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Mimarlar Odas› 39. Dönem Ola¤anüstü Genel Kurulu Kapadokya/Nevflehir’de
Topland› I Zvi Hecker 18 Kas›m’da “Son Çal›flmalar” Konferans›n› ‹zmir’de
Gerçeklefltirdi  I Bilirkiflilik Semineri Yap›ld›  I A¤a Han Mimarl›k Ödülleri
Verildi  I 2005 Y›l› Ödentileri ve Belge Harçlar› Belirlendi... 
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Mimarlar Odası’nın, ülkenin tüm yörelerinden genel ku-
rul delegeleri ve katılımcıları, ülkemizde mimarlı¤ın uy-
garlık ve kültür zenginliklerimize yakıflır bir nitelikte ya-
pılabilmesi için gerekli kuralları belirlemek üzere, Ana-
dolu’nun tarihsel merkezlerinden Kapadokya’da toplan-
mıfltır.
Böylesi bir toplantının, böylesi bir kültür co¤rafyasında
gerçekleflti¤i bugünlerde, aynı uygarlık tarihinin ortak
de¤erlerini taflıyan Mezopotamya’daki insanlık dıflı uy-
gulamalar hepimizi derinden etkilemifltir. Özellikle son
günlerde ABD ve müttefiklerinin Felluce’ye saldırıları ile
tırmanıfla geçen "terör" herkesi isyan etme noktasına
getirmifltir. Sokaklar insan cesetleriyle doludur. Bu bir
cinnet olmalıdır.

UYGARLIK KAN A⁄LIYOR
Tarihin do¤du¤u bölgeler, teknolojinin en son ürünü si-
lahlarla bombalanıyor, yıkılıyor; Arkeolojik S‹T alanları
düzlefltirilerek helikopter pisti yapılıyor; kutsal mekân-
lar, mabetler çatıflma mevzileri olarak kullanılıyor.

Geçti¤imiz Nisan ay›nda Ankara’da gerçekleflen 39.
Ola¤an Genel Kurul’un sonucunda “Serbest Mimarl›k
Hizmetleri Uygulama ve Mesleki Denetim Yönetmeli-
¤i”nde yap›lmas› gereken de¤ifliklikler için bir çal›flma
yürütülmesi ve düzenlenecek Ola¤anüstü Genel Ku-
rul’da görüflülmesine karar verilmiflti.
Bu kapsamda 20-21 Kas›m 2004 tarihlerinde Nevfle-
hir’de gerçeklefltirilen 39. Dönem Ola¤anüstü Genel
Kurulu “Serbest Mimarl›k Hizmetleri Uygulama ve
Mesleki Denetim Yönetmeli¤i” de¤iflikliklerini oldukça
hararetli tart›flmalar›n sonucunda karara ba¤lad›. Bu
aflamadan sonra Merkez Yönetim Kurulu, yönetmeli-
¤in Resmi Gazete’de yay›mlanmas› çal›flmalar›n› yürü-
tecek.
Ayr›ca gündemde bulunan “Mesleki Bilimsel Çal›flma
Kurullar› Yönetme¤i” ile “Ö¤renci Üyelik Yönetmeli¤i”
taslaklar› konusundaki çal›flmalar›n önümüzdeki dö-
nemde de sürdürülmesi ve bir sonraki Ola¤an Genel
Kurul’da yeniden görüflülmesi karar› al›nd›. 

Mimarlar Odas› 39. Dönem
Ola¤anüstü Genel Kurulu
Nevflehir’de Gerçekleflti

Mimarlar Odas› 39. Dönem
Ola¤anüstü Genel Kurulu

KATILIMCILAR B‹LD‹RGES‹

“FELLUCE KATL‹AMINA
NEFRET‹M‹Z‹ ‹LAN

ED‹YORUZ”
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Sıfatı ne olursa olsun terör, terördür insanlık suçudur
ve herkes tarafından lanetlenmelidir. fiu veya bu terörü
hofl görmek, türlü gerekçeler uydurarak benimsemek,
ses çıkartmayarak kabullenmek terörü desteklemekten
baflka bir fley de¤ildir. 11 Eylül’de ikiz kulelere yapılan
saldırı ne kadar kınanmayı hak ediyorsa, Amerikan bir-
liklerinin aylardır Irak’ta yaptıklarını da aynı oranda, hat-
ta daha da fazla kınamamız gerekir.

SAVAfi DE⁄‹L KATL‹AM
Kaldı ki bugün ortada eflitsiz koflullarda ve hiçbir hak ve
dengenin söz konusu olmadı¤ı, tek taraflı bir saldırıya
dayalı, tüm yönleriyle insanlı¤ın yüz karası bir KATL‹AM
söz konusudur.
Dünyanın en büyük silahlı gücü, yıllardır diktatörlük bas-
kısı altında bunalmıfl, BM ambargosu nedeniyle zayıfla-
mıfl bir ülkeyi yerle bir etmek için bütün gücüyle saldır-
maktadır.
Saldırının nedeni olarak gösterilen "kitle imha silahla-
rı"nın olmadı¤ı, kamuoyunun bu konuda yanıltıldı¤ı orta-
ya çıkmıfltır; saldırılar devam etmektedir.
Irak’ın teröristleri barındırdı¤ı söylenmifl,  bununla ilgili
bir kanıt bulunamamasının yanı sıra, flimdi Irak, ABD ve
müttefiklerine karflı cihat ilan eden ‹slamcıların savafl
ve barınma alanına dönmüfltür. Bugün direnifl gösteren
Iraklılar da sivil halktan sayılmayıp terörist olarak tanım-
lanmaktadırlar.
Dünya daha güvenilir olmamıfltır. ABD’nin baflını çekti¤i
kampa karflı nefret duyguları kabaran kesimlerin terörü
tüm dünyaya yaymasının neredeyse psikolojik altyapısı
oluflturulmufltur.
Topraklarında terörün bir daha olmaması için güvenlik
arayan Amerikan halkı, kendi askerlerinin, dilini hatta
alfabesini bile bilmedikleri, kültürüne yabancı bir ülkeye
gönderilmesini onaylamıfllar, evlatlarının cenazelerini
karflılamaya bafllamıfllardır.
Bu saldırganlı¤ın kısa zamanda durması beklenmemek-
tedir. Amerikan seçmeninin deste¤ini de alabilen yöne-

timin sözcüleri Irak’ta inandırıcı olamamıflken flimdi bir
baflka komflumuzu, ‹ran’ı dillerine dolamıfllardır. ‹ran’la
ilgili nükleer silah iddialarının ve buna karflı yapılan teh-
ditkâr uyarıların dikkatli bir flekilde izlenmesi gerekmek-
tedir. Bölgemiz yeni bir çatıflmanın sorunlarını gö¤üsle-
yemeyecek kadar savafl yorgunudur.

M‹MARLAR OLARAK KINIYORUZ
Bizler, bu ülkenin mimarları olarak tüm barıflsever insan-
larımız gibi savaflın gölgesinde yaflamak istemiyoruz.
Tüm insanlı¤a ait tarihsel birikimleri taflıyan ve evrensel
miras olan Irak’taki kültür talanına ve tahribatına nefre-
timizi gösteriyoruz. Hangi görüflten, ırktan, dilden, din-
den olursa olsun insan yaflamına de¤er verilmesini;
"öteki"lefltirerek dıfllafltırdı¤ımız insanların ölümlerine
seyirci kalınmamasını istiyoruz.  
Bizler, baflta ABD olmak üzere Irak’ta asker bulunduran
ülkelerin barıflsever insanlarının kendi yönetimlerinin
bu insanlık dıflı tutumlarına karflı cesur haykırıfllarını
destekliyoruz; yüreklerimizin yüreklerinin yanında oldu-
¤unu duyuruyoruz.
‹nsan aklının yaratıcılı¤ının, sadece yeniyi üretmekle de-
¤il, binyıllardır üretileni korumak ve uygarlık, kültür, sa-
nat ve yaflam birikimlerini kollamakla da baflarılı olaca-
¤ına inanıyoruz. Yafladı¤ımız co¤rafya böyle bir ilgiyi hak
ediyor ve buna gereksinimi var. ‹nsanlık duygularımızla
ve barıflçıl özlemlerimizle derleyebilece¤imiz tepkinin
gücü, bu erdemlere sahip olmayanların en geliflmifl tek-
nolojik silahlarının bile eriflemeyece¤i bir dil olacaktır.
Davet hepimize…

20 Kas›m 2004, Nevflehir
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Mimarlar Odas›’n›n 2005 Y›l› Temmuz ay›nda ‹stanbul’da
ev sahibi olaca¤› Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA) Dünya
Mimarl›k Kongresi’ne ulusal kat›l›m›n güçlendirilmesi ve
ayn› buluflmada a¤›rl›kl› olarak ele al›nacak "Kentler ve
Mimarl›k" konusunda ülkemiz gerçeklerine ba¤l› de¤erlen-
dirmelerin yurt düzeyinde de gündeme getirilmesi için dü-
zenlenen Türkiye Kongreleri’nden üçüncüsü 22-23 Ekim
2004 günlerinde ‹zmir’de gerçeklefltirildi.

‹zmir Kongresi’ne, ‹zmir’in önceki valilerinden, Cumhur-
baflkanl›¤› Genel Sekreteri Say›n Kemal Nehrozo¤lu da
onur konu¤u olarak kat›ld› ve bir konuflma yapt›. ‹zmir, De-
nizli, Bal›kesir Valileri ve  ‹zmir Büyükflehir, Denizli, Bal›ke-
sir ve Çanakkale Belediye Baflkanlar› ile Dokuz Eylül Üni-
versitesi’nin ve ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün yö-
neticileri ve üyeleri kat›l›mc›lar aras›nda yer ald›lar.

Mimarlar Odas›’n›n ‹zmir, Denizli, Bal›kesir ve Çanakkale
fiubelerinin ev sahibi olduklar› ‹zmir Kongresi’nin temas›,
bu etkinliklerle ilgili Ulusal Eflgüdüm Komitesi ve Tematik
Dan›flma Kurulu’nca; "Tarihi Kentlerde Büyüme ve Mimar-
l›k" olarak belirlenmiflti.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’yla birlikte ‹zmir ve Denizli Vali-
likleri; ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ve Çanakkale Belediye-
sinin destekleri, VASCO Turizm ile MAV‹ KALE guruplar›n›n
da sponsorluk katk›lar›yla gerçekleflen kongrenin ilk gün
oturumlar› Atatürk Kültür Merkezi’nde, ikinci gün oturum-
lar› ise  Ahmet Pirifltina Kent Arflivi ve Müzesi’nde yap›ld›. 

Mimarlar Odas› yöneticileriyle birlikte bölge mimarlar›n›n
ve ilgi duyanlar›n oluflturduklar› yaklafl›k 550 kiflilik bulufl-

mada ‹zmir’deki tarihten gelen, cumhuriyet dönemine ait
ve ça¤dafl mimarl›k örneklerinin görülmesini içeren kent
gezisi de gerçeklefltirildi. 

UIA ve 2005 ‹stanbul Dünya Mimarl›k Kongresi hakk›nda
genel bilgilendirmenin de yap›ld›¤› ‹zmir Kongresi’nde,
gerek konuflmalar, gerekse sunumlar ve bildirilerle dile
getirilen vurgulamalar, genelde "Kentler ve Mimarl›k" ko-
nusunda, özelde ise "Tarihi Kentlerde Büyüme ve Mimar-
l›k" temas›na ba¤l› olarak, özetle flu saptamalar› günde-
me getirdi:

TAR‹H‹ KÜÇÜLTMEDEN BÜYÜYEB‹LMEK
Hemen tüm kentler gibi "tarihi kentlerin" büyümeleri de
20. yüzy›ldan 21.yüzy›la aktar›lan evrensel bir olgudur. Ye-
ni yüzy›l›n "kentler ça¤›" olaca¤›n› saptayan, 1996’daki
B.M. Habitat-II ‹stanbul Doru¤u’ndan bu yana geçen 8 y›l
içinde, çok say›da ulusal ve uluslararas› konferansta
"kentleflmenin" de¤iflik yönleri irdelendi. 

UIA 2005 ‹stanbul Dünya Mimarl›k Kongresi için belirle-
nen "kentler ve mimarl›k" temas› kapsam›nda ayn› olgu-
nun ele al›nmas›nda ise özellikle Türkiye kentlerinin ortak
karakteri olan "tarihsel kimlik" ile "ça¤dafl geliflme" ara-
s›ndaki iliflkiler ve çeliflkiler, ‹zmir’deki Türkiye Kongre-
si’nin öncelikli konusunu oluflturdu.

Ege Bölgesi’ndeki Mimarlar Odas› flubelerinin yak›ndan
gözledikleri ‹zmir, Denizli, Bal›kesir ve Çanakkale kentleri-
nin ortak görünümleri; "büyümeyle birlikte tarihsel dokula-
r›n küçülmesi" fleklinde özetlenebilir. 

M‹MARLAR ODASI UIA-2005 ‹STANBUL KONGRES‹NE DO⁄RU TÜRK‹YE KONGRELER‹

‹ZM‹R KONGRES‹ SONUÇ B‹LD‹RGES‹ 
“Tarihi Kentlerde Büyüme ve Mimarl›k”

(22-23 EK‹M 2004) K
o
n
g
re
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Bu gerçek, kentin sadece eskiden gelen mimarl›k de¤er-
lerini yitirmesi biçiminde gözlemlenmiyor. Yeni yap›laflma-
n›n da hem yasad›fl› yay›lma alanlar›nda, hem de "planl›
ve izinli" bölgelerde kentin "eskiden gelen" kimlik ve pey-
zaj de¤erlerini gözetmeyen bir "mimari" biçimlenmeyle
oluflmas› da ayn› gerçe¤in ürünü…

Bu süreçle ilgili kongredeki de¤erlendirmelerin ortak vur-
gulamalar› ise flöyledir;

Tarihi kentler büyüdükçe, "tarihselliklerinin" kan›tlar›nda
gözlenen "küçülmeyi" durdurabilmek için, sadece imar ve
planlama politikalar›ndaki "korumaya" dönük ihmallerin
giderilmesi yeterli olmayacakt›r.

Kentlerdeki yeni yap›lanma ve kentsel geliflme alanlar›n-
daki genel mimarl›k ve flehircilik hedeflerinde de o yerlefl-
menin "geleneksel de¤erler"ini, "yap›sal ölçe¤i"ni ve
"kentsel-çevresel karakter"ini "sürdüren" bir anlay›fl›n ön-
celik kazanmas› sa¤lanmal›d›r.

KENTLERDEK‹ FARKLILIKLAR ve HEDEFLER
Tarihi kentlerimizdeki, "geçmifli yok ederek geliflme" sü-
recine ba¤l› olarak, her biri için "kendi özgün durumlar›na
uygun" yeni önlem ve politikalar›n üretilmesi ise konunun
en özgün yan›n› oluflturmaktad›r.

Bu saptama ›fl›¤›nda, ‹zmir Kongresinde irdelenen kentler-
le ilgili olarak, "tarihsel kimlik ve ça¤dafl geliflme"ye yöne-
lik de¤erlendirmeler flöyle özetlenebilir; 

Denizli ve Bal›kesir
Bu kentlerimiz eski dokular›n› art›k neredeyse "tümüyle"
yitirmifl gibidirler. Kente egemen olan "yeni ve modern"
karakter ile geçmifl aras›ndaki ba¤› kurabilmek için ça¤-
dafl mimarl›¤›n esinlenebilece¤i kaynaklar da çok azd›r.

Ancak, böyle bir durum, ayn› kentler için bundan böyle "ki-
fliliksiz" bir mimarinin ve "tarihsel yaflanm›fll›klar› tümüy-
le unutan", tek düze bir flehircili¤in geçerli olabilece¤i an-
lam›na gelmeyece¤inden, ayn› kentler için izlenecek yön-
temlerin bafl›nda da yine "yöresel yaflam ve kültür de¤er-
lerini gözeten bir mimarl›k" aray›fl› gelmektedir.

Çanakkale
Çanakkale örne¤indeki gibi, eski dokusunun elde kalan
bölümlerini koruma konusunda önlemler alan kentlerimi-
zin büyüme sürecinde ise;  bu tarihi bölümler, özellikle ya-
p›lanma haklar›n›n imar rantlar›n› artt›racak biçimde yük-
sek tutuldu¤u komflu arsa ve kent bölümleri aras›nda s›-
k›fl›p kald›¤›ndan, tarihi dokunun korunmas› için temel ko-
flullar aras›nda yer alan "toplumsal bilinçlenme" olumsuz
yönde etkilenmektedir. 

Kent içinde neredeyse "yan yana" denebilecek konumda-
ki arsalara verilen, birbirlerinden çok farkl› imar olanakla-
r› nedeniyle tarihsel dokular adeta "ma¤duriyet bölgeleri"
olarak görülmektedirler.

‹zmir
"5000 yafl›nda" oldu¤unu ulusal ve uluslararas› kamuoyu-
na duyurmakla onur duyan ‹zmir ise "metropol" kimli¤i ile
çok daha farkl› özellikler tafl›maktad›r.

Son zamanlarda, kentin antik ça¤lardan bu yana "yaflan-
m›fll›¤›n›" belgeleyen ve kent içinde tarihi odak noktalar›
oluflturan arkeolojik alanlarla birlikte, yak›n geçmifle ait
yerleflme dokusunu ve yerel mimari karakterlerini bar›nd›-
ran kentsel S‹T’lerin, ayn› zamanda metropoliten geliflme-
nin de "kimlik kaynaklar›"n› oluflturmas› yönündeki çaba-
lar önemli deneyimler yaratmaktad›r.

Bu yöndeki öncelikli saptamalardan biri, özellikle "metro-
politen planlamada" tarihsel semtlerin kentsel bütünlük
içindeki etkilerini ve yaflat›lmalar›n› hedefleyen "makro"
önlemlerin al›nmas› gere¤idir. 

Çünkü, kentin geçmiflini, sadece dar-s›n›rl› koruma planla-
r›yla ele alan anlay›fl, "yaflamdan kopuk koruma alanlar›"
oluflturmakta, böylesi bir ayr›flma ise sadece tarihsel böl-
gelerin çöküntü yörelerine  dönüflmesine de¤il, yeni gelifl-
me bölgelerinin de "kente yabanc›laflm›fl" bir toplum ve
mimarl›k  alan›na dönüflmesine neden olmaktad›r. 

Bu nedenlerle, gerek kentsel hizmetler aç›s›ndan, gerek-
se ça¤dafl konfor ve di¤er çekicilikleri ile kent bütününde
"tercih edilen yerleflim alanlar›" haline gelen yeni geliflme
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bölgeleri karfl›s›nda tarihsel dokular›n giderek "metruklafl-
mamas›" için önlemler almak gerekmektedir. 

Bu yönde, bir yandan ayn› geliflme bölgelerindeki yap›lan-
ma haklar›n›n, mimari karakterlerin ve flehircilik düzenle-
melerinin "tarihsel bölgelerle kopuk olmamas›na" özen
gösterilmeli; öte yandan, kentin korunmas› istenilen eski
dokusunun, kentin en çekici, canl› ve herkesin yararlana-
bilece¤i ifllevlerle donat›lmas›na öncelik verilmelidir.

"T‹P PROJELER"
Tarihi kentlerimizin büyümelerinde, yukar›da özetlenen
"kimlik ve karakter yitirilmesi" süreçlerini destekleyen
önemli ve etkin uygulamalardan biri de Türkiye’nin hala
vazgeçemedi¤i "tip proje"lerdir.

Bu uygulamalar, bir yandan mimarl›¤› kentin ve çevrenin
niteliklerinden uzaklaflt›rd›¤› gibi, bir yandan da "tipleflmifl
mekan ve çevrelerde" yaflayanlar aç›s›ndan kendi de¤er-
lerine yabanc›laflan bir toplum yaratmaktad›r.

Sadece kimi kamu yap›lar›nda de¤il, toplu konut alanlar›n-
da, gecekondu önleme bölgelerinde, hatta "2.konut" ola-
rak tan›mlanan toplu yazl›k siteler ve konut kooperatifleri
uygulamalar›nda yayg›n olarak sürmekte olan; "tiplefltiril-
mifl ve çok say›da yinelenen mimari proje" uygulamalar›n-
dan vazgeçilmelidir.

fiEH‹RC‹L‹KTE "M‹MARLIK"
‹zmir Kongresinde, yukar›daki saptamalarla birlikte günde-
me getirilen di¤er bir olgu da Türkiye’deki "mimarl›k e¤iti-
mi" ile "flehircilik e¤itiminin" birbirinden "ayr›flt›r›lmas›"
ve bunun yine hem mimarl›k, hem de flehircilik uygulama-
lar›ndaki sonuçlar›n›n özellikle tarihi kentlerdeki yap›lan-
ma ve flehircilik kararlar›na olumsuz yans›malar›yd›.

Özellikle ça¤r›l› bildirilerin sunuldu¤u oturumlarda ve
forum/panel tart›flmalar›nda ele al›nan bu konuyla ilgili
genel saptama ve de¤erlendirmeler ise özetle flöyledir;

• Genel olarak ekonomik, sosyal ve siyasal girdi ve hedef-
leri olan "planlama" ile özelde mekansal tasar›ma iliflkin
kurgulamalar› içeren "fiziksel planlama" aras›ndaki ayr›-

m›n yap›lmad›¤› bir flehircilik e¤itimi ve mesleki yetkilen-
dirme hukuku, mimarl›k ile kent aras›ndaki tarihsel bütün-
lü¤ü gözard› etmektedir. 

• Mimarl›k adaylar›na kentsel ve çevresel yükümlülük ve
ba¤›ml›l›klar›n yeterince verilmedi¤i, flehircilik adaylar›na
da mimarinin geçmiflten gelece¤e derinliklerinin aktar›la-
mad›¤› bu "bölünmüfl e¤itimin" ve "ayr›flm›fl yetkilendir-
menin" sonucunda ise; "mimariyi kentsel sorumluluklar-
dan uzaklaflt›ran, kent planlamas›n›n da mimariye olan
ba¤›ml›l›¤›n› giderek ortadan kald›ran" bir süreç yaflan-
maktad›r.

• Türkiye’den baflka, hemen hiçbir ülkede gözlenmeyen
bu düzeydeki bir ayr›flman›n, özellikle her bir kenti binler-
ce y›ll›k tarihsel-mimari birikimler ve kaynaklar içeren ülke-
miz aç›s›ndan bir an önce sorgulanarak, "mimarl›k ile
kent aras›ndaki mesleki, sanatsal ve kültürel birlikteli¤i
gözeten" bir e¤itim ve uygulama düzenine geçilmesi ge-
rekmektedir.

"BÖLÜNMÜfi" KENTLER
‹zmir Kongresi’nin de¤erlendirmeleri aras›nda, özellikle
Denizli’nin içine itildi¤i "imar ve planlama karmafla-
s›"ndan hareketle; büyümekte olan kentlerin birbirlerine
komflu farkl› imar otoriteleri yarat›lacak flekilde "bitiflik
belediyelere" parçalanmas›n›n bir an önce durdurulmas›
gerekti¤i de önemli bir bafll›k oluflturmaktad›r.

Kentsel geliflmelerin, kentsel bütünlü¤ü gözeten ve hem
mimarl›k, hem de flehircilik uygulamalar› aç›s›ndan kentin
tümünü hedefleyen karar ve politikalar›n üretilmesini sa¤-
lamaya yönelik olarak, mutlaka "kentsel planlama ve yö-
netim birli¤i" içinde gerçekleflmesi zorunludur.

Özellikle Denizli’de doru¤a ç›kan, ancak hem Ege kentle-
rimizde, hem de di¤er tüm büyümekte olan yerleflmeleri-
mizde öncelikli sorunlar aras›nda yer alan "bölünmüfl
kentler" uygulamas›n›n sona ermesi için Hükümet ve Ya-
sama Organ›n›n daha fazla gecikmemesi, kongre kat›l›m-
c›lar›n›n ortak dile¤idir.
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Son dönem mimarl›k gündeminde s›k-
l›kla yer alan, Avrupa’n›n çeflitli kent-
lerinde ve ‹srail’de ürünler veren mi-
mar Zvi Hecker, fiubemiz ve Yap› En-
düstri Merkezi iflbirli¤i ile Yap› 2004
‹zmir Fuar› kapsam›nda ‹zmir’de bir
konferans gerçeklefltirdi.

Yap›lar›nda geometrik, d›flavurumcu ö¤elerin ilk dönem ça-
l›flmalar›ndan bugüne izlendi¤i, kendine özgü bir mimarl›k
dilini kurgulayan Zvi Hecker’in son dönem çal›flmalar›n› ak-
tard›¤› konferans› kapsam›nda; Uluslararas› Amsterdam
Havaalan› Kraliyet Askeri Polis Merkezi, Bozen Modern Sa-
nat Müzesi (‹talya), ‹lkokul ve Çocuk Park› (Viyana), Avrupa
Sanat ve Arkeoloji Müzesi (Milano), Yahudi Kültür Merkezi
(Duisburg), Palmach Tarih Müzesi (Tel Aviv) ve Yahudi ‹lko-
kulu (Berlin) yer ald›.
18 Kas›m 2004, Perflembe günü ‹smet ‹nönü Sanat Mer-
kezi’nde gerçekleflen etkinli¤imizi çok say›da meslektafl›-
m›z ve mimarl›k ö¤rencisi izledi.

Zvi Hecker’in 
son dönem

çal›flmalar›ndan 
Yahudi Kültür 

Merkezi /1996-99)
(Mülheim-Duisburg

Oberhausen,
Almanya)

Zvi Hecker’in
“Son Çal›flmalar›m”
Konferans› ‹zmir’de
Gerçekleflti
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Bilirkiflilik mekanizmas›n›n kurumsallaflmas› ve etkinli-
¤inin art›r›lmas› çal›flmalar›m›z sürüyor. fiubemizin,
2005 y›l›nda görev yapacak bilirkiflilerin belirlenmesi
öncesinde gerçeklefltirdi¤i, 27 Kas›m ve 4 Aral›k 2004
tarihlerinde olmak üzere iki gün süreli seminere 32
üyemiz kat›ld›. 

fiube hukuk dan›flman›m›z Avukat Güney Dinç, Yarg›ç
Mürsel Ermifl, Avukat Emin Özmen, Avukat Cenal San-
g› ve Milli Emlak Müdürlü¤ü’nden Ayd›n Sancarbarlas’›n
kat›l›m›yla, uygulama örnekleri eflli¤inde tespit çal›flma-
lar›, kamulaflt›rma davalar›nda de¤er saptanmas› ve ra-
por haz›rlanmas›, yasal k›s›tl›l›klar, bilirkiflilik görev ve
yükümlülükleri ba¤lam›nda meslek eti¤i vb. konular ka-
t›l›mc›lara aktar›ld›.

Seminere kat›lan üyelerimize “Bilirkiflilik Semineri’ ki-
tab› verildi. Seminer, kokteyl ile sona erdi.

Bilirkiflilik Semineri
Gerçekleflti

Yap› 2004 ‹zmir Fuar›’na
Kat›ld›k

Yap› Endüstri Merkezi’nin organizasyonuyla 18-21 Ka-
s›m tarihleri aras›nda düzenlenen fuara fiubemiz, çal›fl-
malar›m›z›n tan›t›ld›¤› bir stand ve “IX. Ulusal Mimarl›k
Sergisi” ve “Yaflas›n Kentler Uluslararas› Fikir Bulufl-
mas› Sergisi” ile kat›ld›.

IX. Ulusal Mimarl›k Sergisi kapsam›nda, bu y›l baflvuran
177 çal›flmaya ait sunum panolar› aras›ndan Büyük
Ödül (Sinan Ödülü), Mimarl›¤a Katk› Dal› Baflar› ve Jüri
Özel Ödülleri ile Yap› ve Proje dallar›nda çeflitli kategori-
lerde verilen ödüller ve ödül aday› kat›l›mlar sergilendi. 

Sektör profesyonellerinin yan› s›ra toplumun çeflitli kat-
manlar›ndan çok say›da ziyaretçinin gezdi¤i fuar süre-
since gerek sergiler gerekse stand›m›z ilgi çekti.
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9. Dönem Jürisi
•Ghada Amer  •Hanif Kara  •Rahul Mehrotra  
•Farshid Moussavi  •Modjtaba Sadria 
•Reinhard Schulze  •Elías Torres Tur  •Billie Tsien
•Jafar Tukan

Seçici Kurul
•A¤a Han  •Akram Abu Hamdan  •Charles Correa
•Abdou Filali-Ansary  •Jacques Herzog  
•Glenn Lowry  •Mohsen Mostafavi  
•Babar Khan Mumtaz  •Peter Rowe

‹skenderiye Kütüphanesi, ‹skenderiye - M›s›r
‹flveren: ‹skenderiye Kütüphanesi - M›s›r
Mimarlar›: Snøhetta - Hamza Consortium, M›s›r- Norveç
Tamamlanma: Ekim 2002

AA¤¤aa  HHaann  MMiimmaarrllııkk  ÖÖddüülllleerrii,,  11997777  yyııllıınnddaann  bbuuggüünnee  AA¤¤aa
HHaann  VVaakkff››  ttaarraaffıınnddaann  ‹‹ssllaamm  KKüüllttüürrüü''nnüünn  mmiimmaarrllııkkttaakkii
yyaannss››mmaallaarr››nn››  aannllaammaakk  vvee  ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeekk  üüzzeerree  vveerriillii--
yyoorr..  AA¤¤aa  HHaann  PPrrooggrraammıı,,  ‹‹ssllaamm  ssaannaattıınnıı  vvee  mmiimmaarrllıı¤¤ıınnıı,,
mmooddeerrnn  ggeelliiflfliimm  ssüürreecciinnee  ııflflııkk  ttuuttaann  kkeennttsseell  kkoonnuullaarrıı
zzeennggiinnlleeflflttiirrmmee,,  pprrooffeessyyoonneell  aarraaflflttıırrmmaallaarrıı  ttaann››ttmmaa  vvee
ggeelliiflflttiirrmmee  aammaaccıınnıı  ggüüddüüyyoorr..

B2 Evi, Büyükhüsun, Ayvac›k, Türkiye
Mimar: Han Tümertekin
‹flveren: Selman ve Suha Bilal
Tamamlanma: Haziran 2001

Ö
d
ü
l A¤a Han Mimarl›k Ödülleri Verildi

‹lkokul - Gando, Burkina Faso
Mimarlar: Diébédo Francis Kéré, Burkina Faso
‹flveren: Gando Köy Yönetimi
Tamamlanma: Ekim 2001
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Kumtorbas› Bar›nak Prototipleri 
Mimarlar: Nader Khalili - ‹ran, Cal-Earth Institute - ABD 
‹lk uygulama: 1992

Al-Abbas Camisi Restorasyonu, Asnaf Yak›n›, Yemen
‹flveren: Yemen Eskiça¤lar, Elyazmalar› ve Müzeler Genel 
Organizasyonu - Frans›z Yemen Çal›flmalar› Merkezi
Restorasyon: Marylène Barret, Fransa ve Abdullah al-Hadrami,
Yemen (Asistan)
Tamamlanma: May›s 1996

Kudüs Eski Kent Yeniden Canland›rma Program› (OCJRP)
Welfare Association, ‹sviçre deste¤iyle
OCJRP Teknik Bürosu, Kudüs  
1996'dan bugüne sürüyor.

Petronas Kuleleri, Kuala Lumpur, Malezya
‹flveren: Kuala Lumpur City Centre Holdings Sdn Bhd., Malaysia
Mimarlar: Cesar Pelli & Associates, ABD
Tamamlanma: Ocak 1997 - A¤ustos 1999
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“5205 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanunda De¤iflik-

lik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun 1. maddesinde belirti-

len "toplam 200 m2." ifadesinden, yap›n›n, 3030 say›-

l› Kanun Kapsam› D›fl›nda Kalan Belediyeler Tip ‹mar

Yönetmeli¤inin 13.07.2000 tarihli ve 2418 say›l› Res-

mi Gazete'de yay›mlanan Yönetmelikle de¤iflik 16/4

üncü maddesinde belirtilen Kat Alan› Kat Say›s›na

(KAKS) (Emsal) esas alan›n anlafl›lmas› gerekmekte-

dir. Tadilat ve ilave ruhsatlar›nda da ilave edilecek k›-

s›mla birlikte mevcut yap›n›n emsale konu alan›n›n top-

lam 200 m2.'yi aflmamas› gerekmektedir. Kat adedi

imar plan›nda ikiden fazla olup da yönetmelik hükmü

uyar›nca idari tasarrufla eksik katl› yap› yap›labilen ve

kat ilavesi yap›lmas› mümkün olan parsellerde yap›la-

cak yap›lar›n denetiminin, 3194 say›l› ‹mar Kanu-

nu’nun 3 üncü maddesi uyar›nca 4708 say›l› Kanun

kapsam›nda gerçeklefltirilmesi gerekmektedir.

T.C. Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›
Teknik Araflt›rma ve Uygulama
Genel Müdürlü¤ü’nün “5205 say›l›
Yap› Denetimi Hakk›nda Kanunda
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun”un uygulanmas›na dair 24
Eylül 2004 tarihli aç›klama
yaz›s›n›n ilgili bölümünü bilginize
sunuyoruz.

Y
ap

› 
D

en
et

im
i 5205 say›l› Kanunda belirtilen "bodrum kat›" ifadesi-

nin Tip ‹mar Yönetmeli¤inin 16/12 inci maddesinde

belirtildi¤i gibi, zemin kat›n alt›ndaki katlar olarak de-

¤erlendirilmesi, Yönetmeli¤in 35 inci maddesinde belir-

tilen çat› aras› kullan›m›n›n kat s›n›rlamas›na dahil edil-

memesi gerekmektedir.

Plans›z Alanlar ‹mar Yönetmeli¤i’nin 5. ve 6 nci bölüm-

leri kapsam›nda kalan, ruhsata tabi konut, tar›m ve

hayvanc›l›k amaçl› yap›lar›n an›lan yönetmelikte belirti-

len müfltemilatlar›, toplam alan›n d›fl›nda de¤erlendiril-

mek durumundad›r.

Ancak bu yap›lardan tar›m ve hayvanc›l›k amaçl› ve ifl-

letme ruhsat› al›narak kullan›lacak olanlar›n 5205 sa-

y›l› Kanunda belirlenen kriterler çerçevesinde ayr› ayr›

de¤erlendirilmesi gerekmektedir. 

Bir parselde birden fazla yap› yap›lmas› mümkün ise,

yap›lacak her yap›n›n kat adedi ve emsale konu alan›-

n›n ayr› ayr› de¤erlendilmesi gerekmektedir. Bu yap›lar-

dan bir k›sm› 5205 say›l› Kanunda söz edilen nitelikle-

ri tafl›yor, bir k›sm› tafl›m›yorsa, ruhsat›n parsele dü-

zenlenmesi esas oldu¤undan, denetimin 4708 say›l›

Kanuna göre yürütülmesi gerekmektedir.

Yap›da birden fazla ba¤›ms›z bölüm bulunmas› yap›n›n

müstakil yap› olmas›n› engellememekte olup yap›lacak

de¤erlendirmede bulunan ba¤›ms›z bölüm say›s›n›n

dikkate al›nmamas› gerekmektedir.

Yap› Denetimi Hakk›nda Kanunda De¤ifliklik Yap›lmas›

Hakk›nda Kanun'da belirtilen istisna s›n›r› dahilinde

olup da, yap› sahibi taraf›ndan yap› denetim kuruluflla-

r›na denetletilmek istenen yap›lar›n, 4708 say›l› Kanun

ve Uygulama Yönetmeli¤i kapsam›nda yap› denetim ku-

rulufllar›nca denetlenmesi mümkündür.”
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Bir ihtiyar›n iflletti¤i, renkli yünlerle çocuklara oyuncak
satt›¤› sabah dükkân›na girdi adam.
Fotokopi çektirecekti. ‹htiyar, bir de fotokopi makinesi
koymufl dükkâna. Çektirdi yani.
Paray› yanl›fl ödeyince adam, dedi ki dükkanc›:
"Yanl›fl hesap Ba¤dat'tan döner nas›lsa."
Adam paray› elinde ezdi, yere atas› geldi sanki. Cevap
verdi:
"Ba¤dat'tan dönen olmuyor art›k."
‹htiyar, "Do¤ru" dedi, buz gibi. ‹ki adam da birbirinin
yüzüne bakmad›lar. Bir saniye için içlerinden geçeni
paylafl›p sonra paran›n üzeri verilince ayr›ld›lar...
Böylece bir sabah, bir dükkânda Felluce konuflulmufl
oldu. Demek insanlar asl›nda uykular›ndan, hiç fark›n-
da bile olmasalar bir s›z›yla uyan›yordu. Maiflet moto-
ru ifllerken gürültüyle asl›nda insanlar›n kulaklar›, bil-
meden bile olsa sesleri duyuyordu. Rüyalar›m›z›n ha-
t›rlamad›¤›m›z yerlerine vurulan yaral› adamlar›n yüzle-
ri giriyordu. Bizlerin yaflad›¤› ikrars›z sükûtlar yani. De-
mek hâlâ sabah sabah gelip insan›n ense köküne bir
a¤r› gibi giriyordu. Demek asl›nda al›flm›yoruz. Irak Fi-
listinleflse de, ne Filistin'e ne Irak'a, hiçbir ölüme al›fl-
m›yor asl›nda insan›n vicdan›.

Cesetlerin köpekleri
Varakl› odalarda kararl› adamlar bombalar›ndan bah-
sediyorlar. Putin diyor ki Moskova'dan, "Hiçbir zaman
yap›lamayacak bombay› yapt›k." Japonya diyor ki,
"Uluslararas› çat›flmalarda taraf olabilmek için, asker-
lerimizi kendimizin olmayan savafllara gönderebilmek
için anayasam›z› de¤ifltirmeye karar verdik."
Herkes hep birlikte Felluce'deki çocuklar› yiyor. Bush
kabinesi, yüzünü bile görmedi¤i çocuklar›n kafalar›n›

eziyor. Onlar, çocuklar› yere düflmeden önce yemeye
bafll›yor.
Köpekler ancak çocuklar yere düfltü¤ünde kemiriyor
eti. Hiç de¤ilse köpekler yedikleri çocuklar›n yüzlerine
bakabiliyor. Hiç de¤ilse Felluce'deki köpekler kar›nlar›
doyunca kenara çekiliyordur. Washington'dakilerin ise
karn› hiç doymuyor!

Yeniden! fiimdi!
Küresel muhalefet sesini kaybetti. Öyle sefil bir vazi-
yet ki bu, Fransa'dan sadece Chirac'›n sesi duyuluyor.
O da varakl› bir odadan, "Hofl olmad›” diyor BBC'ye.
Felluce'den bafllay›p dünyay› dolaflan imdat e - mail'le-
ri, "Hiç olmazsa K›z›lhaç sesimizi duysun" diyor. Yani
uygarl›¤›n üretti¤i, kurumsallaflt›rd›¤› vicdan istasyon-
lar› bile kepenklerini kapat›yor.
Biz, flimdi, "savafla en yak›n" ülkenin insanlar› olarak
yeniden bir fleyler yapmal›y›z.
Zann›mca yeniden ve bir kez daha "Biz bu iflte yokuz!"
demenin zaman› geldi. Sokaktaki insanlar›n öfkesi, ye-
niden ba¤›racak kadar birikti bana sorarsan›z. Daha
aç›k söyleyeyim; Yeni bir mitingin zaman›d›r!
Çünkü bütün bu olanlar›n hesab›n› sadece Bush kabi-
nesi vermeyecek. ‹nsanl›k ad›na, bir gün, bütün bu
olanlar›n bedelini biz de ödeyece¤iz. Bizden de hesap
sorulacak.
Ba¤dat'tan dönen olmuyor art›k. Sabahlar› insanlar,
hiç bilmeseler bile, Felluce'yi ak›llar›na getiriyorlar. Hiç
bilmeseler bile say›lar› altm›fla yak›n olan ölü kamyon-
cular için o kamyonlar› oraya daha çok para kazanmak
için gönderen iflverenlere öfkeleniyorlar.
Bütün dünya susuyor flimdi. Paris'i, Londra'y› bekle-
mek gerekmiyor. Vicdani hareketin fitili Anadolu'dan
yak›labilir. Yeniden! Ankara'dan!

Bar›fl için yeniden: Zaman›d›r!

Ece TEMELKURAN
19 Kas›m 2004 - Milliyet Gazetesi

Ba
s›

nd
an
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Fethiye Temsilcili¤i
50. Y›l Etkinliklerini
Gerçeklefltirdi

Mimarlar Odas›’n›n kuruluflu-
nun 50. y›l›nda, Mimarlar
Odas› Fethiye Temsilcili¤i’nin
organizasyonunda, 9. Ulusal
Mimarl›k Sergisi, yap› dal›nda
ödül alan Fethiye Belediyesi
Kültür Merkezi’nde 27 Kas›m
- 4 Aral›k 2004 tarihlerinde
aç›k kald›. 

Ayr›ca, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi’nin mimar› Ke-
nan GÜVENÇ de bir söylefli gerçeklefltirdi. Söyleflide
gerek sergiyi dolaflan konuklarla gerekse kültür merke-
zinin yöneticileriyle yap›ya ait de¤erlendirmelerde bu-
lunuldu. Toplumun çeflili kesimlerinden ziyaretçiler, ye-
rel yöneticiler, sivil toplum kurulufllar›n›n yetkilileri Fet-
hiye’de böylesi etkinliklerin sürekli olmas› dile¤inde bu-
lundular.

Mimarlar Odas› Marma-
ris Temsilcili¤i, 4 Ekim
Dünya Mimarl›k Günü
ve Mimarlar Odas›’n›n
kuruluflunun 50. y›ldö-
nümünü Marmaris Ka-
lesi’nde düzenlenen ge-
nifl kat›l›ml› bir kokteyl
ile kutlad›.  
Ayr›ca, 3-7 Kas›m tarihlerinde ilçede düzenlenen May-
tid Yap› Dekorasyon ve Mermer Fuar› kapsam›nda; tem-
silcili¤imiz organizasyonu ile düzenlenen “9. Ulusal Mi-
marl›k Sergisi”, Behruz Çinici’nin “Kent ve ‹nsan” te-
mal› söyleflisi ve Milli E¤itim Müdürlü¤ü iflbirli¤i ile ger-
çekleflen ilçenin ilkö¤retim okullar›ndaki ö¤rencilerin
kat›ld›¤› “Hayalinizdeki Evi Siz Çizin” resim yar›flmas›-
n›n sergisi de yer ald›.

Didim Temsilcili¤i TOK‹’ye
Dava Açt›
Mimarlar Odas› Didim Temsilcili¤i Maliye Hazinesi ad›-
na kay›tl› arazilerin Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›’na
devrinin iptali için dava açt›. Yürürlükteki geçerli imar
plan›na göre, Toplu Konut ‹daresi’ne tapular› devredi-
len üç tafl›nmazda da, toplu konut üretilmesinin ola-
naks›z oldu¤u, her üç parselinde turizm alan› kapsa-
m›nda bulundu¤u, planlama ilkeleri ve çevre düzeni
plan›n›n ba¤lay›c›l›¤› aç›s›ndan toplu konut yap›lamaya-
ca¤› gerekçesiyle dava aç›ld›.

Bilirkiflilik 
Semineri
Yay›na Haz›rlayan: 
Arif Alptürk

208 s., 16.5x25 cm.
‹zmir, 2004

fiube Yay›nlar›m›z

Marmaris Temsilcili¤i
50. Y›l Etkinlikleri
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Marmaris’te toplanan fiubemize ba¤l› birimler iki gün
boyunca Oda gündemindeki; “Ola¤anüstü Genel Kurul”
haz›rl›klar›, mali konular, “UIA 2005 ‹stanbul Kongresi”
haz›rl›k çal›flmalar›, k›y› alanlar› yönetimi konular›n› gö-
rüfltüler. Marmar›s Maytid Yap› Dekorasyon ve Mermer
Fuar› ile eflzamanl› gerçekleflen toplant›n›n kat›l›mc›la-
r›, fuar bünyesinde aç›lan “IX. Ulusal Mimarl›k Sergi-
si”ni izleme ve 7 Kas›m pazar günü gerçekleflen Beh-
ruz Çinici’nin “Kent ve ‹nsan” söyleflisine de kat›lma f›r-
sat›n› buldular.

Yer: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

YEN‹ 
YIL 

KOKTEYL‹

29 ARALIK 2004
Çarflamba

18.00

fiube Birimleri 
Bölge Toplant›s› 
6-7 Kas›m’da 
Marmaris’te 
Gerçekleflti
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Yar›flma, Kamu ‹hale Kanunu; Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›-
¤›, Mühendislik Kentsel Tasar›m Projeleri, fiehir ve Böl-
ge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar›flmas› Yönet-
meli¤i uyar›nca serbest, ulusal ve tek aflamal› olarak
düzenlenmifltir.

Yar›flman›n Konusu:
Yar›flman›n konusu Konyaalt› Belediyesi s›n›rlar› içeri-
sinde, bat›da Sealife Otel, do¤uda Petrol Ofisi Dolum
Tesisleri eski alan›, kuzeyde konut alanlar›, güneyde sa-
hil yolu ve Konyaalt› Plaj› ile tan›ml› 67.500 m2. alan›n
projelendirilmesidir.

Yar›flmaya Kat›lma Koflullar›:
Yar›flmaya kat›lacak yar›flmac›lar›n afla¤›daki hususlar›
yerine getirmesi flartt›r. Ekip olarak kat›lanlar›n her biri-
nin, bu maddenin (f) bendi d›fl›nda, di¤er koflullar›n ta-
mam›na uymalar› zorunludur. Ekip olarak kat›lanlar›n,
idareyle iliflkilerin yürütülmesiyle s›n›rl› olmak üzere,
ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir.

Yar›flmaya ekip olarak kat›lan ortaklar›n her biri idareye
karfl› müflterek ve müteselsilen sorumludurlar.
Yar›flmaya kat›lacaklarda aranacak koflullar;

• Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤inin, (Mimarlar
Odas›, fiehir Planc›lar› Odas›, Peyzaj Mimarlar› Odas›)

üyesi olmak ve meslekten men cezal›s› durumunda ol-
mamak.
Yar›flmac› ekibin içerisinde en az 1 mimar, 1 flehir plan-
c›s› ve 1 peyzaj mimar›n›n yar›flmac› ve/veya dan›flman
olarak bulundurulmas›,
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar
aras›nda olmamak,
• Jüri üyeleri (dan›flman, asli, yedek) ve raportörlerle
bunlar›n 1. dereceden akrabalar›, ortaklar›, yard›mc›lar›
ve çal›flanlar› aras›nda olmamak,
• Jüri çal›flmalar›n›n herhangi bir bölümüne kat›lma-
mak,
• Yar›flma flartnamesinde öngörülen özel koflullara uy-
mak,
• fiartname al›p isim ve adreslerini yar›flma raportörlü-
¤üne kaydettirmek (Ekip olarak kat›lanlardan bir kiflinin
bu flart› yerine getirmesi yeterlidir),
• Yar›flmay› açan idarede, yar›flma ile ilgili her türlü ifl-
lemleri haz›rlamak, yürütmek, sonuçland›rmak ve onay-
lamakla görevli olmamak,
• Yar›flmay› açan idare ad›na hareket eden dan›flman-
lar ile bunlar›n çal›flanlar› aras›nda olmamak.
Bu flartlara uymayanlar yar›flmaya kat›lm›fl olsalar da ta-
sar›mlar› yar›flmaya kat›lmam›fl say›l›r ve isimleri yar›fl-
maya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi ol-
duklar› meslek odalar›na bildirilir.

Y
ar

›fl
m

a

KONYAALTI BELED‹YES‹

Kent Meydan› Kentsel Tasar›m Fikir Proje Yar›flmas›
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Dan›flman Jüri Üyeleri:
Muhittin BÖCEK, Konyaalt› Belediye Baflkan›

Yüksel B‹NGÖL, Prof. Dr., Akdeniz Ün. Güzel Sanatlar Fak. Dek.

Osman AYDIN, Mimarlar Odas› Antalya fiube Baflkan›

Rasim AVCI, fiehir Planc›lar› Odas› Antalya fiube Baflkan›

Zeynep GÜNEfi, Peyzaj Mimarlar› Odas› Antalya fiube Baflkan›

As›l Jüri Üyeleri:
Bilal ATEfi, Mimar, Jüri Baflkan› - ‹smail TURHAN Mimar

Recep SÖNMEZ, Mimar - Nimet SIRCAN, fiehir Planc›s›

Selçuk SAYAN, Peyzaj Mimar›

Yedek Jüri Üyeleri:
Emine fiAKLAR, Mimar

Orhan ERMERGEN, fiehir Planc›s›

Derya ORTAÇEfiME, Peyzaj Mimar›

Raportörler:
Revza PELEN, Mimar

Y.Alper GÖKÇAY, fiehir Planc›s›

Raportör Yard›mc›lar›:
Arife O⁄UZ, Peyzaj Mimar›

J
ür

i

Teslim Tarihi:
Projeler 31/01/2005 günü mesai bitimine kadar (17.00) Konyaalt› Belediyesi ‹mar ‹flleri Mü-
dürlü¤ü'ne elden teslim edilecektir.

‹letiflim: Konyaalt› Belediye Baflkanl›¤›, Liman Mah. 42 Sokak No: 2 ANTALYA  
Tel (0 .242)  259 09 26 (dahili 121) Faks: (0.242) 259 34 10   e-posta: yarisma@konyaalti.bel.tr

Ödüller
Birinci gelen yar›flmac›ya: 10,000,000,000.-  TL. 10,000.-  YTL.
‹kinci gelen yar›flmac›ya :  5,000,000,000.-  TL. 5,000.-  YTL.
Üçüncü gelen yar›flmac›ya:  3,000,000,000.-  TL. 3,000.-  YTL.

Ayr›ca 3 adet mansiyon ödülü verilecek olup; Mansiyon alan yar›flmac›lar›n her birine  1,000,000,000.- TL. 
(1,000.- YTL) ödül verilecektir.

• fiartname ve Ekleri Konyaalt› Belediyesi ‹mar ‹flleri Müdürlü¤ü'nde ücretsiz olarak görülebilir.
• fiartname bedeli 50,000,000.- (Ellimilyon) TL'd›r. Yar›flmaya kat›lacaklar›n flartname almala-
r› zorunludur.
• Yer görme zorunlulu¤u vard›r. Ayr›ca yer görmek için Antalya d›fl›ndan gelecek yar›flmac›lar›n
her birine 50,000,000.- TL. - (50,- YTL) bedel ödenecektir.
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YARIfiMANIN KONUSU VE AMACI 
Trabzon Belediyesi’nce; Trabzon ili, Kalk›nma mahalle-
si, 99 pafta, 885 ada, 55 no’lu parseldeki alan›n
düzenlenmesi için, "Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›,
Mühendislik, Kentsel Tasar›m Projeleri, fiehir ve Bölge
Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar›flmalar›
Yönetmeli¤i" esaslar› do¤rultusunda serbest, bölgesel
ve tek kademeli olarak Fikir Projesi Yar›flmas› düzen-
lenmifltir. 

YARIfiMAYA KATILMA ESASLARI 
Yar›flmaya bireysel veya ekip temsilcisi müellifin
Trabzon fiubesine kay›tl› olmas› kofluluyla, tüm
TMMOB'ne kay›tl› Mimarlar, Peyzaj Mimarlar› ve fiehir
Planc›lar› kat›labilirler.

Yar›flma ‹lan› 08.11.2004 
Kay›tlar›n Bafllamas› 08.11.2004 
Sorular için son gün 30.11.2004 
Sorular›n cevaplanmas› 08.12.2004 
Teslim tarihi 28.01.2005 
Jüri de¤erlendirmesi 07.02.2005 

KALKINMA MAHALLES‹ PARKI
BÖLGESEL F‹K‹R PROJES‹
YARIfiMASI

Ödül: 12.000.000.000 TL. / 12.000 YTL. 
Ödül: 8.000.000.000 TL. / 8.000 YTL. 
Ödül: 6.000.000.000 TL. / 6.000 YTL. 
Mansiyon: 3.000.000.000 TL. / 3.000 YTL. 
Mansiyon: 3.000.000.000 TL. / 3.000 YTL. 
Mansiyon: 3.000.000.000 TL. / 3.000 YTL. 

TRABZON BELED‹YES‹ YARIfiMA JÜR‹S‹ 
Dan›flman jüri üyeleri
Hüseyin YAVUZDEM‹R Trabzon Valisi

M. Volkan CANAL‹O⁄LU Trabzon Belediye Baflkan›

Ayfle KABADAYI Mimar  

As›l jüri üyeleri
Sonay ÇEV‹K Prof.Dr. KTÜ Mimarl›k Bölüm Baflkan› 

Ali ÖZB‹LEN Prof.Dr. KTÜ Peyzaj Mimarl›¤› Bölüm Baflkan›

Saliha AYDEM‹R Prof.Dr. KTÜ fiehir ve Bölge Pln. Bl. Bflk.

Ayhan USTA Doç. Dr. KTÜ Mimarl›k Bölümü Ö¤retim Üyesi 

Cengiz ACAR Doç. Dr. KTÜ Peyzaj Mim.Böl. Ö¤retim Üyesi

Necdet K›rhan YAZICI Serbest Y. Mühendis Mimar

‹lhan SA⁄LAM Serbest Mimar Trabzon fiubesi

Yedek jüri üyeleri 
Sezgin YÜKSEL fiehir Planc›s›

Arzu KALIN Dr. KTÜ Peyzaj Mim. Böl. Ö¤retim Üyesi 

Cengiz TAVfiAN Dr, KTÜ Mimarl›k Bölümü Ö¤retim Gör. 

Raportörler 
fiencan H. SA⁄LAM Y. Mimar

Yasemin AKTÜRK Peyzaj Mimar›

YARIfiMA TAKV‹M‹ ÖDÜLLER (net)
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Yarıflma, gelece¤in mimarlarına, co¤rafi konum-
ları, topografyaları, bitki örtüleri, iklimlerinin ya-
nısıra, sosyal ve siyasal koflulları da sıradıflı olan
yerlerde, kendi seçimleri olan ifllevler için mekan-
lar tasarlayarak, zorlu koflullar karflısındaki yara-
tıcı güçlerini ortaya koyma olana¤ı sa¤lamay›
amaçlamaktad›r.

Sonuçların Açıklanması ve Sergi:
Yarıflmanın sonuçları açık olarak ilan edilecek ve müm-
kün oldu¤unca yaygın olarak duyurulacaktır. 

Jüri de¤erlendirmesine sunulan bütün projeler ve jüri ra-
poru ‹stanbul'da 3-17 Temmuz 2005 tarihleri arasında
sergilenecektir. 

Jüri:
Yarıflmaya katılan projeler, UIA'nın befl bölgesinden ge-
len üyeler ile UNESCO ve UIA temsilcilerinden oluflan
uluslararası bir jüri tarafından de¤erlendirilecektir. 

• Prof Karl Ganser (Almanya)

• Nazlı Gönensay (‹stanbul/New York)

• Bonnie Maples (Kanada)

• Chong Chia Goh (Singapur)

• Omar Mohammed Kamal Rabie (Mısır)

• Wolf Tochtermann (UIA temsilcisi)

• Brigitte Colin (UNESCO temsilcisi)

• Can Elmas (‹stanbul)
(1993 yarıflmasında UNESCO Büyük Ödülü sahibi)

• fievki Pekin (‹stanbul) 

• Nevzat Sayın (‹stanbul)

Ödüller:
Yarıflmanın 7.000 ABD Doları de¤erindeki büyük ödülü
UNESCO tarafından verilmektedir. 

Büyük ödül dıflında, UIA Üye Kesimleri, sponsorlar ve ki-
fliler tarafından konan çeflitli ödüller da¤ıtılacaktır.

Projelerin Teslimi:
• Projelerin 13 Haziran 2005 tarihinde saat 19.00’a
(yerel saat) kadar yollanm›fl olmas› veya elden teslim
edilmesi gerekmektedir.

‹letiflim ve Detayl› Bilgi için:

Mimarlar Odas› Genel Merkezi

Konur Sokak No: 4/2  06650 Ankara 
Tel: (312) 417 37 27
Faks: (312) 418 03 61
e-posta: info@mimarlarodasi.org.tr

www.uia2005istanbul.org

Afl›r› ve Ola¤anüstü
Koflullarda Mekan
Yaratmak

UIA 2005 ‹STANBUL
ULUSLARARASI M‹MARLAR B‹RL‹⁄‹ (UIA) XXII. DÜNYA M‹MARLIK KONGRES‹ Ö⁄RENC‹ YARIfiMASI

"AfiIRI"
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Ayd›n Do¤an Vakf› taraf›ndan düzenlenen
Ayd›n Do¤an Ödülü’nün bu y›lki konusu,
‘Kent Mimarisi, Kent Dokusu’ olarak belir-
lendi. 

Ödül konusunun ‘Kent Mimarisi, Kent Dokusu’ olarak
belirlenmesinin nedeni, "Türkiye’de çok say›da baflar›l›
yap› olmas›na ra¤men genelde doku sorununun ihmal
edildi¤ini görüp kent dokusunu kurma, koruma ve gelifl-
tirme bilincinin yurt düzeyinde oluflmas›n› sa¤lamak"
olarak aç›kland›. 
Ödül, Ayd›n Do¤an Vakf›’nca, yap›lar ve kentler aras›n-
daki sa¤l›kl›, sürdürülebilir, ortam› kullanan ve tasarla-
yanlar›n beraberce kararlar gelifltirdi¤i, teknik ve estetik
de¤erleri tart›flan ve gelifltiren uygulanm›fl veya geliflti-
rilmifl bireysel ya da ortak bir çal›flmaya veya projeye ve-
rilecek. 
Önerilecek projelerin, günümüzün çevrelerini tasarlar-
ken oluflturulan kent geliflimlerine ve dönüflümlerine iyi
örnek olan, yeni kentsel doku örneklerini sa¤l›kl›laflt›r›-
l›p gelifltirilmifl tarihi kent dokular›n› gündeme getiren,
kentsel ölçekli tasar›m, uygulama ve çal›flmalar› içer-
mesi beklenmekte. Kiflilerin, gruplar›n, yerel yönetimle-
rin ve sivil toplum örgütlerinin bu konulardaki çal›flma-
lar›n› sunmas› öngörülüyor. 
Yeni yap›lm›fl tek binalar, tek yap› restorasyonlar› ve
yaln›zca iç düzenleri de¤ifltirilen dizi yap›lar ile (ölçe¤i
itibariyle kent parças› niteli¤inde olmas›na ra¤men, gi-
rifl ve ç›k›fllar›n s›n›rlanmas› yoluyla kamusal alan ol-
maktan ç›km›fl) yerleflkeler ödül kapsam›nda de¤erlen-
dirilmeyecek. 

Yar›flmaya kat›lacak eserlerin son 10 y›l içinde uygulan-
m›fl veya gerçeklefltirilmifl olmas› gerekmekte.
Kat›l›mc›lar, yar›flma flartnamesini "Ayd›n Do¤an Vakf›
Do¤an TV Center 34204 Ba¤c›lar-‹stanbul" adresinden
edinebilecekler. 

Jüri 
Burhan Do¤ançay, Oktay Ekinci, Do¤an Hasol, 
Do¤an H›zlan, Faruk Malhan, Süha Özkan, 
Haluk Pamir, Metin Sözen, Murat Tabanl›o¤lu, 
‹stemihan Talay, ‹lhan Tekeli
Jüri taraf›ndan sergilenmeye de¤er bulunan çal›flmalar,

Ayd›n Do¤an Vakf›’nca filme al›narak, Temmuz 2005 ta-

rihinde ‹stanbul’da gerçekleflecek olan Uluslararas› Mi-

marlar Birli¤i (UIA) Dünya Mimarl›k Kongresi’nde kat›-

l›mc›lar›n izlemesine sunulacak.

Baflvurular, 1 Mart 2005'e Kadar
Yar›flmaya baflvurular ayn› adrese 1 Mart 2005
Sal› günü saat 17.00’ye kadar yap›labilecek
olup, ödül 15 Nisan 2005 Cuma günü sahibini
bulacak.
Baflvurular›n, yap›t sahipleri ve kurumlar› ta-
raf›ndan yap›labilece¤i yar›flman›n ödülünü
kazanan kifliye 50 milyar lira ile "ödül belgesi"
verilecek. 

Kent Mimarisi/Kent Dokusu ÖdülüÖ
d
ü
l
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‹zmir Valili¤i, ‹zmir Bü-
yükflehir Belediyesi ve
‹zmir Ticaret Odası'nın
iflbirli¤i ile kazı ve res-
torasyon çalıflmaları
sürdürülen Smyrna
Agorası'ndaki Batı
Stoa Faustina Kapısı,
törenle açıldı.

M.S. 178 yılında depremde yıkılan Smyrna kentinin
tekrar yapılması için, infla masraflarını karflıladı¤› bili-
nen Roma ‹mparatoru Marcus-Aurelius'un ikinci efli
Faustina ad›na Smyrnalıların, Batı Stoa Faustina Ka-
pısı'nın iki bölümden oluflan sütunlarının birinin üze-
rine Faustina'nın gözyaflı döken bir büstünü, di¤erine
de Marcus -Aurelius'un portresini iflledi¤i biliniyor.

Bodrum kat› ile birlikte üç katl› olan ve içerisinde üç
galeri bulunan Batı Stoa'da gerçeklefltirilen kazılar
sırasında seramik, sikke ve bronz el aletlerinin de
yer ald›¤› önemli buluntulara ulafl›ld›¤› belirtiliyor.

Bilindi¤i gibi ‹zmir Büyükflehir Belediyesi'nce hazırla-
nan bir proje kapsamında Agora ve çevresi düzenle-
nerek tarihi mekan›n kent ile bütünlefltirilip kentli ile
buluflmas› ve bölgenin turizm-ticaret a¤ırlıkl› bir kent-
sel mekan olarak geliflmesi düflünülüyor.

Smyrna Agoras› 
Bat› Stoa Faustina

Kap›s› Aç›ld›
Ülkemizde mimarl›kla ilgili olarak ya-
p›lm›fl olan ba¤›ms›z ya da akademik
özgün araflt›rma/tez çal›flmalar›n›n,

kamuoyuna yayg›n tan›t›m›n›n yap›lmas› amaçlan-
maktad›r.
Bu do¤rultuda yap›lacak seçkiye, üretim tarihine ilifl-
kin bir k›s›tlama olmaks›z›n, çal›flmalar› ile kat›lmak
isteyen eser sahibi tüm araflt›rmac› mimarlar›n, ça-
l›flmalar›n›n bir kopyas›n› ve özetlerini; 

20 fiubat 2005 tarihine kadar, 
Mimarl›k Vakf›’n›n ‹stiklal Caddesi, 
Büyükparmakkap› Sokak, No: 1/3 

Beyo¤lu – ‹stanbul 
adresindeki merkezine, belge karfl›l›¤›nda teslim et-
meleri gerekmektedir.
20 Mart 2005 tarihinde ilk incelemesi tamamlana-
cak olan eserler, Vakf›n konulara göre oluflturdu¤u
Seçici Kurul taraf›ndan de¤erlendirilip sonuçlar› ya-
z›yla sahiplerine bildirilecektir.
Vakfa teslim edilen çal›flmalar geri verilmeyecek, te-
lif haklar› korunup Vak›f arflivinde saklanacakt›r.
Mimarl›k Vakf› taraf›ndan belirlenecek ödüller, ödül
töreni, tarihi ve yeri, 05 May›s 2005 tarihinde du-
yurulacakt›r.

Mimarl›k Vakf› Türkiye
Mimarl›k Araflt›rmalar› 
Ödüllü Seçkisi

Tel: (0.212) 245 16 66    Faks: (0.212) 249 08 32
e-posta: mimarlikvakfi@superonline.com
http://www.mimarlikvakfi.org

M‹V 
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Mimarinin ve tasar›m›n s›n›rlar›n› zorlayan yaklafl›m›yla
tan›nan dünyaca ünlü kad›n mimar Zaha Hadid, projele-
rini 30 Kas›m 2004 -15 Ocak 2005 tarihleri aras›nda
‹stanbul’da Garanti Galeri’de (GG) sergiliyor. 
Semra Öndefl koordinatörlü¤ünde gerçeklefltirilen ser-
gide, ünlü mimar›n 1999-2003 y›llar› aras›nda gerçek-
lefltirdi¤i 5 proje yer al›yor. 
Zaha Hadid taraf›ndan GG için özel olarak tasarlanan
sergide, Weil am Rhein’daki LFOne Sergi Binas›
(1999), Strasburg Tramvay Terminali (2001), Innsbruck
Kayak Merkezi (2002), Rosenthal Ça¤dafl Sanatlar
Merkezi (2003) ve yap›m› süren Wolfsburg Bilim Merke-
zi maket ve foto¤raflarla tan›t›l›yor.
Sergide yer alan iki projeksiyon ise Zaha Hadid’in tasa-
r›m ve yap›m süreçlerindeki yaklafl›m› anlat›yor. 
Zaha Hadid, sergide yer alan projelerinin yan›s›ra Vitra
‹tfaiye Merkezi, Londra’daki Millenium Kubbesi, Roma
Ça¤dafl Sanat Ulusal Merkezi, Taiwan Guggenheim Mü-
zesi, Napoli H›zl› Tren ‹stasyonu ve Leipzig’deki BMW
Merkez Fabrikas› projeleriyle de tan›n›yor. 

Zaha Hadid 
1950 y›l›nda Ba¤dat’ta do¤an
Zaha Hadid, mimarl›k e¤itimini
Londra’daki Architectural Asso-
ciation’da tamamlad›.

1979 y›l›nda kendi ofisini ku-
ran Hadid, baflta Architectural
Association olmak üzere Har-
vard, Columbia ve Illinois üni-
versitelerinde dersler verdi, dünyan›n birçok yerinde misa-
fir profesör unvan›yla görev yapt›. 
Hadid’in özgün ve güçlü estetik vizyonunu yans›tt›¤› alan-
lar aras›nda mimarl›¤›n yan› s›ra mobilya ve iç mekan ta-
sar›m›, endüstriyel tasar›m ve resim de bulunuyor.

Zaha Hadid Garanti Galeri’de (30 Kas›m 2004 -15 Ocak 2005)

Hadid’in beyaz ve mavi yakal› ayr›m›n› ortadan kald›r-
may› hedefleyerek "sinir a¤›" fleklinde tasarlad›¤› 800
metre uzunlu¤undaki BMW merkez fabrikas›n›n inflas›
y›l sonunda tamamlanacak.
2004’te mimarl›¤›n nobeli say›lan Pritzker ödülünü
alan Zaha Hadid, bu ödülü alan ilk kad›n mimar ünva-
n›na da sahip oldu. Pritzker Mimarl›k Ödülü’nü alanlar
aras›nda Frank O.Gehry, Luis Barragan, Kenzo Tange,
Aldo Rossi, Renzo Piano, Rem Koolhaas gibi mimarlar
da bulunuyor.
Zaha Hadid’in sahne tasar›m›n› üstlendi¤i Metapolis
adl› oyun, bu y›l, ‹stanbul Uluslararas› Tiyatro Festivali
kapsam›nda ülkemizdesahnelendi. 

Kaynak: http://www.ntvmsnbc.com

Zaha Hadid, HOENHEIM-NORD Tramvay Terminali,
Strasburg, Fransa 1999-2001

Garanti Galeri
‹stiklal Caddesi No:187 Beyo¤lu-‹stanbul
Tel: (0.212) 293 63 71
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Mimarl›k Müzesi'nin küra-
törlü¤ünü Derya Nüket
Özer'in yapt›¤› yeni sergi-
sinde, Türkiye’nin öncü ka-
d›nlar›n›n verdikleri müca-
delenin heyecan verici bir
örne¤i olan Cahide Tamer’in arflivinde yer alan foto¤raf-
lara ve kendisi ile yap›lan bir söylefliye yer veriliyor.

Cahide Tamer (1915-...) Türkiye’nin ilk kad›n mimar-
lar›ndan biridir. Dahas›, o dönemlerde Türkiye’de yeni
yeni gündeme gelen tarihsel yap›lar›n onar›m› konu-
sunda çal›flan ilk mimarlardand›r. Korumac›l›k mevzu-
at›n›n yeni olufltu¤u, restorasyon tekniklerinin yeni
yeni keflfedildi¤i y›llarda "restorasyon fliir yazmak gi-
bidir" diyen Cahide Tamer, Yedikule, Rumelihisar›,
Amcazade Hüseyin Pafla Yal›s› gibi pek çok önemli
onar›mlara imza atm›flt›r.

Tamer’in yapt›¤› bütün ifllere ait resmi yaz›flmalar, çi-
zimler ve foto¤raflara evindeki arflivinde ulaflmak
mümkündür. Bunlar›n bir bölümü haz›rlad›¤› kitaplarda
da yay›mlanm›flt›r.

Mimarl›k Müzesi’nde ayr›ca; Üç Belge: Padiflah Tapu-
sundan fiayeste Han›m'›n Duvar›na  ile Cumhuriyet Dö-
nemi Türk Mimarl›¤› sergileri devam etmektedir.

www.mimarlikmuzesi.org

Mimarl›k Müzesi’nde
Kubbelerde Yüksek 
Ökçeler Sergisi Aç›ld›Hürriyet Gazetesi

M‹MARLAR ODASI
50 YAfiINDA

15 Aral›k 2004
Çarflamba günü

eki veriyor

Bu özel gazete ile toplumun mimar-
l›k ile ilgili düflüncelerinin gelifltiril-
mesi, bilgilendirilmesi ve kamu-
oyunda meslek dal›na ilgi uyand›r›l-
mas› amaçlan›yor. 
Bu nedenle Mimarlar Odas› özel ga-
zetesinde bir taraftan son 50 y›l›n
toplum ve çevresel geliflme iliflkile-
ri aç›s›ndan de¤erlendirilmesi yap›-
l›rken di¤er taraftan da mimarl›¤›n
toplumla yak›n iliflkisi, yaflam içer-
sindeki yeri ve önemi vurgulanacak.
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Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤›, özürlüler›n yaflamlar›n›n
kolaylaflmas› için sosyal hizmetler gelifltirilmesi ama-
c›yla haz›rlad›¤› Özürlüler Yasa Tasar›s› Tasla¤›'n› Bafl-
bakanl›¤a gönderdi. Taslakta, apartmanlara özürlüle-
rin talebi do¤rultusunda tadilat yap›labilecek. 

Taslaktaki baz› düzenlemeler ana bafll›klar›yla flöyle: 

Rehabilitasyon: Özür türleri uyar›nca ifl ve meslek ana-
lizleri yap›larak, özürlülerin durumlar›na uygun mesleki
rehabilitasyon ve e¤itim programlar› gelifltirilecek.
Özürlülerin iflgücü konusunda ayr›mc›l›k yap›lamaya-
cak. 

Apartmanda özgürlük: Özürlülerin yaflam› için zorunlu-
luk göstermesi halinde, apartmanlarda proje tadili kat
maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapaca¤› toplant›-
da görüflülerek salt ço¤unlukla karara ba¤lanmas› ge-
rekiyor. E¤er özürlünün tadilat talebi reddedilirse, ilgi-
li mercilere baflvurulmas› halinde uygun görülürse ta-
dilat yap›lmas› zorunlu olacak. 

Kaynak:  Radikal Gazetesi, 29 Kas›m 2004 

Özürlüler ‹daresi
Baflkanl›¤›
Apartmana Özürlü
Tadilat›n›n Zorunlu 
Olmas› ‹çin Yasa 
Tasar›s› Haz›rlad›

‹letiflim:
Shin MURAMATSU 
muramatsushin@aol.com

Modern Asya Mimarl›¤› A¤›’n›n (Modern Asian Architecture
Network-mAAN) beflinci uluslararas› konferans›, UIA 2005
Kongresi öncesinde, 28-30 Haziran 2005 tarihlerinde, Mi-
marlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi ve ‹stanbul Tek-
nik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nin ev sahipli¤inde, ‹s-
tanbul’da düzenlenecek. mAAN, kendini Asya’daki modern
mimarl›¤›n, kentsel planlaman›n ve mühendislik miras›n›n
araflt›r›lmas›, korunmas› ve rehabilite edilmesine adayan
mimarl›k araflt›rmac›lar› ve uzmanlar› taraf›ndan kurulmufl
bir a¤. 
"Modern Asya Mimarl›¤›n› Yeniden Düflünmek ve Yeniden
‹nfla Etmek" temas›yla düzenlenen konferans dört oturum-
dan oluflacak.

Yönetim Kurulu: Afife Batur, Shin Muramatsu (baflkanlar), 
Günhan Dan›flman, Johannes Widodo 
Yürütme Kurulu: Günhan Dan›flman (baflkan), Y›ld›z Salman
(konferans koordinatörü), Miyuki Aoki Girardelli, Gül Cephanecilgil, 

G. Nefle Do¤usan, Paolo Girardelli, Gül Köksal

Bilgi için:
m-aan5@mimarist.org    www.mimarist.org

Johannes WIDODO 
akijw@nus.edu.sg

mAAN 2005 Uluslararas› Konferans›:
Modern Asya Mimarl›¤›n› Yeniden
Düflünmek ve Yeniden ‹nfla Etmek

Asya’da"Modern"in bir Kavram Olarak Ortaya 
Ç›k›fl› ve Yeniden Tan›mlanmas›

1. Oturum: 

2. Oturum: 

Asya’da Modern Mimarl›¤›n Rehabilitasyonu ve 
Canland›r›lmas›

Modern Asya Kentinin Tasarlanmas› ve Planlanmas› 

Geleneksel Asya Mimarl›¤›n›n Modernizasyonu

28-30 Haziran 2005 ‹STANBUL

3. Oturum: 

4. Oturum: 

Konferansa gönderilecek bildirilerin modern Asya mimarl›-
¤›na iliflkin klifle haline gelmifl görüfllerin ötesine geçerek,
yeni aç›l›mlar sa¤lamalar› bekleniyor.
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• ‹lk kay›t ödentisi: 30 YTL. / 30.000.000 TL.

• Y›ll›k üyelik ödentisi: 84 YTL. / 84.000.000 TL.

• YABANCI UYRUKLU GEÇ‹C‹ ÜYE:
‹lk kay›t ödentisi 350 YTL. / 350.000.000 TL.
Y›ll›k ödentisi 300 YTL. / 300.000.000 TL.

• SERBEST M‹MARLIK H‹ZMETLER‹ BÜRO TESC‹L
BELGES‹: 
‹lk baflvuru ücreti 80 YTL. / 80.000.000 TL.
Y›ll›k yenileme ücreti 30 YTL. / 30.000.000 TL.

• K‹ML‹K KARTI YEN‹LEME ÜCRET‹:
15 YTL. / 15.000.000 TL.

• YÜKLEN‹C‹L‹K KARNES‹ BELGES‹: 
‹lk baflvuru ücreti 120 YTL. / 120.000.000 TL.
Yenileme ücreti 60 YTL. / 60.000.000 TL.

• T‹CAR‹ AMAÇLI ÜYE TANITMA BELGES‹ ÜCRET‹:
7,5 YTL. / 7.500.000 TL.

• D‹⁄ER ÜYE TANITMA BELGELER‹ ÜCRET‹: ücretsiz

• SM/SMB MÜHÜR BEDEL‹:
40 YTL. / 40.000.000 TL.

2004 y›l› ve geçmifl y›llara ait aidat borçlar›n›n 2004
y›l› aidat› olan 78 YTL./78.000.000 TL. üzerinden
ödenmesi için son tarih 31 Ocak 2005 olarak belirlen-
mifltir. Bu tarihten sonra geçmifl y›llara ait aidat borç-
lar› 2005 y›l› aidat› olarak belirlenen;
84 YTL./84.000.000 TL. üzerinden hesap edilerek
tahsil edilecektir. 
Geçmifl y›llara ait aidat borçlar› Genel Kurul karar› ge-
re¤ince 1993 y›l›ndan itibaren (1993 y›l› dahil) tahak-
kuk ettirilerek tahsil edilecektir. 

2005 Y›l› Ödentileri ve Belge Harçlar› Belirlendi
Mimarlar Odas›’nda 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
geçerli olacak ödenti ve belge harçlar› afla¤›daki gibi
belirlenmifltir. 

Serbest Mimarl›k Hizmetleri
Büro Tescil Belgenizi 

Yenilemeyi Unutmay›n›z

[1 fiubat 2005 tarihinden sonra yap›lacak yenile-
me baflvurular›nda Büro Tescil Belgesi ilk baflvuru
ücreti tahsil edilecektir.]

2005 y›l› için; 
Serbest Mimarl›k Hizmetleri Büro Tescil Belgesi: 

olarak belirlenmifltir. 

‹lk baflvuru ücreti:     
80 YTL./80.000.000 TL.

Y›ll›k yenileme ücreti: 

30 YTL./30.000.000 TL.
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2004 ve geçmifl
y›llara ait aidat 

borçlar›n›z› 
[2004 y›l› aidat› olan]

78.000.000 TL.
üzerinden

31 Ocak 2005
tarihine kadar
ödeyebilirsiniz.

Ödemelerinizi taksitlendirerek de yapabilirsiniz.

Düzeltme ve Özür:

Kas›m 2004 Haberler Bültenimizde “Yitirdiklerimiz”
bölümünde Naz›m Ece ÖZBAfi’›n üyelik bilgileri hata-
l› bas›lm›flt›r. Yak›nlar›ndan ve meslektafllar›m›zdan
özür dileriz. Metnin do¤rusu;
[ODTÜ Mimarl›k Fakültesi - 1974 mezunu olan Na-
z›m Ece Özbafl, fiubemize 6753 sicil numaras› 
ile kay›tl› idi.] olacakt›r.

2005 y›l› 
Ajandan›z›

Almay›
Unutmay›n›z

[2004 y›l› aidat›n› ödeyen üyelerimiz
ajandalar›n› 29 Aral›k 2004’ten 
itibaren fiubemizden alabilirler.]
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