›lm›flt›r.
Orcan Gündüz’ün baflkanl›¤›n› yürüttü¤ü ve Koray He-
per, Derya Akdurak, Ayd›n Özay ve Yank› Göktepe’den
oluflan jüri de¤erlendirme sürecinin ilk aflamas›nda;
her jüri üyesi ba¤›ms›z olarak ça¤dafl ve özgün yorum-
lar öneren çözümleri içeren, en baflar›l› gördükleri
15’er adet projeyi belirlemifller ve bu tasar›mlar›n bir-
likte de¤erlendirilmesiyle belirlenen 15 tasar›m ikinci
aflamaya kalm›flt›r. ikinci aflamada ise bu projeler üze-
rinde detayl› bir inceleme yap›larak ödüller grubuna ka-
t›lacak ilk 6 proje belirlenmifl ve sonuç oybirli¤i ile ke-
sinlefltirilmifltir. Jüri ayr›ca iki projenin de sat›n alma
ile ödüllendirilmesini önermifltir.

MERMER TASARIM
YARIfiMASI SONUÇLANDI 
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Ozan Özden (Mimar)  • Meriç Batmaz (Mimar) Erol Kaya (Mimar) 

Tuba Çak›ro¤lu (Mimar)
Ercüment Eren (Mimar) 

Burak Alt›n›fl›k (Y.Mimar)

MANS‹YONLAR:

ÖDÜLLER:.

Güray Karaba¤l›
(DEÜ Mim. Fak. Mim. Böl. Ö¤rencisi) 

1. Ödül

2.
 Ö

dü
l

3.
 Ö

dü
l
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‹letiflim:
‹dare:
Kuvvetleri Komutanl›¤› ad›na 
Kuzey Deniz Saha Komutanl›¤› Kas›mpafla/‹STANBUL
Tel.: (0.212) 254 31 50 d:2054 veya 2095
Faks: (0.212).237 21 23

Raportörlük:
‹stanbul Bak›m Onar›m ve ‹stihkam Komutanl›¤› 
Kas›mpafla/‹STANBUL
Faks: 0.212.2366893
e-posta: denizmuzesi@hotmail.com

Yar›flma Takvimi: 
Teslim Tarihi ve Yeri: Proje ve ekleri, 08-09 A¤ustos
2005 tarihlerinde mesai saatleri dahilinde, "‹stanbul
Deniz Müzesi Ulusal Mimari Proje Yar›flmas› Raportör-
lü¤ü Befliktafl/‹stanbul" adresine elden teslim edilme-
si gerekmektedir. 
Soru ve Cevaplar: 23 Haziran 2005 günü saat:
17.30’a kadar raportörlü¤e ileteilen sorulara verilen ya-
n›tlar en geç 29 Haziran 2005 gününe kadar soru kay›t
yapt›ran tüm yar›flmac›lara yaz›l› olarak gönderilir.
Jüri De¤erlendirmesi ve Sonuçlar›n ‹lan›:Jüri, 12-19
A¤ustos 2005 tarihleri aras›nda toplanarak de¤erlen-
dirmesini yapacakt›r. 
Yar›flman›n sonucu, 19 A¤ustos 2005 tarihinde günlük
gazetelerde ilan edilecektir.
Tasar›mlar› Sergilenmesi ve Kolokyum: Yar›flmaya ka-
t›lan tüm projeler, 19-29 A¤ustos 2005 tarihleri aras›n-
da sergilenecek, 22 A¤ustos 2005 günü ödül töreni ya-
p›lacakt›r. Sergi, Deniz Müzesi Sanat Galerisinde yap›-
lacak olup, kolokyum 23 A¤ustos 2005 tarihinde yine
ayn› yerde gerçeklefltirilecektir.

‹stanbul Deniz Müzesi 
Ulusal Mimari Proje Yar›flmas›

Yar›flman›n konusu, ‹stanbul Deniz Müzesi’nin, tarihi
de¤erlerimizin geçmiflimize, ülkemize ve Silahl› Kuvvet-
lerimize yak›fl›r bir flekilde sergilenmesi ve muhafaza
edilmesi, denizcilik kültürümüzün bu eflsiz eserlerini la-
y›k olduklar› flekilde ulusumuzun ve yabanc› ziyaretçile-
rin istifadesine sunulmas› maksad›yla ça¤dafl bir yap›-
ya dönüfltürülmesi tasar›m›n›n elde edilmesidir.

Teslim Tarihi: 08-09 A¤ustos 2005

Y
a

r›
fl

m
a

la
r

Asli Jüri Üyeleri:
Mete Ünal - Prof. Dr., Mimar, Jüri Baflkan›
Afife Batur - Prof. Dr., Mimar
Mine ‹nceo¤lu - Prof. Dr., Mimar
‹hsan Mungan - Prof. Dr., ‹nflaat Mühendisi
Hüseyin Kahvecio¤lu - Yrd. Doç. Dr. Mimar

Ödüller:
1.Ödül: 25.000 YTL.
2.Ödül: 20.000 YTL.
3.Ödül: 15.000 YTL.

Mansiyonlar: 5 adet, Her biri 10.000 YTL.

•Yer görme zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.
•Türkiye’de yürürlükte olan konuyla ilgili ç›kart›lm›fl

olan kanun/yönetmeliklere ve belirlenmifl 
standartlara uyulmas› gerekir.

•Müelliflerin 3 ncü Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› 
Koruma Kurulu Kararlar›na uyum sa¤lamas› esast›r.
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Yar›flma Takvimi:
Yar›flman›n ilan›: 8 Haziran 2005 
Soru sorma için son gün: 16 Haziran 2005 
Projelerin  teslimi: 8 A¤ustos 2005 
Jüri de¤erlendirmesi: 13-16 A¤ustos 2005

Yar›flma sonuçlar› jüri karar›ndan sonra en geç 15 gün
içinde ilan edilecektir. 

Sergi: 22 A¤ustos 2005 (Projelerin teslim edildi¤i ad-
reste 10 gün süre ile sergilenecektir.)

Kolokyum ve Ödül Töreni: 26 A¤ustos 2005 

fiartname: 08 Haziran 2005 tarihinden itibaren 30 gün
süre ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› Web
sitesinde ( www.tcmb.gov.tr adresinde duyurular bafll›¤›
alt›nda) görülebilir. 
fiartnameler, ‹stiklal Caddesi No:10 06100 Ulus-
Ankara adresinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›
‹dare Merkezi ‹nflaat ve Malzeme Genel Müdürlü¤ü
‹nflaat ve Emlak ‹flleri Müdürlü¤ü’nden veya Sar›ca
Sungur Mahallesi Cemal Nadir Caddesi No: 10 16020
Bursa adresinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›
Bursa fiubesi’nden 75 YTL.- bedelle temin edilebilir. 

‹letiflim:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› ‹dare Merkezi 
‹stiklal  Caddesi No:10 06100 Ulus-Ankara 
Tel.: (0-312) 310 36 46 / d.2927
Faks: (0-312) 311 97 56 
e-posta: asaf.boke@tcmb.gov.tr 
web: www.tcmb.gov.tr

T.C. Merkez Bankas› 
Bursa fiubesi ve Lojman Binas› 
Mimari Proje Yar›flmas›

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› Bursa fiubesi ve
Lojman Binas› mimarl›k ve mühendislik projelerinin el-
de edilmesi ifli,  Kamu ‹hale Kurumu "Mimarl›k, Peyzaj
Mimarl›¤›, Mühendislik, Kentsel Tasar›m Projeleri, fie-
hir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar›flma-
lar› Yönetmeli¤i" uyar›nca, serbest, ulusal ve tek kade-
meli olarak, ihtiyaç program›nda verilen fonksiyon iliflki-
leri çerçevesinde Bankan›n ihtiyaçlar›n› en iyi flekilde
karfl›layarak, mimarl›k, mühendislik, sanat anlay›fl›, ifl-
letme ve ilk tesis maliyetleri yönünden uygun çözümle-
ri gözeten bir eserin elde edilmesi ve güzel sanatlar›n
teflvik edilmesi için, yar›flmaya ç›kar›lm›flt›r.

Teslim Tarihi: 8 A¤ustos 2005

Asli Jüri Üyeleri:
Hasan fiener - Prof. Dr., Y. Müh. Mimar 
Oral Vural - Y. Müh. Mimar 
Emre Arolat - Y. Mimar 
Nesrin Yatman - Y. Mimar, Rest. Uzman› (Jüri Baflkan›) 
Haluk Sucuo¤lu - Prof. Dr. ‹nflaat Mühendisi

Ödüler:
1. Ödül: 25.000 YTL.-
2. Ödül: 20.000 YTL.-
3. Ödül: 15.000 YTL.-
Mansiyonlar (5 adet): Her biri 6.500 YTL.-
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Yar›flma Takvimi:
Yar›flman›n ilan›: 17/05/2005  
Sorular için son gün: 06/06/2005 
Teslim tarihi: 09/08/2005  
Jüri de¤erlendirme: 17/08/2005 
Sonuçlar›n ‹lan›: 26/08/2005 
• Kolokyum tarihi ve yeri, Y›ld›r›m Belediye Baflkanl›-
¤›'nca belirlenerek ilan edilecektir
• Yar›flmaya kat›lan tüm projeler, sonuçlar›n ilan›n› ta-
kiben 10 gün süre ile sergilenecektir.   

Ödüller:
1. Ödül: 40.000 YTL.- 
2. Ödül: 30.000 YTL.-
3. Ödül: 20.000 YTL.-
Mansiyon (5 adet / Her biri): 10.000 YTL.- 
Sat›n Alma (Gerekli görüldü¤ü kadar): 10.000 YTL.- 

‹letiflim:
Y›ld›r›m Belediyesi  APK Müdürlü¤ü  
fiükraniye Mahallesi  Kurtulufl Cad. Y›ld›r›m / BURSA  

Tel.: (0.224) 363 55 00  / d. 369-209-286 

Faks no: (0.224) 364 35 08 

Yer Görme Belgesi: "Yer Görme Belgesi" Y›ld›r›m Bele-
diyesi APK Müdürlü¤ü’nden onaylat›larak kimlik zarf› içi-
ne konulacakt›r. Bursa d›fl›ndan kat›lan yar›flmac›lara
100 YTL.- tutar›nda yol gideri (proje teslim edilmesi flar-
t› ile) Y›ld›r›m Belediyesi taraf›ndan ödenecektir.
fiartname: fiartname bedeli olan 50 YTL.- Vak›flar Ban-
kas› Bursa fiubesi 2065000 no’lu hesab›na yat›r›lacak
ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukar›daki adrese
elden teslim edilecek veya posta-faks (0.224-364 35
08) ile gönderilecektir.

Bursa Y›ld›r›m Belediyesi 
Kapl›kaya Rekreasyon Vadisi 

Kentsel Tasar›m ve Mimari Proje Yar›flmas›

Yar›flman›n amac›, Y›ld›r›m Belediyesi taraf›ndan, Kap-
l›kaya Mahallesi’nde Kapl›kaya Rekreasyon Vadisi
olarak yap›l›p, kentlilik bilinci ›fl›¤›nda, ilçeye  yeni bir
kent kimli¤ini vurgulayacak, kentte görsel kalitenin
artt›r›larak, insanlar›n, sosyal ve kültürel aktivitelerin-
de birliktelerini sa¤layacak bir odak noktas› olufltur-
mak, güzel sanatlar› teflvik etmek, Bursa kentine ihti-
yaç duydu¤u ça¤dafl bir “cazibe merkezi” kazand›r-
makt›r.

Teslim Tarihi: 09 A¤ustos 2005

Asli Jüri Üyeleri:
Baran ‹dil (Jüri Baflkan›)
Y. Müh. – Mimar ve Kent Planc›s› 
Zekai Görgülü - Prof . Dr., Y. Mimar
Neslihan Dosto¤lu - Prof. Dr., Y.Mimar
Zuhal Ulusoy - Doç. Dr., Y. Mimar
Hilmi Güner - Mimar 
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Yar›flma Takvimi:
Yar›flma, 30 May›s 2005 günü bafllay›p 6 Eylül 2005
günü saat 17.00 de sona erecektir.

Soru ve Cevaplar: Yar›flmac›lar 21 Haziran 2005 günü
saat 17.00 ye kadar ele geçecek flekilde yar›flamaya
ait sorular›, e-posta veya faks yoluyla afla¤›daki numa-
ra ve adreslere iletebilirler.

e-posta: yarisma@istanbul.gov.tr / Faks: (0.212) 522 96 67

Jüri Toplant› Günü: Jüri de¤erlendirme çal›flmalar› için
14 Eylül 2005 günü saat 10.00 da toplanacakt›r.

Sonuçlar›n ‹lan Edilmesi: Yar›flma sonuçlar› ‹stanbul
Valili¤i ‹l Özel ‹daresi taraf›ndan, tüm ülkede da¤›t›m›
yap›lan günlük gazetelerde ilan edilecek ve ayr›ca jüri
raporu ço¤alt›larak tüm yar›flmac›lara gönderilecektir.

Projelerin Sergilenme Günü Süresi ve Kolokyum: Ya-
r›flmaya kat›lan bütün projeler sonucun ilan›ndan sonra
15 gün süre ile sergilenecek ve bu süre sonunda kolok-
yum yap›lacakt›r. 

‹letiflim:
‹stanbul ‹l Özel ‹daresi 
Sultanahmet Yerebatan Caddesi No: 10 Eminönü
34410 ‹STANBUL
Tel.:  (0.212) 511 79 00 (Santral) o (0 .212) 511 79
10 (‹l Özel ‹dare Genel Sekreter V.)
Faks: (0.212) 522 96 67 
e-posta: yarisma@istanbul.gov.tr

‹stanbul ‹l Özel ‹daresi Hizmet 
ve ‹l Genel Meclis Binas› 
Ulusal Mimari Proje Yar›flmas›

‹stanbul ‹li, Fatih ‹lçesi, Vatan Caddesi, 3007 ada, 220
parselde yap›lacak ‹stanbul ‹l Özel ‹daresi Hizmet Bina-
s› ve ‹l Genel Meclis Binas› ile Çevre Düzenlemesine
iliflkin, toplam inflaat alan› (teknik hizmet alan› d›fl›n-
da): 12.000 m2. olarak hesaplanan kompleksin mima-
ri projesi ve çevre düzenlemesi 4734 say›l› Kamu ‹hale
Kanunu, Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mühendislik, Kent-
sel Tasar›m Projeleri, fiehir ve Bölge Planlama ve Güzel
Sanat Eserleri Yar›flmalar› Yönetmeli¤i kurallar› kapsa-
m›nda, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yar›flma-
ya ç›kar›lm›flt›r.

Teslim Tarihi: 6 Eylül 2005

As›l Jüri Üyeleri:
Mine ‹nceo¤lu - Prof. Dr., Y. Mimar
Zeynep Ahunbay - Prof. Dr., Y. Mimar
‹lgi Aflkun - Prof. Dr., Y. Mimar
Hüseyin Cengiz - Prof.Dr., Y. Mimar, fiehir Planc›s›
Zekeriya Polat - Prof. Dr., ‹nfl. Y. Müh.
Zekiye Yenen - Doç. Dr, Y. Mimar, fiehir Planc›s›
Ferhan Yürekli - Prof. Dr., Y. Mimar

Ödüller:
1.Ödül: 40.000 YTL.-
2.Ödül: 30.000 YTL.-
3.Ödül: 20.000 YTL.-

5 adet Mansiyon: 10.000 YTL.- (Her bir mansiyon için)

4 adet Sat›nalma: 5.000 YTL.- (Her bir sat›nalma için)

• fiartname ve ekleri, ‹stanbul ‹l Özel ‹daresi
Sultanahmet Yerebatan Caddesi No: 10 Eminönü
34410 ‹STANBUL adresinden 50 YTL bedel
karfl›l›¤›nda temin edilebilir.

• Yar›flmada yer görme belgesi alma 
zorunlulu¤u yoktur.
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Anadolu Üniversitesi (Eskiflehir)
Bahçeflehir Üniversitesi (‹stanbul)
Bal›kesir Üniversitesi (Bal›kesir)
Beykent Üniversitesi (‹stanbul)
Çukurova Üniversitesi (Adana)
Dicle Üniversitesi (Diyarbak›r)
Dokuz Eylül Üniversitesi (‹zmir)
Erciyes Üniversitesi  (Kayseri)
Erciyes Üniversitesi (Yozgat MMF)
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Haliç Üniversitesi (‹stanbul)
‹stanbul Kültür Üniversitesi (‹stanbul)
‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹stanbul)
‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (‹zmir)
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
Kocaeli Üniversitesi (‹zmit)
Maltepe Üniversitesi (‹stanbul)
Mersin Üniversitesi (Mersin)
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü. (‹stanbul)

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi (Eskiflehir)
Selçuk Üniversitesi (Konya)
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
Trakya Üniversitesi (Edirne)
Uluda¤ Üniversitesi (Bursa)
Yeditepe Üniversitesi (‹stanbul)
Y›ld›z Teknik Üniversitesi (‹stanbul)
Zonguldak Karaelmas Ü. (Safranbolu)

Türkiye’de Mimarl›k
E¤itimi Veren Yüksek
Ö¤retim Kurumlar›

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

50nci YIL

3 - 9 Ekim 2005’te

Mimarl›k Haftas› 
ve fiubemizin 
50. Kurulufl 

Y›ldönümünü 

kutlayaca¤›z



KERP‹Ç’05

"TOPRAK fiEH‹RLERDE YAfiAM"
ULUSLARARASI KONFERANS ve POSTER SERG‹S‹

6 – 10 Temmuz  2005
Süleyman Demirel Kültür Merkezi

‹.T.Ü Ayaza¤a Kampusu,  ‹stanbul

Kerpiç konusunda dünyada ve Türkiye’de
yap›lan çal›flmalar› bir araya getirmek ve
bilgi al›flveriflinde bulunmak amac›yla
‹stanbul Teknik Üniversitesi, uluslararas›
bir konferans ve poster sergisi düzenliyor.

Konferansa, ABD(Getty), Avrupa (Craterre, Dachver-
bant Lehm), Avustralya (Earth Building Research Fo-
rum) gibi araflt›rma merkezlerinin yan›s›ra 25 ülke-
den uzman araflt›rmac›lar›n kat›l›m› ile 60’›n üzerin-
de bildiri sunulacak. 

Konferansla ilgili ayr›nt›l› bilgilere ve bildiri listesi için : 
http://www.kerpic.org/2005 ve www.itu.edu.tr 

‹letiflim : 
Bilge Ifl›k, Doç. Dr. (Konferans Kordinatörü)
‹TU Mimarl›k Fakültesi, Taflk›flla, Taksim 34437
‹stanbul
Tel : (0.212) 288 78 79 
Faks : (0 212) 266 02 79
e-mail: info@kerpic.org 
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4 Mevsim Kocaeli
Foto¤raf Yar›flmas›

Kocaelinde bu y›l ilk kez düzenlenecek olan foto¤raf
yar›flmas›n›n amac›, kentin tarihi, kültürel ve do¤al
güzelliklerini belgelemek, tan›t›m amac› ile turizme
katk›da bulunmak, kente verilen hizmetleri foto¤raflarla
kal›c› hale getirmektir. Bu sayede objektiflere yans›yan
Kocaeli, hem yurt içinde, hem uluslar aras› platformda
tan›t›m olana¤› bulacakt›r. Ayr›ca foto¤raf sanat›n›n
geliflmesine katk› sa¤lanm›fl olacakt›r.

Yar›flma Takvimi:
Son kat›l›m tarihi: 20 Ekim 2005
Seçici kurul toplant› tarihi: 29 Ekim 2005
Sonuç bildirimi: 31 Ekim 2005
Sergileme ve ödül töreni: 8 Kas›m 2005

Seçici Kurul:
• Cemal Turgay (Foto¤raf Sanatç›s›)
• Faruk Ertunç (Mimar-Foto¤raf Sanatç›s›-EFIAP)
• Suha Kocao¤lu (KOÜ-GSF Foto¤raf Ana Sanat Dal›

Baflkan› ve KASK Baflkan›)
• Garbis Özatay (Gazeteci-Foto¤raf Sanatç›s›)
• Ömer Polat (Kocaeli BfiB.. Temsilcisi)

Ödüller:
Birincilik Ödülü: 5.000   YTL
Ikincilik Ödülü: 4.000   YTL
Üçüncülük Ödülü: 3.000   YTL
B.fi.B. Özel Ödülü: 2.000   YTL
Jüri Özel Ödülü: 1.000   YTL
Mansiyon (3 adet): Her biri 500   YTL

Yar›flma Sekreteryas›: Meltem Kelav

Tel.: (0.262) 331 10 56 • e-mail: mkelav@kocaeli.bel.tr
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‹zmir'de yap›m› durdurulan yap› ya da yat›r›m say›s›n›n
ülkemizin öteki büyük kentlerinden daha çok oldu¤u;
yat›r›mlar›n engellendi¤i, bu kentte bunu görev edin-
mifl bir kesim oldu¤u iddias› y›llard›r yinelenmektedir.
Mahkeme kararlar›yla yap›m› durdurulmufl olan birkaç
yap› bu elefltirilerin dayana¤› olarak gösteriliyor.
‹ddia sahipleri hiçbir zaman bu yat›r›mlar› durduran
mahkeme kararlar›na de¤in(e)memekte, bu kararlar›n
do¤rulu¤u ya da yanl›fll›¤›n› tart›fl(a)mamakta ancak,
sürekli ve bilinçli olarak, mahkemeye baflvurmufl olan
kifli ya da kurumlar› hedef almaktad›rlar. ‹ddia sahip-
leri yürürlükteki yasal hükümler dikkate al›nmadan bu
yat›r›mlar için karar verilmifl olmas›na ve uygulama
bafllat›lmas›na da nedense(!) hiç de¤inmemektedir-
ler. Bir baflka deyiflle, yar›m kalm›fl olan yat›r›mlar
hakk›nda karar al›n›rken, bu yat›r›mlara bafllan›rken,
onca para harcan›rken yap›lan ifl ve ifllemlerin hukuka
ba¤l› olup olmamas›n›n iddia sahiplerinin gözünde hiç-
bir önemi yoktur. Bu nedenle, hukukun üstünlü¤ünden
ödün vermeyen, yap›lan her tür ifl ve ifllemde yasall›k
arayan kesimleri anlayamamakta, onlar›, kentteki ya-
t›r›mlar› durduran -daha da kötüsü, kentin geliflimini
engelleyen- çevreler olarak göstermektedirler. Çünkü
onlar, hukuka ba¤l›l›ktan ödün vermemekte, yasall›k
aramakta, yap›lan ifl ve ifllemlerdeki yasa d›fl› uygula-
malar› saptayarak mahkemeye baflvurmakta; oradan
ald›klar› kararlarla yat›r›mlar›n durmas›na yol açmakta-
d›rlar. Oysa onlar da iddia sahipleri gibi, hukukun üs-
tünlü¤ü ve yasall›k diye tutturmasalar; konuyu, 'önem-
li olan yat›r›m yap›lmas›d›r' diye ele alsalar ortada hiç-
bir sorun kalmayacak, hiçbir yat›r›m durmayacak, ken-
timiz h›zla geliflecektir!

Ba
s›

nd
an

Cengiz Türksoy
24 May›s 2005 - Akflam Gazetesi

Hukuk ve Kamu Yarar› ‹ddia sahiplerinin görüfllerini savunurken s›¤›nd›klar› bir
baflka olgu da kentimizin yaklafl›k yar›s›n›n zaten yasa
d›fl› yap›lm›fl olmas›d›r. Onca yasa d›fl›l›k dururken, ken-
timizin geliflmesine katk› koyacak birkaç önemli yat›r›-
m›n mahkeme kararlar›yla olsa da durdurulmas›n› içle-
rine sindiremediklerini söylerler.
Henüz uluslaflamam›fl; 'hukukun üstünlü¤ü' kavram›yla
henüz tan›flmam›fl toplumlar için geçerli olan bu tür
söylemleri günümüz Türkiye'sinde anlay›flla karfl›lamak
mümkün de¤ildir. E¤er bu yaklafl›m benimsenirse, do-
¤al olarak, 'yürürlükteki yasalar çerçevesinde verilmifl
mahkeme kararlar› madem ki halk›n yarar›na olacak bir
yat›r›m› engellemektedir, öyleyse, hukuk dedi¤imiz kav-
ram da asl›nda kamu yarar› ve ç›kar›yla çeliflen kurallar
bütünüdür' sonucuna var›l›r. Bu düflüncenin yayg›n ka-
bul gördü¤ü toplumlar yürürlükteki nesnel hukuk kural-
lar› yerine, yasalar› umursamadan kendi öznel niyetle-
riyle kararlar alan yöneticilerine tam teslim olmay› ter-
cih ederler. Toplumumuzda zaman zaman yüksek ses-
le de dillendirilen 'bafl›m›za yeni bir Atatürk gelse' bek-
lentisi bu tür yaklafl›mlar›n en çarp›c› örneklerindendir.
Oysa toplumumuzda henüz yeterince kavranmam›fl ol-
sa da, Atatürk gibi insanlar›n toplumun gözünde onca
yücelmesine yol açan özellikleri, onlar›n karar verme
süreçlerindeki öznel tutum ve davran›fllar› de¤il, nesnel
hukuk kurallar›na ödünsüz ba¤l›l›klar›d›r. Nitekim, ülke-
miz Atatürk'ün önderlik etti¤i y›llarda ç›kar›lan yasalarla
bir hukuk devleti olma yoluna girmifl ve o yasalar saye-
sinde merkezi feodal Osmanl› Devleti ile aras›na kal›n
bir çizgi çekmifltir. Aradan onlarca y›l geçtikten sonra ve
ülkemiz hukuk devleti olma yolunda bunca yol alm›fl-
ken, günümüzde 'halk›n yarar› perdesi' arkas›na sakla-
narak, nesnel hukuk kurallar›n› yok say›p iktidar sahip-
lerinin öznellik dolu kararlar›n› savunman›n ne anlama
geldi¤i çok iyi irdelenmelidir. t
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AHMET P‹R‹fiT‹NA

Özlemle 
an›yoruz...
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Özel Sektörde
Çal›flan Mimarlar

2005 Y›l› 
Öneri Ücretleri (net) 

fiantiye görevleri için ücretlerin %50
art›r›larak uygulanmas› 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.

D U Y U R U L A R

düzeltme:
Ücretli çal›flan mimarlar›n 2005 Y›l› için öneri ücretle-
ri "Nisan 2005 Haberler" bülteninde hatal› olarak
2004 y›l› bafll›¤› ile yay›mlanm›flt›r. 
Düzeltir, özür dileriz.

Menemen ve Urla 
ilçelerindeki projelerin 

mesleki denetimin ifllemleri 
fiubemizde,

Söke  ilçesindeki projelerin ise
Kufladas› Temsilcili¤i’nde

yap›lmaktad›r.

Mimarlar Odas› 

Serbest Mimarl›k Hizmetlerini
Uygulama, Tescil ve Mesleki

Denetim Yönetmeli¤i

2 Haziran 2005 tarih ve 
25933 say›l› 

Resmi Gazete’de
yay›mland›.



Mimarl›k Vakf› 

Kuruluflunun 10. Y›l›

Yard›mlaflma Sand›¤› Üye
Kampanyas›

Mimarl›k Vakg› (M‹V) kuruluflunun 10. y›l›nda 

Vakf›n en önemli sosyal projesi olan 

Yard›mlaflma Sand›¤›’ndan, üyelere ve ailelerine
sa¤lanan yard›mlar› 

geniflletmek, yayg›nlaflt›rmak amac›yla, 

yeni bir çal›flma bafllat›yor.

Vak›f görevlileri mektup ve telefonlarla mimarlara
ulaflarak bilgilendirme yapacaklar ve dileyen
mimarlar ile üyelik ifllemlerini gerçeklefltirecekler.
Sand›¤a girifl ödentisi 35 YTL. y›ll›k üyelik ödentisi
70 YTL.dir. 
Bu tutarlar› taksitle ödenebiliyor.

Mimarl›k Vakf›:
‹stiklal Caddesi, Büyükparmakkap› Sokak No: 1/5
Beyo¤lu - 80060 ‹stanbul
Tel: (0-212) 245 16 66  Faks: (0-212) 249 08 32
e-posta: mimarlikvakfi@superonline.com
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‹zmir ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü bünyesinde hizmet
veren Karfl›yaka ve Torbal› Orman Fidanl›klar› kurulma-
lar›ndan bu yana a¤açland›rma sahalar›n›n yan› s›ra ka-
mu ve özel sektörün park bahçe düzenlemelerinde kul-
lan›labilecek her türde boylu, formlu fidan taleplerini is-
tenilen miktarlarda karfl›lamaktad›r.
Fidanl›klarda muhtelif boy ve yaflta ibreli-yaprakl› a¤aç,
çal›, mevsimlik, yer örtücü, iç mekan bitkisi olarak 300
tür bitki bulunmaktad›r. 
Fidanl›klara baflvuran kiflilere, fidanlar›n ekolojik özel-
likleri, kullan›m flekilleri, dikim teknikleri ve hastal›klar›
hakk›nda detayl› bilgi verilmektedir.
Karfl›yaka ve Torbal› Orman Fidanl›klar›, hafta içi
08:30-12:00 / 13:00-16:30, Cumartesi günü ise
08:00-12:00 saatleri aras›nda hizmet vermektedir.

Karfl›yaka Fidanl›k Mühendisli¤i:
Tel:  0.232.369 30 50
e-mail: kskfidanl›k@izmir-cevreorman.gov.tr
1743 Sok No:25 - Karfl›yaka ‹ZM‹R

Torbal› Fidanl›k Mühendisli¤i:
Tel:0.232.856 17 34-856 10 14
e-mail: torbalifidanl›k@izmir-cevreorman.gov.tr
‹zmir-Ayd›n Asfalt› 45.Km.

Karfl›yaka - Torbal› 
Orman Fidanl›klar›
Karfl›yaka - Torbal› 
Orman Fidanl›klar›

Güzel Sanatlar Akademisi’nin
1953-1954 Giriflli Mezunlar›
Geleneksel Buluflmalar›n› 
26-29 May›s Tarihlerinde

Ödemifl - Gölcük’te
Gerçeklefltirdiler

‹stanbul - F›nd›kl› Güzel Sanatlar Akademisi’nin 1953-
54 y›l› giriflli olan ve  bugünlerde 45, 46 veya 47. mes-
lek y›llar›n› dolduran mezunlar›, 1984 y›l›ndan bugüne
Türkiye’nin çeflitli yörelerinde yapt›klar› geleneksel bu-
luflmalar›n›n yirmiüçüncüsünü Ödemifl / Gölcük’te ger-
çeklefltirdiler.
fiubemiz üyelerinden Halit De¤er’in düzenledi¤i bulufl-
ma, gelecek y›lki toplant›y› Çanakkale’de düzenleme
karar›yla 29 May›s - Pazar günü sona erdi. 
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Garanti Galeri, XXII. Dünya
Mimarl›k Kongresi'ne (UIA
2005 ‹STANBUL) paralel
bir etinlik ile yaza mer-
haba diyor ve 21 Hazi-
ran - 30 Temmuz 2005
tarihleri aras›nda "Mi-
marl›¤›n Aktörleri: Türkiye
1900-2000" bafll›kl› sergi-
ye ev sahipli¤i yap›yor... 

Küratörlü¤ünü U¤ur Tanyeli'nin,
tasar›m›n› Bülent Erkmen'in yapt›¤› sergi; mimariyi, ta-
sar›mlar›, yap›lar›, fiziksel çevreyi de¤il; mimarlar›, yani
mimarl›k sahnesinin aktörlerini anlat›yor. 20. yüzy›l için-
de yaflad›klar› halde haklar›nda çok az fley bilip, ço¤u-
nun adlar›n› bile unuttu¤umuz kimi insanlar›n izini sürü-
yor, onlardan artakalanlar› görsellefltiriyor. 

Serginin amac› flunu an›msatmaktan ibaret: “Mimarl›¤›
ve genelde fiziksel çevre tasar›m›n› önemseyebilmek,
ciddiye alabilmek için, öncelikle onu varedenleri, alan›n
aktörlerini tan›mak gerekiyor...”

Sergi Türkiye mimarl›k sahnesinin anonimlikten en er-
ken s›yr›lm›fl, en eski aktörü olan “Memurlar” ile bafll›-
yor, “Profesyoneller”, “Amatörler”, “Ö¤renciler”, “Hoca-
lar”, “Kad›nlar”, “Ötekiler”, “Yabanc›lar” bafll›klar› ile
ile “Mimarl›¤›n Aktörlerinin” panoramas›n› çiziyor.

Garanti Galeri
‹stiklal Caddesi No:187 Beyo¤lu-‹stanbul
Tel.: (0.212) 293 63 71  •  Faks: (0.212) 293 83 27

Mimarl›¤›n Aktörleri: 
Türkiye 1900-2000 
Garanti Galeri • 21 Haziran 30 Temmuz 20005

1883-1923 Sanayi-
i Nefise Mektebi"
sergisi, Mimar Si-
nan Güzel Sanatlar
Ün ive rs i tes i ’n in
122. kurulufl etkin-
likleri çerçevesinde
düzenlenen "Mi-
marl›k E¤itimine
Yön Verenler" bafl-
l›kl› sergi dizisinin ilki. ‹lk dönem, Sanayi-i Nefise Mek-
tebi’nin Güzel Sanatlar Akademisi ad›n› ald›¤› tarihe
kadar uzanan süreci kaps›yor. Mimarl›k e¤itimine yön
verenleri, tasar›mc› ve sanatç› kiflilikleriyle yans›tmay›
amaçlayan sergide, söz konusu y›llarda mimari ortam›
yönlendiren ustalar›n e¤itimde oynad›¤› etkin role dik-
kat çekiliyor. Bilindi¤i gibi dönemin önde gelen mimar-
lar› Alexandre Vallaury, Giulio Mongeri, Vedat Tek, Mi-
mar Kemaleddin, Yervant Terziyan, As›m Kömürcüo¤lu
ve S›rr› Bilen ayn› zamanda mimarl›k e¤itiminde de et-
kin adlard›. ‹lk fenni-i mimari ö¤retmenli¤ine Alexand-
re Vallaury atanm›fl, 1915’te Mongeri’nin ayr›l›fl›na ka-
dar yabanc› ö¤retmenler e¤itime damgas›n› vurmufltu.
Bu tarihte Vedat Tek’e atölye ö¤retmeni olma yetkisi
verildi. 
Tarihsel belgelere dayan›larak haz›rlanan sergi, döne-
min mimarl›k e¤ilimlerine damgas›n› bu ünlü adlar›n
ilk Türk mimar kufla¤›n›n yetiflmesindeki etkilerini irde-
lemek aç›s›ndan önemli veriler sunuyor.

"Mimarl›k E¤itimine 
Yön Verenler I: 1883-1923
Sanayi-i Nefise Mektebi"
www.mimarlikmuzesi.orgS
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Afife Batur’a Arma¤an
Mimarl›k ve Sanat Tarihi Yaz›lar›
Günkut Ak›n, Nur Ak›n, Ayla Ödekan
343 s., 23x28 cm.,renkli, 
Literatür Yay›nc›l›k - ‹stanbul / fiubat 2005, 
ISBN 975-04-0306-1

Az bulunur verimlilikte bir bilim insanı olan Prof. Dr.
Afife Batur’un mimarlık tarihi u¤rafl›na yaptı¤ı
katkılara bir teflekkür niteli¤i taflıyan arma¤an kitabı,
bir bölümü daha önce onun ö¤rencisi olmufl meslek-
taflları tarafından kaleme alınmıfl otuzun üzerinde
yazıdan olufluyor.
Önsözünü Do¤an Kuban’›n yazd›¤› kitap Günkut
Ak›n’›n “Afife Batur, K›sa bir Dönem Portresi” metni
ve Aygül A¤›r’›n derledi¤i “Afife Bat›r’un K›sa Özgeç-
mifli” ile bafll›yor. Sonras›nda ise aralar›nda U¤ur
Tanyeli, Stefanos Yerasimos, Zeynep Ahunbay, M.
Baha Tanman, Ayda Arel, Edhem Eldem, Jale Necdet
Erzen’in de bulundu¤u, mimarl›k ve sanat tarihi
üzerinde yetkin uzmanlar›n kendi alanlar›nda kaleme
ald›klar› makaleler ile sürüyor. 

Yay›n Tan›t›m
t M‹MARLAR ODASI  ‹ZM‹R fiUBES‹

Mimarl›k Bölümü Ö¤rencileri

Ayr›nt›l› bilgi için fiubemize baflvurabilirsiniz

Mimarlar Odas›’na

Ö¤renci Üye
Olabilirsiniz
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fiube Kütüphanemize 
Yeni Gelen Yay›nlar

vefat

T. Süha Ürem’i

kaybettik.
Ege Üniversitesi, 1977 y›l› mezunu olan 
T. Süha Ürem, fiubemize 8442 sicil
numaras› ile kay›tl› idi.

Üyemizin, ailelerine, dostlar›na ve 
meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› diliyoruz. 

• Ne demek ‹zmir Buca Niye Buca? - Önder fienyap›l›
• Birgi: Tarihi, Co¤rafyas› ve Türk Dönemi An›tlarI

Rahmi Hüseyin Ünal
• Tire Hamamlar› - Canan Çakmak
• Saçmalama Türkçe de Neymifl! - Rüfltü Erata
• Mimarl›k: Bir Entellektüel Enerji Alan›

Hülya Yürekli- Ferhan Yürekli
• Kültür  -Mimarl›k - Tasar›m - Amos Rapoport
• Okullarda Ö¤retilmeyenler: ‹nflaat Uygulamalar›

Firuzan Baytop
• fiantiyecilik Diye Bir fiey - Firuzan Baytop
• A¤›rnasl› Sinan - Muhsin ‹lyas Subafl›
• Sinan - Abidin Dino
• Bir Kona¤›n Kurgusu: Anadolu Türk Evi Gelene¤inde

Birgi Örne¤i ve Sand›ko¤lu Kona¤› - Zehra Ekinci
• Beyaz Kitap  (1954) - ‹zmir Belediyesi
• ‹zmir De¤ifliyor 1999-2002

‹zmir Büyükflehir Belediyesi
• Kentsel Dönüflüm

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›
• Yar›flmalar Dizini 1930-2004

Mimarlar Odas› Ankara fiubesi
• “...Ve Mimarl›k” Bildiri Özetleri

Mimarlar Odas› Bursa fiubesi
• Ulusal Foto¤raf Yar›flmas› 2004 / Çat›lar, Bacalar 

ve Yaflam - Mimarlar Odas› Bursa fiubesi
• ‹zmir Mithatpafla Endüstri Meslek Lisesi-Yang›n 

Sonras› Restorasyonu
Baflak ‹peko¤lu - Mine Hamamc›o¤lu

• Birikinti / Bir Mimar›n Otobiyografisi - Do¤an Tuna
• ‹stanbul 1900-2000 / Konutu ve Modernleflmeyi 

Metropolden Okumak - U¤ur Tanyeli

• 75 y›lda Türkiye’de Planlama-Kentleflme-Koruma 
Politikalar› ve Mimarl›k - Mimarlar Odas› Yay›n›

• Mimarl›k Vakf› Kurucu Üye Albümü
• Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Hukuku 

(‹lgili Mevzuat) - Yusuf Öztürk
• Afife Batur’a Arma¤an: 

Mimarl›k ve Sanat Tarihi Yaz›lar›
• Bir Sadakat Hikayesi: Maçka Palas - Ali E. Göksel
• Atatürk’ün izmir Günleri
• Tasar›m ve Suç: Müze, Mimarl›k, Tasar›m

Hal Foster
• Osmanl›’dan Cumhuriyete ‹zmir Planlar› - Ç›nar Atay

CD’Arflivi:
• Mimar Sinan (CD)
• A¤›rnas Tan›t›m Program› (CD)
• Kahramanmarafl - Belgesel (CD)
• Kayseri (CD)



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 : 2005/4 Bask› Tarihi: 27/06/2005
Bask›: TÜKELMAT A.fi. (0.232) 461 96 42


