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Mimarlar Odas› 39. Ola¤an Genel Kurul’u Ankara’da Yap›ld›  I Mimar Sinan'› Ölümünün
416. Y›l›nda And›k  I 9.Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri 2004 Sonuçland›  I Malezyal›
Mimar Ken Yeang, fiubemizin Daveti ile ‹zmir'e Konuk Oldu  I 28 Mart 2004 Seçimleriyle
Göreve Gelen Belediye Baflkanlar›n› Ziyaret Ediyoruz...
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16-17-18 Nisan 2004 tarihlerinde Ankara’da gerçek-

leflen Genel Kurul’da, 38. Dönem Çal›flma Raporu,

Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporu ile yeni dönem

bütçesi görüflüldü. Merkez Yönetim Kurulu oluflum

süreci ve yeni dönem çal›flmalar›na iliflkin görüfl ve

öneriler de gündemde önemli yer tuttu.

Oda mevzuat› hakk›ndaki görüflmeler sonucunda

Mimarlar Odas› Ana Yönetmeli¤i, Sürekli Mesleki

Geliflim Merkezi, Onur Kurulu Yönetmeli¤i kabul edildi.

Serbest Mimarl›k Hizmetleri Uygulama ve Mesleki

Denetim Yönetmeli¤i’nin düzenlenecek Ola¤anüstü

Genel Kurul’da görüflülmesine karar verildi.

TMMOB 

M‹MARLAR ODASI’NIN 39. DÖNEM
MERKEZ YÖNET‹M KURULU GÖREV
BÖLÜMÜ YAPTI
Mimarlar Odas›’n›n 39. Genel Kurulu sonras› gerçekle-
flen seçimler sonucunda göreve gelen Merkez Yönetim
Kurulu, 22 Nisan 2004 günkü ilk toplant›s›nda görev bö-
lümü yapm›flt›r:

Oktay EK‹NC‹, Genel Baflkan 
H. Bülend TUNA, Genel Baflkan Yard.
Necip MUTLU, Genel Sekreter 
Erkan KARAKAYA, Genel Sayman 
Fatih SÖYLER, Üye 
Aysel ÇET‹NSOY, Üye 
‹. Can D‹R‹L, Üye 

Mimarlar Odas›
39. Ola¤an Genel
Kurul’u Ankara’da
Yap›ld›
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Temel ‹lkeler ve Yeni Yasalar 
Mimarlar Odas›, kamu yarar›na çal›flan Anayasal bir
meslek kuruluflu olarak; mimarlar›n mesleki yükümlü-
lükleriyle birlikte toplumun kent ve çevre haklar›n›; ça¤-
dafl mimarl›¤›n ve planl› kentleflmenin gereklerini; ülke-
nin kültür ve do¤a miras›n›; insanl›¤›n bar›fl ve özgürlük
özlemleriyle bütünleflen evrensel de¤erlerini korumay›
ve savunmay› temel ilke ve hedefleri aras›nda önde tut-
maktad›r.   

39. Dönem MYK da ayn› anlay›fl›n sahibi ve takipçisi
olarak, Oda geleneklerini ve birikimlerini toplum yarar›-
na meslek kuruluflu çal›flmalar›nda esin ve güç kayna-
¤› olarak de¤erlendirecektir. 

Özellikle haz›rl›klar› sürmekte olan ve yak›nda TBMM
gündemlerinde yer almas› beklenen "kamu yönetimi,
yerel yönetimler, imar, çevre, koruma, orman, kentlefl-
me vb." alanlardaki yeni yasa düzenlemelerinde; "hu-
kuk d›fl› iflgâl ve tahribatlar›" aklamaya ve rant kayna¤›
olarak kullanmaya dönük tüm giriflimlerin karfl›s›nda
aktif yer almay› sürdürecek olan Mimarlar Odas›, buna
karfl›n planl› ve yasal kentleflmeyi, ça¤dafl mimarl›¤›n
ve flehircili¤in tüm gereklerini ve tarihsel-do¤al de¤erle-
rin korunarak yaflat›lmas›n› hedefleyecek yeni düzenle-
melerin de destekçisi olacakt›r. 

Ayn› süreçte, AB uyum mevzuat› kapsam›nda da önce-
likle ulusal mimarl›r›m›zla birlikte toplumsal hak ve ç›-
karlar›m›z›n savunuculu¤undan ödün vermeyecek olan
Mimarlar Odas›, mesleki hizmetlerin serbest dolafl›m›
ve standartlar›n›n belirlenmesiyle ilgili alanlarda da yu-
kar›da özetlenen ilke ve politikalar›n› rehber alacakt›r. 

Dünya Mimarlar›n›n Ev Sahibiyiz 
Mimarlar Odas›, üyesi oldugu Uluslararas› Mimarlar Bir-
li¤i’nin (UIA) 2005 y›l› Temmuz ay›nda ‹stanbul’da yap›-
lacak Dünya Mimarl›k Kongresi’ne tüm ülke mimarlar›
ve Türkiye ad›na ev sahibi olmaya haz›rlanmaktad›r.  
120’yi aflk›n ülkeden yaklafl›k 8000-10000 kat›l›mc›yla
oluflacak bu evrensel buluflmayla ülkemizin mimarl›k,
kent ve kentleflme konular› uluslararas› deneyimlerle
birlikte yeniden irdelenirken, Türkiye’nin uygarl›k ve kül-
tür birikimleri de dünya mimarlar›n›n ilgi oda¤› haline
gelecektir. 
Mimarlar Odas›, ça¤dafl ve kimlikli geliflmenin tüm ilgi-
li kesimlerini flimdiden bu küresel forumda mimarlar›-
m›zla birlikte olmaya ça¤›rmaktad›r. 

Odam›z 50. Y›l›n› Kutluyor 
2004 y›l›, ayn› zamanda Mimarlar Odas›’n›n 50. kuru-
lufl y›l›d›r. Ayn› 50 y›l ise Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 30
y›l›nda gözlenen mimarl›¤a ve planl› kentleflmeye duyar-
l› politikalar›n giderek terk edildi¤i bir dönemi kapsa-
maktad›r. 
Böylesi bir sürece karfl› izlenen "mimari elefltirinin" de
yaratt›¤› kültür, kent ve çevre yanl›s› politikalar›yla bir-
likte "sorgulay›c› meslek kuruluflu" olarak kurumsalla-
flan Mimarlar Odas›’n›n, ülkemiz kentleflmesi ve temel
sorunlar› üzerindeki 50 y›ll›k gözlem ve birikimleri, bu
y›ldönümünde ilgili tüm kesimlerle paylafl›larak, ayn›
sorunlar›n afl›lmas›na yönelik yeni politikalara zengin
bir de¤erlendirme kayna¤› olarak sunulacakt›r. 
Kamuoyuna sayg› ile sunar›z. 

Mimarlar Odas› 
39. Dönem Merkez Yönetim Kurulu 
22 Nisan 2004

Mimarlar Odas› 39. Dönem MYK’nun Çal›flma Anlay›fl› ve
Kamuoyuyla Paylaflmak ‹stedi¤i Öncelikler:
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Bu yılki anma töreni, fiubemizin önerisiyle ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi tarafından; fiair Eflref Bulvarı
bafllangıcındaki sıkıflık yerinden, Gümrük'teki ‹fl
Bankası ile eski Merkez Bankası binaları arasındaki
alana taflınan Mimar Sinan Anıtı'nda gerçeklefltirildi.

Bas›n Aç›klamas›

Türkiye Mimarl›kla Buluflmal›d›r
Büyük Usta Mimar Sinan’› (1492 – 1588) ölümünün
416. y›l›nda an›yoruz. Dünya mimarl›k tarihine yans›yan
yap›lar›n› günümüze ve gelece¤e tafl›yan büyük ustan›n
mirasç›s› olan bizler, mimarl›¤› ülke gündemine getir-
mek, daha yaflan›l›r ve nitelikli bir çevre yaratmak, ge-
lece¤i daha kimlikli k›lmak ve uygar kentlerde yaflaya-
bilmek için öncelikle "mimarl›k"›n yeniden ve daha güç-
lü olarak kendi gündemimizde öne ç›kmas› gerekti¤ini
düflünüyoruz.

- Kamu ve özel yap›lar›n tasar›m ve uygulamas›nda ka-
liteyi yükseltmek ve ülke mimarl›¤›nda "örnek" olmala-
r›n› sa¤lamak, 

- Baflar›l› mimariyi ve yüksek kaliteyi özendirmek 

için mimarl›¤›n kente ve çevreye karfl› sorumluluklar›n›n
kentsel planlama ve her ölçekteki tasar›m süreçlerinde
do¤rudan etkin olmas›, yaflanabilir çevre standartlar›n›
art›rmak için hükümetin mimarl›k politikas› olmal›d›r.

Türkiye mimarl›kla buluflmal›d›r. 

Mimarl›k hepimizi ilgilendirir.    

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

9 Nisan 2004
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IX. Ulusal Mimarl›k Sergisi’ne kat›lan eserler 2-4 Nisan tarihleri
aras›nda Seçici Kurul’un incelemesine sunularak, 2004 ödülleri
belirlendi. Sergi, 12 Nisan Pazartesi günü Ankara Çankaya Ça¤-
dafl Sanatlar Galerisi’nde aç›ld›. Aç›l›flta gerçekleflen ödül töre-
ninde ödüller sahiplerine verildi.

Bu y›l Ulusal Sergi’ye 349 mimar ve firma, 177 eser (toplam 195
pano) ile kat›ld›. Sergiye kat›lan eserler aras›ndan, yap› ve proje
dallar›nda 28 Ödül Aday› belirlend‹. 

Bu y›lki sergiye kat›l›m›n say›ca çoklu¤u göz önüne al›narak, pa-
no say›s› s›n›rl› tutulabilecek gezici sergiler için bir seçkinin belir-
lenmesine karar verilmifl, ödül ve ödül adaylar›nn yan›s›ra 22
eser daha s›n›rl› sergiler kapsam›na al›nm›flt›r.

IX. Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri 
Seçici Kurulu

Nejat ERS‹N (Baflkan),
Zeynep AHUNBAY,
Ziya TANALI,
C. Abdi GÜZER,
Tevfik TOZKOPARAN

IX. Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri Komitesi

Aydan BALAM‹R (Baflkan), 
O¤uz BULHAZ,
Nurçin ÇEL‹K, 
Cüneyt AKBULUT,
Sekreter: Bayar Ç‹MEN

99..UULLUUSSAALL
MM‹‹MMAARRLLIIKK  
SSEERRGG‹‹SS‹‹
VVEE
ÖÖDDÜÜLLLLEERR‹‹
22000044  
SSOONNUUÇÇLLAANNDDII



M‹MARLI⁄A KATKI DALI  

Jüri Özel Ödülü
Ankara Alman-Kültür / Goethe Enstitüsü

Mimarl›k ve kentle ilgili uluslara-
ras› sergilerin; söylefli, panel,
sempozyum ve atölye çal›flmalar›-
n›n düzenlenip yay›nlar›n›n yap›l-
mas›na öncülük ederek,  mimar-
l›k kültürü ve mesle¤i için bir et-
kinlik oda¤› ve kültürler aras› bir
köprü görevinde bulunan ANKARA
ALMAN KÜLTÜR MERKEZ‹ / GOETHE ENS-
T‹TÜSÜ’ne JÜR‹ ÖZEL ÖDÜLÜ verilmesi-
ne oybirli¤i ile karar vermifltir.
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BÜYÜK ÖDÜL (Sinan Ödülü)
BEHRUZ Ç‹N‹C‹

Meslek yaflam› boyunca üretti¤i proje ve yap›larla e¤itim, meslek ve kültür ortam›n› çok
boyutlu olarak etkileyifli; tasar›m ve yaflam kalitesine yönelik de¤erlerin toplum kültürü
içinde yüceltilmesi do¤rultusunda öncü çal›flmalar›; ve mesle¤in toplumsal kabul ve
sayg›nl›k kazanmas›nda süreklilik gösteren çabalar› nedeniyle, tüm yaflam›n› mimarl›¤a
adam›fl olmakla tan›n›p, meslek ortam›nda ‘usta mimar’ olarak bilinen BEHRUZ
Ç‹N‹C‹’ye oybirli¤i ile verilmifltir.

M‹MARLI⁄A KATKI DALI Baflar› Ödülü
GÜRHAN TÜMER

E¤itimci kiflili¤inin yan›s›ra, gerek özgün araflt›rmaya dayal› yay›nlar› gerekse mimarl›¤›n
alternatif durumlar›na ve ola¤an d›fl› boyutlar›na yönelik deneme tarz›ndaki yaz›lar› ile
mimarl›k ortam›na sa¤lad›¤› çok boyutlu katk›; ve mimarl›¤›n farkl› kurumsal ortamlar›na
yönelik olarak verdi¤i gönüllü ve kesintisiz destek nedeniyle, Dokuz Eylül Üniversitesi
Mimarl›k Bölümü ö¤retim üyesi Prof. Dr. GÜRHAN TÜMER’e oybirli¤i ile;

Baflar› Ödülü

ODTÜ Mimarl›k Bölümü 
Yaz Uygulamalar› Program›: 
1958-2003
Mimarl›k e¤itiminde ‘yap› staj›’
deneyimini, lisans program›
içinde zorunlu yaz uygulamala-
r›yla kazand›rmaya yönelik öz-
gün bir uygulama oluflu; 1958
y›l›ndan beri k›rsal yerleflimler-
de yürütülen uygulamalarla kurumsallaflarak sürdürü-
lüflü, ve gelifltirilmifl yap›-mekan üretimleri ile mimar-
l›k kültürünün yerel ortamlarla buluflmas›na yönelik
katk›lar› nedeniyle ODTÜ M‹MARLIK BÖLÜMÜ YAZ UY-
GULAMALARI PROGRAMI’na oybirli¤i ile verilmifltir.



Çevreyle iliflkide üs-
tün duyarl›l›k, kullan›-
lan dilde karfl›tlar ara-
s›nda gözetilen den-
ge ve z›tl›klar›n özgün
kurgusu; iklim ve yer
referansl› bir ‘saçak
yap›’ yoluyla, malze-
me ve biçim rafineli¤i-
ne dayal› yerleflik de-
¤erleri sorgulayan, ve bu sorgulamay› esteti¤in alternatif
örgüsüne yönelik inançl› ›srar ve tutarl›kla sürdürüflü ne-
deniyle Kenan Güvenç ve Gülnur Özda¤lar Güvenç’in
FETH‹YE KÜLTÜR MERKEZ‹ yap›s›na oyçoklu¤u ile (kar-
fl› oy Nejat Ersin) verilmesine karar verilmifltir. 
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YAPI DALI ÖDÜLLER‹ 

Mersin Deniz Ticaret Odas› 

Fethiye Kültür Merkezi

TED Ankara Koleji Yumrubel Yerleflkesi – Lise

YAPI DALI Koruma-Yaflatma Baflar› Ödülü:
Dünya miras› bir si-
te ait önemli bir kül-
tür varl›¤›n›n za-
manla bozulan tafl
dokusunun dikkatle
sa¤lamlaflt›r›lmas›,
b e z e m e l e r i n i n
özenle yenilenme-
si, çevresel sorunlar›-
n›n koruyucu önlemlerle çözümlenmesi, ve iç mekan›n gezilip
alg›lanmas›na yönelik yeni ifllev düzeni ile KA-BA Eski Eser-
ler Koruma ve De¤erlendirme Mimarl›k Ltd. çal›flmas› olan
ÜRGÜP SARICA K‹L‹SE KORUMA ONARIM VE SERG‹LEME
PROJES‹’ne oy birli¤i ile verilmifltir.

YAPI DALI 

Onar›m Özel Ödülü:
Bo¤az peyzaj›n›n 18. yüzy›l-
dan günümüze ulaflan de-
¤erli bir bilefleninin, özgün
ayr›nt›lar›na sayg› gösteri-
lerek ça¤dafl yaflama uyar-
lanmas› s›ras›nda sergile-
nen baflar› nedeni ile F.
Feyza Cansever’in SADUL-
LAH PAfiA YALISI ONA-
RIM PROJES‹’ne oybirli¤i
ile verilmifltir.

Yer ald›¤› imar içinde özen-
li konumlan›fl›, çekinme-
den üzerine gidilen s›ra-
danl›k arac›l›¤›yla eriflilen
seçkinlik ve zaman ötesi
klasik kimlik; bu do¤rultu-
daki tutumun süreklili¤ini
sa¤layan, azaltarak var›l-
m›fl bütün, ölçü, ölçek ve
ayr›nt›lardaki paralel dikkat
nedeniyle Kaya Ar›ko¤-
lu’nun MERS‹N DEN‹Z T‹-
CARET ODASI yap›s›na oy-
birli¤i ile;

D›fl ve iç mekan kurgusunda gelifltirdi¤i süreklilik, ve e¤itim et-
kinli¤ini kurgusu ile destekleyen nitelikli iç mekan anlay›fl›; tek-
nolojinin evcilleflmifl kullan›m›, malzeme duyarl›l›¤›, ve özgün de-
tay gelifltirilmesine gösterilen özen nedeniyle Semra Uygur ve
Özcan Uygur’un TED ANKARA KOLEJ‹ YUMRUBEL YERLEfiKE-
S‹, L‹SE yap›s›na oybirli¤i ile;

Ürgüp Sar›ca Kilise Koruma, Onar›m ve Sergileme Projesi

Sadullah Pafla Yal›s› Onar›m Projesi
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YAPI DALI 

‘Yaflam Çevresi’ Baflar› Ödülü
Yap›lar› hafif arka plan un-
surlar› olarak kullanan, ve
d›fl mekan süreklili¤i ve kul-
lan›m›n› öne ç›karan yaklafl›-
m› ile Boran Ekinci’nin FET-
H‹YE ECE MAR‹NA çevresi-
nin, ‘Yaflam Çevresi’ katego-
risinde de¤erlendirilmesine
ve bu kategoride ödüllendiril-
mesine; malzeme, teknik ve
dil bütünlü¤ünü kurgulama ve inceltmede üst düzeyde
bir çizgi elde edifli nedeniyle oy birli¤i ile karar veril-
mifltir. 

Baflar› Ödülü:
Bilinen estetik
de¤er ve tekto-
nik unsurlar
içinde kalmas›-
na karfl›n, özel-
likle detay ve öl-
çek duyarl›l›¤›
ile, tasar›m›
benzerlerinden
farkl› k›lan du-
yarl› yaklafl›m›;
farkl› ifllev katmanlar› aras›nda uyumu sa¤layan bafla-
r›l› optimizasyonu, tekrarlara karfl›n biteviyelik tehlike-
sini ortadan kald›ran ölçülü parçalanmalar›, bütünü
kurgulamaya yönelik etkin yaklafl›m› ve ça¤dafl kimli¤i
nedeniyle Emre Arolat ve Gezin Evren’in TUNUS MAH-
D‹YYA’DA OTEL VE KONUT projesine verilmesine oy-
birli¤i ile,

Baflar› Ödülü:“
... ülkemiz mimarl›¤›nda genellikle eksikli¤i gözlenen
özgün mimarl›k dili ve ‘kendi gibi olma’ aray›fl›n›, devfli-
rilmifl kal›plarla baflar› olas›l›klar›na üstün tutarak, risk-
le yüzleflmeyi de cesaretle gö¤üsleyifli nedeniyle Erdal
Sorgucu’nun ABANT ‹ZZET BAYSAL ÜN‹VERS‹TES‹
SOSYAL AKT‹V‹TE MERKEZ‹ projesine verilmesine oy-
birli¤i ile karar verilmifltir. “

Yap›n›n ba¤lamla iliflkisinde belirliyici
olan fiziksel s›n›r kavram›n›n sorgu-
lanmas› ve mimari soyutlamaya yöne-
lik tasar›m denemesi ile Özgür Kemal
Zaimo¤lu’nun ÜTOP‹K M‹MAR‹ TA-
SARIM, OTEL B‹NASI sunufluna veril-
mesine oybirli¤i ile karar verilmifltir.

PROJE DALI ‘Fikir Sunumu’ Ödülleri:
Mimarl›k ve kültür ortam›n›n güncel durumuna yönelik
sorgulamalar› masals› bir manifesto yoluyla, ve savu-
nulan masum dünyayla örtüflen naif bir sanat dili ile
destekleyerek anlatan Gülseren Kay›n Öker’in H‹ÇB‹R-
YER PROJELER‹ sunufluna verilmesine oybirli¤i ile, 

Tunus Mahdiyya’da Otel ve Konut

Hiçbiryer Projeleri

Ütopik Mimari Tasar›m, Otel Binas›

Ece Marina - Fethiye

Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi Sosyal Aktivite Merkezi

PROJE DALI ÖDÜLLER‹ 
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Uluslaras› üne sahip Malezyal› mimar Ken Yeang, 3 Ni-
san 2004 - Cumartesi günü, ‹zmir ‹smet ‹nönü Kültür
Merkezi'de bir konferans verdi. 
Tasar›mlar›nda çevresel ve iklimsel ö¤eleri birincil veri-
ler olarak de¤erlendiren Ken Yeang’›n, "Bio-iklimsel Mi-
marl›k" kavram›n› aç›klad›¤› konferans›, çok say›da mi-
mar ve mimarl›k ö¤rencisi taraf›ndan ilgi ile izlendi.
Etkinlik, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, ‹zmir Büyük fiehir
Belediyesi ve ‹zfafl iflbirli¤i ile X. Uluslararas› Do¤altafl ve
Teknolojileri Fuar› kapsam›nda düzenlendi.
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Malezyal› Mimar

Ken Yeang 
‹ z m i r ' d e y d i
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8 Nisan günü fiubemizde gerçekleflen seminerde son
y›llarda gitikçe daha yo¤un bir kullan›m alan› bulan
cephe kaplama sistemlerinden vinil d›fl cephe kapla-
malar› tan›t›ld›.
Pak Siding firmas›n›n sundu¤u seminerde yeni yap›la-
r›n yan› s›ra yap› yenilemelerinde de kullan›labilen
malzemenin özellikleri ve uygulama süreçleri hakk›n-
da bilgi verildi. Seminer, kokteyl ile sonuçland›.

“Vinil D›fl Cephe
Kaplamalar›” 
Semineri Gerçekleflti

Nafi Çil

Uzun y›llard›r ‹zmir’de mimarl›k prati¤inin içinde yer alan
meslektafl›m›z Nafi Çil, 31 Mart Çarflamba günü “Bir Mi-
mar ve Uygulamalar›” dizimiz kapsam›nda bizlerle dene-
yimlerini paylaflt›.
Söyleflisinin ilk bölümünde mimarl›k düflüncesinin, tasa-
r›m/yaratma sürecinin felsefi ve sanatsal yönü üzerinde
görüfllerini aktaran Nafi Çil, yap›tlar›ndan görüntüler eflli-
¤inde mimarisinin kaynaklar›n›, felsefesini ve geliflim sü-
recini aktard›. 
Kat›l›mc›lar›n katk›lar›yla, soru-yan›tlarla sonuçlanan söy-
lefli ilgi ile izlendi. Nafi Çil’in yap›lar›n›n foto¤raflar›ndan
oluflan sergi, fiubemizde bir hafta süreyle aç›k kald›.

Se
m

in
er

Bir Mimar ve Uygulamalar› 
Söyleflimize Konuk Oldu

Sö
yl

eş
i
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Son y›llarda, yap›larda konforlu ve güvenli bir yaflam
için ça¤dafl standartlar›n uygulanmas› konusu, gerek
sektör içinde gerekse ülkemizin uluslararas› entegras-
yon süreçlerindeki yasal düzenlemelerde  ve kamu-
oyunda gündemde kendisine yer bulmaya bafllad›.
fiubemizde, 20 Nisan tarihinde gerçekleflen semi-
nerde özellikle yap› güvenli¤inin önemli bir bilefleni
olan yang›n yal›t›m› konusunda kat›lanlara bilgi ak-
tar›ld›. Bir kokteyl ile sonuçlan seminer, ‹zocam firma-
s› iflbirli¤i ile gerçeklefltirildi.

“Ça¤dafl Baca ve 
fiömine Sistemleri”
Seminerini 
Gerçeklefltirdik

Özellikle yap›ma iliflkin konularda yo¤unlaflan
seminerlerimize, genellikle sorunlu bir yap› bile-
fleni olan bilenen bacalar› konu alan “Ça¤dafl
Baca ve fiömine Sistemleri” semineri ile devam
ettik. Bacalar›n ve  flöminelerin, mimari tasar›m
aflamas›nda ele al›n›fl›, detaylanmas› ve uygu-
lanmas›na iliflkin bilgilerin ve firman›n üretti¤i
sistemlerin aktar›ld›¤› seminer, Schiedel firma-
s›n›n katk›lar›yla gerçekleflti. Seminer, kokteyl
ile sonuçland›.

Se
m

in
er

ler

“Yap›larda Yal›t›m Malzemeleri 
ve Yang›n Dayan›m›”
Semineri Gerçekleflti
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Osmanl› ve Cumhuriyet Dönemi 
Pullar›nda Anadolu Türk 
Mimarl›¤› ve Mimar Sinan 
Sergisi fiubemizde Sürüyor
Yaklafl›k 300 kadar pul ve 50 kadar ilk gün zarf›ndan
oluflan sergi, Anadolu Türk Mimarl›¤›'n›n bu sürecini
pullar üzerinde yer alan yap›tlarla ve kronolojik olarak
vermeyi amaçl›yor. Mimar Emre Madran'›n kiflisel ko-
leksiyonundan derlenen, Mimarlar Odas› Ankara fiu-
besi taraf›ndan haz›rlanan sergi 14 May›s’a kadar fiu-
bemizde izlenebilir.

Mimar Sinan’›n camileri, küliyeleri, köprüleri vb.
yap›lar›n›n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf›ndan
haz›rlanm›fl rölevelerinden oluflan sergi, 9-22 Ni-
san tarihleri aras›nda fiube toplant› salonunda
izlendi.

Mimar Nafi Çil’in yap›lar›n›n foto¤raflar›ndan oluflan
sergisinin aç›l›fl›, “Bir Mimar ve Uygulamalar›” dizisi
kapsam›nda gerçeklefltirdi¤imiz söyleflisi öncesinde
gerçekleflti ve fiubemizde bir hafta süresince izlendi.

Se
rg

ile
r

Nafi Çil’in 
Mimari 
Foto¤raf 
Sergisi 
‹zlendi

Mimar Sinan Eserlerinden 
Örnekler Sergisi Sinan
Haftas› Süresince ‹zlendi.
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Çal›flmalar›n› Dr. D. Rahime Alt›nça¤ yönetiminde sür-
düren Klasik Türk Müzi¤i Koromuz, 21 Nisan Çarflam-
ba günü E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda
bir konser gerçeklefltirdi. Konserde uflflak ve rast ma-
kamlar›nda eserler seslendirildi. Üyelerimiz Ünal Ya-
vafl, Türkan Çetin ve Nejat Sayg›ner konserde birer so-
lo eser seslendirdiler.

Ko
ns

er

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Klasik Türk Müzi¤i
Konseri Gerçekleflti

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

Belediye Baflkanlar›n› Ziyaret
Ediyoruz
28 Mart 2004 seçimleriyle göreve gelen belediye bafl-
kanlar›n› ziyaret ediyoruz. ‹zmir Büyükflehir Belediye
Baflkan› Say›n Ahmet Pirifltina, Konak Belediye Baflka-
n› Say›n Muzaffer Tunça¤, Karfl›yaka Belediye Baflkan›
Say›n Cevat Durak’› ziyaret eden fiube Yönetim Kurulu-
muz, kamu yap›lar›n›n yar›flmayla elde edilmesi, plan-
lama süreçlerinde aktif kat›l›m›n sa¤lanmas›, yerel yö-
netimlerde mimar istihdam›, mimarl›k-toplum diyalo¤u-
nun sa¤lanmas›nda yerel yönetimin rol almas› konula-
r›nda görüfllerini belirtti.

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

0-2 Y›l 530.000.000 TL.
3 Y›l 600.000.000 TL.
4 Y›l 630.000.000 TL.
5 Y›l 700.000.000 TL.
6 Y›l 750.000.000 TL.
7 Y›l 840.000.000 TL.
8 Y›l 900.000.000 TL.
9 Y›l 1.000.000.000 TL.
10 Y›l ve üzeri 1.100.000.000 TL.
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‹ki Yeni Yönetmelik Yay›mland›
Umuma Aç›k Yerler ve ‹çkili Yerler ile Resmi veya
Özel Ö¤retim Kurumlar› Aras›ndaki Uzakl›klar›n
Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤›, Umuma Aç›k Yer-
ler ve ‹çkili Yerler ile Resmi veya Özel Ö¤retim Kurum-
lar› Aras›ndaki Uzakl›klar›n Belirlenmesine Dair Yönet-
melik, 03.04.2004 - Cumartesi tarrih ve 25422 (As›l)
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤ü girdi.
Amac›, “umuma aç›k yerler ve içkili yerler ile ö¤retim
kurumlar› aras›ndaki uzakl›¤›n ölçülmesi ve kazan›lm›fl
haklarla ilgili esaslar› düzenlemek” olarak belirtiler yö-
netmeli¤in yürürlü¤e girmesi ile 13/1/1999 tarihli ve
23582 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan "Resmi ve-
ya Özel Ö¤retim Kurumlar›n›n Hapishane, ‹çkili Yer ve
Umuma Aç›k Yerlere Olan Uzakl›klar›n›n Belirlenmesi-
ne Dair Yönetmelik" yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Hafriyat Topra¤›, ‹nflaat ve Y›k›nt› At›klar›n›n 
Kontrolü Yönetmeli¤i

Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan Hafri-
yat Topra¤›, ‹nflaat ve Y›k›nt› At›klar›n›n Kontrolü
Yönetmeli¤i, 18.03.2004 - Perflembe tarih ve 25406
(As›l) say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e
girdi.
Yönetmelik, hafriyat topra¤› ile inflaat ve y›k›nt› at›klar›-
n›n çevreye zarar vermeyecek flekilde öncelikle kaynak-
ta azalt›lmas›, toplanmas›, geçici biriktirilmesi, tafl›n-
mas›, geri kazan›lmas›, de¤erlendirilmesi ve bertaraf
edilmesine iliflkin teknik ve idari hususlar ile uyulmas›
gereken genel kurallar› düzenlemektir.

Bu yönetmeliklere ve di¤er yasal mevzuata web
sayfam›zdan  ulaflabilirsiniz.

www.izmimod.org.tr

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün Bay›nd›rl›k ve ‹s-
kan Bakanl›¤› Afet ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’nden ald›¤› gö-
rüfle göre: 
Depreme dayan›kl›l›k raporunu düzenlemeye yetkili kifli
veya kurulufllar›n haz›rlad›¤›,
Raporun içeri¤inde:
• Yap›sal sistem tan›mlanmal›, temel sistemi ve zemin
özellikleri belirlenmeli, mevcut hasarlar ve evvelce yap›l-
m›fl tadilat veya tamiratlar belirlenmeli, bina geometrisi
ve eleman boyutlar› ölçülmeli, malzeme özellikleri saptan-
mal›, sahada derlenen tüm bu bilgilerin binan›n projesine
uygunlu¤unun kontrolü yap›lmal›,
• Gerek zemin emniyet gerilmesi, gerek zemin hakim pe-
riyodunun (S dalgalar›na göre) hangi s›n›rlar aras›nda al›-
naca¤›n›n bilinmesi aç›s›ndan zemin raporu haz›rlanmal›,
• Karot ve di¤er tahribats›z test sonuçlar› ile elde edile-
cek %95 güvenlikli beton dayan›m›n›n belirlenmesi,
• Yap›n›n mevcut projesi, projeye ayk›r›l›k varsa proje üze-
rine ifllenmesi, donat› durumu proje yoksa mevcut duru-
mu gösteren bir röleve projesi olmal›,
• Binan›n kaç›nc› derecede deprem bölgesinde oldu¤u ve
binan›n ömrü içerisinde meydana gelme olas›l›¤› olan
depremlerin efektif ivmesinin belirlenmesi,
• Spektral katsay› ve süneklik faktörünün seçimi ve ge-
rekçeleri ile aç›klanmas›,
• Hesap yöntemi ile kriterlerin belirlenmesi, gerekir.
Raporun sonuç bölümünde ise;
-Binan›n elasto-plastik olarak kald›rabilece¤i en büyük ze-
min efektif ivmesi ve bunun k›stas olarak kullan›lan efek-
tif ivmeyle karfl›laflt›r›lmas›,
-Binan›n mevcut haliyle hastane olarak kullan›l›p kullan›-
lamayaca¤›, güçlendirme projesi gerekip gerekmedi¤i, ge-
rekiyorsa güçlendirmenin mi yoksa y›k›l›p yeniden yap›l-
mas›n›n m› daha uygun olaca¤›, aç›k bir flekilde belirtil-
melidir.

T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› 
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nden
Özel hastanelerin ruhsatland›r›lmas› aflamas›nda ge-
reken depreme dayan›kl›l›k raporu içeri¤i hakk›nda
bir aç›klama yay›nland›. 
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Sanal Mimarlık
Müzesi Aç›ld›

Mimarlık Müzesi 
www.mimarlikmuzesi.org 
adresinde açıldı.
Yapı-Endüstri Merkezi tarafından sanal or-
tamda kurulan Mimarlık Müzesi, Türkiye’de
yıllardır gündemde olan ancak bir türlü yafla-
ma geçirilemeyen gerçek Mimarlık Müze-
si’nin bir anlamda ilk adımını oluflturuyor.

Mimarlık Müzesi’nde Türk ve dünya mimarlık
mirasını oluflturan, ulaflılabilir her türlü belge
ve tanıklık derlenecek. Çeflitli kifli ve kurum-
ların arflivlerinde saklanan belgeler gün ıflı¤ı-
na çıkarılıp internet ortamında incelenebile-
cek. Böylece kapsamlı bir envanter olufla-
cak, arafltırmacılar için çok de¤erli bir refe-
rans kayna¤ı yaratılacak.

Müzede yer alan bütün bilgi ve belgeler diji-
tal kayıt biçiminde saklanarak mimarlık tarihi
açısından çok de¤erli bir dijital arfliv olufltu-
rulacak.

www.archmuseum.org adresinde ‹ngilizce yayına
da bafllayan Mimarlık Müzesi, Türk mimarlı¤ının
yurtdıflında tanınması, Türk mimarlı¤ı ile uluslara-
rası mimarlı¤ın kesiflti¤i noktaları ortaya koyması
açısından önemli bir ifllevi yerine getirecek.

Mimarlık Müzesi mimarlık dünyasının geçmifline ve
bugününe ıflık tutmakla kalmayacak. Mimarlarla
yapılan röportajlar, anılar ve yapı öyküleri farklı
alanlarla kurdukları ba¤larla Türkiye’nin sivil tarihi-
nin yazılmasına katkıda bulunan halkalardan biri
olacak.

Mimarlık Müzesi Galeri’sinde 45 günde bir yenile-
nen tematik sergiler bittikten sonra koleksiyona
alınacak ve müze giderek büyüyecek. Koleksiyon-
da o güne kadar müzede sergilenmifl bütün obje,
belge ve bilgiler “yapılar”, “portreler “gibi ana bafl-
lıklar altında kullanıcının arafltırmasına açık tutu-
lurken, dileyen ziyaretçiler galeri arflivindeki geç-
mifl sergilere ulaflıp gezebilecekler.

Mimarlık Müzesi sergilerinde yer alan mimarlar,
yapılar ve çeflitli ürünlere ait bilgilerin, ilgili alanda
temel baflvuru kayna¤ı olarak kabul edilen kaynak-
lardan derlenip aktarılması, ya da konunun uzman-
larınca kaleme alınması ilkesi izleniyor. Dolayısıy-
la, Mimarlık Müzesi yalnızca gezilen de¤il, aynı za-
manda okunan bir müze olmayı hedefliyor.

Ça¤rı
Mimarlık Müzesi; mimarları, kurumları, arflivlerinde mimar-
lıkla ilgili belge, bilgi bulunan herkesi müzeye katkıda bulun-
maya ça¤ırıyor. Mimarlık tarihinin biçimlenmesine katkıda
bulunacak, tarih yazımındaki eksik halkaları tamamlayacak
her türlü belge ve obje müze için de¤erli: foto¤raflar, eskiz-
ler, çizimler, kartpostallar, gazete kupürleri, kitaplar, çizim
aletleri, yapı malzemeleri ve benzeri her fley...
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Jüri:  Aydan Balamir  • ‹hsan Bilgin  • Aykut Köksal 
U¤ur Tanyeli  • Belk›s Uluo¤lu

Raportörler:
Ömer Y›lmaz  • ‹dil Erkol

Ödül: 
Kazanan mimara ödül heykelci¤i ve onur belgesi verile-
cek, ödül alan mimarın portfolyosu derlenerek kitap ha-
line getirilecek, çalıflmalarından oluflan bir sergi açıla-
caktır. 
Ödül Töreni:
2004 yılında, AMV Genç Mimar Ödülü, 4 Ekim Pazarte-
si günü saat 20:00’de Esma Sultan Yalısı’nda düzen-
lenecek ödül töreni ile sahibini bulacaktır. 
Sergi: 
AMV Genç Mimar Ödülü'nü almaya hak kazanan mima-
rın, mimarlık ve tasarım alanında üretti¤i tüm ifllerin-
den oluflan bir sergi düzenlenecektir. 
Kitap:
AMV Genç Mimar Ödülü'nü almaya hak kazanan mima-
rın portfolyosundan derlenen kitap Arkitera Mimarlık
Merkezi tarafından yayınlanacaktır. Ödül törenine katı-
lan konuklara ücretsiz olarak da¤ıtılacak kitap, Türki-
ye'nin önde gelen kitabevlerinde satıfla sunulacak ve
mimarlık fakültesi bulunan tüm üniversite kütüphanele-
rine ücretsiz olarak da¤ıtılacaktır. 
Katılım Ücreti: 
AMV Genç Mimar Ödülü'ne baflvuru için katılım ücreti
alınmaz. 
Gizlilik: Aday mimarların baflvuruları gizli tutulacaktır. 
Baflvuru ve detayl› bilgi: www.amv.arkitera.com

Arkitera Mimarl›k Merkezi’nden Türkiye’nin ilk 

" G e n ç  M i m a r  Ö d ü l ü "  
Arkitera Mimarl›k Merkezi, Arkitera Mimarl›k Veritaba-
n›’n›n (AMV) yay›na aç›l›fl›n›n birinci y›ldönümünde
“AMV Genç Mimar Ödülü” veriyor. AMV Genç Mimar
ödülü ile Türkiye’de gelecek vaad eden nitelikli mimari
ürünler veren ya da verme potansiyeli olan genç ve ye-
tenekli mimarlar›n ortaya ç›kar›lmas› amaçlan›yor. 
Dünya Mimarl›k Günü’nde verilecek ödül için, aday mi-
marlar›n, infla edilmifl binas›ndan yola ç›k›larak, tasa-
r›m alan›nda yapt›¤› her türlü üretim gözönüne al›na-
cak. Ödül alan mimar›n portfolyosu derlenerek kitap ha-
line getirilecek, çal›flmalar›ndan oluflan bir sergi, Türki-
ye’nin 9 büyük ilini dolaflacak. 

Baflvuru Koflulları: 
AMV Genç Mimar Ödülü 2004’e aday olmak için 1964 ve üzeri
do¤umlu olmak ön flart› aran›yor. Ayr›ca Arkitera Mimarl›k Ve-
ritaban›’nda yer almak için en 30 Temmuz 2004 Cuma günü sa-
at 17:00’ye kadar baflvurular›n yap›lm›fl olmas› gerekiyor.

De¤erlendirme Ölçütleri: 
AMV Genç Mimar Ödülü, baflta aday mimarın inflaatı tamamlan-
mıfl yapıları olmak üzere, mimarın tasarım alanındaki bütün bi-
rikimine bakılarak verilir. 

2 0 0 4  Ö d ü l  t a k v i m i  
Ödülün ‹lan›: 27 Nisan 2004
Son Baflvuru Tarihi: 30 Temmuz 2004
Kazanan›n Aç›klanmas›: 30 A¤ustos 2004
Ödül Töreni & Sergi Aç›l›fl›: 4 Ekim 2004 



Bafları Ödülü:
Öznur Erbo¤a, 
‹stanbul Teknik Üniversitesi

Sevil Alkan, 
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi

Teflvik Ödülü:
Gökhan Gece, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Mimarl›k e¤itimi ortam›nda iletiflimi art›rmay› amaçlayan Mimarl›k E¤itimi Derne¤i’nin düzenledi¤i, Türkiye ve
KKTC'deki mimarl›k bölümleri ö¤rencilerinin kat›ld›¤› ö¤renci ödülleri aç›kland›. 2002 - 2003 güz, bahar ve 2003
- 2004 güz yar›y›llar›nda yap›lm›fl projelerin baflvurdu¤u organizasyon, 3 Nisan Cumartesi günü ‹TÜ Mimarlık Fakül-
tesi Taflkıflla Kampüsünde toplanan jüri tarafından sonuçlandırıld›. 
Yar›flman›n jürisinde; Necati ‹nceo¤lu, Zafer Ertürk, Hasan fiener, Güngör Kaftanc›, Selahattin Önür, Sinan
Kafadar, Mehmet Kütükçüo¤lu, Meltem Aksoy (yedek üye) görev ald›. Yar›flman›n raportörlü¤ünü ise Özgür Esra
Kahveci üstlendi.

Bafları Ödülü:
Zeynep Esengil, 
‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Teflvik Ödülü:
Miray Akıncıtürk,
Uluda¤ Üniversitesi

Batuhan Erdo¤an,
Yıldız Teknik Üniversitesi

Alper Kurbak,
‹stanbul Teknik Üniversitesi

Bafları Ödülü:
Oral Göktafl, 
‹stanbul Teknik Üniversitesi

Teflvik Ödülü:
Güray Karaba¤lı, 
Dokuz Eylül Üniversitesi

Alper Derinbo¤az, 
‹stanbul Teknik Üniversitesi

Bafları Ödülü:
Yıldırım Gigi, 
Yıldız Teknik Üniversitesi

Mert Velipaflao¤lu,
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi

Teflvik Ödülü:
fiükrü Henden, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yasemin Gökkaya,
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi

Jurtin Hajro,
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi

Cem Kozar, 
‹stanbul Teknik Üniversitesi

Birinci yıl
mimarlık
öğrencileri 

Üçüncü yıl
mimarlık
öğrencileri 

Dördüncü
yıl mimarlık
öğrencileri 

�kinci yıl
mimarlık
öğrencileri 

M�MED 2004 Ödülleri Açıklandı
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www.yenimimar.com
b i l g i @ y e n i m i m a r . c o m
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Gazete, 15 günde bir, her ay›n ilk ve 3. Pazartesi gü-
nü yay›mlanacak. Tabloid boyutunda bas›lacak olan
gazete, tüm mimarlara ve mimarl›k ö¤rencilerine ula-
flmay› hedefliyor. Gazeteyi Depo yay›nc›l›k bünyesinde
mimarlardan oluflan bir ekip haz›rl›yor.Mimarlar ve
akademisyenler düzenli yaz›lar›yla katk›da bulunuyor.
As›l hedef en büyük katk›n›n okuyucudan gelmesi. 

Türkiye’nin ‹lk Mimarl›k Gazetesi 

yenimimar Ç›kt› “Kitap; mimarlar, mühendisler, ö¤renciler, e¤itimciler,
resmi ve özel iflverenler, e¤itim yatırımcıları, resmi e¤i-
tim sorumluları, e¤itim gönüllüleri, e¤itim vakıfları, okul
iflletmecileri için kullanıfllı -ifle yarayan- bilgileri içerir. Bu
konuda birden çok deneyim yaflamıfl mimarlık grubumu-
zun tasarlama, projelendirme, infla etme, kullan›ma sun-
ma ve kullanım sonras› izlemeye dayalı özel deneyimle-
rini de içerir. Kentsel bir dünyadan söz eder. Tarihçe bö-
lümü yoktur, geriye dönük elefltirilerden kaçınır, yönet-
melik ve standartları do¤rudan elefltirmez. Ancak yeni,
do¤ru ve ça¤dafl standartlar önerir. Sayılarla, istatistik-
lerle u¤raflmaz, baflka kaynaklardan kolayca ulaflılabile-
cek bilgileri, resmi yönetmelik ve verileri yinelemez. Res-
mi de¤ildir devlet okulu-özel okul ayırımı yapmaz. Elefl-
tiriye, katkıya ve geliflime açıktır."

Haydar Karabey

E¤itim Yapıları
Haydar Karabey
Literatür Yayınları, 
Türkçe , 23 x 28 cm,  
‹stanbul, 2004

Türk ‹mar Hukuku'nun Ana Çizgileri 
Prof. Dr. Safa Erkün

Chicago 1975-2000 Boyut
Tasar›m Felsefesine Girifl - ‹smail Tunal›
Cavit Atmaca Yaflam› ve Eserleri                                        AKG
Traditional Mediterranean Architecture CORPUS
Bir Türk Mimar›n An›lar› Yaflam› Etkinlikleri: 

Orhan Alsaç - Üstün Alsaç
Türkiye 1. Alüminyum Sanayi Sempozyumu 
16 May›s 2003 Ankara KOSGEB

fiube Kütüphanemize 
Yeni Gelen Yay›nlar

ya
yı

n 
ta

nı
tım

ı

Depo Yay›nc›l›k
Galata Kulesi Sokak 21/2 Beyo¤lu 34420 ‹stanbul
t: 0.212. 251 18 11  •  f: 0.212. 251 17 26 

Abonelik:
Deneme Aboneli¤i (6 ay/12 say›) 19 milyon TL.
Normal Aboneli¤i (6 ay/12 say›) 29 milyon TL.
Ö¤rencilere özel yaz tatili aboneli¤i 
(7 Haziran - 17 Ekim / 9 say›) 9 milyon TL.

Gazete’nin ilk say›s›nda “IX. Ulusal
Mimarl›k Sergisinin Düflündürdükle-
ri”, fievki Vanl› ile gerçekletirilen“Tür-
kiye Mimarl›¤›n›n Korunakl› Ortam›n-
da Bir Birey” bafll›kl› söylefli, “Mimar-
l›¤a Eskiflehir’den Bakmak”, “Mimar-
l›¤› Kentin Gündemine Tafl›yan ‹zmir
Mimarlar Odas›” yaz›lar› öne ç›k›yor.
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Bilimsel Kurul:

Y.Mimar Bora Akçay - Serbest Mimar

Prof. Ifl›k Aydemir - Y.T.Ü. Mimarl›k Fak. Ö¤retim Üyesi 

Prof.Dr. Cengiz Eruzun - M.S.Ü. Mim. Fak, Ö¤r. Üyesi

Prof. Hakk› Önel - Y.T.Ü. Mimarl›k Fak. Ö¤r. Üyesi 

Ö¤r.Gör.Dr. Murat Tafl - U.Ü. Müh.Mim.Fak. Ö¤r.Eleman› 

1. KENT
- Kentleflme ve planlama
- Yerel yönetimler
- Koruma politikalar›

2. MESLEK‹ E⁄‹T‹M
- Mimarl›k lisans ve lisansüstü
e¤itimi
- Meslek prati¤i
- E¤itimde süreklilik

3. MESLEK‹ GEL‹fi‹M
- Mesleki örgütlenme
- Mimarl›k meslek yasas›
- Mesle¤i uygulama biçimleri
- UIA 2005 istanbul Kongresi

XVI. Uluslararas› Yap› ve Yaflam Fuar ve Kongresi
"UIA 2005 ‹stanbul Kongresi'ne Do¤ru 50. YILINDA M‹MARLAR ODASI"
Temas›yla Bursa’da Gerçekleflecek

A
lt

 B
afl

l›k
la

r

Mimarlar Odas› Bursa  fiubesi:
Ç›rpan Mh. Güdü Sk. ‹l Özel idare Müdürlü¤ü Zemin Kat
Bursa - Türkiye

tel: (0-224) 273 32 50 faks: (0-224) 273 10 20

e-posta: yapiyasam@bursamimar.org.tr 

www.bursamimar.org.tr

2004 Yap› ve Yaflam Kongresi'nin ana amac›; bugünkü mimarl›k
ortam›nda Mimarlar Odasi'n›n geçmisine yönelik sorgulanmas›
anlay›fl› ile ele al›nan konular›n tart›fl›ld›¤› mesle¤e, kentlere ve
topluma yararl› önerilerin gelifltirildi¤i bilgi birikiminin mimarl›¤›n
gelece¤ine ›fl›k tutacak sonuçlara dönüflece¤i bir ortam olufltur-
makt›r. Ayn› zamanda kongrede mimarlar›n elefltirel birikimi, Mi-
marlar Odas›'n›n baflar›lar›, yaflad›¤› olumsuzluklar› ve daha iyi
bir meslek ortam› özlemleri gibi konular›n da paylafl›laca¤› bir et-
kileflim alan› da oluflturulmas› amaçlanmaktad›r.

Bu sonuçlardan yola ç›karak; yar›m yüzy›l› geride b›rakan Mimar-
lar Odas›, kendi iç dinami¤inin bir gere¤i olan yeniden yap›lanma
tart›flmalar›n›n gündemde oldu¤u günlerde uluslararas› geliflme-
lerle bütünleflerek, ulusal ve yerel ölçe¤e inebilen bir yaklafl›mla
gelece¤e yönelik stratejiler gelifltirebilecektir.

Kongre: 
27 - 29 May›s 2004

Fuar:
26 – 30 May›s 2004
Perflembe/Cuma/C.tesi

Yer: 

Bursa Uluslararas› Fuar Merkezi
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e Kongresi
ARLAR ODASI" UIA ‹stanbul 2005 Kongresi 

Kat›l›m Ücretini Taksitle
Ödeme Olana¤› Haziran
2004 Sonunda Bitiyor...

31 Aral›k 2003 tarihi olarak belitilen, Kongreye kat›l›m ücre-
tinin taksitle ödenme imkan› Haziran 2004’tarihine kadar
uzat›ld›. 

UIA taraf›ndan, kat›l›mc›lar için 300 ABD Dolar›, Ö¤renciler
için ise 150 ABD Dolar› olarak belirlenen Kongreye kat›l›m
ücreti, yaln›zca Türkiyeli Mimarlar ve Ö¤rencilerin yararlana-
bilece¤i  bir olanak ile kredi kart›yla  6 eflit taksitle ödene-
bilecek. 

Taksitlendirme için yap›lacak baflvurular için son tarih
30 Haziran 2004.

KAYIT ÜCRETLER‹ (ABD Dolar›) 
30 Haziran 2004'e kadar Ocak - May›s 2005 aras› 1 Haziran 2005'den sonra

KATILIMCI 300 ABD Dolar› 350 ABD Dolar› 400 ABD Dolar›
Ö⁄RENC‹ 150 ABD Dolar› 150 ABD Dolar› 150 ABD Dolar›
REFAKATÇ‹ 200 ABD Dolar› 250 ABD Dolar› 300 ABD Dolar›

• Kay›t ücretlerine KDV dahildir.

UIA 2005 Istanbul Kongresine Kay›t için:
http://www.uia2005istanbul.org/registration.php
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American Life Hayat Sigorta A.fi.’den 
Üyelerimiz ‹çin Kampanya
American Life Hayat Sigorta, merkezi ABD'de bulunan
American Life Insurance Company (ALICO)'nin tamam›na
sahip oldu¤u bir kurulufltur.
American Life Hayat Sigorta A.fi.’nin, Türkiye’de merkez
ofisinin bulundu¤u ‹stanbul d›fl›nda, ‹zmir, Ankara, ve Bur-
sa’da bölge müdürlükleri bulunmaktad›r.
Ekteki planlar, y›ll›k yenilenen ferdi kaza sigortalar›d›r. 

TEM‹NATLAR PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 
KAZAEN VEFAT / DTM / DKM / ÇTTT $   15.000 $ 25.000 $ 50.000

KAZA TEDAV‹ G‹DERLER‹ $    2.000 $   3.000          $ 5.000
HAFTALIK KAZA MALUL‹YET GEL‹R‹ $        115 $      200 $    375
SÜREKL‹ GEL‹R S‹GORTASI $        300     $     400 $   500

ÖDEMELER
TÜMÜ PEfi‹N $   277.50 $ 395.23 $ 614.38

BAfiVURU ‹LE PEfi‹NAT $    150.84 $ 209.33 $ 334.36

2. TAKS‹T 6 AY SONRA $    137.13    $ 190.30 $ 303.97

TOPLAM $    287.97    $ 399.63 $ 638.33

BAfiVURU ‹LE PEfi‹NAT $ 118.40 $ 189.22

2. TAKS‹T 3 AY SONRA $   98.66 $ 157.69

3. TAKS‹T 6 AY SONRA $   98.66 $ 157.69

4. TAKS‹T 9 AY SONRA $   98.66 $ 157.69

TOPLAM $ 414.38 $ 662.27

• Plan 3 tercihini yapan her Mimarlar Odas› üyesi için
ayr›ca 12.000 $ vefat ve maluliyet teminat› ücretsiz verile-
cektir.
• Bu teminatlar deprem ve terör sonucu oluflan riskleri de
kapsar.
Ayr›nt›l› bilgi: 445 46 86 Cenk Altafl (0.533) 471 89 90

‹rfan Bilir (0.536) 542 89 29

Teminatlar • Kazaen Vefat, Daimi ve K›smi Maluliyet
• Kaza Tedavi Giderleri
• Haftal›k Kazaen Maluliyet Geliri
• Sürekli Gelir Sigortas›

‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2003

tarih ve 50/296-297 say›l› kararlar› ile yap›lan

de¤ifliklikleri içeren yönetmeli¤i, 

Serbest Mimarl›k Hizmetleri 
Büro Tescil Belgesini 

2004 y›l› için yenileyen üyelerimiz
ücretsiz edinebilirler.

Duyuru...Duyuru...Duyuru...Duyuru...

‹zmir
Büyükflehir
Belediyesi
‹mar
Yönetmeli¤i 
Son De¤ifliklikleri ile
Yeniden Yay›nland›
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Çat› Kat› / Tavan Aras› 
28 Mayıs’a kadar

K2 Sanat Merkezi (445 31 51)

Foto¤raf Sergisi
Günefl  Karabuda - "Günefl'in  Dünyas›"
30 May›s'a kadar

‹zmir Sanat (483 63 34)

8. Alt›n Testi Seramik Yar›flmas›
Sergisi
20 May›s'a kadar

Adnan Franko Sanat Galerisi (464 41 86)

Frans›z  Kültür Merkezi  RAMO Atölyesi
15. Geleneksel  Resim Sergisi
10-22 May›s 

Frans›z Kültür Merkezi (463 69 79)

Foto¤raf Sergisi
Zeynep Özcan - "Balerama" 
14 May›s'a kadar

Canon Erkayalar Sanat Galerisi (463 67 07)

Vedat Özcan, Resim Sergisi 
20 - 28 Mayıs

Goethe Institut (489 56 07)

‹zmir’de SERG‹LER

Tayvan'›n baflkenti Taipei'de infla edilen Taipei 101,
509 metre yüksekli¤i ile Malezya'daki 452 metrelik
Petronas Towers'› geride b›rak›yor. Binan›n mimari
tasar›m› C.Y. Lee and Associate firmas›na ait.

Bina 2500 y›ll›k bir zaman diliminde gerçekleflen en
kuvvetli deprem baz al›narak tasarlanm›fl. Binan›n
tepesinde 800 tonluk bir "damper" rüzgar ve dep-
rem kuvvetlerine karfl› koyuyor. Saniyede 60 metre-
lik rüzgara karfl› dirençli olan bina 101 katl›.

30.280 m2.lik bir alan üzerinde konumlanan yap›
toplam 357.700 m2.lik kullan›ma alan›na sahip. Ya-
p›, 74.000 m2. Al›flverifl merkezi, 198.000 m2. Büro
kullan›m› olan bina ayr›ca bir gözlem platformu,
kulüp ve restoranlar, sa¤l›k merkezi ve 1800 araçl›k
otopark› da bar›nd›r›yor.

Detayl› bilgi:

www.tfc101.com.tw/english/taipei/taipei101.htm 

Taipei 101 
Finans Merkezi  

Dünyan›n 
En Yüksek 
Binas› 
Kullan›ma Aç›ld› 
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‹zmir Devlet Senfoni
Orkestras› Konserleri

‹z
m
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’d
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t

May›s 2004 Program›

13-14 May›s 
Orkestra fiefi: Ender SAKPINAR
Solist: Hakk› ÖZTÜRK (Çello)
Friedrich Gulda: Çello Konçertosu
Nina Rota: Senfoni No.1 (Film Müzikleri)

20 May›s 
Yer: KÜLTÜRPARK AÇIKHAVA T‹YATROSU 
Orkestra fiefi: Erol ERD‹NÇ
Solist: Alexander MARKOV (Elektro Keman)
Alexander Markov - J.Remington: 
Keman ve Orkestra ‹çin Rock Konçerto
Leonard Bernstein: Senfonik Danslar (Bat› Yakas› Hikayesi) 

27 May›s 
TANGO GECES‹
Yer: EFES ANT‹K T‹YATRO 
Orkestra fiefi: Rengim GÖKMEN
Luis Bacalov: Misa Tango
Solist: Passerella (Bandeneon)

13.05.2004, Perflembe Saat: 20.30
Videoclub-Enough 
Yön: Michael Apted 

17.05.2004, Pazartesi Saat: 20.30
Hakan fiensoy (keman), Kartal Ak›nc› (keman), 
Ümit ‹flgörür (viyolonsel), Efdal Altun (viyola),

20.05.2004, Perflembe Saat: 18.30
Videoclub-Otomatik Portakal 
Yön: Stanley Kubrick, 

27.05.2004, Perflembe  Saat: 20.30
Kapan›fl Konseri: Bach Gecesi 
fief: ‹brahim Yaz›c›, 
Solist: Özgür Ayd›n (piyano)

27.05.2004, Perflembe Saat: 18.30
Videoclub-A¤›r Roman 
Yön: Mustafa Alt›oklar 

24.05.2004, Pazartesi Saat: 20.30
Hülya Tarcan Piyano Resitali, 

2 0 0 4  Y › l ›   Aidat›n›z›
[ 78.000.000 TL. ]

Taksitlendirerek Ödeyebilirsiniz.

Tel : 489 09 26 / 441 09 02  •  www. izdso.gov.tr  •  e-posta: izdso@izdso.gov.tr 26 A¤ustos Kap›s›  - Kültürpark 

Tel: 483 56 52  •  www. izmirsanat.org.tr  •  e-posta: info@izmirsanat.org.tr
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Sevgli Üyemiz,
Sizlerle daha kolay ve etkin 

iletiflim kurabilemiz, 

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

Daha h›zl› haberdar 
olabilmeniz için;

e-posta 
adresinizi

ve

cep telefonu 
numaran›z› 

Lütfen fiubemize bildiriniz.

mimarl›k vakf›

De¤erli meslektafl›m›z,

Mesle¤imizin ve meslektafllar›m›z›n esenli¤i
için kurulmufl olan Mimarl›k Vakf› sizlerin de
kat›lmas›yla yayg›nlafl›p etkinlik kazanacakt›r.
Bu nedenle sizi Yard›mlaflma Sand›¤›’na üye ol-
maya, ö¤renci burs fonuna ba¤›flta bulunmaya
ve Vak›f çal›flmalar›na destek olmaya ça¤›r›yo-
ruz. Ça¤dafl, güçlü ve yarat›c› bir meslek top-
lulu¤una ancak bilgi, beceri ve dayan›flma ile
ulafl›labilece¤ine inan›yoruz.

Teflekkür, sevgi ve sayg›lar›m›zla...

Mimarl›k Vakf› Yönetim Kurulu

2004 y›l› Bedelleri:
Girifl Ödentisi : 30.000.000 TL.
Y›ll›k Ödenti : 60.000.000 TL.

• Sand›k aidatlar›, y›l içinde taksitlendirilerek öde-
nebilir  • Nakit ödemeler Mimarlar Odas› fiubele-
rine makbuz karfl›l›¤› yap›labilir  • Banka hesab›na
EFT yap›labilir  • Kredi kart›yla belirlenen tarih ve
miktarda ödeme yap›labilir. 

Ayr›nt›l› bilgi için:

Mimarl›k Vakf›
‹stiklal Caddesi, Büyükparmakkap› Sokak No: 1/5
Beyo¤lu - 80060 ‹stanbul
Tel: (0-212) 245 16 66  Faks: (0-212) 249 08 32
e-posta: mimarlikvakfi@superonline.com
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t

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

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› :                                                     TL.

Taksit say›s› :                                                     Taksit miktar› : TL/ay.

Yukar›da belirtti¤im aidat bedelini,  .......................... ay›ndan itibaren taksitlendirilerek takibeden her ay›n ......... ’sinde afla¤›da
belirtti¤im kredi kart› hesab›ma borç kaydediniz.

Kart No (VISA): Güvenlik Kodu:

Son Kullanma Tarihi:

Yukar›da belirtti¤im tutar›n, VISA kredi kart› hesab›na borç kaydedilerek 
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ile Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Alsancak fiubesi 
nezdindeki ilgili hesaplar›na, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ile Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. 
aras›nda belirlenen koflullar çerçevesinde alacak kaydedilmesini kabul ediyor ve 
bu konuda Türkiye ‹fl Bankas› A.fi.’ni  yetkili k›l›yorum.

Tarih: .... / .... / ........ ‹mza:

* Bu form yaln›zca VISA kredi kartlar›nda kullan›lmaktad›r. 
Di¤er kartlar için flubemizi arayabilirsiniz.

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

TAMER BAfiBU⁄

Ayda Bir Yay›mlan›r.

1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R

Tel: (0.232) 465 24 31 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr

http://www.izmimod.org.tr

SAYI : 2004/4
Bask›: TÜKELMAT A.fi. (0.232) 461 96 42

Bask› Tarihi: 10 / 05 / 2004


