
Eu nam nulla tation, dolore facilisi cu cum, graece mollis mediocrem duo ei. Vix no iusto 
nostro aperiam, pri no singulis euripidis honestatis, has erat assueverit reprehendunt an. 
Dicat commune gloriatur nec ad, eam no debet melius. An splendide urbanitas 
voluptatibus pri, ei vis convenire similique, has blandit scribentur eu. Hinc explicari eos 
ei, delenit postulant pro an. Te mea consul meliore. Nec adipiscing ei, dicta ancillae.
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Birincilik Ödülü: 
Özge Kırçıl - Merdiven 

İkincilik Ödülü: 
Çiğdem Güven - Ruhi, Mavi Ekran ve Ağaçlı 

Park
 

Üçüncülük Ödülü: 
Esin Yılmaz - Zamanın Birinden Gelen Öykü 

Özel Ödül: 
Çağrı Acar – Arayış 

Mansiyonlar: 
Merve Eflatun - Bir Hikâye Yazmak 

İrem Durmuş – O 
Hülya Yavaş - Mekânın -mış hali: Petra’da 

Yeniden Kurulan Geçmiş Zaman 

Populo tamquam incorrupte  An mel erat perpetua

Rebum partiendo 
petentium ut has, 
his ne evertitur 
concludaturque. Te 
dicunt doctus 
timeam cum, ad 
nec dicta zril 
mnesarchum. Usu 
tibique assueverit 
ne, has erant 
populo ad, te quod 
malis deterruisset 
vel. Quo an 
assentior 
prodesset.

Est ex saepe officiis adipiscing, usu cu dolore corrumpit, sed eu malis ocurreret. In quas 
nulla delenit ius. Cu inani dicant pri, vis at integre evertitur. Choro ullamcorper usu ne. 
Eos erat dolore legendos at, soleat aperiam sit ut, sed sale dicta ne.

Ad oratio eruditi Te quot tota sit

Ad oratio eruditi 
invenire sit, 
quando 
mentitum eos ut. 
Sit legimus 
intellegat no. Te 
quot tota sit, 
labores iracundia 
quaerendum duo 
eu. Ea vis 
phaedrum 
senserit 
laboramus, case 
ipsum ne est.
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mimarca bülten

MİMARCA MEKÂN ANLATIMI METİN YARIŞMASI 
2021’in ÖDÜL TÖRENİ Yapıldı 

KTMMOB Mimarlar Odasının bu yıl dördüncüsünü düzenlediği 
Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması Ödül Töreni 14 Mayıs 
akşamı, Mimarlar Odası Merkez Binası avlusunda gerçekleştirildi. 
Türkiye ve KKTC’de mimarlık ve mühendislikle ilgili örgütlere bağlı 
meslek insanlarına açık olan ödül törenine KTMMOB Başkanı Tunç 
Adanır, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, Oda Yönetim 
Kurulu üyeleri, Yayın Kurulu üyeleri, yarışma jürisi, danışman jüri 
üyeleri, oda ve birlik üyeleri ve ödüle layık görülen eserlerin sahipleri 
katıldı. 

Moderatörlüğünü Çiğdem Duvarcı’nın yaptığı tören, Türkiye 
mimarlığının önemli isimlerinden Yarışma Jüri Başkanı Prof. Dr. Suha 
Özkan, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu ve KTMMOB 
Başkanı Tunç Adanır’ın yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı. 

Jüri Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan yaptığı konuşmada, bu yıl 4.’sü 
düzenlenen Mimarca Mekan Anlatımı Metin Yarışması’na katılımdaki 
kalitenin her yıl artmakta olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Özkan, bu 
yıl özellikle kadın yarışmacıların dereceye girenlerdeki başarısına 
dikkat çekerek, “Gençlerden çok şey öğrendim.” ifadesini kullandı. 

Konuşmaların ardından 2021 yılının ödül alanlarının özgeçmişleri ve 
eserlerinden pasajlar aktarılarak, ödülleri takdim edildi. Tören; Kıbrıslı 
yazar, şair ve aynı zamanda yarışma jürisinde yer alan Neşe Yaşın ile 
yarışma danışman jüri üyelerinden Kıbrıslı sanat yönetmeni ve 
tiyatrocu Aliye Ummanel’in mimarlık ve mekân konularını içeren 
eserlerinden derledikleri şiir ve kitap alıntılarından oluşan sunumla 
devam etti. Ödül töreni, müzik dinletisiyle renklenen kokteyl ile 
sonlandı. 



Peyzaj Mimarları Odası 
ile Toplantı Yapıldı.

Mimarlar Odası, 17 Mayıs’ta Peyzaj 
Mimarları Odası (PMO) Başkanı ve yönetim 
kurulunu kabul edip PMO tarafından 
hazırlanan Peyzaj Mimarının Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları tüzüğü üzerine yapılan 
çalışmalarını oda başkanından dinlemiş ve 
bunların geliştirilmesi için birlikte adımlar 
atılması konusunda mutabakata varılmıştır. 
PMO’nun çal ışmalarını bit irmesinin 
akabinde Mimarlar Odası Yönetim Kurulu 
ile tekrar toplantı yapılacaktır. 

Z a h r a  S o k .  B i n a s ı  
v e  

M i m a r l ı k  K ü t ü p h a n e s i

KTMMOB MİMARLAR ODASI 
AYLIK HABER  BÜLTENİ

İmtiyaz Sahibi: KTMMOB Mimarlar Odası

Hazırlayan: Abdullah Can 

KTMMOB- Mimarlar Odasına ait, No:7, Zahra Sokak, Arabahmet 
Mahallesi, Lefkoşa’da bulunan binanın, zemin kat alanının, kafe 
kullanımı maksatlı işletilmesi için yapılan teklif kabullerinin ardından 
Sadık İnceer ile beş yıllığına anlaşmaya varılmış ve Kıbrıs Türk 
Mimarisini Koruma Vakfı adına Başkan Zehra Azizbeyli ve Mimarlar 
Odası adına Başkan Kozan Uzunoğlu imza koymuşlardır. 
Yaz aylarında faaliyete geçmesi planlanan işletmeden faydalanmak 
isteyen üyelerimize %10 indirim uygulanacağının bilgisini verir, 
işletmenin sadece üyelere değil, herkesin kullanımına açık olduğunu 
hatırlatmak isteriz. Çok kısa sürede de aynı binanın üst katında 
“Mimarlık Kütüphanesi” açılışının yapılacağını tüm üyelerimizle gururla 
paylaşırız.

V i z e  B ü r o s u ’ n u n  
G e ç i c i  Ye n i  Ye r i

Lefkoşa Çağlayan bölgesinde bulunan mevcut birlik binasının ilave ve 
tadilat işlemlerine başlayacak olmasından dolayı Mimarlar Odası Vize 
Bürosu’nun geçici olarak hizmet verebileceği, aynı zamanda birlik 
binasına da yakın konumda bulunan, Refiye Yücel Kaleli’ye ait Büyük 
Kaymaklı Yolu no:42 Çağlayan adresinde bulunan konutun bir yıllığına 
kira sözleşmesi yapılmış ve taraflarca 10.05.2022 tarihinde 
imzalanmıştır. 

Birlik binasının bakım ve onarım işlerine başlamasıyla birlikte, odamızın 
vize büro işlemleri üyelerimize kesintisiz bir şekilde yeni yerinde hizmet 
vermeye devam edecektir. 

 
  Personel Toplantısı Yapıldı. 

Düzenli olarak her ay tekrarlanan personel 
toplantısı, Mayıs ayının son günü Mimarlar 
Odasında yapılmıştır. Toplantıda, vize 
bürosunun iş leyiş i hakkında bilgiler 
yönetim kuruluna aktarıldı. Ayrıca Yazılım 
Uzmanı Lisani Bey de toplantıya katılarak, 
v i z e bü rosu pe r sone l i y l e e - v i z e 
u y g u l a m a s ı n a g e t i r i l e c e k y e n i 
güncellemeler ve iyileştirmelerle ilgili 
bilgiler paylaşmıştır. 


