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Mimarlar Odas›
39. Ola¤an Genel
Kurul’u Ankara’da
Yap›ld›
16-17-18 Nisan 2004 tarihlerinde Ankara’da gerçekleﬂen 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.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

M‹MARLAR ODASI’NIN 39.
MERKEZ YÖNET‹M KURULU
BÖLÜMÜ YAPTI

Mimarlar Odas›’n›n 39. Genel Kurulu sonr
ﬂen seçimler sonucunda göreve gelen Me
Kurulu, 22 Nisan 2004 günkü ilk toplant›s›
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

Kamuoyuyla Paylaﬂmak ‹stedi¤i Öncelikler:
Temel ‹lkeler ve Yeni Yasalar

Dünya Mimarlar›n›n Ev Sahibiyiz

Mimarlar Odas›, kamu yarar›na çal›ﬂan Anayasal bir
meslek kuruluﬂu olarak; mimarlar›n mesleki yükümlülükleriyle birlikte toplumun kent ve çevre haklar›n›; ça¤daﬂ mimarl›¤›n ve planl› kentleﬂmenin gereklerini; ülkenin 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 tutmaktad›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, kentleﬂme vb." alanlardaki yeni yasa düzenlemelerinde; "hukuk 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¤erlerin korunarak yaﬂat›lmas›n› hedefleyecek yeni düzenlemelerin de destekçisi olacakt›r.
Ayn› süreçte, AB uyum mevzuat› kapsam›nda da öncelikle 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 yukar›da özetlenen ilke ve politikalar›n› rehber alacakt›r.

Mimarlar Odas›, üyesi oldugu Uluslararas›
li¤i’nin (UIA) 2005 y›l› Temmuz ay›nda ‹sta
lacak Dünya Mimarl›k Kongresi’ne tüm ül
ve Türkiye ad›na ev sahibi olmaya haz›rlan
120’yi aﬂk›n ülkeden yaklaﬂ›k 8000-10000
oluﬂacak bu evrensel buluﬂmayla ülkemiz
kent ve kentleﬂme konular› uluslararas›
birlikte yeniden irdelenirken, Türkiye’nin uy
tür birikimleri de dünya mimarlar›n›n ilgi
gelecektir.
Mimarlar Odas›, ça¤daﬂ ve kimlikli geliﬂme
li kesimlerini ﬂimdiden bu küresel forumd
m›zla birlikte olmaya ça¤›rmaktad›r.
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Odam›z 50. Y›l›n› Kutluyor

2004 y›l›, ayn› zamanda Mimarlar Odas›’n
luﬂ y›l›d›r. Ayn› 50 y›l ise Türkiye Cumhuriy
y›l›nda gözlenen mimarl›¤a ve planl› kentleﬂ
l› politikalar›n giderek terk edildi¤i bir dö
maktad›r.
Böylesi bir sürece karﬂ› izlenen "mimari el
yaratt›¤› kültür, kent ve çevre yanl›s› polit
likte "sorgulay›c› meslek kuruluﬂu" olarak
ﬂan Mimarlar Odas›’n›n, ülkemiz kentleﬂm
sorunlar› üzerindeki 50 y›ll›k gözlem ve b
y›ldönümünde ilgili tüm kesimlerle payla
sorunlar›n aﬂ›lmas›na yönelik yeni politik
bir de¤erlendirme kayna¤› olarak sunulaca
Kamuoyuna sayg› ile sunar›z.
Mimarlar Odas›
39. Dönem Merkez Yönetim Kurulu
22 Nisan 2004

Mimarlar Odas›

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 getirmek, daha yaﬂan›l›r ve nitelikli bir çevre yaratmak, gelece¤i daha kimlikli k›lmak ve uygar kentlerde yaﬂayabilmek için öncelikle "mimarl›k"›n yeniden ve daha güçlü olarak kendi gündemimizde öne ç›kmas› gerekti¤ini
düﬂünüyoruz.
- Kamu ve özel yap›lar›n tasar›m ve uygulamas›nda kaliteyi yükseltmek ve ülke mimarl›¤›nda "örnek" olmalar›n› sa¤lamak,
- Baﬂar›l› mimariyi ve yüksek kaliteyi özendirmek
için mimarl›¤›n kente ve 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
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

9.ULUSAL
M‹MARLIK
SERG‹S‹
VE
ÖDÜLLER‹
2004
SONUÇLANDI

IX. Ulusal Mimarl›k Sergisi’ne kat›lan eserler 2-4 Nis
aras›nda Seçici Kurul’un incelemesine sunularak, 20
belirlendi. Sergi, 12 Nisan Pazartesi günü Ankara Ça
daﬂ Sanatlar Galerisi’nde aç›ld›. Aç›l›ﬂta gerçekleﬂen
ninde ödüller sahiplerine verildi.
Bu y›l Ulusal Sergi’ye 349 mimar ve firma, 177 eser (t
pano) ile kat›ld›. Sergiye kat›lan eserler aras›ndan, ya
dallar›nda 28 Ödül Aday› belirlend‹.
Bu y›lki sergiye kat›l›m›n say›ca çoklu¤u göz önüne al
no say›s› s›n›rl› tutulabilecek gezici sergiler için bir seç
lenmesine karar verilmiﬂ, ödül ve ödül adaylar›nn y
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 K
Aydan BALAM‹R (Baﬂkan),
O¤uz BULHAZ,
Nurçin ÇEL‹K,
Cüneyt AKBULUT,
Sekreter: Bayar Ç‹MEN
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Mimarlar Odas›

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 uygulamalar›yla kazand›rmaya yönelik özgün bir uygulama oluﬂu; 1958
y›l›ndan beri k›rsal yerleﬂimlerde yürütülen uygulamalarla kurumsallaﬂarak sürdürülüﬂü, ve geliﬂtirilmiﬂ yap›-mekan üretimleri ile mimarl›k kültürünün yerel ortamlarla buluﬂmas›na yönelik
katk›lar› nedeniyle ODTÜ M‹MARLIK BÖLÜMÜ YAZ UYGULAMALARI PROGRAMI’na oybirli¤i ile verilmiﬂtir.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

M‹MARLI⁄A KATKI DALI

Jüri Özel Ödülü
Ankara Alman-Kültür / Goethe
Mimarl›k ve kentle ilgili uluslararas› sergilerin; söyleﬂi, panel,
sempozyum ve atölye çal›ﬂmalar›n›n düzenlenip yay›nlar›n›n yap›lmas›na öncülük ederek, mimarl›k kültürü ve mesle¤i için bir etkinlik oda¤› ve kültürler aras› bir
köprü görevinde bulunan ANKARA
ALMAN KÜLTÜR MERKEZ‹ / GOETHE ENST‹TÜSÜ’ne JÜR‹ ÖZEL ÖDÜLÜ verilmesine oybirli¤i ile karar vermiﬂtir.

nolojinin evcilleﬂmiﬂ kullan›m›, malzeme duyarl›l›¤›, ve özgün detay geliﬂtirilmesine gösterilen özen nedeniyle Semra Uygur ve
Özcan Uygur’un TED ANKARA KOLEJ‹ YUMRUBEL YERLEﬁKES‹, L‹SE yap›s›na oybirli¤i ile;

Mersin Deniz Ticaret Odas›

YAPI DALI

Yer ald›¤› imar içinde özenli konumlan›ﬂ›, çekinmeden üzerine gidilen s›radanl›k arac›l›¤›yla eriﬂilen
seçkinlik ve zaman ötesi
klasik kimlik; bu do¤rultudaki tutumun süreklili¤ini
sa¤layan, azaltarak var›lm›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 oybirli¤i ile;

Koruma-Yaﬂatma Baﬂar› Ödülü:

Dünya miras› bir site ait önemli bir kültür varl›¤›n›n zamanla bozulan taﬂ
dokusunun dikkatle
sa¤lamlaﬂt›r›lmas›,
bezemelerinin
özenle yenilenmeÜrgüp Sar›ca Kilise Koruma, Onar›m ve Sergileme Projesi
si, çevresel sorunlar›n›n koruyucu önlemlerle çözümlenmesi, ve iç mekan›n gezilip
alg›lanmas›na yönelik yeni iﬂlev düzeni ile KA-BA Eski Eserler 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.
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TED Ankara Koleji Yumrubel Yerleﬂkesi – Lise

Çevreyle iliﬂkide üstün duyarl›l›k, kullan›lan dilde karﬂ›tlar aras›nda gözetilen denge ve z›tl›klar›n özgün
kurgusu; iklim ve yer
referansl› bir ‘saçak
yap›’ yoluyla, malzeme ve biçim rafineli¤ine dayal› yerleﬂik de- Fethiye Kültür Mer
¤erleri sorgulayan, ve bu sorgulama
örgüsüne yönelik inançl› ›srar ve tut
deniyle Kenan Güvenç ve Gülnur
FETH‹YE KÜLTÜR MERKEZ‹ yap›s›n
ﬂ› oy Nejat Ersin) verilmesine karar

YAPI DALI

Onar›m Özel Ödülü:
Bo¤az peyzaj›n›n 18. yüzy›ldan günümüze ulaﬂan de¤erli bir bileﬂeninin, özgün
ayr›nt›lar›na sayg› gösterilerek ça¤daﬂ yaﬂama uyarlanmas› s›ras›nda sergilenen baﬂar› nedeni ile F.
Feyza Cansever’in SADULLAH PAﬁA YALISI ONARIM PROJES‹’ne oybirli¤i
ile verilmiﬂtir.

Sadullah

Mimarlar Odas›

nik
unsurlar
içinde kalmas›na karﬂ›n, özellikle detay ve ölçek duyarl›l›¤›
ile,
tasar›m›
benzerlerinden
farkl› k›lan duTunus Mahdiyya’da Otel ve Konut
yarl› yaklaﬂ›m›;
farkl› iﬂlev katmanlar› aras›nda uyumu sa¤layan baﬂar›l› optimizasyonu, tekrarlara karﬂ›n biteviyelik tehlikesini ortadan kald›ran ölçülü parçalanmalar›, bütünü
kurgulamaya yönelik etkin yaklaﬂ›m› ve ça¤daﬂ kimli¤i
nedeniyle Emre Arolat ve Gezin Evren’in TUNUS MAHD‹YYA’DA OTEL VE KONUT projesine verilmesine oybirli¤i ile,

YAPI DALI

rilmiﬂ kal›plarla baﬂar› olas›l›klar›na üstün
le yüzleﬂmeyi de cesaretle gö¤üsleyiﬂi ned
Sorgucu’nun ABANT ‹ZZET BAYSAL ÜN
SOSYAL AKT‹V‹TE MERKEZ‹ projesine ve
birli¤i ile karar verilmiﬂtir. “

Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi Sosyal Aktivite Merkezi

PROJE DALI

‘Fikir Sunumu’ Öd

Mimarl›k ve kültür ortam›n›n güncel durum
sorgulamalar› masals› bir manifesto yoluy
nulan masum dünyayla örtüﬂen naif bir s
destekleyerek anlatan Gülseren Kay›n Öke
YER PROJELER‹ sunuﬂuna verilmesine oy

‘Yaﬂam Çevresi’ Baﬂar› Ödülü
Yap›lar› hafif arka plan unsurlar› olarak kullanan, ve
d›ﬂ mekan süreklili¤i ve kullan›m›n› öne ç›karan yaklaﬂ›m› ile Boran Ekinci’nin FETH‹YE ECE MAR‹NA çevresinin, ‘Yaﬂam Çevresi’ kategorisinde de¤erlendirilmesine
ve bu kategoride ödüllendirilEce Marina - Fethiye
mesine; malzeme, teknik ve
dil bütünlü¤ünü kurgulama ve inceltmede üst düzeyde
bir çizgi elde ediﬂi nedeniyle oy birli¤i ile karar verilmiﬂtir.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Hiçbiryer Projeleri

Yap›n›n ba¤lamla iliﬂkisin
olan fiziksel s›n›r kavram
lanmas› ve mimari soyutl
lik tasar›m denemesi ile Ö
Zaimo¤lu’nun ÜTOP‹K M
SARIM, OTEL B‹NASI sun
mesine oybirli¤i ile karar
Ütopik Mimari Tasar›m, Otel Binas›

Ken Yeang
‹zmir'deydi

Menara Boustead - Kuala Lumpur

Uluslaras› üne sahip Malezyal› mimar Ken Ye
san 2004 - Cumartesi günü, ‹zmir ‹smet ‹n
Merkezi'de bir konferans verdi.
Tasar›mlar›nda çevresel ve iklimsel ö¤eleri b
ler olarak de¤erlendiren Ken Yeang’›n, "Bio-i
marl›k" kavram›n› aç›klad›¤› konferans›, çok
mar ve mimarl›k ö¤rencisi taraf›ndan ilgi ile
Etkinlik, Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi, ‹zmir B
Belediyesi ve ‹zfaﬂ iﬂbirli¤i ile X. Uluslararas› D
Teknolojileri Fuar› kapsam›nda düzenlendi.
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Mimarlar Odas›

Se

Söyl

Kaplamalar›”
Semineri Gerçekle

Nafi Çil
Bir Mimar ve Uygulamalar›
Söyleﬂimize Konuk Oldu

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

8 Nisan günü ﬁubemizde gerçekleﬂen sem
y›llarda gitikçe daha yo¤un bir kullan›m
cephe kaplama sistemlerinden vinil d›ﬂ c
malar› tan›t›ld›.
Pak Siding firmas›n›n sundu¤u seminerde
r›n yan› s›ra yap› yenilemelerinde de k
malzemenin özellikleri ve uygulama süreç
da bilgi verildi. Seminer, kokteyl ile sonuç

Semine

Seminerini
Gerçekleﬂtirdik
“Yap›larda Yal›t›m Malzemeleri
ve Yang›n Dayan›m›”
Semineri Gerçekleﬂti

Son y›llarda, yap›larda konforlu ve güvenli bir yaﬂam
için ça¤daﬂ standartlar›n uygulanmas› konusu, gerek
sektör içinde gerekse ülkemizin uluslararas› entegrasyon süreçlerindeki yasal düzenlemelerde ve kamuoyunda gündemde kendisine yer bulmaya baﬂlad›.
ﬁubemizde, 20 Nisan tarihinde gerçekleﬂen seminerde özellikle yap› güvenli¤inin önemli bir bileﬂeni
olan yang›n yal›t›m› konusunda kat›lanlara bilgi aktar›ld›. Bir kokteyl ile sonuçlan seminer, ‹zocam firmas› iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂtirildi.
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Özellikle yap›ma iliﬂkin konularda yo¤u
seminerlerimize, genellikle sorunlu bir ya
ﬂeni olan bilenen bacalar› konu alan “Ç
Baca ve ﬁömine Sistemleri” semineri ile
ettik. Bacalar›n ve ﬂöminelerin, mimari t
aﬂamas›nda ele al›n›ﬂ›, detaylanmas› ve
lanmas›na iliﬂkin bilgilerin ve firman›n
sistemlerin aktar›ld›¤› seminer, Schiede
s›n›n katk›lar›yla gerçekleﬂti. Seminer,
ile sonuçland›.

Mimarlar Odas›

Örnekler Sergisi Sinan
Haftas› Süresince ‹zlendi.

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 koleksiyonundan derlenen, Mimarlar Odas› Ankara ﬁubesi taraf›ndan haz›rlanan sergi 14 May›s’a kadar ﬁubemizde izlenebilir.

Mimar Sinan’›n camileri, küliyeleri, köprül
yap›lar›n›n Y. Mimar Ali Saim Ülgen tara
haz›rlanm›ﬂ rölevelerinden oluﬂan sergi, 9san tarihleri aras›nda ﬁube toplant› salo
izlendi.

Nafi Çil’in
Mimari
Foto¤raf
Sergisi
‹zlendi

Mimar Nafi Çil’in yap›lar›n›n foto¤raflar›n
sergisinin aç›l›ﬂ›, “Bir Mimar ve Uygulam
kapsam›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz söyleﬂisi
gerçekleﬂti ve ﬁubemizde bir hafta süresin
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Ko

Ediyoruz

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Klasik Türk Müzi¤i
Konseri Gerçekleﬂti

28 Mart 2004 seçimleriyle göreve gelen b
kanlar›n› ziyaret ediyoruz. ‹zmir Büyükﬂe
Baﬂkan› Say›n Ahmet Piriﬂtina, Konak Bel
n› Say›n Muzaffer Tunça¤, Karﬂ›yaka Beled
Say›n Cevat Durak’› ziyaret eden ﬁube Yön
muz, kamu yap›lar›n›n yar›ﬂmayla elde ed
lama süreçlerinde aktif kat›l›m›n sa¤lanm
netimlerde mimar istihdam›, mimarl›k-topl
nun sa¤lanmas›nda yerel yönetimin rol alm
r›nda görüﬂlerini belirtti.

Çal›ﬂmalar›n› Dr. D. Rahime Alt›nça¤ yönetiminde sürdüren Klasik Türk Müzi¤i Koromuz, 21 Nisan Çarﬂamba günü E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda
bir konser gerçekleﬂtirdi. Konserde uﬂﬂak ve rast makamlar›nda eserler seslendirildi. Üyelerimiz Ünal Yavaﬂ, Türkan Çetin ve Nejat Sayg›ner konserde birer solo eser seslendirdiler.

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

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.

ﬁantiye görevleri için %50 art›r›larak
uygulanmas› önerilmektedir.
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Özel Ö¤retim Kurumlar› Aras›ndaki Uzakl›klar›n
Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤›, Umuma Aç›k Yerler ve ‹çkili Yerler ile Resmi veya Özel Ö¤retim Kurumlar› Aras›ndaki Uzakl›klar›n Belirlenmesine Dair Yönetmelik, 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 yönetmeli¤in yürürlü¤e girmesi ile 13/1/1999 tarihli ve
23582 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan "Resmi veya Özel Ö¤retim Kurumlar›n›n Hapishane, ‹çkili Yer ve
Umuma Aç›k Yerlere Olan Uzakl›klar›n›n Belirlenmesine 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 Hafriyat 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 kaynakta azalt›lmas›, toplanmas›, geçici biriktirilmesi, taﬂ›nmas›, 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
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Özel hastanelerin ruhsatland›r›lmas› aﬂa
reken depreme dayan›kl›l›k raporu içeri
bir aç›klama yay›nland›.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün Bay
kan Bakanl›¤› Afet ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü’nd
rüﬂe göre:
Depreme dayan›kl›l›k raporunu düzenlemey
veya kuruluﬂlar›n haz›rlad›¤›,
Raporun içeri¤inde:
• Yap›sal sistem tan›mlanmal›, temel siste
özellikleri belirlenmeli, mevcut hasarlar ve e
m›ﬂ tadilat veya tamiratlar belirlenmeli, bin
ve eleman boyutlar› ölçülmeli, malzeme özell
mal›, sahada derlenen tüm bu bilgilerin bina
uygunlu¤unun kontrolü yap›lmal›,
• Gerek zemin emniyet gerilmesi, gerek zem
riyodunun (S dalgalar›na göre) hangi s›n›rlar
naca¤›n›n bilinmesi aç›s›ndan zemin raporu
• Karot ve di¤er tahribats›z test sonuçlar› il
cek %95 güvenlikli beton dayan›m›n›n belirle
• Yap›n›n mevcut projesi, projeye ayk›r›l›k var
rine iﬂlenmesi, donat› durumu proje yoksa m
mu gösteren bir röleve projesi olmal›,
• Binan›n kaç›nc› derecede deprem bölgesin
binan›n ömrü içerisinde meydana gelme o
depremlerin efektif ivmesinin belirlenmesi,
• Spektral katsay› ve süneklik faktörünün s
rekçeleri ile aç›klanmas›,
• Hesap yöntemi ile kriterlerin belirlenmesi,
Raporun sonuç bölümünde ise;
-Binan›n elasto-plastik olarak kald›rabilece¤i
min efektif ivmesi ve bunun k›stas olarak ku
tif ivmeyle karﬂ›laﬂt›r›lmas›,
-Binan›n mevcut haliyle hastane olarak kulla
lamayaca¤›, güçlendirme projesi gerekip gere
rekiyorsa güçlendirmenin mi yoksa y›k›l›p y
mas›n›n m› daha uygun olaca¤›, aç›k bir ﬂe
melidir.

Sanal Mimarlık
Müzesi Aç›ld›
Mimarlık Müzesi
www.mimarlikmuzesi.org
adresinde açıldı.
Yapı-Endüstri Merkezi tarafından sanal ortamda kurulan Mimarlık Müzesi, Türkiye’de
yıllardır gündemde olan ancak bir türlü yaﬂama geçirilemeyen gerçek Mimarlık Müzesi’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 kurumların arﬂivlerinde saklanan belgeler gün ıﬂı¤ına çıkarılıp internet ortamında incelenebilecek. Böylece kapsamlı bir envanter oluﬂacak, araﬂtırmacılar için çok de¤erli bir referans kayna¤ı yaratılacak.
Müzede yer alan bütün bilgi ve belgeler dijital kayıt biçiminde saklanarak mimarlık tarihi
açısından çok de¤erli bir dijital arﬂiv oluﬂturulacak.
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yurtdıﬂında tanınması, Türk mimarlı¤ı
rası mimarlı¤ın kesiﬂti¤i noktaları ort
açısından önemli bir iﬂlevi yerine getir

Mimarlık Müzesi mimarlık dünyasının g
bugününe ıﬂık tutmakla kalmayacak
yapılan röportajlar, anılar ve yapı ö
alanlarla kurdukları ba¤larla Türkiye’n
nin yazılmasına katkıda bulunan halk
olacak.

Mimarlık Müzesi Galeri’sinde 45 günd
nen tematik sergiler bittikten sonra
alınacak ve müze giderek büyüyecek.
da o güne kadar müzede sergilenmiﬂ
belge ve bilgiler “yapılar”, “portreler “
lıklar altında kullanıcının araﬂtırmasın
lurken, dileyen ziyaretçiler galeri arﬂ
miﬂ sergilere ulaﬂıp gezebilecekler.

Mimarlık Müzesi sergilerinde yer ala
yapılar ve çeﬂitli ürünlere ait bilgilerin,
temel baﬂvuru kayna¤ı olarak kabul ed
lardan derlenip aktarılması, ya da kon
larınca kaleme alınması ilkesi izleniyo
la, Mimarlık Müzesi yalnızca gezilen d
manda okunan bir müze olmayı hedef

Ça¤rı

Mimarlık Müzesi; mimarları, kurumları, arﬂiv
lıkla ilgili belge, bilgi bulunan herkesi müzeye
maya ça¤ırıyor. Mimarlık tarihinin biçimlenm
bulunacak, tarih yazımındaki eksik halkaları
her türlü belge ve obje müze için de¤erli: foto
ler, çizimler, kartpostallar, gazete kupürleri,
aletleri, yapı malzemeleri ve benzeri her ﬂey.

Mimarlar Odas›

"Genç Mimar Ödülü
Arkitera Mimarl›k Merkezi, Arkitera Mimarl›k Veritaban›’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 yetenekli mimarlar›n ortaya ç›kar›lmas› amaçlan›yor.
Dünya Mimarl›k Günü’nde verilecek ödül için, aday mimarlar›n, inﬂa edilmiﬂ binas›ndan yola ç›k›larak, tasar›m alan›nda yapt›¤› her türlü üretim gözönüne al›nacak. Ödül alan mimar›n portfolyosu derlenerek kitap haline getirilecek, çal›ﬂmalar›ndan oluﬂan bir sergi, Türkiye’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 Veritaban›’nda yer almak için en 30 Temmuz 2004 Cuma günü saat 17:00’ye kadar baﬂvurular›n yap›lm›ﬂ olmas› gerekiyor.

De¤erlendirme Ölçütleri:
AMV Genç Mimar Ödülü, baﬂta aday mimarın inﬂaatı tamamlanmıﬂ yapıları olmak üzere, mimarın tasarım alanındaki bütün birikimine bakılarak verilir.

2004

Ödül

takvimi

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

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Jüri: Aydan Balamir • ‹hsan Bilgin • Ayk
U¤ur Tanyeli • Belk›s Uluo¤lu
Raportörler:
Ömer Y›lmaz • ‹dil Erkol
Ödül:
Kazanan mimara ödül heykelci¤i ve onur b
cek, ödül alan mimarın portfolyosu derlene
line getirilecek, çalıﬂmalarından oluﬂan bi
caktır.
Ödül Töreni:
2004 yılında, AMV Genç Mimar Ödülü, 4 E
si günü saat 20:00’de Esma Sultan Yalıs
lenecek ödül töreni ile sahibini bulacaktır.
Sergi:
AMV Genç Mimar Ödülü'nü almaya hak kaz
rın, mimarlık ve tasarım alanında üretti¤i
den oluﬂan bir sergi düzenlenecektir.
Kitap:
AMV Genç Mimar Ödülü'nü almaya hak kaz
rın portfolyosundan derlenen kitap Arkite
Merkezi tarafından yayınlanacaktır. Ödül t
lan konuklara ücretsiz olarak da¤ıtılacak
ye'nin önde gelen kitabevlerinde satıﬂa s
mimarlık fakültesi bulunan tüm üniversite k
rine ücretsiz olarak da¤ıtılacaktır.
Katılım Ücreti:
AMV Genç Mimar Ödülü'ne baﬂvuru için k
alınmaz.
Gizlilik: Aday mimarların baﬂvuruları gizli tu
Baﬂvuru ve detayl› bilgi: www.amv.arkitera.com

KKTC'deki mimarl›k bölümleri ö¤rencilerinin kat›ld›¤› ö¤renci ödülleri aç›kland›. 2002 - 2003 güz, ba
- 2004 güz yar›y›llar›nda yap›lm›ﬂ projelerin baﬂvurdu¤u organizasyon, 3 Nisan Cumartesi günü ‹TÜ Mi
tesi Taﬂkıﬂla Kampüsünde toplanan jüri tarafından sonuçlandırıld›.
Yar›ﬂman›n jürisinde; Necati ‹nceo¤lu, Zafer Ertürk, Hasan ﬁener, Güngör Kaftanc›, Selahattin
Kafadar, Mehmet Kütükçüo¤lu, Meltem Aksoy (yedek üye) görev ald›. Yar›ﬂman›n raportörlü¤ünü ise
Kahveci üstlendi.

Birinci yıl
mimarlık
öğrencileri

Baﬂarı Ödülü:
Zeynep Esengil,
‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

kinci yıl
mimarlık
öğrencileri

Teﬂvik Ödülü:
Miray Akıncıtürk,
Uluda¤ Üniversitesi
Batuhan Erdo¤an,
Yıldız Teknik Üniversitesi
Alper Kurbak,
‹stanbul Teknik Üniversitesi

Üçüncü yıl
mimarlık
öğrencileri

Baﬂarı Ödülü:
Oral Göktaﬂ,
‹stanbul Teknik Üniversitesi

Teﬂvik Ödülü:
Güray Karaba¤lı,
Dokuz Eylül Üniversitesi
Alper Derinbo¤az,
‹stanbul Teknik Üniversitesi
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Baﬂarı Ödülü:

Yıldırım Gigi,
Yıldız Teknik Ünivers
Mert Velipaﬂao¤lu,
Orta Do¤u Teknik Ün

Teﬂvik Ödülü:

ﬁükrü Henden,
Karadeniz Teknik Ün
Yasemin Gökkaya,
Orta Do¤u Teknik Ün
Jurtin Hajro,
Orta Do¤u Teknik Ün
Cem Kozar,
‹stanbul Teknik Üniv

Dördüncü
yıl mimarlık
öğrencileri

Baﬂarı Ödülü:

Öznur Erbo¤a,
‹stanbul Teknik Üniv
Sevil Alkan,
Orta Do¤u Teknik Ün

Teﬂvik Ödülü:

Gökhan Gece,
Karadeniz Teknik Ün

Mimarlar Odas›

yenimimar Ç›kt›
Gazete, 15 günde bir, her ay›n ilk ve 3. Pazartesi günü yay›mlanacak. Tabloid boyutunda bas›lacak olan
gazete, tüm mimarlara ve mimarl›k ö¤rencilerine ulaﬂmay› 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.
Gazete’nin ilk say›s›nda “IX. Ulusal
Mimarl›k Sergisinin Düﬂündürdükleri”, ﬁevki Vanl› ile gerçekletirilen“Türkiye Mimarl›¤›n›n Korunakl› Ortam›nda Bir Birey” baﬂl›kl› söyleﬂi, “Mimarl›¤a Eskiﬂehir’den Bakmak”, “Mimarl›¤› Kentin Gündemine Taﬂ›yan ‹zmir
Mimarlar Odas›” yaz›lar› öne ç›k›yor.

www.yenimimar.com
bilgi@yenimimar.com
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.
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

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

‹stanbul, 2004

“Kitap; mimarlar, mühendisler, ö¤renciler, e
resmi ve özel iﬂverenler, e¤itim yatırımcıları,
tim sorumluları, e¤itim gönüllüleri, e¤itim vak
iﬂletmecileri için kullanıﬂlı -iﬂe yarayan- bilgiler
konuda birden çok deneyim yaﬂamıﬂ mimarlık
zun tasarlama, projelendirme, inﬂa etme, kulla
ma ve kullanım sonras› izlemeye dayalı özel d
rini de içerir. Kentsel bir dünyadan söz eder. T
lümü yoktur, geriye dönük eleﬂtirilerden kaçı
melik ve standartları do¤rudan eleﬂtirmez. A
do¤ru ve ça¤daﬂ standartlar önerir. Sayılarla,
lerle u¤raﬂmaz, baﬂka kaynaklardan kolayca u
cek bilgileri, resmi yönetmelik ve verileri yinele
mi de¤ildir devlet okulu-özel okul ayırımı yap
tiriye, katkıya ve geliﬂime açıktır."

Haydar

ﬁube Kütüphanemize
Yeni Gelen Yay›nlar
Türk ‹mar Hukuku'nun Ana Çizgileri

Prof. Dr.
Chicago 1975-2000
Tasar›m Felsefesine Giriﬂ ‹
Cavit Atmaca Yaﬂam› ve Eserleri
Traditional Mediterranean Architecture
Bir Türk Mimar›n An›lar› Yaﬂam› Etkinlikleri:
Orhan Alsaç Türkiye 1. Alüminyum Sanayi Sempozyumu
16 May›s 2003 Ankara

"UIA 2005 ‹stanbul Kongresi'ne Do¤ru 50. YILINDA M‹MARLAR
Temas›yla Bursa’da Gerçekleﬂecek
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 oluﬂturmakt›r. Ayn› zamanda kongrede mimarlar›n eleﬂtirel birikimi, Mimarlar Odas›'n›n baﬂar›lar›, yaﬂad›¤› olumsuzluklar› ve daha iyi
bir meslek ortam› özlemleri gibi konular›n da paylaﬂ›laca¤› bir etkileﬂim alan› da oluﬂturulmas› amaçlanmaktad›r.
Bu sonuçlardan yola ç›karak; yar›m yüzy›l› geride b›rakan Mimarlar Odas›, kendi iç dinami¤inin bir gere¤i olan yeniden yap›lanma
tart›ﬂmalar›n›n gündemde oldu¤u günlerde uluslararas› geliﬂmelerle bütünleﬂerek, ulusal ve yerel ölçe¤e inebilen bir yaklaﬂ›mla
gelece¤e yönelik stratejiler geliﬂtirebilecektir.

Alt Baﬂl›klar

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

Kongre:
27 - 29 May›s 20

Fuar:
26 – 30 May›s 20

Perﬂembe/Cuma/C
Yer:
Bursa Uluslararas› Fuar

Mimarlar Odas› Bursa ﬁubesi:
Ç›rpan Mh. Güdü Sk. ‹l Özel idare Müdürlü¤
Bursa - Türkiye
tel: (0-224) 273 32 50 faks: (0-224) 273
e-posta: yapiyasam@bursamimar.org.tr
www.bursamimar.org.tr

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 yasa
- Mesle¤i uygulama biç
- UIA 2005 istanbul Ko

Mimarlar Odas›

ARLAR ODASI"

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

31 Aral›k 2003 tarihi olarak belitilen, Kongreye kat›l›
tinin taksitle ödenme imkan› Haziran 2004’tarihine
uzat›ld›.
UIA taraf›ndan, kat›l›mc›lar için 300 ABD Dolar›, Ö¤
için ise 150 ABD Dolar› olarak belirlenen Kongreye
ücreti, yaln›zca Türkiyeli Mimarlar ve Ö¤rencilerin ya
bilece¤i bir olanak ile kredi kart›yla 6 eﬂit taksitle
bilecek.

Taksitlendirme için yap›lacak baﬂvurular için so
30 Haziran 2004.

KAYIT ÜCRETLER‹ (ABD Dolar›)
30 Haziran 2004'e kadar
KATILIMCI 300 ABD Dolar›
Ö⁄RENC‹
150 ABD Dolar›
REFAKATÇ‹ 200 ABD Dolar›

Ocak - May›s 2005 aras›
350 ABD Dolar›
150 ABD Dolar›
250 ABD Dolar›

• Kay›t ücretlerine KDV dahildir.
UIA 2005 Istanbul Kongresine Kay›t için:
http://www.uia2005istanbul.org/registration.php
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

1 Haziran 2005'd
400 ABD Dola
150 ABD Dola
300 ABD Dola

‹zmir
Büyükﬂehir
Belediyesi
‹mar
Yönetmeli¤i
Son De¤iﬂiklikleri ile
Yeniden Yay›nland›

American Life Hayat Sigorta, merkezi A
American Life Insurance Company (ALICO
sahip oldu¤u bir kuruluﬂtur.
American Life Hayat Sigorta A.ﬁ.’nin, Tü
ofisinin bulundu¤u ‹stanbul d›ﬂ›nda, ‹zmir,
sa’da bölge müdürlükleri bulunmaktad›r.
Ekteki planlar, y›ll›k yenilenen ferdi kaza s
Teminatlar

•
•
•
•

Kazaen Vefat, Daimi ve
Kaza Tedavi Giderleri
Haftal›k Kazaen Maluliy
Sürekli Gelir Sigortas›

TEM‹NATLAR

PLAN 1

PLA

KAZAEN VEFAT / DTM / DKM / ÇTTT

$

15.000

$ 25

KAZA TEDAV‹ G‹DERLER‹
HAFTALIK KAZA MALUL‹YET GEL‹R‹
SÜREKL‹ GEL‹R S‹GORTASI

$
$
$

2.000
115
300

$ 3
$
$

$ 277.50

$ 39

ÖDEMELER
TÜMÜ PEﬁ‹N
BAﬁVURU ‹LE PEﬁ‹NAT

$

150.84

$ 20

2. TAKS‹T 6 AY SONRA

$

137.13

$ 19

‹zmir Büyükﬂehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2003

TOPLAM

$

287.97

$ 39

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

BAﬁVURU ‹LE PEﬁ‹NAT

$ 11

2. TAKS‹T 3 AY SONRA

$ 9

de¤iﬂiklikleri içeren yönetmeli¤i,

3. TAKS‹T 6 AY SONRA

$ 9

Serbest Mimarl›k Hizmetleri
Büro Tescil Belgesini
2004 y›l› için yenileyen üyelerimiz
ücretsiz edinebilirler.
20

4. TAKS‹T 9 AY SONRA

$

TOPLAM

$ 41

9

• Plan 3 tercihini yapan her Mimarlar O
ayr›ca 12.000 $ vefat ve maluliyet temina
cektir.
• Bu teminatlar deprem ve terör sonucu o
kapsar.
Ayr›nt›l› bilgi: 445 46 86 Cenk Altaﬂ (0.5
‹rfan Bilir (0.53

Mimarlar Odas›

Finans Merkezi
Çat› Kat› / Tavan Aras›

Dünyan›n
En Yüksek
Binas›
Kullan›ma Aç›ld›
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 deprem kuvvetlerine karﬂ› koyuyor. Saniyede 60 metrelik 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. Yap›, 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
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

28 Mayıs’a kadar
K2 Sanat Merkezi (4

Foto¤raf Sergisi

Güneﬂ Karabuda - "Güneﬂ'in Dü
30 May›s'a kadar
‹zmir Sanat (4

8. Alt›n Testi Seramik Yar›ﬂ
Sergisi

20 May›s'a kadar
Adnan Franko Sanat Galerisi (4

Frans›z Kültür Merkezi RAMO A

15. Geleneksel Resim Serg

10-22 May›s
Frans›z Kültür Merkezi (4

Foto¤raf Sergisi

Zeynep Özcan - "Balerama"
14 May›s'a kadar
Canon Erkayalar Sanat Galerisi (4

Vedat Özcan, Resim Sergisi
20 - 28 Mayıs

Goethe Institut (4

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

‹zmir’de Sanat

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

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

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)

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,

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: i

2004 Y›l›

Aidat›n›z›

[ 78.000.000 TL. ]
Taksitlendirerek Ödeyebilirsiniz.
22
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Sizlerle daha kolay ve etkin
iletiﬂim kurabilemiz,
• Mimarl›k gündeminden,
• Duyurular›m›zdan,
• Etkinliklerimizden
Daha h›zl› haberdar
olabilmeniz için;

De¤erli meslektaﬂ›m›z,

Mesle¤imizin ve meslektaﬂlar›m›z›n
için kurulmuﬂ olan Mimarl›k Vakf› s
kat›lmas›yla yayg›nlaﬂ›p etkinlik kaza
Bu nedenle sizi Yard›mlaﬂma Sand›¤›’
maya, ö¤renci burs fonuna ba¤›ﬂta b
ve Vak›f çal›ﬂmalar›na destek olmaya
ruz. Ça¤daﬂ, güçlü ve yarat›c› bir me
lulu¤una ancak bilgi, beceri ve daya
ulaﬂ›labilece¤ine inan›yoruz.
Teﬂekkür, sevgi ve sayg›lar›m›zla...

e-posta
adresinizi
ve

cep telefonu
numaran›z›
Lütfen ﬁubemize bildiriniz.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Mimarl›k Vakf› Yönetim Kurulu

2004 y›l› Bedelleri:
Giriﬂ Ödentisi
Y›ll›k Ödenti

: 30.000.000 TL.
: 60.000.000 TL.

• Sand›k aidatlar›, y›l içinde taksitlendiril
nebilir • Nakit ödemeler Mimarlar Oda
rine makbuz karﬂ›l›¤› yap›labilir • Banka
EFT yap›labilir • Kredi kart›yla belirlenen
miktarda ödeme yap›labilir.

Ayr›nt›l› bilgi için:
Mimarl›k Vakf›

‹stiklal Caddesi, Büyükparmakkap› Sokak N
Beyo¤lu - 80060 ‹stanbul
Tel: (0-212) 245 16 66 Faks: (0-212) 2
e-posta: mimarlikvakfi@superonline.com

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

:

Oda Sicil No

:

Adres

:

Posta Kodu

:

Telefon no

:

e-posta

:

Toplam aidat miktar›

:

Taksit say›s›

:

t
Do¤um Tarihi :

‹l

:

Faks no

:

TL.

Taksit miktar› :

TL/ay.

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

Kart No (VISA):

Güvenlik Kodu:

Son Kullanma Tarihi:

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

TAMER BAﬁBU⁄

Ayda Bir Yay›mlan›r.

1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsanca

Tel: (0.232) 465 24 31 (pbx) Fax: 4
e-posta: info@izmimod.or
http://www.izmimod.org.

SAYI : 2004/4
* Bu form yaln›zca VISA kredi kartlar›nda kullan›lmaktad›r.
Di¤er kartlar için ﬂubemizi arayabilirsiniz.

Bask›: TÜKELMAT A.ﬁ. (0.232) 461

Bask› Tarihi: 10 / 05 / 200
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