
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.

  K T M M O B
M İ M A R L A R  O D A S I

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.

Nuri Efendi Sokak, No:3, Arabahmet Mah. 
Lefkoşa, KKTC 

Tel: +90 (392) 229 2105-2106
info@mimarlarodasi.org 

https://www.mimarlarodasi.org/tr/ 
 

Eylül-Ekim, 2022 - sayı: 5

mimarca bülten

3 EKİM DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ KUTLAMALARI VE ZAHRA 
SOKAK’TA BULUNAN KÜTÜPHANE BİNASININ AÇILIŞI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

2022’nin sonuna yaklaşırken, adamız mimarlık camiasının üyeleri çok güzel bir 
etkinliğin hem düzenleyicileri hem de katılımcıları oldular. Bu yıl 3 Ekim 2022’ye 
denk gelen Dünya Mimarlık Günü’nü, Mimarlar Odası için çok özel olan bir 
kütüphane ve kafe açılışı ile kutladılar. 

İlk kez 1985 yılında Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından, Birleşmiş 
Milletler ‘Habitat’ gününe paralel olarak kutlanan Dünya Mimarlık Günü, o 
zamandan beri, her yıl, farklı bir tema çerçevesinde, birçok ülkede çeşitli 
etkinliklerle kutlanıyor. Mimarların en büyük amacı ve dileği, bugün aracılığı ile 
gerek bina gerekse kent ölçeğinde, tüm yaşam alanlarında mimarlık bağlamında 
yaşanan sorunları toplumun gündemine getirerek, duyarlılık yaratabilmek ve 
farkındalık oluşturabilmek. Bu yıl, Dünya Mimarlık Günü birçok ülkede, 3 Ekim 
2022 tarihinde, ‘Esenlik için Mimarlık’ (Architecture for Well-Being) teması ile 
kutlandı. Ülkemizde de KTMMOB- Mimarlar Odası bu çerçevede, tüm birimleri 
ve meslektaşları için çok özel bir etkinlik düzenledi ve üyeleriyle paylaşarak 
bunu çok değerli bir deneyime taşıdı: Zahra Sokak’ta, yeni düzenlemesi ile 
hizmete girecek olan “Mimarlar Odası Dr. Behzat Azizbeyli Kütüphanesi ve Kafe” 
binasının açılışını gerçekleştirdi. Lefkoşa’da sur duvarının üzerinde, ünlü Zahra 
Sokak’ta yer alan bu bina, kütüphanenin tüm mimarlara ve topluma bellek olarak 
kazandırılması açısından ve yeni kafe düzenlemesiyle de sosyal bir ortam 
sağlıyor oluşu nedeni ile çok kıymetli bir değer olarak hayat buldu. 

Kıbrıs Türk Mimarisini Koruma Vakfı ve KTMMOB Mimarlar Odası’nın ortaklaşa 
yüklendiği bu etkinlikte, çok duygusal ve anlamlı anlar yaşandı. Canlı müzik ve 
kokteyl eşliğinde yaşam bulan gece, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, 
Kıbrıs Türk Mimarisini Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Zehra Azizbeyli, 
KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı 
Mehmet Harmancı’nın konuşmaları ile başladı. Zehra Azizbeyli, konuşmasında, 
Dr. Behzat Azizbeyli’nin Kıbrıs’lı bir mimar olarak Lefkoşa’nın dokusunu korumak 
amacıyla Kıbrıs Türk Mimarisini Koruma Vakfı’nı kurmuş olduğunu dile getirdi. 
Zehra Azizbeyli, vakfın yeniden canlandırılmasında emeğe geçenlere, Mimarlar 
Odası’na ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim F. Benter’e 
katkılarından dolayı teşekkür etti.



 

Konuşmaların ardından, Mimarca TV programına katkı koyan mesleki 
danışmanlara, BRT Mimarca TV program yapımcılarına, Mimarlar Odası Yayın 
Kurulu ve Mimarlar Odası Grafik Tasarım Kurulu üyelerine geçmiş yıllardan 
bugüne ortaya koydukları katkı ve emekler için teşekkür belgeleri takdim edildi. 
Kütüphanedeki tüm kitapların dizinlenmesinde gönüllü çalışan Hüseyin Örs’e, 
Kıbrıs Türk Mimarisini Koruma Vakfı’nın yakın dönemde yeniden hayat bulmasına 
önemli katkılar koyan Tuna Veysi’ye ve kütüphane binasının restorasyon ve 
yenilenme sürecine en baştan beri önemli katkıları olan 52. Dönem Mimarlar 
Odası Başkanı Türker Aktaç’a da teşekkür edilerek belgeleri verildi. 
Etkinlikte, mimarlar, kardeş meslek insanları, aileleri ve dostları ile bir araya 
gelmenin bariz bir mutluluğunu yaşadılar. Ek olarak, buluşmaya eşlik eden müzik 
ve lezzetli ikramlar sayesinde, pandemi sonrası bir rahatlamanın ve haklı bir 
gururun da keyfini paylaştılar. Çünkü aslında bir nevi, 2022’nin temasına da 
uygun olarak, birçok sıkıntıdan kendilerini sıyırıp, ortak sorumluluk alarak ortaya 
koydukları anlamlı bir ürünün, mekânın, yani kütüphane ve kafe mekânının, 
kullanıcıları ile buluşabilmesinin mutluluğunu paylaştılar. Sağlıksız, hüzünlü bir 
ihmalden sağlıklı bir özen etiğine ve neşeye çok başarılı bir geçiş yaparak, 2022 
Dünya Mimarlık Günü’ne imza attılar. 

Oda Başkanı Kozan Uzunoğlu konuşmasında 
özetle; “Mimarlar Odası Dr. Behzat Azizbeyli 
Kütüphanesi”nin yaklaşık altı bin mesleki kitap 
ve süreli yayını barındırdığını ve ülkemizde 
mimarlık temasıyla açılan ilk kütüphane olma 
özelliğini içerdiğini belirtti. Ayrıca, kütüphanenin 
özellikle, lisans ve lisansüstü eğitim alan 
mimarlık öğrencilerine ve araştırmacılara önemli 
katkılar sunmasını beklediklerine vurgu yaptı. 
Kütüphanenin mesleki kitap ve belge bağışlarıyla 
daha da zenginleşeceğine olan inancını belirten 
Uzunoğlu, kütüphanede ayrıca Mimarlar Odası 
Yayın Kurulu’nun kullanacağı ve randevu usulü 
ile tüm üyelere de hizmet verebilecek bir toplantı 
odasının da bulunduğunu söyledi.

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır ise, yaptığı 
konuşmada, binanın yeni düzenlemesinde emeği 
geçenleri kutladı ve 2005 yılında metruk halde 
bulunan bu yapının restorasyonunda o dönemki 
yönetim kurulu çabalarını ve uğraşlarını anlattı. 
Adanır, kütüphanenin Kıbrıs Türk Mimarlığı için 
önemli bir bellek oluşturacağını ve bunun çok 
değerli bir olgu olduğuna vurgu yaptı. Lefkoşa 
Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ise, 
konuşmasında Zahra sokağın önemli bir parçası 
olan bu binanın kütüphane ve kafe işleviyle 
bölgeye sosyal ve kültürel açıdan önemli katkılar 
yapacağ ına inandığ ını ve binanın yeni 
düzenlemesinde çaba gösteren herkesi 
kutladığını söyledi. 



Dünya Kahve Günü’nü, son beş yılda odamıza üye olan 
genç mimarlarımız ile bir araya gelerek kutladık. Mimarlar 
Odası Lefkoşa Merkez Binası’nda gerçekleşen bu tanışma/
kaynaşma etkinliğinde, yeni üyelerimize yönetim kurulunu 
temsilen Yazman Simzer Kaya, odanın misyonu, vizyonu ve 
faaliyetleri hakkında bilgi verirken, genç üyelerimizin, 
odanın düzenlediği etkinlikler ve eğitimler ile ilgili olumlu 
görüşleri ve odanın beklediklerinden çok daha fazla aktif 
çalıştığını onlardan duymak, bizler için mutluluk vericiydi. 

1  E k i m  D ü n y a  K a h v e  G ü n ü ’ n d e ,  
M i m a r l a r  O d a s ı n d a  G e n ç  
M i m a r  Ü y e l e r i m i z l e  B u l u ş t u k .

M i m a r l a r O d a s ı Y a y ı n 
Kurulunun Bu Sene Beşincisini 
Düzenlediği “Mekân Anlatımı 
Metin Yarışması” Duyuruldu.

Mimarlık ve edebiyat, birinin özünde görsel, 
d iğer in ink inde ise met inse l o lduğu 
düşünülürse, bu iki disiplin arasında ilk 
bakışta ilgi kurmak kolay olmayabilir. Lakin, 
şimdilerde sessizce bizimle yaşayan veya bir 
şekilde zamana yenik düşen ve yok olan 
birçok mimari yapıt hakkında bilgi alabilmek 
için tek başvurabileceğimiz yer, yazılı 
kaynaklardır. Günümüzde var olmayan 
kentler ve yapılar, o zamanlarda yazılmış her 
t ü r l ü e d e b i y a t ü r ü n ü ( g ü n l ü k l e r , 
seyahatnameler, biyografiler, denemeler, 
resmî belgeler, mektuplar vs.) sayesinde 
mimarlık tarihi ve kültürüne kazandırılmıştır. 
Günümüzde de aslında böylesi kaynaklara 
çokça ihtiyaç duymaktayız. Biz de, Mimarlar 
Odası Yayın Kurulu üyeleri olarak, akademik 
tezler ve makaleler dışında; mimarlık ve 
edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı 
yazılı kaynaklara ve onların barındırdığı 
derin değerlere dikkat çekmek istedik.
Bu düşünceyle ortaya çıkan yarışma ile 
KTMMOB Mimarlar Odası ve MİMARCA 
dergisi aracılığı ile mimarlık ve edebiyat 
alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 
Yarışma, ilgili bölümlerden mezun, KTMMOB 
ve TMMOB’ye bağlı meslek örgütlerinden 
herhangi birine üye olan herkese açık olarak 
düzenlenmektedir.
KTMMOB Mimarlar Odası tarafından bu yıl 
beşincisi düzenlenen Mekân Anlatımı 
Üzerine Metin Yarışması'na son başvuru 
tarihi 13 Şubat 2023.
Ayrıntılı bilgi ve yarışma şartnamesine web 
sitemiz, mimarlarodasi.org üzerinden 
ulaşabilirsiniz.

MİMARCA 93. Sayısı 
Dijitalde Yayımlandı!

KTMMOB Mimarlar Odası Yayın Kurulunun yılda iki 
kere yayımladığı Mimarca dergisinin 93. sayısı, Eylül 
ayında dijital olarak yayımlanmıştır. “Toplumsal 
Cinsiyet, Mekân ve Kent” temasıyla çıkan sayıya web 
sitemizden ulaşabilirsiniz. YENİLE(N)ME temasıyla 
çıkacak olan 94. sayımıza da katkı koymak isteyen tüm 
yazma isteklilerinin de katkılarını memnuniyetle 
beklemekteyiz. 94. sayının çağrısına da Mimarca 93. 
sayısından ulaşmak mümkündür. Herkese keyifli 
okumalar dileriz.

3 Örgüt, Külliye Zihniyetine “Hayır” Demek için İnsan Zinciri 
Oluşturdu. 
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve 
Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile destek veren Siyasi Partiler ve Sivil Toplum Örgütleri, 
toplumun yaşam tarzına ve kültürüne müdahaleye varan külliye zihniyetine karşı 
“HAYIR” demek için 27 Eylül’de şok eylem yaparak, Kermiya çemberinde insan 
zinciri oluşturdular.



O d a B a ş k a n ı m ı z K o z a n 
U z u n oğ l u , L e f k e Av r u p a 
Üniversitesinde Öğrencilerle 
Buluştu.

O d a B aşk a n ı m ı z K o z a n U z u n oğ l u ,  2 0 E y l ü l  
2 0 2 2 ’ d e M a ğ u s a - İ s k e l e - Y e n i B o ğ a z i ç i  
E m i r n a m e s i n i n K a l d ı r ı l m a s ı v e S o n r a s ı n d a 
Ya r g ı n ı n Y ü r ü r l ü ğ ü D u r d u r m a s ı İ l e İ l g i l i  
Yenidüzen Muhabir i  Fehmi Alasya’ya Röportaj 
Verdi.

Yaşanan gelişmeleri tasvip etmediklerini ifade eden KTMMOB Mimarlar 
Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu Yenidüzen gazetesine verdiği röportajda 
‘’Dosyaların Fasıl 96 kapsamında alınabilmesi için birkaç saatte yaklaşık 
60 kişilik başvuru’’ geldiğini ifade etti. Emirname iptalinin ardından vize 
bürosunda ‘olağanüstü yoğunluk’ yaşandığını anlatan KTMMOB Mimarlar 
Odası Başkanı Uzunoğlu, öğlen saatlerinde gelen Ara emri kararının 
ardından, emirname kapsamına giren dosyaların vize bürosuna alımının 
durdurulduğunu belirtti. Oda olarak yaşanan gelişmeleri tasvip 
etmediklerini ifade eden Uzunoğlu, ‘’Fasıl 96’ya dönüşün ülkemize zarar 
vereceğini düşünüyoruz ama yine de yasal çerçevede hareket etmek 
zorundayız. Hukukumuza güveniyoruz.’’ Yorumunu yaptı. Emirname iptali 
ile müracaatların Fasıl 96 kapsamında yapılabilmesinin önünün açıldığını 
anlatan Uzunoğlu, müracaat eden tüm dosyalar Fasıl 96 kapsamında 
değerlendirilmek üzere geldi.’’ şeklinde konuştu. Uzunoğlu, her 
müracaatın içinde çok sayıda bina olabileceğine de değinirken, ‘’alınan 
müracaatların geçerli olup olmayacağını da bilmiyoruz. Yasa ve hukuk ne 
diyorsa bu çerçevede hareket ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 60 kişi 
başvuru yaptı ama bir kişinin ondan fazla dosyası olabileceğini de 
gözlemledik, henüz kaç dosya var bilemiyoruz’’ dedi. Proje müracaatlarını 
aldıklarını kaydeden Uzunoğlu, ‘’Şu an sadece ön kayda uygunluk 
kontrolleri yapılıyor, mevzuata uygunluk denetlemeleri ayrıca yargının 
kararına göre ele alınacak’’ ifadelerini kullandı. 
‘’Kaçak yapıları yasallaştırmak için yapılan, ranta fırsat veren bir 
uygulama’’
Bölgede birçok kaçak inşaat olduğunu ve bunların yasal hale getirilmesi 
için atılan bir adım olduğu iddialarını da sorduğumuz Uzunoğlu, şunları 
belirtti: ‘’Emirname iptali ile devreye giren Fasıl 96 yasası plansız 
yapılaşmaya neden olan bir durum. Kaçak yapıları yasallaştırmak için 
yapılan, ranta fırsat veren bir uygulamadır. Yani kısıtlamaları bir o kadar 
daha kaldıran, çok özgürlükçü olan ve tamamen imar planına aykırı bir 
durum ortaya çıktı. Genel anlamda kamuya zarar veren bir uygulamadır. 
Ancak Mimarlar Odası olarak yasalarımız ne derse o şekilde hareket 
etmek durumundayız. 

Lefke Avrupa Üniversitesi, Mimarlık ve 
Tasar ım Fakül tes in in 26 Ek im’de 
düzenlediği, Mimarlık ve İç Mimarlık 
disipl inlerinde tasarım ve mesleki 
profesyonelliğin tartışıldığı etkinliğe Mimar 
lar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu ile İç 
Mimarlar Odası Başkanı Çağdaş Özgece 
davetli konuşmacı olarak katılmışlardır. 

Oda Başkanı perspektifinden bakılarak 
a d a y m i m a r l a r a , i ç m i m a r l a r a 
m e s l e k l e r i n i n s o r u m l u l u k l a r ı v e 
profesyonellik üzerine genel konuşmalar 
yapılmış t ır. Mimarlık eğ i t iminin ve 
sonrasında mesleki profesyonelliğin 
ge l iş im i i ç i n M imar la r Odas ı ’n ın 
sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi 
verilmiştir.



BRT’de Yayımlanan Mimarca 
Programı  Devam Ediyor.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, 
Mimarlar Odası ile istişare ederek 
hayata geçirdiği; Hüseyin Tekerek’in 
haz ı r lay ıp sunduğu “M İMARCA” 
programı BRT1 hd ekranlar ında 
yayınlanmaya devam ediyor. 

Ekim ayında yeni sezonu yayımlanmaya 
başlayan programın yeni bölümlerinde 
Yrd. Doç. Dr. Aliye Menteş, Mimarlar 
Odası merkez binasının restorasyon 
sürecini(1); Yrd. Doç. Dr. Makbule 
Oktay, Bağlıköy’ü (2); Prof. Dr. Sevinç 
Kurt ve Yrd. Doç. Dr. Yasemin Mesda 
Akıncılar köyünü(3); Prof. Dr. Marko 
Kiessel Akıncılar’daki tarihi hanı (4) 
anlatmıştır. 
İlgi duyan üyelerimiz, programı her cuma 
22.00’da BRT1 ekranlarından izleyebilir; 
kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler 
ise, kurumun youtube kanal ından 
programa erişebilirler.
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M e s l e k İ ç i E ğ i t i m v e K u r s 
Yönetmeliğ i ’ne Göre Yeni Üyelerin 
Alması Gereken Zorunlu Eğ i t imler 
Veri lmeye Baş landı.  

9 Ağustos 2022 tarihinde KTMMOB Yetki Kurulu tarafından 
onaylanarak yürürlüğe giren ve Meslek İçi Eğitim ve Kurs 
Komitesi'nin görev ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik, aynı 
zamanda bu tarihten itibaren Mimarlar Odasına kaydolan yeni 
üyelerin, mesleki yasa ve tüzükleri de içeren temel eğitimleri alma 
zorunluluğu da getirmişti. Bu doğrultuda Mimarlar Odası Sürekli 
Mesleki Gelişim Merkezi tarafından programlanan eğitimler, Eylül 
ayından itibaren verilmeye başlandı.

M i m a r l a r O d a s ı O l a r a k 
Lefkoşa Maratonu’ndaydık…

23 Ekim’de “İyi ki’lerimiz için” sloganıyla gerçekleştirilen ve elde 
edilen gelirin yaşlılar için oluşturulacak yaşam merkezi amacıyla 
kullanılacağı 10. Lefkoşa Maratonu’na odamızı temsilen Yönetim 
Kurulu Üyesi Yazman Simzer Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan 
Bayramoğlu ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Safiye Özaltıner 
katılmıştır. 



KTMMOB MİMARLAR ODASI 
AYLIK HABER  BÜLTENİ

İmtiyaz Sahibi: KTMMOB Mimarlar Odası
Eylül, Ekim, 2022

Lefkoşa, Kıbrıs

E y l ü l  v e E k i m A y l a r ı n d a 
Düzenlenen SMGM Eğ i t imleri

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.

Yollar ve Binalar Tüzüğü (Fasıl 96) konulu eğitim 22 Eylül 2022 tarihinde ve 
Mesleki Yasa ve Tüzük konulu eğitim 29 Eylül 2022 tarihinde, Resul Ergün 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yürürlükteki İmar Planları konulu eğitim 6 Ekim 2022 tarihinde Ali Şakir Aremek 
tarafından Mimarlar Odası Merkez Binasında gerçekleştirildi. SMGM Eğitimleri 
kapsamında Eski Eserler Koruma Yasası konulu eğitim 10 Ekim 2022 tarihinde 
Türker Aktaç tarafından gerçekleştirildi. 

Oteller Tüzüğü (Fasıl 138)  konulu eğitim 17 Ekim 2022 tarihinde Bora Turgut 
Muslu tarafından; Vize Bürosuna Dosya Hazırlama konulu eğitim ise Havva 
Dimililer tarafından 27 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.


