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Zaha Hadid

‹ZM‹R'DE
Yer: ‹smet ‹nönü Kültür Merkezi 
Düzenleyenler: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi - ‹zfafl

1950 y›l›nda Ba¤dat’ta do¤an Zaha Hadid, mimarl›k
e¤itimini Londra’daki Architectural Association’da ta-
mamlad›. Tasar›m, uygulama, e¤itim ve araflt›rma ça-
l›flmalar›n› eflzamanl› sürdüren Zaha Hadid, 1977’de
Office of the Metropolitan Architecture’a ortak oldu. 
Harvard Üniversitesi Tasar›m Yüksek Okulu’nda Ken-
zo Tange Kürsüsü’nün ve Chicago’daki Illinois Üni-
versitesi Mimarl›k Okulu’nda Sullivan Kürsüsü’nün
baflkanl›¤›n› yapt›. New York’ta Columbia Üniversite-
si’nde Masters Studio’da Misafir Profesör olarak
dersler verdi. 2004 y›l›nda New Haven, Connecti-
cut’taki Yale Üniversitesi’nde ve Eero Saarinen Mi-
mari Tasar›m Misafir Profesörü olarak çal›flan Hadid,
halen Viyana’daki Uygulamal› Sanatlar Üniversite-
si’nde ders veriyor.
Zaha Hadid, Vitra ‹tfaiye Merkezi, Londra’daki Mille-
nium Kubbesi, Roma Ça¤dafl Sanat Ulusal Merkezi,
Taiwan Guggenheim Müzesi, Napoli H›zl› Tren ‹stas-
yonu ve Leipzig’deki BMW Merkez Fabrikas› projele-
riyle de tan›n›yor. 
Zaha Hadid’in sahne tasar›m›n› üstlendi¤i Metapolis
adl› oyun, ‹stanbul Uluslararas› Tiyatro Festivali kap-
sam›nda Türkiye’de sahnelendi. 

2004 Mimarl›k Festivali kapsam›nda gösterime giren bel-
gesel niteli¤indeki “Zaha Hadid’le Bir Gün” adl› filmi ise,
Türk sanatseverlerin yo¤un ilgisi üzerine iki kez üst üste
seyirciyle bulufltu.

‘Mimarl›¤›n nobeli’ say›lan Pritzker ödülünü ald› 
2004’te mimarl›¤›n nobeli say›lan Pritzker ödülünü alan
Zaha Hadid, bu ödülü alan ilk kad›n mimar ünvan›na da sa-
hip oldu. Pritzker Mimarl›k Ödülü’nü alan aras›nda Frank
O.Gehry, Luis Barragan, Kenzo Tange, Aldo Rossi, Renzo
Piano, Rem Koolhaas gibi mimarlar da bulunuyor.

31 Mart 2006 Cuma 

Phaeno Bilim Merkezi’nin Aç›l›fl›,Wolfsburg-Almanya
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38. Ola¤an fiube
Genel Kurulu ve
Seçimler 
11-12 fiubat
2006‘da
Gerçekleflti

Soruflturma ve 
Uzlaflt›rma Kurulu
1.Perihan Utan
2.Mehmet A¤r›
3.Mahmut Ayan

Yedek Üyeler

1.Harun Gürhan
2.fieref Aldemir
3.Nazife Tafldemirel

Denetleme Kurulu
1.fi.Leyla Kuterdem
2.Murat Oran
3.Kadri Uygar Candemir

Yedek Üyeler

1.Aysun Tarakç›
2.Erdal Onur Diktafl
3.Gonca Bilgili

Yönetim Kurulu
Baflkan :Tamer Baflbu¤ 
Baflkan Yard. : Alev A¤r› 
Sekreter Üye : Nilüfer Ç›narl› 
Sayman Üye : Necdet Ulema 
Üye : Hikmet Gökmen
Üye : Arif Alptürk
Üye : Boygar Özlen 

Yedek Üyeler
Ebru Diktafl
Selin Za¤pus
‹lker Özdel
Hakan K›l›nçarslan
Seçkin Kutucu
Ali Okan Y›lmaz
Mehmet Serhat Akbay

fiube Genel Kurulumuz 11 fiubat 2006
tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi De-
sem Salonunda yap›ld›. Geçti¤imiz iki
y›l›n de¤erlendirilmesi yap›ld›, yeni
dönem çal›flma ilkeleri görüflüldü.  12
fiubat Pazar günü gerçekleflen seçim-
lerde önümüzdeki iki y›ll›k süreçte görev
yapacak olan fiube Yönetim Kurulu,
fiube Soruflturma ve Uzlaflt›rma Kurulu,
fiube Denetleme Kurulu, fiube Meclisi
üyeleri seçildiler.
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Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Aysel Çetinsoy 

Merkez Onur 
Kurulu Üyesi 
Ali Ekinci 

Merkez Denetleme 
Kurulu Üyesi 
Aykut Ak›nc› 

Serbest Çal›flan Mimarlar Kesimi 

Sema Özay 
Mehmet A¤r›
Enver Ayd›n 
Cumhuray Metintürk
Serap Kozdereli 
Didem Çaylan
A. Aytül Yaflarol 
‹lker Özdel
Harika Has›rc›o¤lu
Nazife Tafldemirel 

Mualla Haytabay 
Mahmut Ayan 
Nihal Çetin
‹pek Yatmaz 
Hasan Kutlu
Hakan K›l›nçarslan
‹smail Emre Kaynak
fieref Aldemir
‹smail Özcan
Rafet Yacan 

Merih Feza Y›ld›r›m
Halit De¤er 
A. Köknar Orhon
M. Emin Girgin 
Alp Burkut
‹lhan Dal
Engin Arca 

Yedek
U¤ur Karamano¤lu 

Özel Kesimde Çal›flan
Mimarlar Kesimi 

Ebru Türkdamar Diktafl 
Beyhan Ünsal 
Müjde Öz›fl›k 
Ça¤la Çatk›n Demir
Nuriye Sefero¤lu

E¤itim Kurumlar›nda
Çal›flan Mimarlar Kesimi 

Erdal Onur Diktafl 
R. Eser Gültekin
Seçkin Kutucu

Kamu Kurumlar›nda
Çal›flan Mimarlar Kesimi

F. Perihan Utan 
K. Uygar Candemir
Gonca Bilgili
A. Suphi fiahin
Özge Akbulut

Yedek
Özge Gürdeniz 

fiube Meclisi Üyeler Listesi 
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Kongrenin ‹çeri¤i ve Amac›
18. Uluslararas› Yap› ve Yaflam Kongresi, Mimarlar
Odas› Bursa fiubesi taraf›ndan 23-25 Mart 2006 ta-
rihleri aras›nda fuar organizasyonu ile birlikte Bur-
sa'da gerçeklefltirilecektir.
Bu kongrenin ana konusu, mimarl›k ve toplum aras›n-
daki etkileflimi irdelemek, olumsuzluklar› sorgulaya-
rak kaynaklar›n› anlamak, anlatmak ve iletiflimsizli¤i
gidermek amac› ile "toplum ile mimarl›¤› bulufltur-
mak" olarak benimsenmifltir.
Yap›l› çevrede nitelik sorunu oldu¤u, kentlerin inflas›
ve bak›m›nda yetersiz kal›nd›¤›, Türkiye’nin yap› kültü-
ründe ça¤dafll›¤› yakalayamad›¤›, modern mimarl›k ve
kentleflme deneyiminin giderek zenginleflmek yerine
geriledi¤i bir gerçektir. Malzeme ve yat›r›m zenginli¤i-
ne, üretim ve malzeme standartlar›ndaki art›fla ra¤-
men bu gerilemenin ana nedeni; yap›l› çevreyi üreten
ve tüketen aktörlerin nitelikli tasar›m talebi bulunma-
mas›d›r. Bugün birçok kentte karfl›lafl›lan sorunlar›n
mimari boyutlar› olmas›na karfl›n, bu sorunlar›n do¤ru-
dan mimarlar›n eliyle gerçekleflmedi¤i ve sadece mi-
marlar taraf›ndan çözülebilmesinin mümkün olmad›¤›
da kaç›n›lmaz bir gerçektir.
Ço¤u kez toplumu ilgilendiren birçok sorunun mimar-

l›k gündemini oluflturmas›, hatta mimarl›k mesle¤ini il-
gilendiren di¤er konular›n bile önüne geçebilmesine
ra¤men toplumun mimarl›¤› alg›lamas›nda ve bunun
tersine olarak mimarlar›n toplumu alg›lamas›nda da çe-
liflkiler ortaya ç›km›flt›r. Mimar/mimarl›k ile toplum ara-
s›ndaki iliflki, mimarl›¤› iyi yans›tmayan politikalar›n
yönlendirmeleri ile olumsuz bir ortama sürüklenmifltir. 
Mimar, mesleki hizmetlerini yerine getirirken kullan›-
c›/iflveren istekleri, maddi kazanç, yasalara uygunluk,
mesleki etik kurallar, ekonomi-teknoloji gerekleri ile
toplum yarar› aras›ndaki dengeyi sa¤lar. Mimara olum-
suz müdahaleler sonucu, dengenin gözard› edilerek al›-
nan kararlar›n, mimari tasar›ma/yap›ya dönüfltü¤ü ör-
nekler giderek yayg›nlaflmaktad›r. Bu tür uygulamalar›n
önüne geçebilecek bir mimarl›k politikas›n›n oluflturul-
mas› zorunludur. Mimarl›¤›n toplumsal sorumlulu¤u da
bu politikalar›n oluflturulmas›nda di¤er aktörler ile bir-
likte etkin bir rol üstlenmektir. 
Nitelikli bir ça¤dafl mimarl›k prati¤inin oluflturulamay›fl›
ve kültürel miras›n gere¤ince korunamay›fl›, ülkenin
kültürel yönden yoksullaflmas›n› artt›rmaktad›r. Mima-
r›n mesleki konularda al›nan kararlarda etkinli¤inin gi-
derek azalmas› ve mesle¤ini di¤er meslek disiplinleri
ile paylaflmak için mücadele etmeye zorlanmas› ile ge-
liflen koflullar, mimar›n mesle¤inin gereklerini ve top-
lumsal sorumluluklar›n› yerine getirmesini güçlefltir-
mektedir. Bu olumsuz ortam›n oluflmas›nda, toplumun
mimar›/mimarl›¤› anlamakta geri kal›fl› nedeniyle, ken-
dine düflen sorumlulu¤u yerine getirememesinin de ro-
lü büyüktür.
Bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda Kongre’nin ana bafll›¤›;
"Mimarl›¤a Bak›fl" olarak belirlenmifl, bu bafll›k alt›nda
Kongre’de; mimarl›k ortam›n› ilgilendiren aktörler ve
mesle¤in özelliklerini yans›tan de¤erler ile toplumda
öne ç›kan normlar ve toplumu oluflturan etmenlerin bu-
luflturularak afla¤›da belirlenen sorulara cevap araya-
cak tart›flmalar yap›lmas›, ortak amaçlar›n belirlenme-
si ve beklentilerin aç›klanmas› hedeflenmektedir.
• Mimarl›k d›fl›ndaki kültür-sanat çevrelerinin mimarl›-
¤a bak›fl›… 
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Bursa Yap› Yaflam
Kongresi

23-24-25-26 Mart 2006
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• ‹flveren, yat›r›mc› ve kullan›c›n›n mimarla iletiflim ve
iflbirli¤indeki sorunlar… 
• Yap›l› çevrenin oluflumunda di¤er meslek disiplinleri-
nin etkisi/katk›s›… 
• Medyan›n mimarl›¤a bak›fl›… 
• Mimarl›k okullar›n›n mimarl›k ortam›na bak›fl›… 
• Merkezi ve yerel yönetimlerin mimarl›¤a bak›fl›/bek-
lentisi… 
•Sivil toplum kurulufllar› ve meslek örgütlerinin mimar-
l›¤a bak›fl›… 

Panel
Kongre sonunda düzenlenecek panelde, kongrede su-
nulan bildirilerle ele al›nan konular, sonuç bildirgesi
oluflturulacak flekilde tart›flmaya aç›lacakt›r.

Ba¤lant›l› Etkinlikler
Kongre’nin yap›laca¤› fuar alan›nda, 23 – 26 Mart
2006 tarihleri aras›nda Mimarlar Odas› Bursa fiubesi
& Tüyap Bursa Fuarc›l›k taraf›ndan "Bursa Yap› ve
Yaflam Fuar›" düzenlenecek; ayr›ca Mimarlar Odas›
Bursa fiubesi’nce gerçeklefltirilen "Yap› ve Yaflam"
konulu Ulusal Foto¤raf Yar›flmas› 2005 Sergisi yer
alacakt›r.  

Bilimsel Kurul
Aydan Balamir, Mimar, Dr. / Architect Ph.D., ODTÜ (1974)

Neslihan Dosto¤lu, Mimar, Dr. / Architect Ph.D., ODTÜ (1978)

Alper Ünlü, Mimar, Dr. / Architect Ph.D., ‹TÜ (1979)

Asl› Özbay, Mimar / Architect, MSÜ (1988) 

Murat Tafl, Mimar, Dr. / Architect, Ph.D., YTÜ (1993)

Bilimsel Dan›flma Kurulu
Bora Akçay, Mimar / Architect, DGSA (1973)

Güngör Kaftanc›, Mimar / Architect, ‹TÜ (1953)

Haydar Karabey, Mimar, Dr. / Architect, Ph.D. DGSA (1973)

Mete Tapan, Mimar, Dr. / Architect Ph.D., Münih T.Ü. (1966)

Hülya Turgut, Mimar, Dr. / Architect Ph.D., ‹TÜ (1982)

Handan Türko¤lu, Mimar, Dr. / Architect Ph.D., ‹TÜ (1979)

Güncellenmifl Yasa
ve Yönetmelikler
yay›n›m›z ç›km›flt›r

2006 y›l› aidat›n› ödemifl
olan üyelerimiz, “Yasa ve
Yönetmelikler” yay›n›m›z›
flubemizden ücretsiz
edinebilirler.
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Türkiye’de 1980’lerde geliflmeye bafllayan turizm ha-
reketi 2000’li y›llara gelindi¤inde çok de¤iflmifl, farkl›
bir boyut kazanm›fl ve ülkemizin en önemli sektörlerin-
den biri haline gelmifltir. Kitle turizminin ve tüketim
kültürünün ön plana ç›kt›¤› bu süreçte turizm tesisleri-
nin say›s› ve kapasiteleri h›zla artm›fl, mevcut tesisler
di¤erleri ile rekabet edebilmek için yenilenmifl ve de-
¤iflmifltir. Kimi zaman verilen ayr›cal›kl› imar haklar› ile
imar planlar›n›n delinmesine, kimi zaman da plan bü-
tününde yap›lan yo¤unluk art›fllar› ile de plan hedefle-
rinin sapmas›na yol aç›lm›fl ve bu geliflmeler sonucun-
da yo¤un ve çarp›k yap›laflma kentlerimiz ve k›y› yer-
leflmelerimizi geri dönülmez biçimde tahrip etmifl; an-
cak bu olumsuz geliflmelere ra¤men turizm bölgelerin-
de "turizm"; sosyal, kültürel ve ekonomik hayat›n mer-
kezi haline gelmifl ve bu deneyimlerden hareketle de
turizmin çeflitlili¤ini artt›racak ve gelen turiste farkl› al-
ternatifler sunacak yeni planlara ve gelece¤e yönelik
önerilere ihtiyaç oldu¤u saptanm›flt›r.
Birçok de¤iflkenin rol ald›¤› "turizm olgusu" sektörler
aras› yo¤un iflbirli¤i gerektiren; mimarlar›n, planc›lar›n,
kamu yöneticilerinin, yat›r›mc›lar›n, iflletmecilerin, tur
operatörlerinin ve akademisyenlerin birlikte de¤erlen-
dirmesi ve tart›flmas› gereken bir süreçtir. 
Bu amaçla turizmde sosyal, kültürel, fiziksel geliflme-
leri, sorunlar› ve çözüm önerilerini ele almak ve tart›fl-
mak üzere, Mimarlar Odas› Antalya fiubesi bu alanda-
ki sorumlulu¤unun bilinci ile 28-29 Nisan 2006 tarih-
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lerinde "Turizm ve Mimarl›k" Sempozyumu düzenlemifl-
tir.
Türkiye’ye gelen turistlerin %35’ini, yatak kapasitesinin
%40’›n› karfl›layan turizmin baflkenti olarak nitelenen
Antalya’ya yerel ve ulusal geliflmeleri tart›flmak üzere
tüm akademisyenleri, tasar›mc›lar›, profesyonelleri ve
sektör temsilcilerini davet ediyoruz.

Sempozyum Temalar›:

A- Turizmde Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Hukuki
Boyutlar

• Turizm Yerleflmelerinde Turizmin Sosyal ve Kültürel
De¤erlere Etkisi ve Karfl›l›kl›   Etkileflimin Boyutlar›
• Üretilen Kamusal ve Toplumsal De¤erler 
• Turizmin Ekonomik Yaflama Etkileri
• Sektördeki Taraflar›n Tutum ve Davran›fllar›
• Turizm Sektörünü Yönlendiren Mevzuatlar

B- Turizmde Fiziksel Çevre

• Do¤al Çevre Özellikleri ve Do¤al Yaflam›n Korunmas›
ve Geliflimi 
• Tarihi, Kültürel Miras›n Korunmas› ve Geliflimi 
• Kentsel Ölçek (Planlama Boyutu, Plan Tadilatlar›, Yer-
leflim Dokular›, Ulafl›m vb.) 
• Mimari Ölçek (Mimari Tasar›m›n Niteli¤i ve Standart-
lar›) 

Turizm ve Mimarl›k Sempozyumu

Turizmde Sosyal, Kültürel, Fiziksel Geliflmeler: Sorunlar ve Öneriler

2 8 - 2 9  N i s a n  2 0 0 6 ,  A n t a l y a
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• Turizm Yerleflimlerinde Egemen Mimarl›k Kültürü: 
Temal› Oteller ve Turistik Kitsch Tüketimi

C- Gelece¤e Yönelik Öneriler

• Turizm Planlamas›, Tasar›m ve Yönetimi 
• Fiziki Mekanlar›n, Tesislerin Sürekli Kullan›m› ‹çin
Öneriler 
• Sürdürülebilir Turizm 
• Ekoturizm, Din Turizmi, Kültür Turizmi, Kongre Turiz-
mi, Sa¤l›k Turizmi...

‹letiflim:
Mimar Zehra Y‹⁄‹TER
Mimarlar Odas› Antalya fiubesi
Meltem Mh. 3808.Sk. N:16 07500 ANTALYA
Tel:0242 237 86 92-93-94 Fax:0242 237 58 20
e-posta: turizmvemimarlik@antmimod.org.tr

Konaklama Rez :TURSET TRAVEL
Yetkili: Pelin ÜLKER -  0 535 588 32 41 

Fatih KURAL -  0 532 551 84 94
e-posta : kongre@turset.com
Turset   : tel : 0 242 311 96 16 

fax : 0 242 311 96 39

Deprem Bölgelerinde Yap›lacak Binalar Hakk›nda
Yönetmelik Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›n-
dan 6 Mart 2006 tarihli ve 26100 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlat›lm›flt›r.

Yönetmelik yay›m› tarihinden 1 y›l sonra yürürlü-
¤e girecek olup (6 Mart 2007), yürürlü¤e girdi¤i
tarihten itibaren 2 Eylül 1997 tarihli ve 23098
mükerrer say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
"Afet Bölgelerinde Yap›lacak Yap›lar Hakk›nda
Yönetmelik" yürürlükten kalkacakt›r.

Yönetmeli¤e, www.izmimod.org.tr
adresinden ulaflabilirsiniz

Deprem Bölgelerinde
Yap›lacak Binalar
Hakk›nda Yönetmelik
Yay›mland›

Cumhuriyet, 28 fiubat 2006 Sal›



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 8

Y
a
r›
fl
m

a
la

r

10. A¤a Han 
Mimarl›k Ödülleri
A¤a Han Vakf› 10. A¤a Han Mimarl›k Ödüllerine bafl-
vurmak için proje kriterlerini ve yeni dönem yönetim
komitesini aç›klad›. 2005 y›l›ndan 2007 y›l›na kadar
3 y›ll›k bir dönemi kapsayacak olan A¤a Han Mimar-
l›k Ödülleri’nin organizasyonunu ve ana jüri üyelerini
A¤a Han yönetim komitesi belirleyecek. Her dönem
projeler için kat›l›m koflullar›n›, ödüller için tematik
yaklafl›m ve öncelikleri belirlemede ve gelecek dö-
nemler için planlar yapmakta olan yönetim komitesi-
nin bu dönem için seçilen üyeleri: Prof. Omar Akbar
(Bauhaus Dessau Kurumu Yönetim Kurulu Baflkan›,
Dessau), Jacques Herzog (Herzog& de Meron Mimar-
l›k Bürosu orta¤›, Basel), Glenn Lowry (New York Mo-
dern Sanatlar Müzesi yöneticisi), Prof. Mohsen Mos-
tafavi (Cornell Üniversitesi dekan›, Ithaca), Prof. Fars-
hid Moussavi (Foreign Office Architects, FOA mimar-
l›k bürosu orta¤›, Londra ve Harvard Üniversitesi yük-
sek lisans tasar›m bölümü profesörü), Prof. Hani
Rashid (Asymptote Architecture mimarl›k bürosu or-
ta¤›, New York ve Columbia Üniversitesi yüksek li-

sans planlama ve koruma bölümü profesörü), Prof
Modjtaba Sadria (Chuo Üniversitesi Kültürler-aras› ‹lifl-
kiler ve Do¤u Asya Çal›flmalar› bölümü profesörü, Tok-
yo), Billie Tsien (Tod Williams Billie Tsien Architects mi-
marl›k bürosu orta¤›, New York)’dan oluflmakta. A¤a
Han Ödüllerinin genel sekreteri ise Dr. Suha Özkan. 

Ödüller:
A¤a Han Ödüllerinde bu seneki toplam ödülü
500.000$ (mimarl›k dünyas›n›n en büyük ödülü). Bu
ödül ba¤›ms›z jüri üyelerinin seçece¤i projeler aras›nda
da¤›t›lacak. Bugüne kadar 92 projenin ödül ald›¤› A¤a
Han Ödülleri 1977 y›l›ndan beri süregelen yar›flma sa-
yesinde bütün dünyadan genifl bir kat›l›mla gerçeklefl-
tirilmektedir. 

A⁄A HAN ÖDÜLLER‹ TAKV‹M‹

Proje Aday Gösterme ve Proje Kat›l›m Baflvuru Tarihi : Nisan 2005 – 15 Eylül 2006
Proje Dokümanlar›n›n Teslim Tarihi : Haziran 2005 – 15 Ekim 2006
1. Jüri De¤erlendirmesi : Ocak 2007
Projelerin Yerinde De¤erlendirilmesi : fiubat – Nisan 2007
2. Jüri de¤erlendirmesi : Haziran 2007
Ödüllerin Aç›klanmas› ve Ödül Töreni : 2007 Sonbahar›

‹skenderiye Kütüphanesi

Teslim Tarihi :15.10.2006
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Kat›l›m fiartlar›:
A¤a Han Ödülleri’ne kat›l›m için kesin belirleyici bir k›s-
tas aranmamaktad›r. Kat›lan projeler herhangi bir yer-
de, konumda ve de¤iflik fonksiyonlar bar›nd›rabiliyor
olabilirler. Tek istenen kriter projelerin tamam›n›n ya da
bir bölümünün Müslüman kesimler taraf›ndan kullan›l-
mas› ya da onlar için tasarlanm›fl olmas› gerekmekte-
dir. Ayr›ca kat›lmak isteyen projelerin 1 Ocak 1994 –
31 Aral›k 2005 y›llar› aras›nda yap›lm›fl olmas› ve bu
dönem içinde en az bir y›ld›r kullan›l›yor olmas› gerek-
mektedir. 
A¤a Han ödüllerine kat›l›m aday gösterme yoluyla ger-
çekleflecektir. A¤a Han ödülleri ayn› zamanda aday
gösterme için atad›¤› kifliler çerçevesinden genifl ve
gizli bir bilgi a¤› oluflturarak pek çok proje önerisi al-
maktad›r. Bunun yan›nda bireysel ya da kurumsal bafl-
vurular internet üzerinden www.akdn.org adresinden
yap›labilmektedir. Kat›l›m de¤erlendirmeleri ve bunlar›n
dokümantasyonu 2006 y›l›nda sürecektir. Ödüllerin be-
lirtilmesinde Ana Jüri’nin kararlar› ve internet üzerinden
proje de¤erlendirmelerinin izlenmesi ise 2007 y›l›nda
olacakt›r. 
A¤a Han Ödülleri’nin her döneminde ödüller çerçeve-
sinden ulusal ve uluslararas› seminerler düzenlenmek-
tedir. Uluslararas› seminerlerde ‹slam dünyas›nda mi-
mari yaklafl›m ve uygulamalar›n de¤iflimi irdelenirken,
ulusla seminerler ‹slam kültürünün belirli bölgelerdeki
mimari etkilerini tart›fl›lmaktad›r. Bu dönem ulusal kap-
samda düzenlenecek seminer "Mimarl›k Elefltirileri ve
Bas›n" temas› çerçevesinde Aral›k 2005 tarihinde Ku-
veyt’de düzenlenecektir. 

A¤a Han Ödülleri ve A¤a Han Vakf› aktiviteleri
hakk›nda daha fazla bilgi için:
The Aga Khan Award for Architecture
Adres: P.O. Box 2049, 1211 Cenevre 2, ‹sviçre
Tel: (41 22) 909 7292
e-mail: akaa@akdn.org   www.akdn.org

AXA OYAK firmas› ile yap›lan anlaflma gere¤i si-
gorta kapsam›na al›nan üyelerimizin  Ferdi Kaza
Sigortas› Teminatlar›; 
Vefat halinde 20000- YTL, 
Kal›c› sakatl›k halinde 20000- YTL, 
Tedavi masraflar› için 2000- YTL,
olacakt›r. Sigorta kapsam›na al›nan üyelerimize
"Mimarlar Odas› Ferdi Kaza Sigortas› Sertifika-
s›" düzenlenerek da¤›t›lmaktad›r. Üyelerimizden
bu sigorta hizmeti karfl›l›¤›nda hiçbir bedel talep
edilmeyecektir. Önümüzdeki dönemde 2006 y›l›
aidat›n› ödeyecek üyelerimiz, aidat ödedikleri
günden itibaren geçerli olmak üzere 1 Mart
2007 tarihine kadar sigorta kapsam›nda olacak-
lard›r.   

Mimarlar Odas›
Üyelerine Ferdi
Kaza Sigortas›

Yapt›r›yor

Mimarlar Odas› 1 Mart 2006 
tarihinden itibaren 2006 y›l›
aidat›n› ödeyen üyelerimizi, 
Ferdi Kaza Sigortas› yapt›r›yor 
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UIA Baflkan› Jaime Lerner, Uluslararas› Yaflas›n
Kentler Yar›flmas› (Celebration of Cities)’in ilki için
yapt›¤› aç›klamada ‘kentsel akupunktur’ temas›ndan
yola ç›karak bütün mimarlar ve mimarl›k ö¤rencilerini
ça¤dafl kentlerin karfl›laflt›¤› dengesizlikler ve ayr›fl-
malar için farkl› operasyon olanaklar› ortaya ç›kart-
maya ça¤›rm›flt›. Kent üzerine pek çok farkl› çal›flma
ve tart›flma alanlar›n›n yarat›labilece¤inin bilinciyle
flekillenen Yaflas›n Kentler Yar›flmas› ile sa¤lanan di-
yalogu devam ettirebilmek için bu sene 2.si aç›lan
yar›flman›n temalar› demokratik kentler yaratmak için
bir duyarl›l›k sa¤lamay› hedefliyor. Bütün dünya kent-
lilerine daha iyi bir yaflam standard› önermelerini de
bar›nd›racak olan bu temalar çerçevesinden 3. milen-
yum için yeni bir ‘hümanist’ yaklafl›m gelifltirilmesi
amaçlan›yor. ‹lk yar›flmada belirlenen dört senaryo-
ya; tarihi flehirler, banliyö kentleri,  ürkütücü habitat
– çevre ve kent çeperleri, eklenen yeni önermelerle
kentlerimizi dönüfltürmek için zengin bir düflünce ze-
mini oluflturulacak. Bu senenin temalar› ise kentleri-
mizi cazip, çekici ve devingen k›lmak…
Kenti cazip k›lmak ve herkese kucak açabilmesini
sa¤lamak; hem geçici hem de kal›c› olanaklar suna-
bilen ve kentliye sürekli f›rsatlar yaratan bir ortam
oluflturabilmek… Ayn› zamanda da e¤lence, güven-
lik, servis ve eriflebilirlik bak›m›ndan herkese kucak
açabilen bir kimlik yaratmak…  
Kenti hareketlendirmek – devingen k›lmak; kent içi
dolafl›m ve ulafl›m› edilgen ve aktif bir duruma getir-
mek, yaya yollar›, park yerleri, kent içi sirkülasyonu,
ulafl›m alternatifleri gelifltirmek ve yeni modeller üret-
mek…

Y
a
r›
fl
m

a
la

r Yar›flma Jürisi
Yar›flman›n de¤erlendirilmesi ulusal ve uluslararas› ol-
mak üzere 2 aflamadan oluflacak. Bütün etaplar› inter-
net üzerinden yürütülecek olan yar›flma her etaplarda
yar›flmac› kimliklerinin gizlili¤i esas› dikkate al›narak
yürütülecek. Pdf. format›nda internet üzerinden gönde-
rilecek yar›flma dokümanlar› bir ana bilgisayarda top-
land›ktan sonra buradan UIA üye ülkelerin temsilcilikle-
rine iletilecek. Her üye ülkenin oluflturdu¤u ulusal jüri
de¤erlendirmesinden geçen projeler buradan uluslara-
ras› jürinin de¤erlendirmesi için ana merkeze gönderi-
lecek. Yaflas›n Kentler 2 yar›flmas› UIA’y› temsilen
CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori), UIA ‹talya kesimi ve L’AR-
CA Dergisi taraf›ndan yürütülmektedir. 

Uluslararas› Jüri Üyeleri:
Gaetan Siew (UIA Baflkan›)

Jaime Lerner (Önceki Dönem Baflkan›)

Jordi Farrando (Genel Sekreter) 

Donald G. Hackl (Sayman) 

Louise Cox (1. Baflkan Yard›mc›s› , 4. Bölge)

Martin Drahovski (2. Baflkan Yard›mc›s›, 2. Bölge)

Giancarlo Ius (Baflkan Yard›mc›s›, 1. Bölge) 

Mauricio Rivero Borrell (Baflkan Yard›mc›s›, 3. Bölge) 

Seif Abou Alnaga (Baflkan Yard›mc›s›, 5. Bölge) 

Wolf Tochtermann (Uluslararas› Yar›flmalar Program› Yöneticisi)

Tarek Naga (M›s›r)

Her UIA Ulusal Kesiminin oluflturaca¤› ulusal jüri pro-
fesyonel ve ö¤renci kategorilerinin her biri için:

Yaflas›n Kentler Yar›flmas› 2 (Celebration of Cities)
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Yar›flman›n XXII UIA ‹stanbul Kongresi’ndeki tan›t›m› : 3-7 Temmuz 2005
Yar›flman›n ilan› : 1 fiubat 2006
Yar›flma Dokümanlar›n›n ‹nternet Sitesinde Yay›nlanmas› : 6 Mart 2006
‹nternet üzerinden kay›t ve proje tesliminin bafllama tarihi : 19 Nisan 2006 (12:00 GMT)
‹nternet üzerinden kay›t ve proje tesliminin bitifl tarihi : 27 Nisan 2006 (16:00 GMT)
Ulusal jüri de¤erlendirmelerinin CNAPPC (ana merkeze) teslimi : 12 May›s 2006 (14:00 GMT)
Uluslararas› Jüri de¤erlendirmesinin bafllama tarihi : 22 May›s 2006 (12:00 GMT) 
Uluslararas› Jüri de¤erlendirmesinin bitifl tarihi : 5 Haziran2006 (12:00 GMT)
Yar›flma sonuçlar›n›n internet adresinden aç›klanmas› : Haziran 2006

Yar›flma Takvimi

UIA Türkiye Ulusal Kesimi Yar›flma Sekretaryas›
Derin ‹nan, Mimarlar Odas› Genel Merkezi  

e-mail: derin@mo.org.tr

UIA Yar›flma Sekretaryas›
e-mail: info@celebcities2.org  

www.celebcities2.org

Bilgi ‹çin

20 öneri gönderildi¤inde 3 proje
30 öneri gönderildi¤inde 4 proje
40 öneri gönderildi¤inde 5 proje
40 üzeri öneri gönderilmesi halinde ise 6 proje seçerek
uluslararas› jüri de¤erlendirmesi için gönderecektir.

Ödüller
Uluslararas› jüri 20 profesyonel ve 20 ö¤renci projesine
toplam 20 000 Euro (en az) ödül verecek. 
Uluslararas› jüri de¤erlendirmesi sonucunda verilecek
ödüller:
Profesyonel kategori için 1. ödül :    5 000 Euro
Ö¤renci kategorisi için 1. ödül :    5 000 Euro
Ayn› zamanda Uluslararas› jüri taraf›ndan seçilecek her
UIA Bölgesi birincilerinin ö¤renci ve profesyonel katego-
rilerinin her birine 1000 Euro verilecek (her biri 1000
Euro’dan toplam 10 ödül). 
Büyük ödülü kazanan proje ve bölge birincili¤ini kaza-
nan projenin çak›flmas› halinde 1000 Euro’luk ödül böl-
ge ikincisine verilecek. Bütün ödül alan projelerin tem-

silcileri 2008 y›l›nda Torino’da düzenlenecek olan UIA
Dünya Mimarl›k Kongresine davet edilecek. 
Kat›l›m fiartlar›
Yar›flmaya sadece UIA üyesi olan ülkelerin mimarlar› ve
mimarl›k ö¤rencileri kat›labilir. Profesyonel kategori için
kat›l›mc›lar›n bulunduklar› ülkenin UIA Ulusal Kesimi ta-
raf›ndan tan›nan mimar kimlikleri gerekmektedir. 
Ö¤renci kategorisi için de kat›l›mc›lardan bulunduklar›
ülkenin UIA Ulusal Kesimi taraf›ndan tan›nan bir mimar-
l›k okulunda ö¤renci olmalar› gerekmektedir. 
Yar›flmaya kay›t proje teslimiyle ayn› zamanda internet
üzerinden yap›lacakt›r. Kat›l›m ücreti profesyoneller için
80 Euro, ö¤renciler için ise 20 Euro dur.  Kat›l›m ücret-
leri internet üzerinden kat›l›m formu doldurulurken kre-
di kart› (VISA – AMEX, Mastercard) ile yap›lacakt›r.  
Yar›flma dokümanlar›, kendi ülkelerinin dili yan›nda ‹n-
gilizce ya da Frans›zca tercümeleri olmas› flart›yla tes-
lim edilebilir. Proje dokümanlar› Pdf format›nda teslim
edilmelidir. Teslim için gereken teknik bilgiler www.ce-
lebcities2.org adresinden temin edilebilinir. 
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Mimarl›k ve yap› kültürü kamu yarar›n›n önemli bileflenleridir. Mimarl›k ad›na üretilen tüm de¤erlerin ve
mesle¤in uygulama alan›ndaki niteli¤in art›r›lmas› temel  sorumluluklar›m›zdand›r. 
Bugün her meslek gibi Mimarl›k da yeniden tan›mlanmaktad›r. Meslek düzeni ve e¤itim, günümüz top-
lumunda yeniden organize olmak  zorundad›r. Bu yeni düzen içinde meslektafllar›m›z›n ve mimarl›¤›n hak
etti¤i yeri bulmas›, nitel de¤erleri ön planda tutmak ve sürekli iletiflim halinde olmakla mümkün olacak-
t›r. Bu amaçlara ulaflmak için örgütlü ve organize olmak önemlidir ve bunun hayata geçirilmesi ancak
etkin kat›l›m›m›zla gerçekleflecektir. Mimar›n ve Mimarl›¤›n etkinli¤ini art›rmak amac›yla, flubemizin ge-
lecek dönemdeki çal›flmalar›n› sizlerin katk›s› ve kat›l›m› ile gerçeklefltirmek istiyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 2006-2008 Çal›flma
Program›

2 0 0 6 - 2 0 0 8  Ç a l › fl m a  P r o g r a m ›

2 0 0 6 - 2 0 0 8  Ç a l › fl m a  P r o g r a m ›

Avrupa Birli¤i Uyum Yasalar› çerçevesinde sürdürülen çal›flmalar sonucunda olufl-
turulmas›na çal›fl›lan "Mimarl›k Yasas›" tasla¤› flubemizin katk›lar›yla olgunlu¤a
eriflmifltir. Bu çal›flmalar›n bir an önce sonuçland›r›labilmesi için yeni dönemde de
etkin bir çaba gösterilecektir. 
Ülkemizin kendine özgü koflullar› ile evrensel de¤erlerin bulufltu¤u bir "Ulusal Mi-
marl›k Politikas›"na gereksinim vard›r. Bunu sa¤lamak amac›yla konuyla ilgili tüm
kurumlarla ortak çal›flmalar yap›lacakt›r.

Ulusal Mimarl›k
Politikalar› 
Mimarl›k Yasas› 
AB Süreci

• Mimarlar›n ifl alanlar›, yetki ve etki alanlar› ile bu alanlar›n geniflletilmesi ve zen-
ginlefltirilmesi için çal›flmalar yap›lacak, meslek alan›m›z› daraltmaya yönelik an-
lay›fla karfl› mücadele verilecektir.

• Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun, ‹mar Kanunu, ‹mar Yönetmelikleri, Kamu ‹hale
Kanunu ve mesleki standartlarla ilgili yürütülen çal›flmalara devam edilecektir.
• Fikir ve Sanat Eserleri Yasas› uyar›nca, mimarl›k uygulamalar›nda üyelerin hak
ve sorumluluklar›n›n benimsetilmesine yönelik çal›flmalar yap›lacakt›r.
• Yap› üretim sürecinde mimar›n etkin rolünü tan›mlayan önerilerin yasama süre-
cine dahil edilmesi yönünde aktif çal›flmalar yap›lacakt›r.
• Sa¤l›kl› bir yap›n›n oluflturulabilmesi için gerekli tüm standartlar›n ( ‹fl ve yap›

Mesleki 
Uygulama 
ve Mesleki 
Denetim
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çevresi güvenli¤i, deprem güvenli¤i, yang›n güvenli¤i, çocuk, yafll› ve engellilere yönelik güvenlik ve kullan›m kolay-
l›klar›, ses ve ›s› izolasyonlar›, su izolasyonlar› vb.) ilgili e¤itim kurumlar›, enstitüler, yerel yönetimler ve kamu ku-
rumlar› ile iflbirli¤i halinde gelifltirilmesi için olanaklar aranacakt›r.
• Kamu ‹hale Yasas›’n›n uygulama sürecinde yaflanan sorunlar izlenecek, bu sorunlar›n giderilmesi için çal›flma-
lar yap›lacak, ihaleye esas mimari uygulama projesi ürünlerinin elde edilebilmesi için gerekli meslek içi e¤itim ve
altyap› çal›flmalar›n›n sa¤lanmas›na yönelik giriflimlerde bulunulacakt›r.
• Tescilli bürolar›n yeniden organizasyonu ve gelifltirilmesi için yöntemler araflt›r›lacakt›r.

• AB sürecinde yaflanan geliflmeler, mimarl›k düzeninin yeniden tan›mlanmas› ile ilgili çal›flma-
lar ve yasal mevzuat de¤ifliklikleri hakk›nda üyelerimizle karfl›l›kl› görüfl al›flverifli içinde düzen-
li bir bilgilendirme platformu sa¤lanacakt›r.
• Kendi çal›flma ortamlar›nda gerçeklefltirilmesi düflünülen birebir görüflmelerde üyelerimizin
görüfl ve önerileri al›nacak, Oda’dan beklentileri de¤erlendirilecek ve yine bu kapsamda üye ve-
ri taban›n›n yeniden ele al›narak güncellenece¤i bir çal›flma yürütülecektir.
• Üyelerimizin mesleki sorunlar›n›n çözümüne yönelik olarak hukuk dan›flman›m›z önümüzde-
ki çal›flma döneminde de hizmet vermeye devam edecektir. 
• Meslekle ilgili kurumlarda görev yapan yetkililer ile üyelerimizin özel gündemli etkinliklerle,
periyodik olarak biraraya gelebilecekleri ortamlar›n oluflturulmas›na yönelik çal›flmalara devam
edilecektir.
• Özel kesimde ücretli çal›flan üyelerimiz için asgari ücret önerilmesine devam edilecek ve Tip
Hizmet Sözleflmesi uygulamas› ile üyelerin ifl ortamlar›nda yapm›fl olduklar› çal›flmalar›n büro
sahiplerin taraf›ndan tescillenerek güvence alt›na al›nmas› için gerekli çal›flmalar yap›lacakt›r.
• Kamu kurumlar›nda ve üniversitelerde çal›flan üyelerimizin demokratik haklar› için verdikleri
mücadelenin desteklenmesine devam edilecektir.
• Mesle¤in farkl› alanlar›nda yeralan üyelerimize yönelik özel gündemli toplant›lar gerçekleflti-
rilerek, üyeler aras› fikir al›flveriflinin sa¤lanmas›, gündemdeki konular›n de¤erlendirilmesi ve
bir sonuç üretilmesine yönelik çal›flmalar yap›lacak ve bu konuda etkinli¤i art›rmak amac›yla,
çal›flmalar›n Meclis üyeleri aras›ndan seçilen ilgili kesimlerin temsilcilerinin katk›s›yla yürütül-
mesi sa¤lanacakt›r.
• Oda bünyesinde çal›flmalar›n› sürdüren insan kaynaklar› bölümü gelifltirilecek, bülten ve in-
ternet gibi iletiflim ortamlar› arac›l›¤›yla sa¤lanan karfl›l›kl› bilgilenme geliflerek sürdürülecektir.
• Üyelerimizin mesleki yaflamlar›n› desteklemek üzere finans ve çeflitli hizmet kurulufllar› ile
anlaflmalar yap›lacakt›r.

Üye Oda 
‹liflkileri



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 14

• Mimarlar Odas›’n›n yeniden yap›lanmas›nda önemli bir çal›flma aks› olarak Sürekli Mesleki
Geliflim Merkezi oluflturulmufltur. Önümüzdeki dönemde çal›flmalar›n aktif hale getirilmesi
sa¤lanacakt›r.
• Geçmifl y›llarda da yo¤un bir program çerçevesinde düzenlemifl oldu¤umuz panel, söylefli,
sergi, seminer, kurs, sempozyum ve atölye çal›flmalar›na devam edilecektir.
• Bilgisayar Destekli Tasar›m kurslar› gelifltirilerek sürdürülecektir.
• Malzeme ve yap› teknolojilerindeki geliflmelerin üyelerimize aktar›m› sa¤lanacak; farkl› flehir-
lerde düzenlenen yap› ve malzeme fuarlar›na kat›l›m sa¤lanacakt›r. 
• Üyelerimizin, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas›, Afet Yönetmeli¤i, Kamu ‹hale Kanunu, ‹mar Yö-
netmeli¤i gibi mesle¤in uygulama alan›ndaki kanun ve yönetmelikler hakk›nda yayg›n e¤itimle
bilgilendirilece¤i seminer ve söyleflilerin düzenlenmesine devam edilecektir.
• Mesle¤i ilgilendiren yasa, yönetmelik ve içtihat kararlar›n›n kitap haline getirilmesi için bafl-
lat›lan çal›flmalar sürdürülecektir.

• Bölgede bulunan Mimarl›k Fakülteleri ile kurumsal iliflkiler gelifltirilerek sürdürülecektir.
• Mimarlar Odas› ve Üniversite birlikteli¤inde oluflturulacak staj komisyonu yürütücülü¤ünde,
ö¤rencilere staj yeri bulunmas›na ve hedeflenen amac› yakalayacak staj uygulamalar›n›n sa¤-
lanmas›na çaba gösterilecektir.
• Üniversite e¤itim ortam›na katk› sa¤lamak ve mimarl›k okullar›n›n e¤itim standartlar›n›n yük-
seltilmesi için gerekli etkinliklerde bulunulacakt›r.
o Mimarl›k ö¤rencilerinin e¤itim süreçlerini destekleyecek panel, sempozyum, atölye ve yaz
okulu çal›flmalar› gelifltirilerek sürdürülecektir.
• Mimarl›k ö¤rencileri için kentsel ve bölgesel sorun veya sorumluluklarla ilgili fikir projesi ya-
r›flmalar› düzenlenecektir.
• UIA (Uluslararas› Mimarlar Birli¤i)’nin mimarl›k e¤itimine iliflkin haz›rlad›¤› belgeler ›fl›¤›nda
çal›flmalar yürütülecek, düzenlenecek atölye çal›flmalar›yla e¤itim üzerine öneriler gelifltirile-
cektir.
• Mimarlar Odas› Ö¤renci Üyelik sisteminin ifllerlik kazanmas› sa¤lanarak, kentimizdeki Mimar-
l›k Bölümleri’ne kay›tl› ö¤rencilere daha etkin bilgi, dan›flma - yönlendirme deste¤i verilmesi ve
Oda ile ö¤renciler aras›nda sürekli bir iletiflim kanal›n›n oluflturulmas› hedeflenmektedir.

Mimarl›k
E¤itimi

Sürekli 
Mesleki 
Geliflim

2 0 0 6 - 2 0 0 8  Ç a l › fl m a  P r o g r a m ›
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Oda çal›flmalar›n›n ve meslek alan›ndaki geliflmelerin üyelere aktar›lmas›, benzer flekilde üye-
lerin istek ve görüfllerinin de oda yönetimine iletilmesi konular›nda yap›lan çal›flmalara a¤›r-
l›k verilecek, oda ile üyeler aras›nda interaktif bir iletiflim ortam›n›n oluflturulmas› için çal›fl-
malar yap›lacakt›r.
http://www.izmimod.org.tr adresinde yay›n› devam eden web sitemizin tasar›m ve içeri¤i ye-
niden ele al›narak bu iliflkinin kurulmas›nda etkin bir araç olmas› hedeflenmektedir. 
Ege Mimarl›k dergisinin Yay›n Komitesi yürütücülü¤ünde üç ayl›k periyoduyla yay›n›na devam
edilecek, Yap› Endüstri Merkezi (YEM) ile gerçeklefltirilen reklam karfl›l›¤› bas›m anlaflmas›-
n›n kesintisiz olarak sürdürülmesine çal›fl›lacakt›r. Ayl›k olarak yay›mlanan Haberler bülteni
de yine Oda ile üyeler aras›nda iletiflimin bir arac› olmaya devam edecektir.
Süreli yay›nlar›n yan›s›ra kitap bas›m› konusunda da etkin bir dönem yaflanmas› planlanmak-
tad›r. Gerçeklefltirilen etkinliklerin de yay›na dönüfltürülerek belgelenmesi ve gelecekte yap›-
lacak yeni çal›flmalara kaynak oluflturmas› amaçlanmaktad›r. 
Mimarlar Odas› taraf›ndan yürütülen yay›n çal›flmalar› s›ras›nda ortaya ç›kan dokümanlar›n ar-
flivlenerek, özellikle web sitesi arac›l›¤›yla kullan›ma sunulmas›na devam edilecek; ‹zmir ve
yak›n çevresinin tekil ya da kentsel ölçekli mimarl›k birikiminin tan›n›p tan›t›lmas›na yönelik
belgeleme ve arfliv çal›flmalar› zenginlefltirilerek sürdürülecektir.
Yap›lmas› düflünülen çal›flmalar yaln›zca mesle¤in aktif olarak içinde yer alan üyelerle ve mi-
marl›k ö¤rencileriyle s›n›rl› de¤il. Mimarl›¤›n ve mimarl›k mesle¤inin topluma tan›t›lmas› ama-
c› ile yap›lan çal›flmalar, gerçeklefltirilen programlar ve düzenlenen etkinlikler, bas›n toplant›-
lar› ve bas›n aç›klamalar› yoluyla kamuoyuna duyurulacak; afifl, broflür ve sergi gibi çal›flma-
lar›n etkin bir biçimde sürdürülmesi sa¤lanacakt›r. Bas›nda ve televizyonlarda özellikle mes-
leki görüfle ihtiyaç duyulan programlara kat›l›m sa¤layarak mimarl›k mesle¤inin tan›t›m› yap›-
lacak; mesle¤in geliflimi ve uygulama niteli¤inin art›r›lmas› yönünde çal›flmalarda bulunula-
cakt›r. Özellikle liselere yönelik olarak meslek tan›t›m›n› amaçlayan toplant›lara devam edile-
rek, mimarl›k mesle¤i ve Mimarlar Odas› hakk›nda bilgi veren broflürler da¤›t›lacak; Mimarl›k
Bölümleri’nde e¤itim görmeyi amaçlayan ö¤rencilerin tercihlerini bilinçli bir flekilde yapmala-
r› için destek verilecektir.

‹letiflim/
Yay›n/
Bilgi-‹fllem

2 0 0 6 - 2 0 0 8  Ç a l › fl m a  P r o g r a m ›
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• Kentlerin yönetiminde öncelikle yetkili ve sorumlu olan yerel yönetimlerle iletiflim sürdü-
rülecektir. Kentimizin gelifliminde mimarl›k alan›ndan hareketle oluflturulacak görüfl ve kat-
k›lar›m›z, mesleki teknik raporlarla güçlendirilerek kentsel kararlarda yönlendirici rol üstle-
nilecektir.
• Yerel Yönetimlerde imarla, yap›yla, planlamayla, korumayla ilgili çeflitli kurullarda ve mec-
lislerde Oda’n›n temsiliyetinin sa¤lanmas›na devam edilecektir.
• Kentleflme, planlama, denetim konular›nda yerel yönetimlerle ortak etkinlikler düzenle-
necektir.
• ‹zmir Yerel Gündem 21 toplant›lar›, ‹BfiB Yüksek Yap›lar ‹nceleme Kurulu, Kent Konseyi,
Belediye Meclisi ‹htisas Komisyonlar›, Koruma Kurullar›, ‹l Engelliler Çal›flma Grubu gibi ku-
rumlarla yürütülen çal›flmalar sürdürülecektir.
• Kamu yap›lar›n›n ve kentsel tasar›m çal›flmalar›n›n mimari proje yar›flmalar›yla elde edil-
mesine ve mimari yar›flmalar›n daha kolay ve h›zl› bir süreçle aç›lmas›na yönelik çal›flma-
larda bulunulacakt›r.

Yerel
Yönetimler 
ile ‹liflkiler

TMMOB
ve Di¤er
Meslek
Kurulufllar›
ile ‹liflkiler

• TMMOB’ye ba¤l› di¤er Odalar ile iliflkiler yeniden gözden geçirilecek, bu kurumlar ile sür-
dürülen iletiflimin daha sa¤l›kl› bir zemine oturtulmas›na çal›fl›lacakt›r.
• Toplumsal ve kentsel geliflmelerde TMMOB ve di¤er meslek kurulufllar› ile birlikte düzen-
lenecek ortak etkinliklerle kamuoyuna düzenli bilgi aktar›lacak, öneriler gelifltirilerek kent
gündemine iliflkin kararlara katk› sa¤lanacakt›r.
• Ülkemizin ba¤›ms›z, laik, demokratik, bar›fl yanl›s› ve ça¤dafl bir ülke olmas›na yönelik
geleneksel duyarl›l›¤›m›z meslek odalar›yla olan ortak etkinliklerimizde de sürecektir.
• Temel mesleklere ve ülkeye daha fazla zarar vermemesi amac›yla ilkelerin ve yönetim bi-
çimlerinin TMMOB yasas›nda yeniden belirlenmesi için Genel Merkez’le birlikte çal›flmalar
yürütülecektir.

• Odan›n kent ve çevre sorunlar› karfl›s›nda mimarl›k mesle¤i çerçevesinde ve planl› kent-
leflme ilkeleri ba¤lam›nda gösterdi¤i duyarl›l›k sürdürülecek, bu anlamda di¤er kurum ve
kurulufllar ile iliflki ve iflbirli¤i güçlendirilecektir. Hukuk d›fl› dayatmalara karfl› yasal ze-
minde mücadeleye devam edilecektir.
• Kent bütününü ve her türlü kentsel altyap›y› etkileyecek imar çal›flmalar›yla ilgili Oda
görüfllerinin, planlama süreçlerine kat›lmas›na çal›fl›lacakt›r.
• Üyelerimiz ve ö¤renci üyelerimiz aras›nda kente iliflkin öneriler gelifltirmek üzere fikir ve
proje yar›flmalar› düzenlenecek, bu yar›flmalardan elde edilecek sonuçlar kent gündemi-
ne tafl›nacakt›r.

Kentsel ve
Çevresel
Sorunlara
Yönelik
Çal›flmalar

2 0 0 6 - 2 0 0 8  Ç a l › fl m a  P r o g r a m ›
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Bilirkiflilik çal›flmalar›n›n kurumsallaflmas›, etkinli¤inin art›r›lmas›, bilirkiflilik yapmak isteyen
üyeler ile Oda’n›n sürekli bir program içinde bir arada olmas› amac›yla bafllat›lan çal›flma-
lar sürdürülecektir. Bilirkiflili¤e iliflkin mevzuat›n düzenlenmesi ve karfl›lafl›lan sorunlar›n gi-
derilebilmesi için di¤er meslek odalar› ve hukukçularla gerçeklefltirilen ortak çal›flmalar sür-
dürülecek, bilirkiflilik seminerlerini tamamlayan üyelerimize sertifika verilmesi konusunda
çal›flmalara devam edilecektir.

Bilirkiflilik
Çal›flmalar›

• Mimarlar Odas›’n›n ve mesle¤in yeniden yap›lanmas›nda, mesle¤e ve topluma karfl› yü-
kümlülüklerin kurumsallaflmas›n› gelifltirmek ve yayg›nlaflt›rmak için çal›fl›lacakt›r.
• Mesle¤imizle ilgili kanunlarda (‹mar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Yap› Dene-
timi Kanunu, TMMOB Kanunu vb.) Odam›z›n ve meslektafllar›m›z›n etkinli¤inin sa¤lanmas›
konusunda yasal güvencelerinin oluflturulmas› için çal›fl›lacakt›r.
• Oda Merkezi, di¤er fiubeler, Temsilcilikler ve Oda Temsilcileri ile ortak etkinlikler düzen-
lenlenecektir.
• fiubemiz etkinlik alan›nda bulunan birimlerle periyodik bölge toplant›lar›n›n sürdürülerek,
mesle¤in uygulanmas›nda kurumsal yap›n›n ortak uygulamalarla kamuya benimsetilmesi,
uygulamalarda eflgüdüm sa¤lanmas› amac›yla çal›flmalar yap›lacakt›r.
•  fiube birimlerimize belirli aral›klarla "Mimarlar Odas› ‹flleyifl Seminerleri" düzenlenmesi,
bu seminerlerde Oda Yönetmelikleri, Mesleki Denetim, ‹mar Kanunu, Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanunu, Yap› Denetimi Kanunu gibi yasalar hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verilmesi, birim
yöneticilerinin bu seminerlere aktif kat›l›m›n›n sa¤lanmas›na çal›fl›lacakt›r.
• Mimarl›k Vakf› ve Mimarlar Yard›mlaflma Sand›¤› çal›flmalar›n›n ‹zmir’de aktif olarak hay-
ata geçirilmesinin sa¤lanmas› için giriflimlerde bulunulacakt›r.
• Kentimiz ve bölgemizdeki kamu yat›r›mlar› ve önemli kentsel projeler konusunda karar
ve planlama süreçleri de dahil olmak üzere yönlendirici mesleki ve bilimsel çal›flmalar ger-
çeklefltirilecektir.
• Kamu kurumlar› ve özel sektörün mimarl›k hizmeti al›mlar›nda nitelikli ürünler elde et-
mesini sa¤layacak yar›flma gibi yöntemlerin teflvik edilmesi yönünde çal›flmalar yap›lacak,
yine bu kurumlar taraf›ndan yar›flmalar›n talep edilir bir proje üretim biçimi haline gelmesi
sa¤lanacakt›r.
•  Kamu Kurumlar› ile üyelerimizin iletiflimini art›rmaya yönelik çal›flmalar yap›lacakt›r.

Kurumsal
‹liflkiler

2 0 0 6 - 2 0 0 8  Ç a l › fl m a  P r o g r a m ›
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• Üyelerimiz aras›nda birlikteli¤i güçlendirmek, dayan›flmay› sa¤lamak
amac›yla etkinlikler programlanacak, mesleki, teknik ve kültürel geziler
düzenlenecektir. 
• Farkl› sektörlerdeki firmalarla üyelerimize özel indirim anlaflmalar›
yap›lacakt›r.

• Hukuk büromuz mimarl›k mesle¤inin hukuki zeminini güçlendirmek, üyelerimizin mes-
leki sorunlar›n›n çözümüne yönelik olarak dan›flmanl›k hizmeti vermek üzere çal›flmalar›n›
sürdürecektir.
• Mimarlar Odas›’n›n bugüne kadar sürdürdü¤ü kentleflme süreçlerindeki planlama il-
kelerine ayk›r› ve ayr›cal›kl› uygulamalara karfl› mücadele ve hukuki giriflimler sür-
dürülecektir.
• Mesle¤imizin eylem alanlar›yla ilgili yasal düzenlemeler izlenecek, öneriler gelifltirilecek-
tir.

Hukuk 
Bürosu 
Çal›flmalar›

• fiube kütüphanemizin kapsaml› bir meslek kütüphanesine dönüfltürülmesine
yönelik çabalar›m›z artarak devam edecek, üyelerimizin ve ö¤rencilerin kütüp-
haneden daha fazla yararlanabilmelerini sa¤layacak bir iflleyifl oluflturulmas›na
çal›fl›lacakt›r. Kütüphaneye al›nacak yay›nlar konusunda Mimarl›k fakültelerinin
kütüphaneleriyle eflgüdümlü çal›flmalar yürütülecektir.
• Meslekle ilgili mevzuat ile mesle¤in uygulanmas› için gerekli bilgiler, bilgisayar
ortam›nda üyelerimizin kullan›m›na sunulmufltur. Bu çal›flmalar sürekli olarak gün-
cellenerek, üyelerimizin de¤iflikliklerden en k›sa sürede haberdar olmas› sa¤-
lanacakt›r.
• Bilgi bankas› kurulmas› için gerekli çal›flmalar yap›lacakt›r.

Kütüphane 
Dökümantasyon

Sosyal 
Etkinlikler

2 0 0 6 - 2 0 0 8  Ç a l › fl m a  P r o g r a m ›
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2. ÖDÜL 
Cem AÇIKKOL (ODTÜ)
Kaan ÖZER (GAZ‹ ÜN‹V.) 

3. ÖDÜL 
Servet GÜMÜfi (ANADOLU ÜN‹V)  
Günay SOLAY (ANADOLU ÜN‹V.) 

Proje Ekibi 
Evren BAfiBU⁄, Mimar ODTÜ
‹nanç ERAY, Mimar ODTÜ
Ceyhun BASKIN, Mimar ODTÜ
Özcan KAYGISIZ, Mimar ODTÜ

Manisa Belediye Baflkanl›¤› taraf›ndan, Manisa kentinin
Laleli mevkiinde yap›lmas› düflünülen Belediye Hizmet Bi-
nas›, Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekan Düzenlemesi pro-
jeleri yar›flmas› sonuçland›. Yar›flman›n Sergisi
31.03.2006 - 14.04.2006 tarihleri aras›nda Manisa Bele-
diyesi Kültür Sitesi’nde izlenebilir. Kolokyum 07.04.2006
tarihinde  Manisa Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu’nda
yap›lacakt›r.

Manisa Belediye Baflkanl›¤›
Manisa Belediyesi Hizmet Binas›- Ticaret Merkezi ve
Kentsel Mekan düzenlemesi Mimari Proje Yar›flmas›
Sonuçland›

Ö
d
ü
l

1.Mansiyon M.Mürflit GÜNDAY (A.D.M.M.A.)
2.Mansiyon Tolga ‹LT‹R (GAZ‹ ÜN‹V)
3.Mansiyon A.R›dvan KUTLUTAN (M. S.ÜN‹V.)  
4.Mansiyon Nimet AYDIN (ODTÜ)
5.Mansiyon Özgür B‹NGÖL (M.S.ÜN‹V) 

1
. 

Ö
d
ü
l 

Mansiyonlar
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16/7/1985 tarihli ve 85/9707 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e giren "Mimarl›k ve Mühendislik
Hizmetleri fiartnamesi’nin 3.2 maddesi gere¤ince mimarl›k ve mühendislik hizmet bedellerinin hesab›nda kul-
lan›lacak 2006 y›l› Yap› Yaklafl›k Birim Maliyetleri, yap›n›n mimarl›k hizmetlerine esas olan s›n›f› dikkate
al›narak inflaat genel giderleri ile yüklenici kâr› dahil belirlenerek afla¤›da gösterilmifltir.

Yap›n›n Birim Maliyeti
YAPININ M‹MARLIK H‹ZMETLER‹NE ESAS OLAN SINIFI                   (BM) YTL/m2

I. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR 54,00

• 3 m yüksekli¤e kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarlar›
• Basit kümes ve tar›m yap›lar›
• Mevcut yap›lar aras› ba¤lant›-geçifl yollar›
• Baraka veya geçici kullan›m› olan küçük yap›lar
• Yard›mc› yap›lar (Müfltemilat)
• Gölgelikler-çardaklar
• Üstü kapal› yanlar› aç›k teneffüs, oyun gösteri alanlar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B GRUBU YAPILAR 94,00
• Basit padok, büyük ve küçük bafl hayvan a¤›llar›
• Su depolar›
• ‹fl yeri depolar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

Mimarl›k ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesab›nda
Kullan›lacak 2006 Y›l› Yap› Yaklafl›k Birim Maliyetleri
Hakk›nda Tebli¤

TEBL‹⁄: Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan

T
e
b
li
¤
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II. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR 149,00

• Kuleler, ayakl› su depolar›
• Palplanj ve ankrajl› perde ve istinat duvarlar›
• Kay›khane
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B GRUBU YAPILAR 205,00
• Seralar
• Pnömatik ve fliflirme yap›lar
• Hangar yap›lar›
• Tek katl› ofisler, dükkan ve basit atölyeler
• Semt sahalar› (Müfltemilat›)
• Tar›m ve endüstri yap›lar› (Tek katl› prefabrike binalar, tesisat a¤›rl›kl› a¤›llar, fidan yetifltirme ve 

bekletme tesisleri)
• Yat bak›m ve onar›m atölyeleri, çekek yerleri
• Jeoloji, botanik ve tema parklar›
• Mezbahalar
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

III. SINIF YAPILAR
A  GRUBU YAPILAR 334,00

• Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel e¤itim okullar›n›n veya iflletme ve tesislerin spor salonlar›,
jimnastik salonlar›, semt salonlar›)

• Katl› garajlar
• Hobi ve oyun salonlar›
• Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dahil-asansörsüz, kalorifersiz)
• Al›flverifl merkezleri (semt pazarlar›, küçük ve büyük hal binalar›, marketler. v.b)
• Bas›mevleri, matbaalar
• So¤uk hava depolar›
• Konutlar (dört kata kadar-dört kat dahil- asansörsüz, kalorifersiz)
• Benzin istasyonlar›
• Kampingler
• Küçük sanayi tesisleri (Donan›ml› atölyeler, ticarethane, dükkan, imalathane, dökümhane)
• Semt postaneleri
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar
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B GRUBU YAPILAR 381,00
• Krefl-Gündüz bak›mevleri
• Otel ve moteller (1 ve 2 y›ld›zl› oteller, 2. s›n›f moteller)
• Entegre tar›m ve endüstri yap›lar›
• ‹dari binalar (ilçe tipi hükümet konaklar›, vergi daireleri)
• Gençlik Merkezleri
• Belediyeler ve çeflitli amaçl› kamu binalar›
• Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
• Temel e¤itim okullar›
• Küçük kitapl›k ve benzeri kültür tesisleri
• Jandarma ve emniyet  karakol binalar›
• Sa¤l›k tesisleri (sa¤l›k ocaklar›, kamu sa¤l›k dispanserleri, sa¤l›k evleri, sa¤l›k merkezleri)
• Ticari bürolar (Kaloriferli ve asansörsüz veya kalorifersiz ve asansörlü)
•  Halk evleri
• Pansiyonlar
• 150 kifliye kadar cezaevleri
• Fuarlar
• Sergi salonlar›
• Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)
• Marinalar
• Gece kulübü, diskotekler
• ‹tfaiye kurtarma istasyonlar›
• Misafirhaneler
• Büyük çiftlik yap›lar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar

IV. SINIF YAPILAR
A  GRUBU YAPILAR 430,00

• Özelli¤i olan büyük okul yap›lar› (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan e¤itim yap›lar›)
• Poliklinikler ve benzeri sa¤l›k yap›lar› (Hastaneler hariç) 
• Liman binalar›
• ‹l tipi hükümet konaklar› (Büyük idare ve Büyükflehir belediye binalar›)
• Ticari  Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)
• 150 kifliyi geçen cezaevleri
• Kapl›calar, flifa evleri v.b termal tesisleri
• Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
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• ‹badethaneler (Dini yap›lar 1000 kifliye kadar)
• Sanayi tesisleri ve fabrikalar (Fen ve sanat yönünden nitelikli)
• Aqua parklar
• Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzlar›, spor salonlar› ve stadlar)
• Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, da¤ evleri, kaymakam evi)
• Yafll›lar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvalar›, yetifltirme yurtlar›
• Büyük al›flverifl merkezleri
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B GRUBU YAPILAR 475,00
• ‹fl Merkezleri
• Araflt›rma binalar› ve laboratuarlar
• Metro istasyonlar›
• Stadyum, spor salonlar› ve yüzme havuzlar›
• Büyük postaneler (merkez postaneleri)
• Otobüs terminalleri
• Sat›fl ve sergi binalar› (showroomlar)
• E¤lence amaçl› yap›lar (çok amaçl› toplant›, e¤lence ve dü¤ün salonlar›)
• Banka binalar›
• Otel ve moteller (3 ve 4 y›ld›zl› oteller ile 1. s›n›f moteller)
• Normal radyo ve televizyon binalar›
• Özelli¤i olan genel s›¤›naklar
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar

C GRUBU YAPILAR 571,00
• Hastaneler (150 yata¤a kadar)
• Büyük kütüphaneler ve kültür yap›lar›
• Bakanl›k binalar›
• Yüksek ö¤renim yurtlar›
• Arfliv  binalar›
• Büyük Adliye Saraylar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar

V. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR 708,00

• Radyo-Tv ‹stasyonlar›
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• Özelli¤i olan askeri yap›lar ve orduevi
• Büyükelçilik yap›lar›, vali konaklar› ve 600 m_ üzerindeki özel konutlar
• Borsa binalar›
• Üniversite kampüsleri
• Al›flverifl kompleksleri (‹çerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan) 
•ve bu gruptakilere benzer yap›lar.

B GRUBU YAPILAR 858,00
• Kongre merkezleri
• Müze, sergi kütüphane kompleksleri
• Olimpik spor tesisleri-hipodromlar
• Bilimsel araflt›rma merkezleri, AR-GE binalar›
• Havaalanlar›
• ‹badethaneler  (1000 kiflinin üzerinde)
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar

C GRUBU YAPILAR 979,00
• Hastaneler  (150 yata¤›n üstündeki hastaneler ve özelli¤i olan ihtisas hastaneleri)
• Üst donan›ml› kompleks oteller ve tatil köyleri  (5 y›ld›zl›)
• Büyük radyo ve televizyon binalar›
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar

D GRUBU YAPILAR 1.169,00
• Opera, tiyatro bale yap›lar›, konser salonlar› ve kompleksleri
• Restore edilecek yap›lar ve tarihi ve eski eserler niteli¤inde olup. Y›k›larak orijinaline uygun olarak 

yap›lan yap›lar
• ve bu gruptakilere benzer yap›lar

Aç›klamalar :
1) Benzer yap›lar, ilgili gruptaki yap›lara k›yasen uygulay›c› kurum ve kurulufllarca  belirlenecektir.
2) Tebli¤in revizyonu çal›flmalar›nda s›n›f› veya grubu de¤ifltiren ve tebli¤den ç›kar›lan yap›lar için, 2006 
y›l›ndan önceki tebli¤lere göre yap› s›n›f› ve grubu belirlenerek  bafllat›lm›fl ve devam eden ifllerde, söz 
konusu tebli¤lerdeki yap› s›n›f› ve grubu de¤ifltirilmeksizin 2006 y›l› tebli¤inde karfl›l›¤› olan tutar esas 
al›nmak suretiyle hesap yap›lacakt›r.
Tebli¤ Olunur.
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GÜNDEM 
1. Yönetim Kurulu ad›na aç›l›fl, baflkanl›k divan› seçimi, sayg› duruflu
2. Konuk konuflmalar›
3. Genel Kurul komisyonlar›n›n seçimi
4. 39. Dönem Yönetim Kurulu çal›flma raporu, mali rapor ve Denetleme Kurulu raporunun görüflülmesi ve Yönetim
Kurulunun aklanmas›
5. Yeni Dönem bütçesinin görüflülmesi ve karara ba¤lanmas›
6. Oda yönetmeliklerinde yap›lacak de¤ifliklikler ve yeni yönetmelik önerilerinin  görüflülmesi ve karara ba¤lanmas›
7. Yeni flube aç›lmas›  istemlerinin görüflülmesi ve karara ba¤lanmas›
8. Yeni dönem çal›flmalar›na iliflkin öneriler ve karar taslaklar›n›n görüflülerek karara ba¤lanmas›
9. Genel Kurul bildirisinin görüflülmesi ve karara ba¤lanmas›
10. Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri ve Birlik Yönetim,  Denetleme ve
Yüksek Onur Kurulu ile Birlik Genel Kuruluna kat›lacak asil ve yedek delege adaylar›n›n belirlenmesi ve duyurulmas›
11. Seçimler

Odam›z›n 40. Ola¤an Genel Kurulu 31 Mart – 1 Nisan 2006 Cuma – Cumartesi günü saat 10.00’da Oda
Genel Merkezinde (Konur  Sokak No.4 K›z›lay – ANKARA) toplanacak, seçimler 2 Nisan 2006 Pazar günü ayn›
yerde yap›lacakt›r. Bu toplant›da ço¤unluk sa¤lanamad›¤› taktirde Genel Kurul ve seçimler ço¤unluk aran-
maks›z›n afla¤›da belirtilen gün ve yerde, belirtilen gündem ile yap›lacakt›r.
Say›n delege ve meslektafllar›m›za duyururuz.
Sayg›lar›m›zla
39. DÖNEM YÖNET‹M KURULU

GENEL KURUL : 

GÜN : 14-15 Nisan 2006 Cuma – Cumartesi
AÇILIfi : 14 Nisan 2006 Cuma,   Saat : 10.00
YER : Devlet Su ‹flleri (DS‹) Genel Müdürlü¤ü

Konferans Salonu ‹nönü Bulvar›,  
Yücetepe – ANKARA

SEÇ‹MLER : 

GÜN : 16 Nisan 2006 Pazar
SÜRE : Saat  09.00  - 17.00 aras›
YER : Mimar Kemal ‹lkö¤retim Okulu 

Yüksel  Caddesi,  K›z›lay – ANKARA

Mimarlar Odas› 40. Genel Kurulu 14-16
Nisan 2006 Günleri Aras›nda Toplan›yor
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fiube Kütüphanemize Yeni Gelen Yay›nlar
‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›

‹zmir Büyükflehir Belediyesi

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’ne göre inanç, anlat›m ve

örgütlenme özgürlükleri Güney Dinç

Mekan, toplumsal cinsiyet rolleri ve mimarl›k

Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Ö¤renci Yar›flmas› Sergileme Sistemi Tasar›m›

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

‹stanbul Topo¤rafyalar›-Zeytinburnu : Sur ve suyun izindeki

kültürlerin miras›                  Beykent Üniversitesi Yay›nevi

Yalova Subafl› Tersane Bölgesi Raporu TMMOB 

Avrupa’dan ‹stanbul’a Yeni Sanat- 1890-1930

TMMOB Mimarlar Odas›

Kayaköyü TMMOB Mimarlar Odas›

Serbest Mimarl›k Bürolar› Raporu 2005 : ‹stanbul, Ankara,

‹zmir                                            Yap› Endüstri Merkezi

Gün gün Drucker Peter Ferdinand Drucker

39. dönem II. Merkez Dan›flma Kurulu

TMMOB Mimarlar Odas›

Yalova Subafl› Tersane Bölgesi Raporu TMMOB

Ege Bölgesi Geliflim projesi çal›flmalar› 

EGEV (Ege Ekonomiyi Gelifltirme Vakf›) 2 cilt.

‹zmir stratejik plan›  2003-2012 ‹zmir Ticaret Odas›

Mimarlar Odas› Konya fiubesi 9. Dönem Çal›flma Raporu

TMMOB Mimarlar Odas› Konya fiubesi

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› III  7-8-9 Aral›k 2005

TMMOB Mimarlar Odas›

TMMOB Mimarlar Odas› Adana fiubesi VIII. Dönem genel  

kurulu çal›flma raporu (26 Ocak 2004- 4 fiubat 2006)

TMMOB Mimarlar Odas› Ordu fiubesi    6. Dönem Çal›flma 

Raporu  (29.01.2004-05.01.2006)

TMMOB Mimarlar Odas› Ankara fiubesi  38. Dönem Çal›flma

Raporu TMMOB Mimarlar Odas› Ankara fiubesi

TMMOB Mimarlar Odas› Denizli fiubesi    6. Dönem Çal›flma

Raporu (08.02.2004-04.02.2006)

TMMOB ve Mühendislik E¤itimi TMMOB

Mimarlar Odas› Diyarbak›r fiubesi           VI. Dönem Faaliyet 

Raporu 2004-2006

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

37. Dönem çal›flma raporu  Ocak 2004-fiubat 2006

2005 y›l› ‹nflaat ve Tesisat Birim Fiyatlar›

Bay›nd›rl›k ve  ‹skan Bakanl›¤›

TMMOB Mimarlar Odas› Samsun fiubesi 

8. Dönem Çal›flma Raporu

TMMOB Mimarlar Odas› Bursa fiubesi 

10.Dönem Çal›flma Raporu 2004-2005

TMMOB Mimarlar Odas› Gaziantep fiubesi

8. Dönem çal›flma raporu

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi 

39. Genel Kurulu

Serbest dolafl›m ve Avrupa Birli¤i mimarl›k meslek 

hukukunun de¤iflimi       TMMOB ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Yasal Toplum sürecinde insan, toplum, çevre, kent ve

mimarl›k TMMOB‹stanbul Büyükkent fiubesi

UIA 2005 ‹stanbul’a Do¤ru Mimarl›k ve Kent Buluflmas› II

ve III TMMOB ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Bo¤aziçi: Geliflmeler-Sorunlar-Yaklafl›mlar

TMMOB ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Mimarl›k Dergisi Dizini 1-325 Mimarlar Odas› Genel Merkezi

Mimarlar Odas› Antalya fiubesi 10. Dönem çal›flma raporu

Burdur Belediyesi fiehirleraras› Otobüs Terminali Kompleksi

Proje Yar›flma Broflürü               Burdur Belediye Baflkanl›¤›
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Y ‹ T ‹ R D ‹ K L E R ‹ M ‹ Z

M. Cengiz Ergök’ü kaybettik
24.02.2006 günü kaybetti¤imiz
de¤erli meslektafl›m›z,
M. Cengiz Ergök, 4708 sicil

numaras› ile odam›za kay›tl› idi.

Nafi Çil, fliirleriyle; sevgiyi,
aflk› ve varolmay› kavramsal
ve duygulan›m alanlar› için-
de irdeledi. ‘bu dünyada aflk da var’ kitab›nda fliirleriy-
le ilk kez buluflulacak olmas›, onun ayr› bir boyutunu da
tan›mam›za f›rsat veriyo.
“... Sanat eserleri, san›ld›¤› gibi sadece bir duygu dün-
yas› de¤ildir, bütün sanat eserleri ve özellikle fliir, bir
düflünce dünyas›n›n içinde geliflir. Farkl› sanat alanlar›,
farkl› isimlerle dile gelse de hepsi içinde bulundu¤u ça-
¤›n tinsel varl›k alan›nda tek bir a¤aç gövdesinin kökle-
rinden yeflerirler. Bir ressam, bir mimar, bir heykeltrafl,
bir flair hep ayn› kökten beslenen gövdenin varl›¤›nda
geliflen dallard›r... “
Daha önce de fliir kitab› yay›nlanm›fl olan Hüsnü Bir-
man’› tan›man›n en sa¤l›kl› ve do¤ru yolu olacak bu ki-
tap, fliire gönül verenler için de keyifle okunacak eser-
ler aras›nda yerini alm›flt›r. Roman ve hikaye üzerine
çal›flmalar› olan Birman’›n gazetelerde yay›nlanm›fl ma-
kaleleri de bulunmaktad›r.

Yeni Yay›nlar

bu dünyada aflk da var

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

Yazarlar: 
Nafi Çil - Hüsnü Birman
Yay›nevi: Eskiz Bas›m 
Hizmetleri Ltd. fiti.
Yay›n Tarihi: Ocak 2006
Dil: Türkçe 222 Sayfa

Sevgili Üyemiz,
Sizlerle daha kolay ve etkin 

iletiflim kurabilmemiz, 

• Mimarl›k gündeminden, 
• Duyurular›m›zdan,
• Etkinliklerimizden

Daha h›zl› haberdar 
olabilmeniz için;

e-posta 
adresinizi

ve

cep telefonu 
numaran›z› 

Lütfen fiubemize bildiriniz.



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 : 2006/1 Bask› Tarihi: 14/12/2006
Bask›: TÜKELMAT A.fi. (0.232) 461 96 42


