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Ekrem Z. BODAMYALIZADE
Editör

Odamýzýn, bu dönemki yönetim kurulunun
aldýðý kararla, MÝMARCA' yý canlandýrma proje-
sine katkýda bulunmak Amacý ile editörlük
görevini üstlenmiþ bulunuyorum. Yayýn kurulu
içerisinde benimle takým çalýþmasýný kabul eden
tüm meslektaþlarýma teþekkür ederim. Bir sene-
lik dönem içerisinde altý sayý MÝMARCA' yý
Odadan Haberler, Mimari Yarýþmalar, Projeler,
detaylar, Geleneksel Yaþam ve Mimari, Sanatcý
Mimarlar, Akademik, Restorasyon, Ýç Mimari,
Mimarlýk ve Teknoloji, Yönetmenlik ve Mevzuat,
Öðrenci Çalýþmalarý, Kentsel Mekan, baþlýklarý
altýnda iþlemeye çalýþacaðýz.

Bu baþlýklar altýndaki çalýþmalar, yayýn kuru-
lundaki meslektaþlarýmýn araþtýrmasý ve
sunumudur.

Mimarca' ya katký koymayý arzu eden ilgili
diðer meslektaþlarýmýn çalýþmalarýný odamýza
göndermelerini bekliyoruz.

Saygýlarýmla.

Ekrem Z. BODAMYALIZADE.
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Merhaba,
Dünya mimarlarý Ýstanbul'da; 21. yüzyýlda

mimarlýk mesleðine yön vermek, yeni direktifler
belirlemek amacýyla toplanmýþ bulunmaktadýr.

Çin'den Ýngiltere'ye, Güney Amerika'dan
Rusya'ya kadar dünyanýn dört yanýndan bu
amaçla mimarlar toplanmýþtýr.  

Bizler Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý
Birliði'ne baðlý Kýbrýslý Mimarlar olarak da yerimizi
aldýk.  Çünkü bu mesleðin bir parçasýyýz, çünkü
bizler de bu dünyada yaþýyoruz.

Ülkemiz Kýbrýs 1950'lerden günümüze süren
sorunlar nedeniyle dünyadan dýþlanmasýný kabul
etmemiz mümkün deðildir.

Ülkemiz Kýbrýs'ýn yeniden bütünleþmesi için
KTMMOB ve baðlý Odalar olarak verilen mücade-
lenin her zaman içinde olduk ve tavrýmýzý her
zaman çözümden, barýþtan ve birleþmeden yana
aldýk.  Ýnsan odaklý mesleðimiz ve barýþçý
niteliðimiz de bunu gerektirmektedir.

Ülkemiz Kýbrýs'ýn bölünmüþlüðünü kabul
etmemiz mümkün deðildir.

Küçük ülkemin bir bölümünde yaþayan halkýn
dünyadan izole edilmesini kabullenmek mümkün
deðildir.

Dünyadan izole edilen kýsýmda hayat devam
etmekte, mimarlarýmýz eserler üretmektedir.

Bizler KTMMOB'ye baðlý mimarlar olarak önce-
likle ülkemizi ve genelde de dünya barýþýný savun-
maktayýz.

Kasým 2002 Kýbrýs sorununa kapsamlý çözüm
bulunmasý amacýyla BM Genel Sekreterince
ortaya konan çözüm planýnýn kabulu için her türlü
mücadeleyi, ülkemdeki çözümden, barýþtan yana
olan örgütlerle birlikte verdik ve referanduma

sunulan çözüm planýna halkýmýzýn büyük bir
çoðunluðunun evet demesini saðladýk.

Ancak Türk ve Rum halklarýnýn her iki kesiminin
evet demesini saðlayamadýk ve ülkemizde barýþ
bir evetle kaçýrýldý. 

Ama bizler ülkemizde uzun yýllar devam eden
sorunun, iki bölgeli, Kýbrýs Türk halkýnýn siyasal
eþitliðine dayalý Birleþik Kýbrýs'ýn kurulmasý ile
çözüleceði inancýmýzý kaybetmedik.

Bizler Güney'deki meslektaþlarýmýzla her
zaman olduðu gibi iyi iliþkilerimizin devam etmesi,
ortak projeler ürettiðimiz gibi bu çalýþmalarýn
devam etmesinin, barýþ için gerekli olduðuna inan-
maktayýz.

Çünkü ortak çalýþmalarda Güney ve Kuzey'in
özelde mimarlarý genelde iki halkýn birbirini daha
yakýndan tanýmasý, kaygýlarýný, isteklerini anlamasý
açýsýndan önemli olduðuna inanýyoruz.

Bizler Kýbrýslý Türk Mimarlar olarak dünya
mimarlarý ile bir arada olmaktan ve mesleðimiz ile
ilgili çalýþmalarýmýzý anlatmaktan en önemlisi de
ülkemiz Kýbrýs için verdiðimiz barýþ mücadelesini
anlatmak istiyoruz.

Kýbrýslý Türk Mimarlar mesleðimizi BARIÞ ve
ÝNSAN  odaklý yapmaktayýz ve yapmaya devam
edeceðiz.

Saygýlarýmla,
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Son birkaç yýlda yaþadýklarýmýz, genel olarak
bizlere düþünsel ve aidiyet anlamýnda yeni bir
bakýþ açýsý kazandýrmýþ, daha iyi bir gelecek daha
iyi bir yaþam standardý gibi kavramlar herkes
tarafýndan dile getirilip kabul edilir olmuþtur. 

Bununla birlikte küreselleþme ve buna baðlý
geliþmeler de ülkemizi etkileyen ve etkilemeye
devam edecek olan unsurlar olarak karþýmýzda
durmaktadýr. Açýkça ortadadýr ki bu geliþmelere
hazýrlýklý olmayan kurumlar önümüzdeki süreçte
zorlanacaklardýr. 

Bu gerekçeyle, kendi örgütümüz olan Mimarlar
Odasý’nýn ve OVB’nin kamuya ve kendi üyelerine
verdiði hizmetlerin ve tabii ki  mimarlarýn iþveren-
lerine verdiði  hizmetlerin ele alýnmasý ihtiyacý
ortaya çýkmaktadýr. Verilen hizmetlerin tanýmýnýn
iyi yapýlmasý, hizmeti alanla  veren arasýndaki olasý
problemleri azaltacak, meslektaþlarýn ve dolayýsý
ile mesleðin zarar görmesi minimal düzeye indirile-
cektir. Taným yapýlmasý ve tabii ki bunlarýn stan-
dardizasyonu önem kazanmaktadýr. 

Varolan standartlarý yadsýmadan ancak süreç
içerisinde yetersiz kaldýðýný tesbit ederek ve yeni
birlik yasasýnýn buna olanak verdiðini hatýrlayarak
eylemler yapýlmalýdýr. 

Standartlarýn olmasý yaþam kalitesini, yapýlan
iþin kalitesini, iþi yapan kiþinin kalitesini sonuç
olarak etkilediðimiz çevrenin kalitesini artýrmak-
tadýr. Ýliþkilerde ilkeli bir birliktelik saðlanmakta,
çalýþma ortamý ve anlayýþý daha yüksek bir düzey
içermektedir. Yapýlan iþlerde karþýlýklý anlaþýlýrlýk
vardýr ve ‘süprizlere’ yer yoktur. Ancak bu, insaný
veya yapýlan iþi tektipleþtirmeye yönelik deðildir.
Çünkü standartlar sadece alt seviyeye bir sýnýrla-
ma getirmektedir. 

Günümüzde bir hizmeti verirken uyulmasý
gereken kurallar tanýmlanmýþtýr ve buna sahip
olmak sanýldýðý kadar da zor olmamaktadýr. Ancak
burda zor olan standardý korumak onu sürekli kýl-
maktýr. Kabul edilen standardýn sürekliliðini koru-
mak ve geliþtirmek için farklý bir yapýyý gündeme
almak kaçýnýlmaz gibi görülmektedir. 

Bu yönüyle odamýz bünyesinde profesyonelleþ-
menin düþünülmesi ve hatta hayata geçirilmesi
gerekmektedir.    

Toplum katýnda, düzenli çalýþan ve seviyeli iþler
gerçekleþtiren bir örgütün üyeleri de ayný oranda
saygýnlýk kazanmaktadýr. Verdiði hizmetlerle
toplumu yönlendirebilen, çaðdaþ iletiþim teknoloji-
leri kullanabilen, yaptýðý araþtýrmalar ve yayýnlarla
gündem belirleyen ve belirlediði gündemle
kamuoyu yaratarak sorunlarýn çözümüne yardýmcý
olacak bir örgütten bahsediyoruz... 

Bir örgütün gücü; üyelerinin ona sahip çýk-
masýna, saygýnlýðý; kendisinin ve üyelerinin
topluma verdiði hizmetlere, baðýmsýzlýðý ise oluþ-
turulan güçlü mesleki politikalara ve kendi gücü ile
hayata geçirdiði uygulamalara baðlýdýr.     

Her kültür ve sanat alanýnda olduðu gibi mimar-
lýk mesleðinde de birikimli ve yetenekli pek çok
mimar vardýr. Artýk ‘Odam bana ne veriyor?’
sorusundan önce  ‘Ben odama ne verebilirim?’
diye düþünmenin zamaný gelmiþtir sanýyorum. 

Yaþam evrim içerisindedir. Dolayýsýyla örgütler
ve insanlar da ayný evrimsel süreci geçirmektedir.
Geçmiþte olduðu gibi evrimleþmeyi baþaramayan-
lar ya ortadan kalkacak ya da etkisizleþecektir. 

Bu noktada da  ‘Kesintisiz Mesleki Geliþim’
birey bazýnda önem taþýmaktadýr. Ýyi organize
edilmiþ örgüt ve tam donanýmlý üye iliþkisi temel
hedef olarak karþýmýzda durmaktadýr. Unutmamak
gerekir ki bu iki unsur birbirlerini destekleyen,
geliþtiren ve güçlendiren unsurlardýr.

Tarkan DAVULCU
Mimarlar odasý baþkaný

Örgüt’lü Mimar
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 K.T.M.M.O.B. Mimarlar Odasý 45. Olaðan
Genel Kurulu 16 Nýsan 2005'de K.T.M.M.O.B.
binasý üst salonunda gerçekleþtirildi.

 Divan Baþkanlýðýný Mimar Doðan SAHÝR'in
yaptýðý Genel Kurulda Yük. Mim. Fatma ÝLKÝN
ve Mimar Aysel ALÝHAN divan sekreterliðini
yapmýþtýr.

 44. Dönem çalýþma ve Mali raporlarýnýn
okunup aklanmasýndan sonra 45. Dönem
Oda Baþkanlýk seçimine geçilmiþtir. 220
kayýtlý mimarýn katýldýðý Genel Kurul'da Mimar
Ahmet AKBÝL, Mimar Çetin SELÇUK, Mimar
Tarkan DAVULCU, ve Yar. Doç. Dr. Zihni
TURKAN baþkan adayý olarak baþkanlýk
seçimlerine katýlmýþ ve oylama sonucunda
Mimar Tarkan DAVULCU 45. Dönem Yönetim
Kuruluna Baþkan olarak seçilmiþtir.

 Baþkan belirlendikten sonra Yönetim Kurulu
ve Denetleme Kurulu seçimine geçilmiþtir.  10
adayýn katýldýðý seçim sonunda verilen oylara
göre Mimar Azmi ÖGE, Mimar Tunç ADANIR,
Mimar Þevket ÞENBÜLBÜL, Yük.Mimar
Fatma ÝLKÝN, asli üye olarak ve Mimar Türker
AKTAÇ, Mimar Cem KARA ise yedek üye
olarak seçilmiþlerdir.

 Denetleme Kurulu ise Mimar Emine AZÝMLÝ
ve Mimar Feridun TAYIZ seçilmiþtir.
Seçimlerden sonra yapýlan 45. Dönem ilk
toplantýsý sonunda görev bölümü ise 

 Baþkan : Tarkan Davulcu
Yazman : Azmi ÖGE
Sayman : Tunç ADANIR
Faal Üye : Þevket ÞENBÜLBÜL
Faal Üye : Fatma Ýlkin
Yedek Üye : Türker AKTAÇ
Yedek Üye : Cem KARA þeklinde oluþmuþtur.

 Ayrýca yapýlan toplantýda yedek üyelerin de
üyelerle birlikte toplantýlara ve faaliyetlere
katýlma kararý alýnmýþtýr.

 Her yýl yapýlan rutin görevlendirme ve ata-
malar görevde bulunan üyelerle yapýlan yazýlý
bilgi aktarýmýna müteakip yapýlmýþtýr. Odaya
kayýtlý 1 numaralý Kurucu üyemiz Sayýn Mimar
Ahmet BEHAEDDÝN seçimler dolayýsý ile bir
hafta gecikmeli olarak ailesi ile birlikte mezarý
baþýnda anýlmýþtýr.

 44. dönemden devam eden çalýþmalarý ve

yeni baþlatýlacak çalýþmalarý da içeren bir
program hazýrlanmýþ olup gerçekleþmesi
doðrultusunda çalýþmalar baþlatýlmýþtýr.

 Mecliste bulunan ve bu günlerde onay-
lanacak olan Birlik Yasasýna, Girne Birinci
Bölge Emirnamesine ve Baþbakanlýk Devlet
Planlama Örgütü’nde ,inþaat maliyet indeksi
toplantýsýna Mimarlar Odasý adýna görüþ ve-
rilmiþtir.

 Öncelikle eksikliði hissedilen MÝMARCA'nýn
yeniden hayata geçirilmesi için çalýþma
baþlatýlmýþ ve kýsa sürede ilk ürün elde
edilmiþtir.

 Tüm üyelerimize bilirkiþi çalýþmalarýnda
görev alma istek formu gönderilmiþtir. Kýsa
sürede yapýlan yoðun çalýþma sonrasýnda
Ýstanbul'da yapýlacak UIA' 2005 Ýstanbul
etkinlikleri içinde oluþan Mimarlýk Fuarýnda
stand alýnýp odamýz 3 - 7 Temmuz 2005 tarih-
leri arasýnda fuar alanýnda temsil edilecektir.

Azmi ÖGE
Mimarlar odasý yazman

Fotoðraf: Cem Kara
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Benim bilebildiðim kadar, yani 1980 sonrasý
ilk kez TMMOB’ye baðlý mimarlar odasý üyeleri
ile KTMMOB’ye baðlý mimarlar odasý üyelerinin
katký koyduðu, bir baþka anlamda, birlikte
yarýþtýðý bir mimari yarýþma.

1980 öncesi ,barýþ harekatýnda Mehmetciðin
adaya çýktýðý yere yapýlacak anýt içinde, böyle
bir yarýþma düzenlendiðini katýlan ve katký koyan
Kýbrýslý meslektaþlarýmýzdan hep dinliyorduk.

Her þeyden önce Türkiye’de kurulduðu yýllar-
da yüksek eðitimde bir devrim yaratan bir kuru-
mun Kýbrýsýmýza ayak basmasýný baþaranlarý
kutlamak gerekir.

Sonra Kýbrýs’taki diðer beþ ünversitenin yapa-
madýðý, bir mimari yaklaþým gösterdiði, gerekçe-
si ile üniversite rektörlüðünü kutlamak gerekir.

Birliðimize ve odamýza gösterilen güven ne-
ticesinde bu dönem eðitime açýlacak ODTÜ
KIBRIS kampusü içerisindeki, rektörlük , bilgi
iþlem ve kütüphane kompleksi yapýlarý, mimari
bir yarýþma sonucu olarak  doðduðu her  insan
tarafýndan algýlanabilir.

Baþtan sona yarýþma sürecinde, Kýbrýslý
mimarlarýn koyacaðý katkýyý gerek akademik
gerekse mesleki pratik olarak hep kabullenen bu
kurum, diðer binalarýn gerçekleþmesi için de
Kýbrýslý mimarlardan hizmet almýþ, meslek-
taþlarýmýzýn çalýþmalarýna, yerli kurum ve kuru-
luþlara örnek olacak þekilde saygý gösterip,
ülkemizden hizmet almýþtýr.

Bir baþka deyiþle zamanýnda eðittiði,
yetiþmesine katký koyduðu mimarlardan katký
almak verdiði eðitimin kalitesini aklamanýn bir
yoludur üniversitelerin.  

Bu örnek davranýþtan diðer üniversiteleri-
mizin de örnek almasýný ve ülke mimarisine çað-
daþ  yolda katkýda bulunulmasý en büyük
dileðimizdir.

Ben bu vesile ile bu birlikteliði baþlatan, baþta
Sn. Ahmet ACAR hocamýza ve Kýbrýs’tan katký
koyan jüri üyelerimiz  Serin SELÇUK, Hüseyin
ÝNAN, Tarkan DAVULCU’ya ve  cesaratle sek-
sen TMMOB Mimarlar Odasý üyesi ile yarýþmaya
katýlan, MESLEKTAÞLARIM : Genç ekip,  Emre
Akbil, Esra Can, Cemil Atakara, ya...

Ziya N. Özkan, Burak Türsoy, Erkal Þahoðlu
Ekibine...

Türker Aktaç ve Fatma Terlik’e...

Tuna Veysi ,Özge Özbekoðlu’na...

Ýlkan Osman , Birgül G. Beyatlý’ya...

Teþekürlerimi bir borç bilirim. 

Ayrýca bu yarýþmanýn açtýðý yolla, diðer
binalarýn uygulama projelerinde katký koyan
üyelerimize, inþaatlarý baþarý ile inþa eden
müteahhitlerimizi de kutlamak isterim.

Saygýlarýmla..

Ekrem BODAMYALIZADE

2003 Mimarlar odasý baþkaný
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Yeni yapý üretiminin yoðun olduðu, ancak
üretilen yapý stoðunun çok azýnda mimarlarýn
bilgisine baþvurulan Türkiye gibi ülkelerde,
mimarlýk kültürünün toplum tarafýndan benim-
senmesi ve bir meslek olarak gücünün anlaþýla-
bilmesi için, mimari yarýþmalar bir araç olmaktan
çok, amaç olarak ele alýnmalýdýr. Düzenlenen
mimari yarýþmalar, yapýlmasý düþünülen bir bina
için ''en iyi'' tasarýmýn ve müellifin seçilmesine
araç olmakla birlikte, mimarlýk üzerine araþtýr-
malarýn desteklenmesi ve mimarlýk söyleminin
geliþmesinde de önemli bir katkýda bulunmak-
tadýr. Yarýþma sürecinin planlanmasý, þartna-
menin hazýrlanmasý, deðerlendirme süreci,
deðerlendirme sonrasý tartýþmalar, düzenlenen
sergiler ve yayýnlar, mimarlýk mesleðinin
geliþmesine zemin hazýrlamakla, öte yandan
akademik araþtýrmalara da kaynak oluþturmak-
tadýr. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu Mimari
Yarýþmasý, Orta Doðu Teknik Üniversitesi
Yerleþkesi'nin oluþum sürecini büyük ölçüde etk-
ileyen, ''mimari yarýþma ile proje elde etme yön-
teminin'' kurumsallaþtýrýlmasý amacý ile
baþlatýlan araþtýrma sonuçlarýndan sadece biri-
sidir.

Yarýþma, hiç þüphesiz, mimarlýk disiplininin
gelenekleri arasýndadýr. Efes'te bulunan Artemis
Tapýnaðý'na konmasý düþünülen Amazon heyke-
linin seçilmesi için, Milattan önce beþinci yüzyýl-
da gerçekleþtirilen etkinlik, tarihte düzenlenen ilk
mimari yarýþmalardan birisi olarak anýlmaktadýr.
Aydýnlanma'nýn ýþýðýnda düzenlenen, 15. yüzyýl
mimarlýk ve sanat yarýþmalarýný kazanan eserler
ve mimarlar, mimarlýk tarihinin önemli kilit
taþlarýný oluþturmaktadýr.(1)18. yüzyýlda,
Avrupa'da doruk noktasýna ulaþan yarýþma
geleneði, özellikle Cumhuriyet sonrasý
Türkiye'sinde ve Baþkent yapý ve çevre oluþum-
larýnda yöntem olarak özellikle benimsen-
miþtir.(2)Bu geleneðin önemli bir parçasý olan
ODTÜ Merkez Yerleþkesi Mimari Yarýþmasý,
bugüne deðin üzerinde araþtýrmalar yapýlan,
geniþ ölçekli bir yerleþim projesidir. Kurum,
mimari yarýþma yöntemini, özellikle son yýllarda
gündemini aðýrlýkla iþgal eden Teknokent ve

Kuzey Kýbrýs Kampusu yapýlaþmalarýnda uygu-
lamak için, yapýsal örgütlenmesinde kalýcý
deðiþikliklere gitmiþtir. Tek bir mimari proje kap-
samýnda üretilen mimari düþüncenin geliþtirilme-
si yerine, çok sayýda proje üzerinde çalýþmak,
bina elde etmek için pragmatik bir yöntem olarak
deðerlendirilebilir. Özellikle bir kurum için çoktan
seçmek, öncelikli bir baþlangýç olarak görülebilir.
Ancak kimi zaman, projelerin geliþtiði özel
baðlam, yarýþma için harcanacak zamaný ve
maddi desteði yeniden gözden geçirmeyi zorun-
lu kýlmaktadýr. Kuzey Kýbrýs Kampusu
Yarýþmasý, devlet kurumlarýnda yarýþma ile proje
elde etmenin maddi karþýlýklarýný araþtýrma ve
yönetmeliklere baðlý uygulamalarda karþýlaþýlan
engelleri aþma çabalarý süresince, Kuzey Kýbrýs
Cumhuriyeti'nin ulusal ve uluslararasý poli-
tikalarýnýn baðlayýcýlýðýnda gerçekleþtirilmiþtir.
Hiç þüphesiz mimarlýk camiasý, ODTÜ öðretim
üyesi ve kentsel planlama uzmaný Doç.Dr.
Baykan Günay'ýn özverili desteðini çeþitli ortam-
larda gündeme getirecektir. Ne de olsa bu ölçek-
te bir projenin, müellifi tarafýndan desteklenerek
yarýþmaya açýlmasý, sýk rastlanan bir durum
deðildir. Öte yandan, iþverenin, genel örgütlen-
me þemasý içinde, tek bir mimarý seçip kurumsal
bir birliktelik kurmanýn kolaylýklarýný deneyerek
gözlemlediði halde yarýþmayý desteklemesi de,
kayda deðer bir baþka geliþmedir. ihale yöntemi
ile müellif elde etmek üzere kurulmuþ bir sis-
temin, mimari yarýþma düzenini benimsemesi
kurumsal bir yeniden yapýlanmayý gerektirmiþtir.
Kendi kurumsal alt yapýsý içerisinde mimarlar ve
mühendislerden oluþan ''yapý dairesine" sahip
kurumlarýn, gereksinim duyduklarý projeleri
yarýþmaya açmasý, ülkemizde kolay benimse-
nen bir yöntem deðildir.

Günümüz Türkiye koþullarýnda, mimari yarýþ-
ma düzenleyerek süreci denetleyebilmenin ve
sonuçta birinci seçilen projeyi uygulayabilmenin
kurumsal yapýsýnýn kurulmasý, zor bir seçenek
gibi görünse de, olasýdýr. Bu konuda Mimarlar
Odasý'nýn belirlediði yöntem açýktýr; ancak, her
durumun yarattýðý kendine özgü farklýlýklar,
yarýþmalarýn süreçlerini yeniden biçimlendire-

Ayþen SAVAÞ

Doc.Dr., ODTÜ Mimarlýk Bölümü

Jüri Üyesi6
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bilmektedir. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde
çalýþmalarýný sürdüren ve yerel yönetmeliklerle
kurumsallaþtýrýlmýþ yapýlanmalar içinde mesleki
uygulamalarýný sürdüren mimarla, Türkiye
koþullarýnda proje üreten tasarýmcýlarýn birlikte
yer aldýklarý yarýþmada, kimlerin katýlýmcý ola-
bileceði, yarýþma þartnamesinin nasýl hazýr-
lanacaðý, seçici kurulun ve danýþmanlarýn nasýl
belirleneceði, kazanan projenin hangi koþullar
altýnda uygulanabileceði gibi konularda görüþler
belirtilmiþ, tartýþýlmýþ, dolayýsýyla alýnan kararlar
çerçevesinde, süreç içerisinde her hangi bir
çeliþki yaþanmamýþtýr. Özellikle yapýnýn elde
edilme sürecinde mimarýn etkin olarak yer
almasý gibi, kurumsal iþleyiþin parçasý olmayan
durumlarda bile, yarýþmada belirlenen ön
koþullar aracýlýðýyla, sorun alanlarýn netliðe
kavuþturulabilmesi mümkün olabilmektedir. Tüm
bu aþamalarda, ODTÜ Mimarlýk Fakültesi
Dekanlýðý'nýn desteði yol gösterici olmuþtur.
Yarýþmanýn her aþamasýnda, Mimarlýk Fakültesi
Dekaný Prof.Dr. Yýldýrým Yavuz, Dekan
Danýþmaný Türel Saranlý, Mimarlýk Bölümü
Baþkaný Doç.Dr. Selahattin Önür ve Þehir ve
Bölge Planlama Bölümü Baþkaný Doç.Dr.

Baykan Günay'ýn bilgisine ve saðduyusuna
baþvurulmuþtur. Özel koþullarýn çerçevesini
belirlediði Kuzey Kýbrýs Kampusu Mimari
Yarýþmasý'nda, tüm yapýlaþmanýn tek bir mimar
tarafýndan tasarlanmayacaðý ve bundan sonraki
yapýlarýn farklý müellifler tarafýndan gerçekleþtir-

ileceði ön kararý alýnmýþtýr. Mimari proje elde
etme süreçlerinde yarýþma, yöntem olarak
sürekliliðini koruyacaktýr. Tarihsel örneklerinde
görüldüðü biçimiyle, Yunan heykel yarýþmalarýn-
daki gibi, katýlýmcýlarýn ayný zamanda seçici
kurulu oluþturduðu özel durumlar olasýdýr;
bununla birlikte, seçici kurulun tek bir kiþiden
oluþmasý da, olasý bir yöntem olarak gözükmek-
tedir.(3)Kuzey Kýbrýs Kampusu mimari geliþi-
minde sürekliliði saðlayacak en önemli etkenler-
den biri, hiç þüphesiz, seçici kurulun kalýcýlýðý
olacaktýr.

Yarýþmaya katýlan her proje, müelliflerinin
mesleki ciddiyetini ve mimarlýða duyduklarý
saygýyý yansýtmaktadýr. Yüze yakýn mimarýn
ortak bir konu etrafýnda düþünerek oluþturduk-
larý bu koleksiyon, araþtýrmacýlarýn yorumlarýna
açýktýr. Daha önce de belirtildiði gibi, her duru-
mun yarattýðý kendine özgü farklýlýklar, yarýþ-
malarýn süreçlerini biçimlendirebilmektedir. Bu
özellikleri ile geride býraktýklarý belgeler, bugün
mimarlýk tarihçileri için vazgeçilmez bir kaynak
oluþturmaktadýr. Mimarlýðýn temsille iliþkisi her
yeni koþulda bir kez daha tanýmlanmaktadýr.
Olasý özel durumlarda, mimarlýk yarýþmalarýnýn

kurallarýnýn ve yönteminin yeniden oluþturulmasý
ne denli riskli ise, oluþturulmuþ çok katý bir sis-
tem de, o denli baðlayýcý olabilecektir. Burada
etkilenen salt son ürün deðil, süreç içinde
geliþtirilen araþtýrma ve üretilen söylemin biçim-
lendirilmesi ile de ilgilidir.

7
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Ülkemizde mimari yarýþmalarý destekleyen
kurumlarýn varlýðý ne denli gerekli ise, mimar-
larýn kendileri tarafýndan da bu yöntemin yaygýn-
laþtýrýlmasýna sahip çýkýlmasý bir zorunluluktur.
Örneðin, mimari yarýþmalarý günlük yaþantýnýn
bir parçasý haline getirmeyi baþarmýþ Ingiliz sis-
temi, kentsel açýdan göz ardý edilebilir ölçekteki
tasarýmlardan, ki bu bir mahalle parkýnýn çeþme-
si de olabilir, kamusal yapýlara kadar yüzlerce
projenin geliþmesine katkýda bulunmuþtur. Son
iki yüz yýlý aþkýn sürede geliþtirdikleri yöntemin,
son yýllardaki konumuna gelebilmesi, bir çok
mesleki ve akademik tartýþmanýn sonucunda
mümkün olabilmiþtir. Yarýþmalarýn ülkemizde
mimarlýk disiplinine saðlýklý bir katkýda bulunup
bulunmadýðý, öngörüldüðü biçimiyle, özellikle
meslek yaþantýsýna hayatýný adamýþ, ya da yeni
baþlayan mimarlarý destekleyip desteklemediði,
uzun süredir tartýþýlan konulardýr. Ancak yadsý-
namaz gerçek, yarýþmalarýn düzenlenen sergiler
ve yaratýlan katýlýmcý tartýþma ortamlarý ile,
mimarlýðýn toplumla iliþkilerinin güçlenmesine,
mimarlýk arþivlerinin ve belgeliklerinin oluþmasý-
na, mimarlýðýn disipliner sýnýrlarýnýn geniþleme-
sine ve mimarlýk bilgisinin geliþerek kültürünün
yaygýnlaþmasýna araç olduðudur.(4)Bir yarýþ-
manýn kim ya da kimler tarafýndan düzenlendiði,
birincinin neden seçildiði ya da seçilemediði,
jürinin profili, yarýþma tutanaklarý ve yarýþma
sonrasý gündemi oluþturan tartýþmalar, gerçekte
mimarlýk ve sosyal tarihin belgeleridir.

Yarýþma Kapsamý
Genel bilgilier:

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti arasýndaki iþbirliðinin daha da ileri
götürülmesi amacýyla, iki ülke arasýnda imza-
lanan bir anlaþma sonucunda, Orta Doðu Teknik
Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde
kendisine baðlý yeni bir kampus kurmakla

görevlendirilmiþtir. Bu giriþimin asýl amacý. halen
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde eðitim yap-
makta olan üniversitelere ilaveten yeni bir kam-
pus açarak yüksek öðrenime kayýtlý öðrenci
sayýsýný artýrmak, burayý uluslararasý deðerde,
kaliteli yüksek eðitim veren ve bilim üreten bir
ülke haline getirmek, bu sayede ülke
ekonomisinin de geliþmesine katký saðlamaktýr.

ODTÜ Kýbrýs Kampus Merkezi'nin kuzey
bölümünde bulunan Kampus Yönetim Binasý,
Kütüphane ve Bilgi iþlem Merkezi yapý grubu,
ODTÜ Meydaný olarak adlandýrýlan odak alaný
tanýmlayan ve Girne yönünden yaklaþýmda da
kampus silüetinin baþlýca unsurunu oluþturan bir
prestij yapýlarý grubu olarak tasarlanacaktýr.

Yarýþmanýn amacý, yukarýda yarýþma
konusunu oluþturan yapý grubu için, ''Günün
mimarlýk, mühendislik ve sanat anlayýþýna
uygun, iþletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden
en ekonomik çözümleri bulmak ve güzel sanat-
larý teþvik etmektir''. Bu amaç çerçevesinde
yarýþmacýlar, çözümlerinde çaðdaþ ve geleceðe
yönelik bir eðitim ve yönetim anlayýþýný yansýt-
maya ve yapýlarýn teknik donanýmlarýnda her
türlü yenilikten yararlanmaya çalýþmalýdýrlar.
Ancak bunu yaparken insan ölçeðine ve yüzyýl-
lar boyunca geliþmiþ Doðu Akdeniz ve Kýbrýs
mimarlýðýnýn ilkelerine olduðu kadar ülkenin
doðal çevresine de saygýlý, bölgenin iklim
koþullarýna göre biçimlendirilerek enerji
gereksinimini en alt düzeye indirebilen, bu
anlamda düþey ulaþýmý azaltacak iki ya da en
çok üç katlý yapýlaþmaya olanak tanýyan, nemli,
sýcak ve uzun yaz mevsiminin gereklerine göre
dýþ yaþamý öne çýkartan gölgeli, açýk kullaným ve
dolaþým alanlarýnýn vurgulandýðý, Kýbrýs'ýn çok
zengin doðal peyzaj ögeleriyle zenginleþtirilmiþ,
insan ve doðayla barýþýk bir mimarlýk anlayýþýnýn
araþtýrýlmasý yerinde olacaktýr. 

1.Bu konu ile ilgili yayýnlanan bir çok makale ve kitapla ilgili bibliyografya için, bkz: Joan Bassin, 1975, Architectural Competitions in the
Nineteenth Century England (On Dokuzuncu Yüzyýl Ýngiltere'sinde Mimari Yarýþmalar), UMI Research Press, Michigan.
2.2004, ''Dosya: Her Daim Gündemde: Yarýþmalar'', ed.Metin Aygün ve N.Müge Cengizhan, Mimarar Odasý Yayýný, Ankara, ss 27-64.
3.Gisela M.A. Richter, 1962 (ilk basým 1930), Sculpture and Sculptors of the Greeks (Yunan Heykel ve Heykeltraþlarý), Yale University
Press, New Haven
4.Güven Arif Sargýn, 2002, ''Kamu Adýna Örgütlü Unutma ve Yeniden-Anýmsama'', Arredamento Mimarlýk, Boyut yayýncýlýk, Ýstanbul,
ss.46-50.
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Yarýþma Jurisi:

Yýldýrým Yavuz(juri baþkaný) Prof.Dr. 
Ekrem Bodamyalýzade       Mimar
Tarkan Davulcu Y.Mimar
Gönül Evyapan          Prof.Dr.
Hüseyin Ýnan             Mimar
Selahattin Önür         Doç.Dr.
Ayþen Savaþ             Doç.Dr.

Asli Juri Üyeleri:
Ural Akbulut    Prof.Dr. ODTÜ Rektör
Ahmet Acar     Prof.Dr. ODTÜ Rektör 

Yardýmcýsý
Erhan Acar     Öðr.Gör.
Rüknettin Oskay Prof.Dr.
Zafer Önder Müh.
Serin Selçuk Mimar

Danýþman Juri Üyeleri:
Baykan Günay Doç.Dr.
Serdar Özbay            Dr.

Juri deðerlendirme

-Kütüphane ve Bilgi iþlem Merkezi binal.arýnýn
birbirleri ile iliþkilendirilmesi, 
-Yönetim binasýnýn, Kütüphane ve Bilgi Iþlem
Merkezi binalarýndan ayrý konumlandýrýlabile-
ceði,
-ODTÜ Meydaný ile bütünleþme çabasý,
-iklimsel verilere uyum,
-Enerji gereksinimini azaltma çabasý,
-Binalarýn tercihan 3 katlý olmasý,
-Dýþ yaþamýn vurgulanmasý,
-Projenin yapýlabilir ve inþaat açýsýndan
ekonomik olmasý,
-iþletmecilik açýsýndan ekonomik olmasý,
-iç/dýþ mekan iliþkileri ve manzaraya açýlýmlarýn
olumlu olmasý,
-Fonksiyonlar için ayrýlan alanlarýn  yeterliliðinin
göz önüne alýnmasý.

*Kullanýlan tüm bilgiler ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu kam-
pus yönetim binasý, kütüphane, bilgi iþlem merkezi mimari
proje yarýþmasý 2003 yarýþma kitapý temin edilmiþti. 

Derleyen: Burak Türsoy



m
im

ar
ca

M
im

ar
i Y

ar
ýþ

m
al

ar
10

1. Ödül
Cem Ýlhan - Tulin Hadi - Zeynep Ataþ
Tasarlanan kampus merkezi kuzey ve güney pla-

tolarýný baðlayan özel bir konumda yer almaktadýr.
Yerleþimin odak noktasý olan ODTÜ Meydaný tarifli
bir yaya promenadý ile kuzey vadisine açýlýr. Meydaný
kuzey yönünde tanýmlayan Yönetim ve BÝM bloklarý
orta noktada büyük bir boþluk yaratacak þekilde
kesintiye uðratýlmýþtýr. 

Burasý yüksek ve ferah bir açýlým noktasý oluþtu-
rur. Tüm kampusun buluþma noktasýný (Tören Alaný)
tarif eder. ODTÜ Meydanýndan baþlayan yaya prom-
enadý kuzey ucunda tüm vadiye hakim olan "Kuzey
Locasý" ile sonlanýr. (Þema 1) Bu nokta kuzey falez-
leri boyunca uzanan yaya yoluna baðlanmýþtýr.
Aðaçlýk alan ve panoramik vadi ile bütünleþerek,
canlý bir yaþantý alaný haline gelir.

Merkez birbirinden baðýmsýz çalýþabilen üç ana
yapý grubundan oluþur. Her yapý meydandan
kolaylýkla algýlanan kendi giriþine sahiptir. Kuzeybatý
- güneydoðu yönünde uzanan Yönetim ve BÝM bloku-
nun gerisinde kuzey yönüne dönük Kütüphane kitlesi
konumlanýr. Böylelikle tüm yapýlar projenin omurgasý
olan yaya promenadýna eklemlenirler. Bir sokak gibi

ele alýnan bu yaya aksý iki yanýnda yer alan yapýlarla
kampus yaþamýna katýlýr.

Kýbrýs'ýn kendine özgü iklimi mikroklimatik gerçek-
lere duyarlý bir anlayýþý zorunlu kýlar. Batý ve güney-
batý cepheleri tüm gün doðrudan güneþ ýþýðýna açýk-
týr. Bu yönde oluþacak radyasyonun çalýþma mahal-
lerine yayýlmasýný engellemek esastýr. 

Çözüm olarak yapý gruplarýnýn güney ve güney-
batýya bakan cepheleri net bir zonlama anlayýþý
doðrultusunda giriþler, servis ve sirkülasyon mahal-
lerine ayrýlmýþtýr. Çalýþma mekanlarý ise kuzey ve
kuzeydoðu yönlerine bakacak þekilde güneþe
arkalarýný veren konforlu bir konumdadýr (Þema 2 ve
3).

Kütüphane kitlesi de ayný þekilde kuzey yönüne
dönüktür. Bu çözüm yapay iklimlendirme yükünü
azaltak enerji tasarrufu saðlayacak, yapýlarýn iþletme
maliyeti düþecektir. Yapý çeperinde oluþturulan
veranda ve yarý örtülü teraslar kuzey yönünde rüzgarý
içeri alan ferahlama mekanlarý oluþturur. Yapýnýn orta
noktasýndaki ana boþluk hakim rüzgarýn ODTÜ
Meydanýna düzenli akýþýný saðlar, serinlik etkisini art-
týrarak bu alanýn bir buluþma noktasý olmasýný
gerçekleþtirir. (Þema 4)

ODTU meydanýndan görünüm
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2. Ödül
Banu Karabey 
Haydar Karabey 
Ahmet Önder 
Sait Ali Köknar 
Hayriye Sözen 
Erbuð Bengüler
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3. Ödül
Gökhan Aksoy
M. Tamer Özdemir
S. Gökhan Büyükkýlýç 
A. Aybars Acarsoy
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Mansiyon
Ayhan Usta  
Gülay Keleþ Usta 
Zafer Ertürk
Ali Kemal Þeremet
Hüseyin Tok
Özgür Murat Balcý
Necmettin Selimoðlu
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Mansiyon
Yavuz Selim Sepin 
Mehmet Ali Ozbek 
Utku Karaman 
Naime Alaybaþ 
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Mansiyon
Nimet Aydýn 
Özgür Top 
Hakan Öztürk 
Kerim Yaman 
Mevlüt Duymaz 
Evgin Mendi 
Nalan Özkadif 
Habibe Aduþ 
Kezban Ünal 
Ümran Kavak 
Levent Ince 
Hakký Þahin
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3.Tur Eleme
Emre Akbil
Esra Can 
Cemil Atakara 

Yardýmcýlar: 
Ahmad Mallulein 
Maher Sayed
Ahmet Atakara 

2.Tur Eleme
Ziya Necati Özkan
Burak Türsoy
Erkal Þahoðlu

Yardýmcýlar: 
Turgut Öztuner

2.Tur Eleme
Türker Aktaç
Fatma Terlik

2.Tur Eleme
Tuna Veysi
Özge Özbekoðlu
Lütfi Büyükyýldýrým

3.Tur Eleme
Ýlkan Osman
Birgül Güvenir Beyatlý
Mustafa Tunar
Hasan Hacýþevki
Tezel Baykent 
Ayþe Tokel
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Elefteria Meydaný Kentsel Tasarým Yarýþmasý Sonuçlandý

Güney Lefkoþa'nýn kalbi olan Eleftheria
Meydaný düzenlenmesi ile ilgili kentsel tasarým
yarýþmasý sonuçlanmýþtýr.Lefkoþa Rum Belediyesi
tarafýndan düzenlenen uluslararasý ve tek aþamalý
yarýþmayý de-konstrüktif mimarlýðýnýn öncülerinden
olan Zaha Hadid projesi kazanmýþtýr.

Yarýþmadaki diðer bir önemli nokta ise; yarýþ-
mayý kazanan ekip içerisinde Kýbrýslý Türk mimar
Saffet Bekiroðlu ve Kýbrýslý Rum mimar Christos
Passas’ýn yer almasý idi.

Almanya, Fransa v.s. gibi birçok ülkeden yarýþ-
maya 47 proje katýlmýþtýr.

Zaha Hadid'in projesi; çok amaçlý kullaným ve
çevre dostu olma özelliði taþýmaktadýr. Hisar alt-

larýný yeniden iþlevlendirilerek bir ''yeþil kuþak''
haline dönüþtürülüp Güney Lefkoþa’nýn en büyük
parký haline getirilmesi hedeflenmektedir. 

Meydana çevre dostu bir kimlik katmak için
motorlu araç kullanýmýný kýsýtlayýp, sadece yaya
kullanýmýný artýrýlmasý düþünülmektedir.

Bekiroðlu ve Passas projelerini; ''mimari olarak
tutarlýlýk ve devamlýlýk arzeden ve Venedik surlarý
baþkentin kimliðini esas bölümlerinden biri olarak
yeniden ortaya çýkacak bir kentsel müdahale''
olarak tanýmlamaktadýrlar.

3.8 milyon Kýbrýs Lirasýna mal olacak olan
proje, inþaat'ý birkaç yýl süreceði belirtilmektedir.

Burak TÜRSOY
Mimar22
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Mimarlýk Yarýþmalarý Yararlý
Bir Þölendir

Bu yazýnýn yazýlýþ nedeni, mimar Haydar
Karabey’in “Mimarlara Mektup”unda sezilen
umutsuzluðu, diðer bir neden de, yarýþmaya
katýldýklarý halde bazý meslektaþlarýn kolokyum-
da “yarýþmalar kurumundan” yakýnmalarý.
Karabey sanki kolokyumdaki sözleri yazýsýnda
yineliyordu. ‘’Kendini kanýtlamýþ profesyonel
bürolara iþin doðrudan verilmesi” (ý) istemiydi
Karabey’in ve diðer mimarlarýn istemi. Gönülsüz
uyarýlarý: yarýþmalar kurumu korunmalý, ancak
olgunlaþmalý, kusursuzlaþtýrýlmalý...
Hatýrlanmasýnda yarar var; hangi kurumsal yapý
sorunsuz ki? ..

Kuþkusuz mimari yarýþmalar mimarlýk
mesleðinin yüzyýllardýr gündeminde. Daha iyi
tasarým ve iþ verme yöntemi. Aslýnda düþünce
mülkiyetinin yasal zeminin en saðlam olduðu iþ
verme sistemi yarýþmalar. Bilindiði gibi, “mimar-
lýk sýnýrsýz olasýlýklar sanatý.” Özellikle düþünce
aþamasýnda mesleðin doðasý, fikri farklýlýklar,
çeþitlilik ve bu nedenle rekabet. Büyük maddi
olanaklar isteyen, parasal kaynak kullanýlan, “bir
kez yapýlan” bir yatýrým mimarlýk
uygulamalarý.lnþa edilecek olan her binanýn fikri
özünün en iyisi olmasý, en iyisi olup olmadýðý
endiþesi, kuþkusu, huzursuzluðu mesleðin
kaçýnýlmaz kaderi. Adeta fikrin en iyisini seçmek
ve inþa etmek iþverenlerde bilinçli/bilinçaltý
içgüdüsel refleks. Farklý fikirler arasýnda kýyasla-
ma, seçme hakký ve sonunda karar verme
mimarlýðýn iþ iliþkileri serüveninin doðasýnda
saklý. Ayný durum profesyonel bürolar, bürolarýn
kendi iç çalýþma, fikir üretme disiplinleri içinde
de söz konusudur denilebilir ve de denilmek
isteniyor. Ancak bu, sýnýrlý bir olanak. Bu
olanaðýn, büronun deneyimi, birikim ve zihinsel
yetenekleriyle de kýsýtlý oluþu unutulamaz. Son
mimarlýk yarýþmalarýnda en az yüz tasarým (beþ

yüz beyin, özellikle genç beyin demektir...) için-
den en iyi fikri, kýyaslama yöntemiyle seçmek,
bir büronun sýnýrlý fikir gücüyle karþýlaþtýrýlabilir
mi? Kuþkulu biraz. Yarýþmalarla proje elde etme
yöntemi pahalý bir yöntem. Yarýþmalar kurumu-
nun en önemli öðesi, jüriler. Jüriden jüriye
sonuçlarda ciddi deðiþkenliklerin olduðu, olabile-
ceði ayrýca rastlantýlarýn sonuçlar üzerindeki etk-
ileri de dile getirilenlerden. Bütün bunlarda
doðruluk payý olsa bile; iþi etüt edilmiþ, özgün
fikri kurgusu / temelleri oluþmuþ, zekanýn ve
mesleki kiþiliðin yansýdýðý çaðdaþ tasarýmlarýn
her zaman her jüri karþýsýnda talihli oluþu inkar
edilebilir mi? Mimarlýk fikri savaþým alaný olan
yarýþmalarda beklenmedik isimlerin sahneye
çýkýþýyla yarýþmalar kurumunun yeteneklere
sunduðu fýrsatlar da unutulabilir mi?

Ne var ki, dikkatle irdelendiðinde görülecektir
ki, “baþarý’’; nice çilelerin, uykusuz gecelerin,
pahasý ödenerek kazanýlan deneyimin, bilgi
birikiminin, aðýr külfetlerin sonucudur. Ayrýca
unutulmamalý; gerçek yeteneklerin, iyi olanlarýn,
yani ‘’karnýnda güneþle doðanlarýn’’ (2), özel
zekalarýn sicillerinde ‘’baþarý’’ süreklidir. Sanatýn
her zaman baþarýyla bütünleþen dayanýklý yýldý-
zlarý vardýr ve olacaktýr. Bugünün pek çok pro-
fesyoneli, uzak ve yakýn geçmiþin yarýþmacý
yýldýzlarýydýlar. Bu da anýmsanmalý..

Diðer yandan, þu gerçek de inkar edilemez.
Bazý özel yetenekler narin ruh yapýlarý, doðalarý
gereði, aþýrý duyarlýlýklarý sonucu ‘’mimari fikir
savaþým alaný’’ný benimsemeyebilirler.
Ustalýklarýný zaman içinde yarattýklarý mesleki
faaliyet, fýrsatlarla yavaþ yavaþ kendi özel alan-
larýnda, dünyalarýnda inþa edebilirler.
Deneyimlerini zamanla zenginleþtirip mesleki
baþarýlara ulaþabilirler. Bu konuda örnekler
verebilir. Hiç kuþkusuz, bir hayli çileli olan bu tür
mesleki serüven de deðerlidir.

Nitelikli mimari tasarýmýn sonuç üzerinde
etkinliði, belirleyiciliði tabi ki küçümsenemez.
Ancak tasarým nitelikli mimarinin hazýrlanýþýnýn
dayanaklarýndan yalnýzca biri olduðu da unutu-
lamaz. Mimarlýk ürünlerini yaratan maddi

Orhan ÞAHÝNLER
Mimar
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olanaklar, parasal varlýk ve zengin kaynaklardýr.
Nice iyi inþa edilemeyen, gerekli kaynaðý bula-
mayan veya yeterli kaynak kullanamayan
yapýlarýn kýsa sürede nasýl yitip gittiði de iyi
bilinir. Bir zamanlar inþa edilen, haýa zamana
direnen ve zinde kalan T.C. Bayýndýrlýk
Bakanlýðýnýn-’’Devlet Baba’’nýn inþa ettiði;
Anýtkabir, Büyük Millet Meclisi, Baþbakanlýk /
Ýnhisarlar Bakanlýðý binalarýnýn tasarýmlarýnýn
yarýþmalar kurumuyla saðlandýðý da unutulma-
malý...

Sonuç olarak; yarýþma, mimarlýk mesleðinin
özel alanýdýr ve kuþkusuz bir þölendir. Mesleki
tazelik sürekli eðitimdir. Çekici baþarýya kýþkýr-
tan, baþarý fýrsatý veren, baþarýlý olma tutkusu
yaratan, duyumsatan kendine özgü mesleki
ortamdýr. O ortamda mimarlarýn mesleki
yetenekleri, bilgi düzeyleri geliþmektedir.
Meslektaþlar özlemlerini, mesleki düþlerini ister-
lerse sýnýrsýz kullanabilmektedirler. 

Doðal olarak daha iyi için yoðun, aðýr bir
çabadýr. Özellikle genç mimarlarýn umududur.
Düþsel keyfi geçici veya sürekli yaþamaktýr.
Çalýþma/kazanma iradesinin bilenmesidir.
Araþtýrmak, yeniyi, yeni ve özgün olaný sürekli
izleme, mesleðin sýnýrsýz olanaklar dünyasýyla
sýcak temastýr.

Mimari yarýþmalar hiç kuþkusuz, kýsa zaman-
da aðýr bir çalýþma, sonu belirsiz yoðun bir
emektir, ciddi özveridir. Aslýnda mesleki yarýþma
kurumu genelde belirsizlikler içerir. Beþ veya
yedi kiþilik jürilerin her defasýnda farklý oluþtuðu
deðiþken deðerler süzgednde (3) mimarlarýn
tasarýmlarýnýn yargýlanmasý kaçýnýlmazdýr.
Konunun sanatsal içeriði nedeniyle, jürilerin
“kiþisel takdir hakký” etkindir. Katý kurallarýn
tasarýmlarýn kaderini belirlemediði fikri savaþým
ortamýdýr (4).

Kuþkusuz yalnýzca mesleki yarýþmalara katýl-
mak bile, mesleki kazaným, yarar ve bir bakýma
onurdur. Baþarýlý olmak ise, çok özel, tabii ki
özlenen keyifli bir durumdur. Baþarý ýsrar ister.
Baþarýyý hazýrlayan, sayýsýz kayýplara sabýrla
direnmektir. Temelde en etkin öðe, çalýþma disi-

plini, kazanma azmidir. Yarýþmalar da oynak,
kývrak, kaypak, nazlý ve fettandýr. ‘’Mimari
mesleki baþarý”; ancak zekanýn, ýsrarlý sevdanýn,
direnen iradenin önünde boyun eðer. Sonuç
olarak bu kurum yýpratýlamaz, onarýlýp yaygýn-
laþtýrýlýr.

Ayrýca genç profesyoneller bugünlerde hiç de
fazla kaygýlanmamalýlar. Ülkemizde ‘’yarýþma
kurumu” kanalýyla iþ verme sistemi/yöntemini
büyük oranda uygulayan devlet, kamu

kuruluþlarý idi. Kamusal sorumluluklar, kamu
yararý, kamusal alanlar özelleþtirildiðine göre
bundan böyle neden o kadar tasalanmalý ki..

1. Bir mimari büronun “kendini kanýtlanmasý”nýý ölçütlerinin belir-
lenmesi, spekülasyonlann önlenmesi çok güç olmalý. Sonunda
kapalý zar ve pazarlýk uygulamasýnýn tekranndan korkulur...

2. Bu söz, deðerli heykeltraþ

Zühtü Müridoðlu’nun.

3. Deðerler süzgeci mutlaka deðiþken ve esnek olmalý.

4. Talihin etkisini azaltmak önceliklerden.

Derleyen: Burak Türsoy
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Vadili original ismi ile Vatyili, Kýbrýs'ýn Kuzey
Doðu'sunda Mesarya ovasý denilen geniþ düzlük
alanda kurulmuþ bir köyümüzdür. 

Köyün geçmiþiyle bað kuran Mimarisini ince-
leyip Köyün yaþlýlarý ile sohbet edildiðinde, 74
öncesi Rum ve  Kýbrýslý Türk Toplumunun günlük
yaþamda ortaklaþa, yaþam mekanlarýnda ise
ayrý bir hayat sürdürmüþ olduklarý anlaþýlmak-
tadýr. Köy yerleþiminin merkezinde, ana alterin
karþýlýklý iki tarafýnda konumlanan Köy Camiisi
ve Kilisesi yer almaktadýr. 

Vadili Köyü Camiisi

Kilise köy yerleþiminin doðu tarafýnda lokas-
yonlanýp Rum mahallelerinin oluþturduðu böl-
geyi simgelediði, köy yerleþiminin Batýsýnda
bulunan Camiisininde Kýbrýslý Türk Mahal-
lelerinin oluþturduðu bölgeyi vurguladýðý açýk bir
þekilde    görülmektedir. Bu gözlemin sonucunda
bu iki kültürün yaþam mekanlarýndaki ayrýmý bir
kez daha vurgulamaktadýr. 

Köyün coðrafik konumuna bakýldýðýnda, bir
çok civar köy yollarýnýn (Paþaköy, Turunçlu,
Ýnönü ve Akdoðan) üzerinde bir baðlantý noktasý
olarak görev üstlenmesi, geçmiþte bir durak ve
dinlenme veya ticari mallarýn deyiþ tokuþ
yapýldýðý bir merkezi köy olduðunu hissettirmek-
tedir. Ýngiliz Döneminde Nahiye olan ve
mahkemeleri bulunan bir yerleþim yeri olduðu da
bilinmektedir. 

Vadili Köyü Kilisesi
Köyde bir çok irili ufaklý, zaman zaman bir su

çeþmesi zaman zaman da bir kahvehane ile
desteklenen meydan ve meydancýklar bulun-
maktadýr.

Vadili Köyüne ait meydancýkta
konumlanan su çeþmesi

Sokak kenarýnda konumlanan su çeþmesi

Fatma ÝLKÝN, Yüksek  Mimar

Kaðan GÜNÇE, Yüksek  Mimar
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Meydaný saran Köy Kahvehanesi 

Kahveci Nidai Dayý

Vadili Köyünde ki bu meydan ve meydancýk-
larý saran onlarý olduklarýndan daha da güçlü
gösteren Kýbrýslý Türk ve Rum evlerini, gün
ýþýnýn yer yer kaba gölge düþürdüðü dar sokak-
larýndan algýlamak ise ayrý bir hazdýr. 

Geçmiþte, ayni yapý ustalarýnýn bu iki kültüre
ait evleri inþaa etmiþ olmasý, konutlarýnýn ayni
özellikleri ve biçimi paylaþmalarýna neden
olmuþtur. Genel olarak geleneksel Vadili konut-
larýna bakýldýðýnda iç avlulu plan þemasý
görülmektedir. Dikdörtgen bir iç avlu yaratmak
için   avlunun iki kenarý 'L' biçiminde plan
þemasýna sahip ev ile sýnýrlandýrýlýrken, diðer iki
kenarý yüksek duvarlarla çevrelenir. 

Vadili Köyüne ait  tipik bir ev planý

Vadili evlerinde, esas giriþten ayrý olarak, iç
avluyu sokaða baðlayan bir de yan giriþ bulun-
maktadýr. Ýç avlu ise yüksek duvarlarla veya
depo, ahýr gibi mekanlarla çevrilmiþ durumdadýr. 

Evlerin cephesine bakýldýðýnda plan
þemasýndanda kolayca anlaþýlabileceði gibi
simetrik bir kurgu izlenmekte, yapý malzemesi
olarak kerpiç kullanýlýrken mekan geniþlikleri ise
mertek boyuna göre düzenlenmektedir. 



m
im

ar
ca

M
im

ar
i v

e 
Ya

þa
m

27

Geleneksel Konut Cephesi
Sokaktan  konuta giriþ direkt olarak veya  içe

çekilmiþ mekandan geçilerek saðlanmaktadýr.
Tek kat ya da iki kattan oluþan konutlarýn ikinci
katý, giriþ aksýndaki orta mekanýn üzerinde yeral-
makta, iç avluda tasarlanan merdiven yardýmý ile
de baðlantý kurulmaktadýr. 

Yüksek Duvarlarla çevrili iç bahçeye
konumlanan tek katlý geleneksel Vadili 

konutuna sokak kapýsýndan bir bakýþ
Evlerin yönünün Doðu-Batý düzleminde kon-

umlanmasý doðal havalandýrmayý ve ýsýnmayý

saðlamaktadýr. Evlerin yönlenmesi ve yapý
malzemesinin özelliði ile yazlarý serin, kýþlarý ise
sýcak bir yaþam mekaný saðlanmaktadýr. 

Bu gün bu mekanlara biçim veren sosyo-
kültürel yapýdaki deðiþimleri inceleyecek olursak
74 sonrasý göç eden Rumlarýn yaþam mekan-
larýna Türkiye'den gelen Türklerin yerleþtirildiði,
Kýbrýslý Türklerin ise geçmiþten günümüze deðin
ayni mekanlarda hayat sürdükleri görülmektedir. 

Köy halkýnýn %70'i tarým ve hayvancýlýktan
geçimini saðlarken, %30'u da kamu görevlisi
olarak Lefkoþa ve Maðusa gibi kent merkez-
lerinde çalýþmaktadýr. Köyün aile kuran genç
nesilleri iþ olanaklarý nedeniyle Kent
Merkezlerinde yaþam sürmektedirler.
Hayvancýlýk, konut yerleþim alanýn dýþýnda ki
'Diborti' denilen bölgede saðlanýrken, tarýmcýlýk
ise, konut yerleþim alanýný saran verimli toprak-
larda yapýlmaktadýr. 

Diborti bölgesinde hayvancýlýlýkla
uðraþan bir köy kadýný

Bugün Vadili Köyü yaþamýn sürdürülmesi için
gerekli olan bütün alt yapýya sahiptir. Köyde;
ekmek fýrýný, ilkokul, kütüphane, polis karakolu,
saðlýk ocaðý, banka, folklor ve futbol kulüpleri,
eczane, pastahane ve birçok köy kahvehaneleri
ve belediyesi bulunurken, geçmiþte kullanýlan
günümüzde ise kullanýlmayan yazlýk ve kýþlýk
sinemalarý ve su çeþmeleri de varlýðýný köyde
hissettirmektedir. 

Sýralanan bu çeþitliliðin geleneksel Vadili
evleriyle birleþtirilmesi ise köyü yaþamda ve
mimaride çok güçlü kýlmakta,  nesilden nesile
aktarýlmasýna olanak saðlamaktadýr.
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MODERNÝZMÝN YEREL AÇILIMLARI: 
Lefkoþa Türk Kýz Lisesi Örneði   

Lefkoþa Türk Kýz Lisesi , tarihi kent surlarý
üzerindeki önemli bir giriþ noktasý olan Girne
kapýsý karþýsýnda konumlanýr. Osmanlý döne-
minden beri Türk Mezarlýðý olarak bilinen bu
alan,  Kýbrýs Cumhuriyeti bünyesinde varlýk
gösteren Türk Cemaati'nin kullanacaðý çaðdaþ
bir yaþam çevresinin oluþturulmasý yolunda,
eðitim, dinlenme ve kültür amaçlý olarak planlan-
mýþ;  içindeki mevcut Erkek Lisesinin güneyinde
yer alan Lefkoþa Türk Kýz Lisesi binasý ise 1963
de tamamlanmýþtýr. Arsayý güney ve batý tarafýn-
dan çevreleyen geniþ yolun, Girne Kapýsý ile
okul arasýndaki bölümü de o zamanlar tören
alaný olarak kullanýlmaktadýr.(Resim:01)     

Resim, 01 :  Vaziyet Planý (uygulama pro-
jesi, A.V.Behaeddin 1963; uyarlayan,

B.Uluçay, 2004).

Güneyde, tarihi þehir surlarýna, kuzeyde,
Beþparmak Sýradaðlarýna bakýþ veren bu alan
üzerinde bloklar, doðu-batý ve çoðunlukla da
kuzey-güney doðrultusunda konumlanýr.

Ýþlevsel farklýlaþma ve gereklilikler, blok konum-
larýný ve morfolojilerini belirler; daha önemlisi bu
yolla  kentsel baðlama uyum ve iklimsel özellik-
lere de uygunluk saðlanýr. Üç katlý derslik blok-
larý (C,D,E,F,H,I,K,L) ve yurt bloðu (Z) kuzey-
güney doðrultusunda uzanýr ve tüm derslikler
doðu güneþini alýrken, özel sýnýflarýn kuzey ýþýðý
alacak þekilde doðu-batý doðrultusunda, ama
tek kat üzerine sýralanmasý dikkat çeker
(R,Q,P,T,S,V,U,M). Bu nedenle, çok katlý derslik
bloklarý yola ve karþýlarýndaki tarihi sur duvarýna
dik, özellikle dar ve saðýr tutulmuþ cepheleri ile
ön plana çýkarlarken tek katlýlarýn çok fazla belir-
ginleþmediði gözlenir. (Resim:02) Böylelikle,
çaðdaþ bir okul kompleksinin yeni ve heyecanlý
yüzü  ile tarihi duvarýn aðýrbaþlý dinginliðinin
zedelenmesine izin verilmemiþ; tam tersine
onun  karþýsýnda sakin ve saygýlý haliyle konum-
lanmasý saðlanmýþtýr. Sur duvarýyla kurulan bu
iþbirliði, Girne Kapýsý ve önündeki Atatürk heyke-
li ile birlikte tören alanýnýn mekansal etkisine
katkýda bulunur. Bina bütününde, çok katlý ders-
lik bloklarýnýn morfolojisi üzerinde durmaya
deðerdir:

Resim, 02 :  Güneyden Görünüþ (Uraz,
2004).

Dersliklerin, koridor boyunca yatayda sýralan-
masý yerine, ikili gruplar halinde ortalarýnda yer
alan merdiven ve kat holleri aracýlýðýyla düþeyde
baðlanmasý söz konusudur.(Resim:03) 
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Resim, 03:  Ýkili sýnýf gruplarýný baðlayan
merdiven holleri, batýya sýnýrlý açýlým 

(Uraz, 2004).

Uzun bloklar, bu küçük bloklarýn eklemlen-
mesiyle oluþur. Çok merdivenli ve koridorsuz
düzen, dersliklerde pencerelerin karþýlýklý açýl-
masýna olanak verir. Doðuya bakan geniþ
pencerelerin karþýsýnda batý cephesindeki yatay
pencereler,(Resim:04) hem doðal ýþýktan azami
yararlanmayý saðlar hem de doðu-batý yönünde
esen hakim rüzgara mekan içinden yol verir.

Resim, 04:  Batý cephesinde yatay
pencere  düzenlemesi (Uraz, 2004).

Doðu cephesini (bir kýsmý þimdilerde tahrip
olmuþ) yatay ve dikey doðrultuda derin göl-
geleme elemanlarý donatýr; (Resim:05,06) bu
düzen içinde merdivenler, zeminde tamamen
açýk býrakýlmýþ, üst katlarda ise hava hareketine
izin veren hazýr beton kafeslerle perdelen-
miþtir.(Resim:07) Derslik bloklarýnýn zeminle
iliþkisi yarý açýk toplanma alanlarý ve servis
mekanlarý aracýlýðýyla kurulur.(Resim:08)  Blok
aralarýndaki güneye açýk avlular kýþ aylarý; buna
karþýlýk, yarý boþ ve gölgeli blok zeminleri de
diðer zamanlar için daha uygundur. (Resim:09)
Açýk ve yarý açýk yapýsýyla zemin katlar, doðu
batý yönünde, merdiven altý geçitlerinin oluþtur-
duðu, yer yer saçaklý sirkülasyon akslarý yoluyla
baðlanýr; bunlar, ayný zamanda rüzgar tüneli
olarak görev yapar ve serinlik
daðýtýrlar.(Resim:10,11) 
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Resim, 05:  Doðuya bakan derslik 
(Uraz, 2004). 

Resim, 06:  Güneþ kontrolü elemanlarý ile
donatýlmýþ doðu cephesi

(Behaeddin arþivinden,1965)

Resim, 07:  Beton Kafesle perdelenmiþ
merdiven cephesi, içten görünüþ 

(Uraz, 2004).

Resim, 08:  Derslik bloklarýnda zemin kat
düzenlemesi (Uraz, 2004).
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Resim, 09 (solda):  Güneye açýk ara
mekan ve boþaltýlmýþ zemin kat iliþkisi

(Uraz, 2004).

Resim, 10 (sagda) :  Zemin katlarda
saçakla güçlendirilmiþ geçiþler (Uraz, 2004).

Resim, 11 :  Merdiven altlarýnda geçiþ
amaçlý düzenlemeler (Uraz, 2004).

Mekanik bir ýsýtma ve havalandýrma sistemi-
nin olmadýðý bu binalar grubu, Modern Mimarlýk
dili ve tasarým ilkelerinin, yerel verileri göz ardý
etmeyen bir bakýþla nasýl dengelenebileceðini
ve hatta bunun yerleþim kararlarýndan, detay
çözümüne kadar her düzeyde baþarýyla
sürdürülebileceðini örnekler. 

YAZAR BÝLGÝLERÝ:

Türkan Uraz      
Doç.Dr., Doðu  Akdeniz Üniversitesi, Mimarlýk

Fakültesi Misafir Öðr.Üyesi

Hýfsiye Pulhan   
Yrd. Doç. Dr., Doðu Akdeniz Üniversitesi,

Mimarlýk Fakültesi Öðretim Üyesi

Pýnar Uluçay      
M.Arch., Doðu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlýk

Fakültesi Araþtýrma Görevlisi / Doktora öðrencisi

 Bu makele ilk kez DOCOMOMO Türkiye Çalýþma
grubunun düzenlediði 'Türkiye Mimarlýðýnda
Modernizmin Yerel Açýlýmlarý' baþlýklý konferansta
sunulmuþtur (10-11 Kasým 2005, ODTU Mimarlýk
Fakültesi, Ankara)  DOCOMOMO, Modern Mimarlýk
ürünlerinin belgelenmesi ve korunmasý, restorasyonu
ve yeniden iþlevlendirilmesi amacý ile 1990 yýlýnda 5-6
Avrupa ülkesinin ortak dayanýþmasý ile kurulmuþ bir
orgüttür.  Halen 45 ülkede ulusal ya da bölgesel çalýs-
ma grubu, 2000 den fazla da üyesi bulunmaktadýr.
Docomomo Türkiye Çalýþma grubu ise, 2002 yýlýnda
Paris'te düzenlenen DOCOMOMO  konferansýnda
tanýnmýþ;  2003 yýlýnda ise resmen faaliyete geçmiþtir.  

 Lefkoþa Kýz Lisesi Ulusal Mimari Proje Yarýþmasý, 1960
yýlýnda Ankara'da düzenlenir; Kýbrýslý Mimar Ahmet
Vural Behaeddin tarafýndan hazýrlanan proje birinciliðe
layýk görülür. Okul, 36 adet derslik 8 adet özel amaçlý
derslik ve laboratuvar; çok amaçlý salon, toplantý
salonu, spor salonu ve yönetim bölümlerinden, açýk ve
yarý açýk toplanma alanlarýndan oluþmaktadýr; ayrýca
12-18 yaþ arasý 200 kýz öðrenci için yatma, yeme-içme,
revir ve benzeri destek mekanlarýný içeren bir yurt
binasý da okul bölümüyle iliþkili olarak düþünülmüþtür.
Daha sonra toplantý ve spor salonu uygulama dýþýnda
tutulmuþtur. Bina, Baumeister Dergisinin Nisan 1965
sayýsýnda yayýnlanmýþtýr.  
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MÝMAR BEHAEDDÝN ÖÐRENCÝ
ÖDÜLLERÝ 2004

Modernist Mimarlýk, mimarlýk eðitiminde çok-
tandýr tarihsel bir dönem olarak anýlýyor ve hala
kitaplarda çoðu batý kökenli bu dönem usta-
larýnýn belli ürünlerini görüyoruz. Halbuki
savaþlar sýrasýnda, arasýnda ve sonrasýnda
modernin saati hiç durmadý. Batý dýþý birçok
ülkede modern zamanlar, modernist yaþamlar
ve üretimler devam etti. Aslýnda Modenizm,
uluslararasý ve evrensel olduðu kadar ulusalcý
ve yerel olarakta her coðrafyada farklý deneyim-
lendi. Artýk günümüzde Modernist Mimarlýk
yazýnýnýn batý dýþý ülkeler üzerinden yazýlmaya
baþlandýðýný izliyoruz. Ne var ki bunun  yine batý
merkezli bir çaba olmaktan kurtarýlmasý için
atýlabilecek en önemli adým bu alandaki kiþilerin
ve ürünlerin modern mimarlýk yazýnýna
kazandýrýlmasýdýr . Peki batý dýþý ülkerde

yaþayan bizler bu konuda ne kadar bilgiliyiz
yada geleceðin mimarlarýna neler aktarabili-
yoruz? 

Bu anlamda 1950-1970 arasý çoðu ülkede
olduðu gibi Kýbrýs'ta da  önemli bir zaman
aralýðý. Ada modernite ile batýlý bir ülke
aracýlýðýyla giderek artan bir hýzla yüzleþirken
Modernist Mimarlýðý ve Mimarý da tanýdý. Bunlar
arasýnda, Ahmet Vural Behaeddin'in (1951-ITÜ),
sadece ilk Türk mimar olarak deðil, Kýbrýs Türk
Mimarlar Odasý kurucusu, bir meslek adamý
olarakta adada mesleðin kurumsallaþmasýna
yaptýðý katkýdan dolayý özel bir konuma sahip
oldugu biliniyor. Ahmet Vural
Behaeddin'in(1927-1993)  anýsýný yaþatmak ve
onu geleceðin mimarlarýna tanýtmak üzere
Doðu Akdeniz Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi
Dekanlýðý ile mimarýn eþi Tülin Behaeddin
arasýnda 1999 yýlýnda bir protokol imzalandý.
Protokolün amacý gereði, mimarýn çalýþmalarý ve
seçme kitaplarý, ayný yýl DAÜ Mimarlýk
Fakültesinde düzenlenen Ahmet Behaeddin
kitaplýðýna hediye edilerek öðrencilerin ve
araþtýrmacýlarýn hizmetine açýldý. Ayný protokol-
da, mimarlýk öðrencileri arasýnda bir mimari
tasarým yarýþmasýnýn düzenlenmesi de
öngörülmüþtü.  Ýlki 2000 de gerçekleþtirilen
yarýþmanýn ikincisi, Mimar Behaeddin Öðrenci
ödülleri 2004 adý altýnda DAÜ Mimarlik
Fakültesinin düzenlediði uluslararasý
Gazimaðusa Sempozyumu etkinlikleri
çerçevesinde yer aldý, ve yarýþma KKTC üniver-
sitelerinde okuyan 1., 2., 3. ve 4. sýnýf mimarlýk
ve iç mimarlýk öðrencilerine açýldý; sekiz kate-
goride ödül daðýtýlmasý  ve öðrencilerin o yýl
içinde yaptýklarý dönem projelerini istenen for-
matta yeniden sunarak katýlmalarý öngörüldü.
Böylece 1. yýl mimarlýk ve iç mimarlýk öðrencileri
bu ödüle, mimari tasarým/temel tasarým projeleri
ve/veya ödevlerinin tümünü veya bir kýsmýný
tanýtan, 2.3. ve 4. sýnýf öðrencileri ise mimari
tasarým stüdyolarýnda gerçekleþtirdikleri pro-
jelerini tanýtan  sunumlarla katýldýlar. 

Pýnar ULUÇAY
Leyla ÇINAR32
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Lefke Avrupa Üniversitesi(LAÜ), Yakýn Doðu
Üniversitesi (YDÜ), Girne Amerikan   Üniversite-
si(GAÜ), Kýbrýs Uluslararasi Üniversitesi(KUÜ)
ve Doðu Akdeniz Üniversitesinden (DAÜ)
toplam 34 katýlýmcýnýn yer aldýðý organizasyon-
da, Yrd.Doç.Dr. Can Kumbaracýbaþý
(DAÜ/Mimarlik Fakültesi Dekaný), Prof.Dr.
Kutsal Öztürk (Mimarlýk Bölüm Baþkaný),
Yrd.Doç. Senih Çavuþoðlu (DAÜ, Ýç Mimarlýk
Bölüm Baþkaný), Prof.Dr. Sevinç Ertürk (DAÜ, Ýç
Mimarlýk Bölümü), Mimar Ekrem
Bodamyalýzade, Doç. Dr. Türkan U. Uraz (DAÜ,
Mimarlýk Bölümü) ve Dr. Hýfsiye Pulhan (DAÜ
Mimarlýk Bölümu) seçici kurul üyeleri olarak
görev aldý. 13-14 Nisan 2004 tarihlerinde
yapýlan Juri deðerlendirmeleri sonucunda sekiz
kategoride daðýtýlan ödül sahipleri aþaðýdaki gibi
belirlenmiþtir.  

Mimarlýk dalýnda 
1. sýnýf  kategorisinde Tuðba Çavlak (GAÜ)
2.sýnýf kategorisinde Yaprak Hamzalar (DAÜ) 
ve Seyid Mehdi Hashemi (GAÜ)
3. Sýnýf kategorisinde Majd Kahn (DAÜ)
ödüle layýk görülmüþtür.  
4. sýnýf kategorisinde ödül verilmesi ise juri 
tarafýndan uygun görülmemiþtir.  

Ýç Mimarlýk  dalýnda 
1. sýnýf kategorisinde Münevver Atakan, 
(GAÜ)   
2. sýnýf kategorisinde Birkan Sevinç (LAÜ) 
3. sýnýf kategorisinde Mustafa Akyürek (UKÜ) 
4. sýnýf kategorisinde Atahan Ata (DAÜ) ödül 
almaya hak kazanmýþtýr.  

Öðrencilere ödülleri mimarýn ölüm yýldönümü
olan 15 Nisan 2004 tarihinde eþinin de katýlý-
mýyla düzenlenen bir törenle daðýtýlmýþ ve pro-
jelerin tümü Sempozyum boyunca Doðu
Akdeniz Üniversitesi Mimarlik Fakültesinde
sergilenmiþtir.  Her iki yýlda bir ayný tarihlerde
gerçekleþtirilmesi düþünülen Mimarlýk Öðrenci-
leri Ödülleri'nin ikincisinin 2006 yýlýnda düzen-
lenmesi  planlanmaktadýr.

Ödül alan projelerden seçmeler...

Tuðba Çavlak (GAÜ)
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Atahan Ata (DAÜ)

Mustafa Akyürek (UKÜ)

Majd Kahn (DAÜ)
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foto-grafik: senih çavuþoðlu

tasarým, O'nun için...

O'nun için ya da deðil, hiç fark etmez, hiç
görmediðimiz ama varlýðýndan emin olduðumuz
'zaman' ilerliyor... yaþamlarýmýzý da deðiþtirerek
aslýnda... ama O özde deðiþmiyor... hissediyor...
yaþama nedenimizin özüne indik diyelim, mutlu
olmak için yaþar insan... peki mesleðimizin rolü
nedir bu mutlulukta?  hislidir insan... hisleriyle
vardýr. hissederse vardýr, insandýr. iyiyi-kötüyü-
güzeli-çirkini hep hisseder, belki anlatamaz
nedenini, hisseder. yaþar... yaþadýkça
hisseder... yaþam sürdüðü yerlerle iliþkidedir
aslýnda... rahat hisseder, rahatsýz hisseder, iyi
hisseder, kötü hisseder, ferahlar, sýkýþýp kalýr...
ama hep hisseder... fiziksel ihtiyaçlarý vardýr,
sosyal sorumluluklarý vardýr, yaþamak için yap-
masý gerekenler çoktur... okuldadýr, iþtedir, mar-
kettedir, sinemadadýr, hastanededir, pas-
tanededir, kafededir, bardadýr, oteldedir,
evdedir...   okulda en iyi öðretmenden; iþte en iyi
patron ya da iþ arkadaþlarýndan; markette en
çok çeþit ya da en iyi fiyattan; sinemada en yeni
filmden; hastanede en iyi doktordan; pastanede
en iyi profiterolden; kafede en hýzlý servisten;
barda en iyi barmenden; otelde en iyi ani-
masyondan; evde en sevimli kediden de
bahsedilebilirdi belki de...

ama biz göz ardý edemeyeceðimiz tüm bu
beklentiler öncesindeki ilk hissin kaynaðýndan,
imajdan, ya da çevre tasarýmý kalitesinden bak-
mak istedik konuya... iyi niyetle ortaya konmuþ
bir sürü yasa-yönetmelik-izin-imza-yetki-vs. kar-
maþasý içerisinde eriyip giden tasarým, tüm bun-
larla uðraþmaktan olacak, esas amacý olan
'yaþam çevrelerindeki kaliteli tasarým' misy-
onuna aðýr bir darbe vuruyor... ya da biz öyle
HÝSSEDÝYORUZ... 

Banu T. ÇAVUÞOÐLU
Didem ÇELÝK
Afet ÇELÝKER
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Selen ABBASOÐLU
Aygün AKSAN
Aysel ALÝHAN

Yasemin Erlat
(G.A.Ü-637) 

Sait Parlan
(YDÜ-638)

Mine Kuset
(D.A.Ü-645) 

Emre Bozatlý
(D.E.Ü-646) 

Sertaç Tunçkan
(G.A.Ü-647) 

Recep Sönmez
(Ý.D.S.G.A-648) 

Kemal Moral
(Y.D.Ü-653) 

Halide Orçunoðlu
(D.A.Ü-654)

Sami Sarafat
(D.A.Ü-655) 

Pelin S. Tunca
(Y.D.Ü-656) 

Umsal Polat
(U.K.Ü-661) 

Özgür Özge
(D.E.Ü-662) 

Ceren Alkan
(Y.D.Ü-663) 

Caðrý Türker
(D.A.Ü-664) 

Simge Gürtaþ
(U.A.Ü-669) 

Makbule Oktay
(D.A.Ü-671) 

Ayþe Ufuk
(D.A.Ü-672) 

Çelen Paþalar
(O.D.T.Ü.-677) 

Adem Kanlý
(Y.D.Ü-678) 

Ali Kolozali
(Y.D.Ü-679) 

Sezgi Tamkan
(Y.T.Ü-680) 

Sevim G. Þensoy
(D.A.ÜÝç Mim-2004/1) 

Sevinç Kurt
O.D.T.Ü-686) 

Kazým Doðramacý 
(D.A.Ü-687) 

Erhan Necipoðlu 
(Y.D.Ü-688) 

Derem Karamanlý 
(D.A.Ü-641) 

Murat Mehribeoðlu 
M.S.Ü-642) 

Osman Daloðlu
(D.A.Ü-643) 

Mustafa Þakir
(D.A.Ü-644) 

Turuðsan Aslankelle
(D.A.Ü-649) 

Orhan Hunç
(U.A.Ü-650) 

Berfu Hürcan
(Y.D.Ü-651) 

Deniz Hýzal
(Y.D.Ü-652) 

Naile E. Öztürk
(Y.D.Ü-657) 

Haþim Hayribetoðlu
(Y.D.Ü-658) 

Serkan Nafýsoðlu
(Y.D.Ü-659) 

Doða Özilgaz
(U.K.Ü-660) 

Meryem Karagil
(Y.D.Ü-665) 

Meryem Çoðaloðlu 
(Y.D.Ü-666) 

Hüseyin Kaya
(Y.D.Ü-667) 

Gürdal Özçinar
(Y.D.Ü-668) 

Bahire Sonel
(D.A.Ü-673) 

Hülya Kirgil
(D.A.Ü-674) 

Esra Akdeniz
(D.A.Ü-675) 

Seher Kuyumcu
(D.A.Ü-676) 

Seval Dolmacý
(Ý.T.Ü-681) 

Mukaddes Taþanoðlu
(Y.D.Ü-682) 

Aslý Muezzinoðlu
(D.A.Ü-683) 

Resul Ergün
(T.Ü-684) 

Nazif Alper
(I.A.Ü-689) 

Zeki I. Kemaller
(D.A.Ü-690) 

Ýbrahim Halil
(G.A.Ü-691) 

Emrah Aslan
(D.A.Ü-692) 

Gencer Büyükhüseyin 
(YDÜ-639)

Aþkýn Özerin
(Uni.of.Cardiff-640)

Mukaddes Candemir
(D.A.Ü-670)
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Emel Erkan'la Söyleþi

Fotoðraf: Cem KARA

1950 yýlýnda Kýbrýs Türk Lisesinden mezun oldu.
1951’de Ýngiltere’ye giderek 1956 yýlýnda
Sheffield Üniversitesi’nin mimarlýk bölümünden
mezun olarak Kýbrýs’a dönmüþtür. 1960’a kadar
özel bürosunda çalýþmýþ, 1960-61 yýllarýnda
Þehir Planlama Dairesi’nde görev yapmýþtýr.
1961-63 yýllarýnda Aden’de ve 1963-66 yýllarýn-
da Ýngiltere’de mimarlýða devam etmiþ ve
1966’da Kanada’ya göç etmiþtir. Orada iki yýl bir
mimari büroda çalýþtýktan sonra Kingston
þehrinde St. Lawrence College of Applied Arts
and Technoogy’nin üç deðiþik þehrindeki kam-
püslerinin inþaat kontrolluðunu yapmýþ ve sonra
da ayný Kolejde öðretim görevlisi olarak Güzel
Sanatlar Fakültesinde fotoðraf ve iliþik konular-
da ders vermiþ, yirmi yýl fotoðrafçýlýk bölümünün
baþkanlýðýný yapmýþ ve 1993’te emekliye
ayrýlmýþtýr.1994 yýlýnda eþi ile birlikte Kýbrýs’a
dönmüþ ve kendilerine Karmi yakýnýnda bir ev
tasarlayýp inþa etmiþtir. Ýki yýl Lefke Üniversitesi
Mütevelli Heyeti’nde görev yapmýþ ve bir süre
de mimarlýk dersleri vermiþtir.
Fotoðraf sanatýna olan meraðý orta okulda
baþlamýþ  ve yýllar boyu bu alanda uðraþ ver-

miþtir. Bu yönde temel olarak kendi kendini
yetiþtirmekle beraber Ýngiltere’de ve Amerika’da
kurslar almýþ ve bu arada birçok yerli ve ulus-
lararasý seminerlere ve konferanslara katýlmýþtýr.
Profosyonel anlamda fotoðrafçýlýða 1970’lerin
baþýnda ‘mimari fotoðrafçýlýk’ la baþlamýþ ve
Kolejdeki görevine ek olarak, sürekli olarak bu
dalda ve diðer deðiþik dallarda hizmet vermiþtir.
Mimari fotoðraf çalýþmalarý ile ilgili çok sayýda
yapýtlarý deðiþik kurumlarýn arþivlerindedir.
Profosyonel çalýþmalarý yanýnda kendi özel
görüþlerini, felsefe ve hayata bakýþ açýlarýný yan-
sýtan sanatsal çalýþmalarý devam etmiþ,
fotoðraflarýný birçok kiþisel ve ortak sergilerde
teþhir etmiþ, uluslararasý yarýþmalarda ödüller
kazanmýþtýr. Birçok fotoðraflarý Kanada,
Amerika, Ýngiltere, Ýrlanda, Almanya ve Kýbrýs’ta
özel kolleksiyonlarda yer almaktadýr. Son sergisi
2002 yýlýnda Kanada’nýn Toronto þehrinde

Fatma TERLÝK 
Cem KARA
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Lefkoþa’da Haydar Paþa Sanat Galerisindeki
sergisi Kýbrýs’taki ilk sergisidir ve tanýtým amaçlý
olarak 1970’lerden þimdiye dek olan çalýþ-
malarýndan örnekler içermekteydi.

Kýbrýs’a dönme kararýnýzý anlatabilir misiniz?
Yetiþmiþ bir insan olarak Kýbrýs’ta devamlý yaþa-
madým ve aklýmda Kýbrýs’ta olgun bir insan
olarak yaþamanýn ne kadar güzel olacaðýna dair
romantik bir düþünce vardý. Bunu hep istedim
ve özledim. Kýbrýs’a sadece tatile gelmekle bunu
tam olarak yaþaymayacaðýmý düþündüm.
Ailemden çok uzun zaman uzak kaldýðým için
onlarla birlikte devamlý bir özlem içerisindeydik.
Belli bir süre Kýbrýs’ta yaþamak istedim ve eþim-
le bir anlaþma yaparak 10-12 sene kadar
Kýbrýs’ta yaþamaya karar verdik. Ve gelecek
sene, Kýbrýs’ta geçireceðimiz 10. senemiz dolu-
yor. Biz, eþimle birlikte tekrardan Kanada’ya
dönmeye hazýrlanýyoruz. Çocuklarýmýz ve torun-
larýmýz Kanada’da yaþýyor, onlar bizsiz büyüyor
biz onlarsýz yaþlanýyoruz. Bu planlý bir dönüþ
olacak. Kýbrýs’a dönmemdeki bir baþka sebep
de, ilgilenmiþ olduðum bir öðretinin yol gösterici-
liðine bir süre de burda devam etmekti. Bu öðreti
çok eski bir öðretidir ve yaþamýn ne olduðunu,
nasýl çalýþtýðýný, nasýl kontrol edilebileceðini
anlatan bir öðretidir.

Neden mimarlýk? Binalara her zaman bir me-

rakým vardý. Bizim dönemimizde lisede sanatsal
eðitim yoktu. Bu büyük bir eksiklikti. Bu
dönemde mimarlýk okumaya karar verdim.
Olgunluk sýnavýný kazandýktan sonra Sheifield
Üniversitesi’ne kabul edildim. Ve Sheifeld
üniversitesinden mezun ilk Kýbrýslý Türk mimar
ünvanýný aldým.
Mimari tarzýný fonksiyonelist olarak tanýmlayan
Erkan, mimaride herþeyin bir amacý olamasý
gerektiðini savunmaktadýr. Mimaride dekorasy-
on kavramlarýný çok nadir kullanýrým, gerçekten
birþey ifade edeceðine inanýrsam kullanýrým.
Kendi evimi de tasarlarken de buna dikkat ettim.
Fonksiyon mimariyi belirler. Fonksiyonelliði
tam olarak yansýtmak, insanlarý mekanlarý nasýl
kullanacaðýný tanýmlamadan tasarým giriþimi
boþtur. Tarz olarak ise Bhaouse yaklaþýmýný
benimsemekteyim.  Mimaride herzaman kendi
tarzýný ifade etme fýrsatý yakalayamazsýnýz.
Mimari bir sanat eseri olarak uygulanacaksa
gelirinin ona dayanmasý gerçeði olmamalýdýr.
Kýbrýs’ta kendi evimi yaparken öðrendim ki;
mükemmeliyetin azýný kabul etmek gerekir.

Tasarým yaparken ilham kaynaðýnýz? Yaþam
benim ilhan kaynaðýmdýr. Hergün sayýsýz
mucize görürüm, yaþam benim için bir
mucizedir.
Mimari idealleriniz ? Mimarlýk bir geçince
mesleði ise bundan kaçamazsýnýz. Okulda bir
hocamýn bize þöyle bir cümle söylediðini hatýrlý-
yorum. Bir iki taneniz mimarlýk yapacak, diðerleri
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de mimarlýktan yaþamaya çalýþacak.
Bize en iyi projesini tanýmlamasýný istediðimiz
Erkan, Frank Loyd Wright’ýn cümleleri ile bize
cevap verdi; ‘bir sonraki’.
Neden fotoðrafçýlýk? Fotoðrafa ilgim orta okul-
da baþladý. Ortaokuldayken 5 liraya aldýðým
Kodak marka bir kutu fotoðraf makinesi ile
baþladý. Sükse olsun diye okula gidip gelirken
elimde onu taþýyordum. Soran çoçuklara da
fotoðraf çeker gibi yapardým. Makineme ilk filmi
onu aldýktan bir sene sonra takabildim. Daha
sonra fotoðraf makinelerine ilgim çoðalarak
devam etti. Fotoðrafta ilk eðitimi Ýngiltere’de
1960’ larda çalýþýrken “foto journal” kursu alarak
baþladým.  Daha sonra Kanada’da ve
Amerika’da aldýðým kurslarla kendi kendimi
geliþtirdim. Fotoðrafçýlýkta genel düþüncem bir
sanatçý olarak; makineden çerçeveye kadar
kendi iþimi kendim yapaktýr. Bütün süreçleri ben
gerçekleþtiririm. Sunuþta diyebilirim ki ben bunu
gördüm ve hazýrladým.

Mimari fotoðrafçýlýk?  Kanada’da aðýrlýklý olarak
mimari fotoðrafçýklýk yaptým. Mimarlarla,
müteahhitlerle, özel þirketlerle, kitapçýlarla
çalýþtým. Kingstone belediyesinin  bütün tarihi
binalarýnýn envaterlerini hazýrlama þansým oldu.
Mimari fotoðrafçýlýk bilimsel bir çalýþmadýr
sadece kompozisyonla ilgili deðidir. 

Fotoðrafçýlýk mimari yaratýcýlýðýnýzý nasýl etkile-
di? Yaratýcýlýk diye birþey yoktur. Evrende
yaratýcýlýk tamamlanmýþtýr. Biz ancak bilinçli-

liðimizi yükselterek var olanýn farkýna varýrýz.
Sen birþey yaratmýyorsun, olaný hissederek,
farkedebiliyorsun. Fillandiyalý müzisyen-besteci
Sibelius’e sorulan bir soruda; müziði kulaklarýn-
da devamlý olarak duyduðunu ancak bunu fizik-
sele çok cüzi bir þekilde taþýyabildiðinden
bahsediyordu. Eðer o bilinçlik seviyesine
gelebiliyorsan var olaný görebiliyor ve yarattýðýný
düþünüyorsun. Yaratýcýlýk; var olan birþeyi
kanallarý açarak farkýna varabilmektir.
Hayalgücünüzde var olmayan hiçbirþeyi hayal
edemezsiniz, rüyalarýnda gördüðün heþey
gerçektir. Gerçek; içinde bulunduðun bilinçlik
seviyesinden bir bakýþ açýsýdýr.

Mimarlýk ve fotoðrafçýlýk nasýl kesiþti?
Amerika’da yapýlan bir çalýþmada mimarlýktan
mezun olan kiþilerin %30’u  mimarlýk mesleðini
devam ettirmediði ortaya çýktý ve mimar olarak
çalýþmayan bu yüzdenin yarýsý fotoðrafçýllýk
mesleði ile ilgileniyor. Fotoðrafçýlýk bir bina ise
inþa etmek için ýþýk kullanýrsýnýz. Materyal
yoksa bina yoktur, ýþýk yoksa fotoðrafçýlýk
yoktur.

Fotðraflarýnýzý nasýl tanýmlarsýnýz? Fotoðarf-
larýmda gördüðünüz gibi net olarak çektiðim
objelerin arkasýnda aura’ya benzeyen birþey
var. Bilimsel olarak kanýtlanan birþey vardýr ki;
kainatta herþey ses enejisinden oluþur. Atomu
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parcaladýklarý zaman elektronu parçalaya-
madýlar. Elektron, kabul edeceðimiz en küçük
parçadýr. 1980’lerin sonuna doðru elektronu
matamatiksel olarak parçalamayý baþardýklarýn-
da gördüler ki elektronun içinde sadece bir ses
dalgasý vardýr. O zamandan bugüne bilim
adamlarý Tanrý’ya müthiþ yaklaþtýlar. Tanrý,
ancak  nuru ve ýþýðý ile hissedilebilinir. Bu konu
beni son 12 senedir çok ilgilendiriyor ve bunun
irdelemesini yapýyorum. Gördüðümüz herþey
ýþýktan oluþmuþtur kanýsýndayým.
Gördüðümüz herþey ýþýðýn yaratmýþ olduðu
veya devamlý olarak yaratmakta olduðu
þekillerdir. Iþýðýn kendisini göremiyoruz. Benim
fotoðraflarýmda yansýtmak istediðim bu tekniði
kullanarak görüntünün gerisinde ýþýk enerjisinin
varlýðýný kabullenmektir. Aura; o cismi görüyo-
rum ama onu yaratanýn ýþýk olduðunu da biliyo-
rum. Iþýðý göremiyorum ama hissediyorum o cis-
min arkasýnda vardýr.  Bu öðreti özellikle
fotoðrafçýlktaki bakýþ açýmý çok etkiledi.
Fotoðrafçýlýkta devamlý olarak güzellik arayýþý
içindeyim. Etrafýmýzda çirkin þey çok.
Fotoðrafçýlýkta çiçeði tercih etmemin sebebi de
bu güzellik arayýþýdýr.
Peki neden ‘nü’ ? Çýplak bir insana baktýðýnýz
zaman onu tamamen cinsellikten ayýramazsýnýz.

Çýplaklýk, cinsellik öðrencinin bakmasýna,
dikkatli bakmasýna yardýmcý olur. Öðrenci bakar
ve görür. Ýnsan figürünün ve özellikle kadýn
fiðürünün mucizevi bir güzelliði vardýr.  

Fotoðraflarýnýzda bir enerji hissi yanýnda hýz
hissi de hissediliyor. Hangi tekniði kullanýyor-
sunuz? Fotoðraflar en az iki pozdur, bazen de
üç poz olarak çekililr. Ýki pozlu fotoðraflarda bi-
rinci poz görüntüyü net olarak belirler, ikinci poz
ayný filimin üstünde uzun bir pozdur. Bu da en az
4 sn. ideal olarak da 8 sn. olarak çekilir. Bu
esnada körüðü hareket ettiririm ve körüðü
hareket ettirme hýzým görüntünün kalitesini belir-
ler. Ýkici görüntü esas cismin görüntüsünden
farklý bir renktir. Bunu da farklý bir filtre kulla-
narak saðlarým. Ayný renk olursa, iki görüntü bir-
birine karýþýr. Fotoðrafçýlýktada ýþýk kavramýný
ifade edebilmek için bir arayýþ içerisindeyim.
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Zahra Sokakta Kýbrýs Türk Mimarisini
Koruma Vakfý'na Ait bina. 

Restorasyon öncesi

Binanýn Tanýtýmý ve Tarihçesi    Bina
Lefkoþa'da Arab Ahmed Mahallesi'nde, Venedik
Surlarý üzerinde Ledra-Palas'a bakan Zahra
sokakta bulunmaktadýr.  Tipik Osmanlý-Türk sivil
mimarisinin güzel bir örneði olan yaklaþýk 100
yýllýk bina, iki katlý, yýðma sistemle yapýlmýþ,
zemin kat duvarlarý taþ, 1.kat dýþ duvarlar kerpiç,
iç (ara) duvarlar baðdadi olarak inþa edilmiþtir.
Bina zeminde, geniþ bir giriþ holü, iki oda, mut-
fak ve w.c.'den oluþmakta, 1. katta yine geniþ bir
hol ve cumba, 2 oda ve nisbeten daha küçük bir
üçünçü odadan oluþmaktadýr.   Cumba baðdadi
sistemle yapýlmýþ olup, üç tarafa bakan
pencereleri pancurlu ve giyotin pencere diye
tabir edilen sistemdir. Diðer tüm pencereler pan-

curlu ve açýlan camlýklý sistemdir. Zemin katta
ana giriþ kapýsý ve pencereler çevresi sarý taþ
süslemelidir. 

Kýbrýs Türk Mimarisini Koruma Vakfý
28.12.1993 yýlýnda tescil edilmiþ olup, vakýf
mütevelli heyeti; baþkan:  Behzat Aziz Beyli
(aileden yetkili kiþi), baþkan yardýmcýsý:
Mimarlar Odasý Baþkaný, sekreter: Mimarlar
Odasý Sekreteri, mali sekreter: Eski Eserler
Dairesi Temsilcisi, üye: Vakýflar Ýdaresi Temsil-
cisinden oluþmaktadýr.  Zahra Sokaktaki bina
1994 yýlýnda tapuya Kýbrýs Türk Mimarisini
Koruma Vakfý malý olarak iþlenmiþtir.  Netice çýk-
madý. -Ýkinci bir çalýþmada 1997 yýlýnda binanýn
restorasyonu karþýlýðýnda 10 yýllýðýna Türk
Demokrasi Vakfý'nýn kullanýmýna verilmesi söz
konusu olmuþ, burada da zemin katýn mimarlar
odasý kütüphanesi olarak kullanýlmasý düþünül-
müþtür.  Ancak bu da gerçekleþmedi.

Restorasyon öncesi

Türker AKTAÇ
Mimar
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Restorasyon öncesi

Bu tarihten itibaren binayý restore etme
arayýþlarý baþlamaktadýr. Bu baðlamda 1995
yýlýnda bir röleve ve restorasyon projesi hazýr-
lanmýþ, 05.05.1995 yýlýnda Anýtlar Yüksek
Kurulu restorasyon kararýný onaylamýþ,
16.06.1995 yýlýnda da Lefkoþa Belediyesi
tarafýndan ruhsatlandýrýlmýþtýr.  18.04.1996 tari-
hinde Vakýf Yönetim Kurulu tarafýndan alýnan bir
kararla binanýn Birleþmiþ Milletler'den alýnan
mali yardým çerçevesinde  restorasyonunun
yapýlmasý kaydýyla, Lefkoþa Belediyesi'ne Kýbrýs
Türk halkýnýn kültürel maksatlý kullanýmýna
sunulmak üzere 5 yýllýðýna devrine karar verilir.
Bu arada Kýbrýs Türk Mimarisini Koruma Vakfý
binayý ofis merkezi olarak da kullanabilecektir.
Ancak bir netice çýkmaz.  

Ýkinci bir çalýþma da 1997 yýlýnda binanýn
restorasyonu karþýlýðýnda 10 yýllýðýna Türk
Demokrasi Vakfý'nýn kullanýmýna verilmesi söz
konusu olmuþ, burada da zemin katýn Mimarlar
Odasý kütüphanesi olarak kullanýlmasý
düþünülmüþtür.Ancak bu da gerçekleþmedi.
Aðustos 2000 tarihinde de UNOPS'la binanýn
tamir ve restorasyonu için bazý yazýþmalar
yapýlmýþ ancak bu da gerçekleþmemiþtir.

Restorasyon öncesi
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Arayýþlar devam etmektedir, ancak geçen
zaman da binanýn aleyhine iþlemekte ve gün
geçtikçe bina yýpranmaktadýr.  Son olarak, Aralýk
2004 yýlýnda binanýn tamir ve restorasyonu için
ihaleye çýkýlmýþ, 08.02.2005 tarihinde müteahhi-
tle antlaþma saðlanmýþ, binanýn restorasyon
giderlerinin Mimarlar Odasý ve Vakfýn elde ede-

ceði baðýþlarla karþýlanmasý hedeflenmiþtir.
Mayýs 2005 yýlýnda Vakýf Yönetim Kurulu toplan-
mýþ ve binanýn kullanýmýný tamamen Mimarlar
Odasýna devretmiþtir. 
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Bu arada mevcut bina projesi üzerinde
Mimarlar Odasý kullanýmýna yönelik daha
fonksiyonel olmasý yönünde tadilat ve düzen-
lemeler yapýlmýþ ve bu düzenlemeler Vakýf
Yönetim Kurulu ve Mimarlar Odasý Yönetim
Kurulu tarafýndan onaylanmýþtýr.  Binada halen
retorasyon çalýþmalarý devam etmekte olup,
kanýmca böyle bir eserin camiamýza kazandýrýl-
masý, hem toplumsal kültürümüz için bir
kazaným hem de bizler için bir kývanç ve onur
kaynaðý olacaktýr. 

16/06/2005 tarihindeki restorasyon durumu
fotoðraf CemKara
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merdivenler

*Hamburg Medya Havuzu Binasý

Mimar:
Carsten Roth, Hamburg

Hamburtg'da bulunan ve sayýlý endüstriyel
yapýlarýndan biri olan; günümüzde ''medya
havuzu'' diye adlandýrýlan bir iþlevle yeniden
yapýlandýrýlmýþtýr.

Detay olarak sunulan merdiven; tek yönlü
konsol çalýþan ve basmaklarýndaki rýhtlarýn
boþaltýlmasý ile oluþturulan özgün tasarým
mekanda geçirgenlik etkisi yaratmýþtýr.

Derleyen:
Burak TÜRSOY
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*Nestle Yönetim Binasý / Vevey

Mimar:
Richter et Dahl Rocha, Lausanne

10  Ø 40 mm çelik tüp ve 12 mm 
çelik levha RHS vidalanmýþ

11  200/410/15 mm çelik H profil 
12  Havalandýrma
13  Metal asma tavan
14  Ahþap küpeþte
15  Alüminyum küpeþte
16  220/15/20 çelik
17  5 mm alüminyum
18  100/300 mm dolu demir
19  200/100/10 l profil çelik
20  5 mm alümýnyum panel
21  8 mm halý
22  160/80/10 mm çelik 
23  Ø 8 mm plug in adhesive 

resin

1  zemin kaplamasý: halý,kece ve b/a döþeme
2  50/220/5 mm çelik
3  9 mm wenge ahþap basamak kap.
4  Wenge masif ahþap
5  25 mm çelik lehva
6  1 mm çelik levha, beyaz boyalý
7  200/400/10 mm çelik RHS
8  19 mm güçlendirilmiþ cam 600 mm
9  Ø 44 mm stainless-steel kol
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* Detail dergisi 2004/5 sayý sayfa 499         
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*Hotel Josef/ Prag

Mimar:
Eva Jiricna Architects, London
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1  Ø 20 mm paslanmaz-çelik küpeþte
2  10 mm çelik gergi teli
3  Ø 10 mm dübel
4  80/45 çelik 
5  Ø 40 mm noktasal tutucu
6  Cam basamak
7  Paslanmaz çelik tutucu disk
8  2x Ø6 mm paslanmaz çelik yatay tutcu
9  Ø 8 mm paslanmaz çelik
10  10 mm paslanmaz çelik tutcu eleman
11  2x Ø20 P.Ç. orta nokta korkuluk taþýyýcý
12  Ø 10 mm seviye belirleyen cubuk
13  2x 5/80 mm yatau çelik eleman
14  Çelik köþebent
15  Çelik küpeþte
16  2x5 mm düþey korkuluk taþýyýcý
17  12mm koruyucu cam
18  Mermer zemin kap.
19  Süspansiyon cubuðu
20  Ayar elemaný
21  Ø 10 mm düþey korkuluk çubuðu
22  Ø 25 P.Ç. korkuluk alt çubuðu

* Detail dergisi 2004/5 sayý sayfa 499                           



m
im

ar
ca

B
üy

üt
eç

51

* Iþýk ve Betonun Yeni Birlikteliði

Aron Losonczi, Macar bir mimar ve kendisi
ýþýk geçiren bir beton olan LiTraCon (Light
Transmitting Concrete)’u geliþtiren kiþi.
Kendisiyle Liquid Stone Sergisi’nde de yer alan
bu yeni malzemesi üzerine bir söyleþi gerçek-
leþtirdik.

Pýnar Gökbayrak (P.G.): ilk olarak kendi-
nizden ve mesleki geçmiþinizden bahseder
misiniz?

Aron Losonczi {A.L.): Budapeþte Teknik
Üniversitesi Mimarlýk Bölümü’nden mimar olarak
mezun oldum. 1977 Szolnok, Macaristan
doðumluyum ve halen Csongrad’da yaþamak-
tayým. Daha öncesinde ise üç yýlýmý
Stokholm’de geçirdim. iýk yýl KTH Mimarlýk
Okulu’nda deðiþim öðrencisi olarak bulundum,
diðer iki yýlda ise iki yýl yüksek Iisans eðitimimi
KKH Mimarlýk Okulu’nda tamamladým.

P.G.: Iþýk geçirgen betonu araþtýrýrken
temel çýkýþ noktanýz ve sizi bu tür bir
araþtýrmaya iten eksiklik neydi?

A.L.: Iþýk geçirgen betonu, bir sanat eserini
görüp etkilendikten sonra araþtýrmaya baþladým.
Söz konusu eserde, sanatçý farklý kalýnlýklardaki
cam parçalarýný yoðun bir betonun içine göm-
müþtü. Beton, farklýlaþmýþ ve üzerine her an
deðiþerek gelen ýþýkla yeni bir özellik kazan-
mýþtý. Ardýndan, bu objenin sýnýrlarýný aþmak ve
bunu bir mimari deneyim haline getirebilmek
temel amacým oldu.

P.G.: LiTraCon (ýþýk-geçirgen beton)’un
özeliklerinden bahseder misiniz?

A.L.: Kendi buluþum olan ýþýk-geçirgen
beton, beton ve optik cam Iiflerinden oluþuyor ve
prefabrike bloklar olarak kullanýlabiliyor. Binlerce

optik cam Iifi, bir matris oluþturuyor ve her
bloðun iki yüzeyi arasýnda birbirine paralel
biçimde yer alýyor. Tüm hacime kýyasla, cam
Iiflerinin oraný oldukça düþük (%4). Dolayýsýyla,
Iifler oldukça küçük ebatlarý ile betona karýþýyor-
lar ve iddiasýz bir agrega gibi strüktürel bir ele-
man halini alýyorlar. Bu nedenle bloklarýn yüzeyi,
homojen beton bir yüzey olarak kalýyor.

Cam Iifler ýþýðý iki yüzey arasýnda noktasal
olarak geçiriyorlar. Paralel konumlarý nedeniyle,
beton duvarýn daha aydýnlýk tarafýndaki ýþýk,

Pýnar GÖKBAYRAK
Mimar
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karanlýk tarafa deðiþmeden aktarýlýyor.
Muhtemelen bu özelliðin en ilgi çekici yaný, göl-
gelerin karþý duvardaki keskin yansýmalarý.
Ayrýca, ýþýðýn rengi de ayný kalýyor.

Teorik olarak, ýþýk-geçirgen betondan
yapýlmýþ bir duvar strüktürü. birkaç metre derin-
likte olabilir, çünkü Iifler 20m’ye kadar ýþýðýn
oranýnda hiçbir azalmaya neden olmadan, Iþýðý
geçirebiliyorlar. Ayrýca, cam Iifler betonun bilinen
güçlü dayaným yetisini olumsuz etkilemedikleri
için taþýyýcý strüktürler de bu bloklarla inþa
edilebilir. Bloklar çeþitli ebatlarda üretilebilir ve
ISl yalýtýmý da uygulanabilir.

P.G.: LiTraCon panelleri en fazla hangi
ebatlarda üretilebiliyor ve kullaným öncesi
üretim süresi ne kadar?

A.L.: Halen geliþtirme sürecinde küçük
parçalar üretiyoruz. Ancak gelecek sene 1m2’ye
ulaþmak istiyoruz. Miktara baðlý olarak, üretim
yaklaþýk bir-iki ay sürüyor.

P.G.: Üretim sürecinden ve maliyetinden
de biraz bahseder misiniz?

A.L.: Halen geliþtirme sürecindeyiz ve daha
büyük ebatlar elde etme, üretimi mekanize etme
ve gerekli testleri tamamlamakla uðraþýyoruz.
Þu an her þey çok iyi gidiyor, gerçi sürekli
aklýmýza yeni fikirler de geliyor. Maliyeti açýsýn-
dan ise, bu malzemenin ne kadar ucuza
gelebileceðini deðil, özellikleri nedeniyle
deðerinin ne kadar olduðunu sormak gerekir. Bu
malzeme þimdi ve her zaman sanatsal bir
dokunuþu içinde barýndýracak ve seri üretimi
yapýlmayacak. Dolayýsýyla, bir bedeli olmalý.

P.G.: Isý yalýtýmýnýn mümkün olduðundan
bahsetmiþtiniz. LiTraCon panelleri yalýtým,
dayaným ve benzeri diðer ihtiyaçlarý nasýl
karþýlýyor?

A.L.: LiTraCon’un basýnç dayanýmý 45Mpa
civarýnda. Dolayýsýyla, taþýyýcý olarak kullanýla-

bilmeli. Diðer tüm özellikleri de klasik betonla
eþdeðer. ýsý yalýtým katmanýný ise çeþitli
þekillerde panellerin içine gömebilmek mümkün.

P.G.: Yarý-þeffaf betonun mimarlýða ve
tasarýma getireceði yenilikler sizce neler ola-
bilir?

A.L.: Isveçli mimar Morten Johanson ýþýk-
geçirgen betonu þöyle tarif etmiþti: “Normalde
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zýtlaþan özelliklerin -aðýrlýk/masiflik ve þeffaflýk-
tek bir malzemede bir araya gelmesi, daha önce
hiç görülmemiþ yeni bir mimarlýða olanak saðlýy-
or.”

P.G.: Malzemeyi geliþtirirken, farklý alan-
lardan uzmanlarla çalýþtýnýz mý?

A.L.: Genel olarak tek baþýma geliþtirdim.
Daha sonra ise süreç içerisinde LiTraCon’a
ihtiyaç duyan disiplinlerden uzmanlarla bir að
kurdum. Bu uzmanlarýn çoðu üniversitelere ya
da high-tech þirketlere baðlý olarak çalýþýyor.

kurdum. Bu uzmanlarýn çoðu üniversitelere ya

da high-tech þirketlere baðlý olarak çalýþýyor.

P.G.: Þimdiye dek herhangi bir projede kul-
lanýldý mý?

A.L.: Üretilen pek çok sergilenecek parça
dýþýnda sadece iki proje gerçekleþtirmeye fýrsat
bulabildik. Ilki, Budapeþte’de bir konutun
duvarýnýn bir parçasýydý, Ikincisi ise Macaristan
Komarom’da, Macaristan’ýn Avrupa Birliði üyeliði
þerefine gerçekleþtirilen 4m yüksekliðindeki açýk
hava anýtý oldu.

P.G.: LiTraCon’un seri üretilmeyeceðinden
bahsettiniz. Bu malzeme her projeye uyarlan-
abilen bir yapýya rný sahip olacak? Ancak bu,
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tasarýmcýlarýn sürekli sizinle iletiþime
geçerek ve çalýþarak bu malzemeyi kullan-
abileceði anlamýna geliyor. Kýsýtlý sayýda
kiþiye baðlý olarak yürütülecek üretim,
LiTraCon’un daha yoðun olarak kullanýmýnda
bir engel teþkil etmez mi?

A.L.: Kalite ve fiyat açýsýndan farklý seviyeler
olmalý. Bu fikrin pek çok yaný var. Baþka yaratýcý
insanlarla çalýþýp yeni uygulamalar ortaya koy-
mayý çok isterim doðrusu. Küçük bir ölçekte dahi
bu çok heyecan verici olabilir. Ayrýca LiTraCon,
bir gün seri üretilse bile, hiçbir zaman bir seri
üretim ürünü olacaðýný düþünmüyorum.

P.G.: Liquid Stone Sergisi, devam eden
araþtýrmalar ve yenilikler ile betonun
günümüzde de hala en temel yapý
malzemelerinden biri olduðunu göstermeyi

amaçlýyor. Sizin çalýþmanýz da bu savý doðru-
layan en iyi örneklerden biri. Betonun yapý
sektöründe gelecekteki konumunu nasýl
görüyorsunuz?

A.L.: Beton büyüleyici bir malzeme. Strüktürel
özelliklerinin yaný sýra her türlü formda, renkte
ve dokuda karþýmýza çýkabiliyor. Beton, bana
kalýrsa mimarlýðýn en deðerli elemanlarýndandýr.

* bu yazý BETONART 2005 5 sayýsýndan alýnmýþtýr.
Derleyen: Burak Türsoy
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Alvar Aalto Sergisi(zliði)nin 
ardýndan

Viipuri projesinden son-
raki projelerin hepsi -
Helsinki Üniversitesi ek
binasý, Avesta kent
merkezi ve Imatra Kültür
Merkezi- ayný çizgiler
üzerine planlanmýþtýr:
Kapalý bir küp, çatý ýþýk-
lýðýyla aydýnlatma ve
bütün bunlarýn altýnda

gömülü bir okuma alaný ki ;bu alan genelde kitap
çukuru olarak adlandýrýlmýþtýr. Aalto'mimarlýðý
yeni çeþitlemelerle zenginleþtikçe, kütüphane
tasarýmlarý da biçim olarak çeþitlenmiþtir.Artýk
küp biçimde olmasý gerekmeyen kitap çukuru,
Seinajoki'de yelpaze þeklini almasý gibi, dýþ
görünüm ne olursa olsun, binanýn genel formunu
takip eden bir biçimde var olmaya devam
etmiþtir.Bu yapýlarla doðal çevreleri arasýnda
çok güçlü bir bað vardýr.Aalto kütüphanelerinde

sýnýr kavramýný kullanýr,
binanýn daha anlamlý dýþa
açýlan yüzü doðayla doðrudan
temastayken, daha çok kul-
lanýlan iþlek cephesi, kentsel
peyzaja dönüktür. Aalto'nun
kütüphaneleri çok sayýda özel
olarak tasarlanmýþ mobilya
içerir. Raf ýþýklarý bu tür
aksesuarlarýn tipik örnekleridir.

Temel kavram ayný kalmakla beraber neredeyse
kütüphaneler kadar çok sayýda ve hepsi farklý
tasarlanmýþ lambalar bulunmaktadýr. Hepsinin
paylaþtýðý ortak özellik ise ahþaba bir malzeme
olarak verilen önemdir. 1950'ler Aalto'nun ürün-
lerinde, yön deðiþimine tanýk olmuþtur.Aalto
birçok kamusal binanýn ve büyük geliþim pro-
jelerinin tasarýmlarýný sadece teknik yenilikler
içermekle kalmaz, ayný zamanda sanatsal
yeteðini ortaya koymasýný da saðlar. Oran
anlayýþýnýn dýþýnda, Aalto'nun zengin dili ve
cesur kompozis-yonu, özgün yaratýlarý tamamen

açýða çýkarýr. Ýþte tam
da bu noktada Aaltonun
özgünlüðü, kendine
özgülüðü, biçim
arayýþlarý, yenilikçiliði ve en önemlisi hiç bit-
meyen tükenmeyen arayýþlarý... ülkesindeki
biçimlerden yola çýkan arayýþlarý... malzemeyle
yolculuklarý... binanýn çevreyle olan iliþkisini
sorgulayýþý... tüm bu yolculuklar sürecinde ve
sonucunda buluduklarý, yarattýklarý Aalto'yu bir
mimardan çok, mimarlar için defalarca okunacak
bir kitaba dönüþtürüyor.
Özellikle ülkemizde þu
anda yaþanmakta olan
inþaat ve konut patlamasý,
tekdüze tasarýmlar,
özgünsüzlükler, biçim ve
stil karmaþasýný Aaltonun
süzgecinden geçirerek okumak, kendi
kendimizin ve mimarlýðýmýzýn bir öz eleþtirisini
yapabilmek açýsýndan çok çok önemliydi bizlere
göre. Belki küçük de olsa bir kývýlcým ve bir güdü
oluþturabilmiþtir birkaçýmýza olsun. Sonuçta
Shawshank Redemtion filiminde 'Red'in de
dediði gibi 'hapisaneye düþtüðün zaman ya
umuda baðlanacaksýn ya da ölüme'. Bizim için
de þu an mimarlýk ortamý biraz onu çaðrýþtýrýyor.
Ya mimarlýðýmýzýn ileriki yýllarda olabileceði nok-
taya ve onun umuduna baðlanacaðýz ya da
mimarlýðýmýzýn ölümüne...   

Berivan BALABAN
Fevzi ÖZERSAY
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YAPI TÜRÜ BÝRÝM MALÝYET BÝRÝM
1 Konut (IV.sýnýf) 425    YTL /m2
2 Konut (III.sýnýf) 795    YTL /m2
3 Konut (II.sýnýf) 640    YTL /m2
4 Yardýmcý Binalar (I.sýnýf) 410    YTL /m2
5 Apartman Tipi Konut 625    YTL /m2
6 Sendeli Dükkan 625    YTL /m2
7 Sendesiz Dükkan 545    YTL /m2
8 Okul 557    YTL /m2
9 Yurt 685    YTL /m2
10 Ofis Tipi Binalar (standart) 533    YTL /m2
11 Ofis Tipi Binalar (özellikli) 671    YTL /m2
12 Yanlarý Kapalý Garaj 425    YTL /m2
13 Fabrika (Atölye Tipi Binalar) 425    YTL /m2
14 Süthane,Salhane 480    YTL /m2
15 Fýrýn 642    YTL /m2
16 Otel I 795    YTL /m2

Otel II 910    YTL /m2
Otel III 1.015    YTL /m2

17 Bungalov 675    YTL /m2
18 Yüzme Havuzu 740    YTL /m2

Yüzme Havuzu (olimpik) 817    YTL /m2
19 Sinema,Çok Maksatlý Salon 894    YTL /m2
20 Gazino,Lokanta 762    YTL /m2
21 Benzin Ýstasyonu 526    YTL /m2
22 Oto Tamirevi 425    YTL /m2
23 Aðýl 211    YTL /m2
24 Kümes 211    YTL /m2
25 Çatýsý Saç veya Atermit türü duvarlarý yýðma basit yapýlar 407    YTL /m2
26 Otopark (Yanlarý Açýk) 393    YTL /m2
27 Bodrum 424    YTL /m2
28 Sýðýnak Amaçlý Bodrum 526    YTL /m2
29 Sýðýnak (Blok) 445    YTL /m2
30 Parselasyon 148    YTL /m2
31 Telleme 78    YTL /m
32 Bahçe Duvarý 179    YTL /m2
33 Kapalý Havuz 1.115    YTL /m2

DEÐÝÞEN VÝZE HARÇLARI
1 Rölöve Projeleri 22    YTL
2 Bina Taksimatý 26    YTL
3 Arazi Taksimatý 22    YTL
4 Yapýldý 22    YTL
5 Telleme 11    YTL

NOT: 1 Temmuz - 31 Eylül 2005 tarihleri arasýnda yürürlükte bulunan "Yapý Birim Maliyetleri", Yeni
Yapý Birim Maliyetleri Yürürlüðe girdiði anda yürürlükten kalkacaktýr.

MÝMARLAR ODASI VE ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YÖNETÝM KURULLARINCA BELÝRLENEN
1 TEMMUZ - 30 EYLÜL 2005 TARÝHLERÝ ARASINDA GEÇERLÝ "YAPI BÝRÝM MALÝYETLERÝ"


