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mimarca bülten

MİMARLAR ODASI GELENEKSEL YENİ YIL KUTLAMASI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
Artık gelenekselleşen ve her yıl aralık ayında düzenlenen Mimarlar Odası yeni 
yıl kutlaması, bu yıl 16 Aralık akşamı, Paradise Park’ta, üyelerin yoğun 
katılımıyla gerçekleştirildi. Oda üyelerinin yanısıra, Birlik Başkanı ve yönetim 
kurulu ve diğer odaların başkan ve yönetim kurullarından da katılımın 
gerçekleştiği etkinlikte açılış konuşması yapan Oda Başkanı Kozan 
Uzunoğlu’nun ardından meslekte 25. ve 50. yılını dolduran üyelere plaketleri 
takdim edildi. Her yeni yıl balosunda olduğu gibi bu yıl da geleneksel yeni yıl 
çekilişi ile bir çok üyeye zengin hediyeler takdim edildi. Kokteylin ardından 
müziğin ritmine kendini kaptıran misafirler, pandemi dolayısıyla bir süredir 
yapılamayan yeni yıl kutlamalarının yeniden yapılıyor olmasıyla ve uzun bir 
aradan sonra tekrar bir araya gelebilmenin verdiği coşkuyla geceye unutulmaz 
anlar bıraktılar. 



E n g e l l i  B i r e y l e r  İ s t i h d a m  v e  
E r i ş i l e b i l i r l i k  P a n e l i  D ü z e n l e n d i .
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“2022 Avrupa Engelli Bireyler Günü’’ kapsamında, AB Bilgi Merkezi ve Kıbrıs 
Türk Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen, 
"İstihdam ve Erişilebilirlik" konulu panel, Avrupa Komisyonu’nun katkılarıyla 
gerçekleştirildi. Panelistler, istihdam edilebilirlik ve erişilebilirlik açısından özel 
gereksinimli bireylere yönelik zorluk ve fırsatların yanı sıra AB desteğiyle bu 
alanda kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi vererek özellikle Sivil Alan 
tarafından geliştirilen Erişilebilirlik Kılavuzunun lansmanına değindiler. 

Odamızı temsilen panele, Yönetim Kurulu Üyesi Ferruh Dülgeroğlu katılım 
göstermiştir.

B ü r o l a şm a  v e  Ya p ı  D e n e t i m i  S ö y l e ş i  
E t k i n l i ğ i  M i m a r l a r  O d a s ı n d a  
G e r ç e k l e ş t i r i l d i .
11 Kasım 2022 Cuma günü saat 18:30’da Mimarlar Odası Merkez Binası’nda 
mimar üyelerin katılımı ile, “Bürolaşma ve Yapı Denetimi” söyleşi etkinliği 
gerçekleştirildi. Söyleşide, bürolaşma hakkında çeşitli konular üzerinde durulmuş 
ve büroların mesleki gelişimdeki önemi konuşulmuştur. Yapı denetiminin 
yasallaşmasının ve etkin olarak yürütülmesinin önemine değinilmiştir. Mimar 
üyeler tarafından, yapı denetimi konusunda bir an önce yasal mevzuatların 
hazırlanması gerektiği görüşleri savunulmuştur. Bu konuda, başta yerel 
yönetimler olmak üzere ilgili diğer paydaşlarla da işbirliği yapılmasının önemine 
vurgu yapılmıştır. Bürolaşmanın yapı denetimini de daha güçlü kılacağı 
belirtilmiştir. Zorunlu meslek sigortası ve bina sigortalanmasının da denetimlerin 
etkin ve sağlıklı yürütülmesinde önemli araçlar olacağının altı çizilmiştir. 
Toplantıda, Mimarlar Odası olarak mesleki kontrolluk tüzüğü çalışmalarının 
KTMMOB ile işbirliği içerisinde başlatılmış olduğu ve en kısa zamanda yapılacak 
bir çalıştay ile üyelerin görüş ve önerilerine sunulacağı bildirildi.

 5. Mekân 
Anlatımı Metin 
Yarışması’nın 

Danışman Jüri  
toplantısı 

yapıldı.

Gelenekselleşen ve yoğun katılımla 
gerçekleştirilen KTMMOB-Mimarlar Odası 
Metin Yarışmasının bu yıl beşincisinin 
d ü z e n l e n i y o r o l m a s ı b i z l e r i 
gururlandırmaktadır. Her yıl aldığımız takdir 
ve yapıcı eleştirilerle yarışmamızın değerini 
daha da artırarak devam ettirmekteyiz.
3 Ekim Dünya Mimarlık Günü’nde duyurusu 
yapı lan yarışmanın Danışman Jür i 
toplantısı 7 Aralık’ta Mimarlar Odası’nda, 
Danışman Jüri Üyeleri Anber Onar, Ekrem 
Bodamyalızade ve Münevver Özgür 
Özersay, Yarışma Düzenleme Komitesi 
üyeleri Devrim Yücel Besim, Abdullah Can 
ve Emine Gökbörü ve Yarışma Raportörü 
B e h c e t Ye n i g ü ç ’ ü n k a t ı l ı m ı y l a 
gerçekleştirilmiştir. 
İlk üçe giren eserlerin ödüllendirileceği ve 
bu sene bir de özel ödülü bulunan 
yarışmanın jürisinde geçen yılki yarışmanın 
birincisi Özge Kırçıl, Kıbrıslı Şair-Yazar 
Neşe Yaşın, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası 
Başkanı Kozan Uzunoğ lu, mimarlık 
alanında çeşitli dergilerde editörlük yapmış, 
akademisyenlik yönü de olan Müge 
Cengizkan ve Suha Özkan gibi isimler yer 
almaktadır.
13 Şubat 2023 tarihine kadar başvuruların 
devam edeceği yarışmamız ile ilgili ayrıntılı 
bilgiye, yarışma şartnamesine ve geçmiş 
y ı l l a r ı n s e ç k i k i t a p ç ı k l a r ı n a 
mimarlarodasi.org adresinden ulaşabilir 
ayrıca yayın kurulu olarak yaptığımız diğer 
yayınlara da buradan göz atabilirsiniz.
M i m a r l ı k v e e d e b i y a t a l a n l a r ı n a 
koyacağınız katkılar için kaleminizin gücü 
hiç sönmesin dileğimizle…”



BRT’de Yayımlanan Mimarca Programı 
Devam Ediyor

1 2 3 4
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8 Kasım Dünya Şehircilik 
Günü’nde düzenlenen “Kent Hakkı 
ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim” 
konulu webinar’a Mimarlar Odası 
Başkanı Kozan Uzunoğlu 
konuşmacı olarak katıldı.

“Lefkoşa Suriçlariçi’nin Belediye ve Kamu Hizmetlerinin 
Geliştirilmesine Yönelik Fizibilite Çalışması”na Mimarlar Odası 
olarak etkin katkı koyuldu.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun UNDP-LIF aracılığı 
ile uygulamasını gerçekleştirdiği “Lefkoşa Suriçi'nin 
Beledi ve Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesine 
Yönelik Fizibilite Çalışması” kapsamında 9 Kasım 
2022 tarihinde, Lefkoşa Türk Belediyesi – Merkez 
Lefkoşa konferans salonunda bir çalıştay 
gerçekleştirilmiştir. Toplantının moderasyonu 
projeyi yürüten Gutteridge Haskins & Davey 
Limited (“GHD”) tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Çalıştay dahilinde Lefkoşa Suriçi’ndeki fiziki 
altyapılar, hafif altyapılar ve şehir yönetim 
hizmetleri hususlarında mevcut güçlü yönler, zayıf 
yönler, fırsatlar ve tehditlerin belirlenebilmesi adına 
bir GZFT (“SWOT”) analizi gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştayda  Mimarlar Odası’nı, Başkan Kozan 
Uzunoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Burak Türsoy 
ve İpek Yaralıoğlu temsil etmiştir.  

s d g d s a g a

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, Mimarlar Odası ile istişare ederek hayata 
geçirdiği; Hüseyin Tekerek’in hazırlayıp sunduğu “MİMARCA” programı BRT1 hd 
ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Programın Kasım ayında yayımlanan bölümlerinde; Doç. Dr. Nevter Zafer 
Cömert, Lefke’yi ve tarihi Lefke konaklarını (1); Öğr. Gör. Leyla Çınar Algül, 
Büyükkonuk’ta ‘’Kırsal Konut ve Değişim’’(2); Prof. Dr. Şebnem Önal Hoşkara, 
Dipkarpaz’ın özgün mimarisini (3); Prof. Dr. Cemil Atakara, Mimar Ahmet Vural 
Behaeddin’in tasarımlarını (4) anlatmıştır. 

Aralık ayındaki bölümlerinde ise Prof. Dr. Türkan Ulusu Uraz ile Dr. Ali Fikret, 
Oğuz Başak ve Ümit Onan evlerinin modern duruşlarını (5); Yüksek Mimar İlkay 
Feridun ile Lefkoşa’nın en önemli simgelerinden Büyük Han’ın restorasyon 
süreci (6); Halide Eroğul ile Alsancak / Karavas’ta belediye pazarları ve bu 
mekanların kırsal için önemi (7); konuları işlenmiştir.
İlgi duyan üyelerimiz, programı her Cuma 22.00’da BRT1 ekranlarından 
izleyebilir; kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ise, kurumun YouTube 
kanalından programa erişebilirler.

Seminerde 8 Kasım Dünya Şehircilik günü 
kapsamında kent hakkı ve sürdürülebilir 
gelişim üzerine konuşuldu. Her yıl farklı 
ülkelerde düzenlenen Dünya Şehircilik Günü 
(World Town Planning Day) kapsamında 
kent hakkı ve sürdürülebilir kentsel gelişim 
için planlama, mimarlık ve kentsel tasarım 
disiplinlerine düşen görevler ayrıca yerel ve 
ulusal ölçekte uygulanan plan projelerin 
bugünün teması üzerine etkileri tartışıldı. 

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. 
Dr. Can Kara’nın girişimleriyle e-studybox 
tarafından düzenlenen webinar etkinliğinin 
moderatörlüğünü Ayşe Öztoprak yürüttü.  
Doç. Dr. Can Kara “Sürdürülebilir Şehir ve 
Yaşam Alanları  ve Toplumda Mekanda 
Adalet”, Şehir Plancıları Odası Başkanı Dr. 
Gizem Caner ”Kent Hakkı ve Sürdürülebilir 
Kentsel Gelişim” ve Mimarlar Odası Başkanı 
D o ç . D r . K o z a n U z u n o ğ l u i s e 
“Sürdürülebilirlikte Standartlaşmanın Önemi” 
konulu sunum yaptılar. 

Programın tamamına  youtube kanalından 
aşağıdaki link ile ulaşabilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?
v=vWzPcTw29fI&t=15s 

https://www.youtube.com/watch?v=vWzPcTw29fI&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=vWzPcTw29fI&t=15s
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2022 Güz Dönemi SMGM Eğitimleri  
Sonlandı

09.08.2022 tarihinde yürürlüğe giren ‘’Meslek İçi Eğitim ve Kurs 
Yönetmeliği’’ ile bu tarihten sonra başvuran üyelerin Mimarlar Odası Vize 
Bürosu’na proje sunmadan önce almaları gereken zorunlu eğitimler 
22.09.2022 tarihinden itibaren Mimarlar Odası Merkez Binasında 
verilmeye başlamıştır. Eğitimlerde, özellikle yeni üyelerimiz merak ettikleri 
konuları öğrenmeleri yanında, görüşlerini yansıtma ve sosyal açıdan da 
kaynaşma imkânı bulmaktadırlar. Bu eğitimlerin her biri kendi içinde güncel 
yenilikleri de içerebileceğinden odamıza kayıtlı olan tüm üyelerimize açık 
olarak gerçekleştirilmektedir. 

Proje Yönetimi (Büro ve Şantiye) konulu eğitim 3 Kasım 2022 tarihinde 
Özge Özbekoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. 14 Kasım 2022 tarihinde 
Serdar Anlağan tarafından Mimarlık ve Kültür –Bir Sanat Yapıtı Okuma 
Metodu konulu çevrimiçi seminer gerçekleştirilmiştir. Seminerin amacı; 
mimarlığın, problem çözmek ya da bir kullanımın geliştirilmesi anlamına 
gelen tasarım sürecinin aslında mühendislikten farklı olarak sanattan 
kaynaklandığı tezinden hareketle, mimarın, teknik bilgi ve pratik tecrübenin 
yanı sıra geniş bir genel kültüre de gereksinimi olduğunu varsayarak, 
sanat yapıtlarının anlamlandırılması için kullanılan bir metodu 
meslektaşlara tanıtmak olmuştur. Yapı Denetimi ve Kontrollük konulu 
eğitim 17 Kasım 2022 tarihinde Ahmet Akbil tarafından gerçekleştirilmiştir.  
Aralık ayında ise Mimarlık Meslek Etiği eğitimi, Ekrem Bodamyalızade 
tarafından iki bölüm halinde üyeye sunulmuştur.

Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi kapsamında Cengo-V Parkında Teknolojik 
Kerpiç Yapımı ve Uygulamalı Eğitimi Özge Özbekoğlu tarafından 26 Kasım 
2022 tarihinde düzenlenmiştir. Eğitimde toprak yapıların en önemli 
özelliğinin, en iyi yaşam koşullarını en az miktarda enerjiyle sağlamak 
olduğuna dikkat çekilmiştir.


