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BAŞLIK YAZISI

Mimarlar Odası BÜLTEN

Değerli Meslektaşlar,
KTMMOB Mimarlar Odası Başkan
ve Yönetim Kurulu olarak 50. Dönem çalışmalarına üstlendiğimiz
sorumluluğun farkında olarak başlıyoruz.
Sadece ülkemizde değil dünya genelinde
mimarlığın boğuştuğu sorunlar katlanarak artmaktadır. Bunun şüphesiz en
önemli sebeplerinden biri kentlerin ve
yapılı çevrenin politik ve ekonomik gücün
gösteri ve paylaşım alanı oluşudur. Ekonomik ve siyasi istikrarsızlığın mekânsal
stratejiler üzerinden ilerlemesi bunun
doğal bir sonucudur. Bu çerçevede giderek daralan ülke içi ekonomisi mimarlık
mesleğinin icrasını da ciddi anlamda
tehdit eder durumdadır.
1970 sonrası dönem
uzmanlaşmanın yanında meslek içinde
yetki ve yeteneklerin özelleşmesini
getirmiştir. Böylelikle sistemlerin
bütününe dair fikri olmayan meslekler
sadece mevcut sistemi geliştirme
üzerine yoğunlaştılar. Örgütlenme
becerisinden yoksun, paydaşlık fikrinden
uzak, piyasada kendine yer arayan bu
meslek grupları hatalı düzenlenmiş veya
yanlış yorumlanmış yasalar ile ne yazık ki
birbirlerini inkar eder hale gelmişlerdir.
Böyle bir ortamda, kentler üzerinden
güç paylaşımı sürerken meslek içi
uzmanlık alanları bölünerek çoğalırken
meslekler arası çatışmalar sermaye
gruplarının ekmeğine yağ sürmektedir.
Mesleki ayrışımı daha da körükleyen,
okul ve eğitim sistemine göre farklılıklar
gösteren müfredatlar üzerinden yapılan
meslek alanları tartışması asla kabul
edilemeyecek bir üslup ve yöntem olarak
karşımıza çıkmaktadır.
III. Eğitim Kurultayı, ileri
safhalara taşınan meslekler arası
çatışma düşünülerek “Mimarlık Alanında
Bütünleşme ve Dayanışma” teması
ile gerçekleştirildi. Türkiye Mimarlar
Odası’ndan gelen konuklarımız yanında,
değerli hocalarımız Doğan Hasol ve Cengiz Bektaş ders nitelikli birer konuşma
yaptılar. Yeri gelmişken, mesleki eğitime
adım attığım ilk gün edindiğim Doğan
hocamın “Ansiklopedik Mimarlık
Sözlüğü” kitabından Mimarlık mesleğinin
tanımını sizlerle paylaşmak istiyorum:

“İnsanların yaşamasını ve
barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme
gibi eylemlerini sürdürebilmelerini
sağlamak üzere gerekli mekanları,
işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve
teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik
yaratıcılıkla inşa etme sanatı; başka bir
tanımlamayla, yapıları ve fiziksel çevreyi
tasarlama ve inşa etme sanat ve bilimi,
yapı sanatı. Mimar, mimarlık, toplum
yapısına, toplumun gereksinmelerine,
ekonomik verilere, teknolojik gelişmelere
bağlı olan bir sanattır.” (Hasol, 1975)
Cengiz Hocam ise, “ Mimar
en önemli kültür aktarıcısıdır. Yaptıkları
günlük yaşamdan başlayarak tüm
toplum yaşamını etkiler. Onun için de,
tüm çağların deneyimleri, birikimleri,
kazanımları birbirine ulanmış olarak
ama en çağdaş biçimde yansımalıdır.
Ne olursa olsun ileriye doğru, daha
mutlu bir geleceğe doğru olmalıdır
yapıtı... Kendi geçmişinden ya da bir
başka kültürden kopya onu geleceğe
taşımaz. Bu sorumluluğu için mutfaktan,
oturma odasından, sokağına, alanına,
kentine dek bütün alanlarda savaşım
zorunluluğu vardır mimarın..” demiştir..
Bizler yukarıda yazılanları okuduk, o
kültürde yetiştik ve bu yaşam biçimini
benimsedik.
Yasada yeri olmasına karşın
uygulanmayan ve yerel yönetimlerce
yürülüğe geçirilmeyen ‘yapı denetimi’,
Lefkoşa Belediyesi ve paydaşlar ile
protokol imzalanıp başlatılmıştır. Birlik
çatısı altında paydaş Oda’larımız ile
yapı denetimi uygulamasının ada
geneline yayılması ile ilgili de olumlu
görüşmeler başlatılmış olup yakın gelecekte tamamlanacaktır. Biz mimarlar,
yaptığımız projelerin sağlıklı uygulanması
ve müellifi olduğumuz yapıların
en iyi şekilde inşa edilmesi adına
sorumluluklarımızı üstlenip kontrol ve
denetimi kendimiz ve hizmet verdiğimiz
mal sahipleri adına gerçekleştirmeliyiz.
Mesleki sorumluluklarımız
dahilinde hayati önem arz eden konularda başlattığımız diğer bir çalışma
ise özveri ile katkı koyan üyelerimiz
sayesinde neticelendirilmiştir. Kamuya

açık yapılarda ve kamusal alanlarda
uygulanmasının zorunluluk haline
getirilmesi amacı ile “Engelli Standartları
Kitabı” ilgili derneklerin de katkısı ile
derlenip basım aşamasına getirilmiştir.
Değerli meslektaşlarım, zorlu bir sürece girmek üzereyiz. Mesleğimize ve
odamıza yönelik saldırıları her zamankinden daha yoğun hissedeceğiz. Türkiye’de
imar üzerinde yaşanan polemiklerin
benzerleri, ülkemizde vize uygulaması
sulandırılarak müelliflik haklarımızın
gaspı, ekonomik dar boğazdan sonra bizleri bekleyen en büyük sorun olacaktır.
Böyle bir ortamda yurt dışından proje
getirilip kontrolsüz biçimde siyasi otorite
onayı ile hayata geçirilmesi bizleri
bekleyen en önemli tehditlerden biridir.
Bu bağlamda birlik ve beraberliğe,
dayanışmaya her zamankinden daha
fazla ihtiyacımız olacaktır.
Bu dönemde, görüş, öneri,
destek ve yardımlarınız ile sıkıntılara
hep birlikte göğüs gerip, birçok hedefimizi hep birlikte hayata geçireceğimize
eminim. KTMMOB içerisindeki lokomotif konumumuz, siyasi görüşlerden
bağımsız duruşumuz ve bir sivil toplum
örgütü olarak çevre ve topluma karşı
sorumluluğumuz sürdürülecektir. Bu
dönemde mesleki açılımların üyelerimize yeni umutlar doğurması için
çalışmalarımız sürdürülecektir. Keyfi ve
adil olmayan imar kararlarına direncimiz fırsat eşitliğini korumak amacı
ile devam edecektir. Odamız, ülkemiz
yapısal çevresini ilgilendiren kararların
alınmasında katılımcı ve çok disiplinli
yöntemlerle uygulanacak çalışmalara
destek verecek ve bunların düzenlenmesine katkı koymaya devam edecektir.
Çıkılan bu zorlu yolda, bizlere
verilen destek ve güvenden dolayı
şahsım ve yönetim kurulum adına tüm
üyelerimize teşekkür ederim.

Azmi Öge
KTMMOB Mimarlar Odası
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KTMMOB MİMARLAR ODASI
MEKANSAL STRATEJİLER MANİFESTOSU
Kentlerde yapılaşma ve
yoğunluk artarken mekan
politikaları her geçen gün
önem kazanmaktadır. 21.
Yüzyıl siyaseti mekan örgütlenmesi üzerine kendini
konumlandırır. Toplumlar
kendilerini kent mekanları
üzerinden tanımlarken,
günümüzün kentlileri
belirgin bir biçimde kent
oluşumuna aktif olarak
katılmayı talep etmektedir. Ancak dünya kentleri
global ve yerel para
akışının baskısı altında
şekillenmektedir. Bu
baskı kentlinin ve kentin
oluşumunda önemli rolü
olan kamusal alanların,
meydanların, parkların,
yeşil alanların, siyasi ve
ekonomik rant araçlarına
dönüşmesine yol açar.
Kentlinin talepleri ve mekânsal politikalar arasında
oluşan gerilim ancak
katılımcı mekânsal politika
örgütlenmesini sağlayacak
düzenlemelerin hayata
geçmesiyle çözümlenebilir.

KTMMOB Mimarlar Odası tarafından
2013 yılı Milletvekilliği Erken Genel
Seçimlerinde görüş isteyen siyasi partiler ile paylaştığı mekansal stratejiler
manifestosu şöyledir:

Katılımcı Mekânsal Politika
Örgütlemesi

Kentlerde yapılaşma ve yoğunluk
artarken mekan politikaları her geçen
gün önem kazanmaktadır. 21. Yüzyıl
siyaseti mekan örgütlenmesi üzerine
kendini konumlandırır. Toplumlar
kendilerini kent mekanları üzerinden
tanımlarken, günümüzün kentlileri
belirgin bir biçimde kent oluşumuna
aktif olarak katılmayı talep etmektedir. Ancak dünya kentleri global ve
yerel para akışının baskısı altında
şekillenmektedir. Bu baskı kentlinin
ve kentin oluşumunda önemli rolü
olan kamusal alanların, meydanların,
parkların, yeşil alanların, siyasi ve ekonomik rant araçlarına dönüşmesine
yol açar. Kentlinin talepleri ve mekânsal politikalar arasında oluşan gerilim
ancak katılımcı mekânsal politika
örgütlenmesini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçmesiyle çözümlenebilir.
Ülkemizde mekânsal politikalar
devlet erkinin tek taraflı yönetimi ile
planlanır ve bu gücü 55/1989 İmar
Yasası ile garanti altındadır. Toplumsal
katılımdan uzak hazırlanan planlama
stratejileri siyasi ve ekonomik rant
güdümünde şekillenirken kentliler kent
mekanı üzerine söz sahibi olamamakta ve bilimsel veriler de bu süreçte
etkin olarak kullanılmamaktadır.
Planlama makamı en küçük paylaşımı
dahi bir lütuf olarak sunmakta ancak
yasal gücünü de paylaşmaktan çok
uzaktadır.

KTMMOB Mimarlar Odası olarak
beklentimiz, katılımcı mekânsal
politika örgütlemesi modeli oluşumu
için 55/1989 yasasının yeniden ele
alınması ve kent oluşumunda etkin
rolü olan farklı aktörlerin katılımı
ile yatay bir planlama örgütlenmesi
oluşturulmasıdır.

Kamu Binaları ve Kent Kültürü

Ülkemizdeki kamuya ait olan yapılara
toplumsal bir nitelik kazandırılması
önemli bir adımdır. Bunlar, toplumun kendini ifade edeceği alanların
oluşmasına imkan verecek şekilde
tasarlanmalı ve düşünülmelidir.
Bugün, ne yazık ki, ülke mimarisinden
bahsetmek mümkün değildir. Bunun
en önemli sebepleri arasında kamusal
binaların toplumsal değerler olarak
algılanmaması ve devlet erkinin kendi
iradesini yansıttığı araçlar veya nesneler olarak görülmesi vardır. Kimi zaman
da sadece binanın bir nesne olarak
kısa bir iktidar döneminde üretilmesi
söz konusudur. Ayrılan kaynakların
kısa vadeli olması ve bu kaynakların
bir an önce kullanılması gerekliliği
bir başka sebep olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bütün bu sebepler bir
ülke mimarisi oluşmasını engellemekte ifadesiz, kimliksiz ve çağdaş
mimarlık yaklaşımlarından uzak kamu
binaları üretilmektedir.
İktidarlar ve finans kaynaklarının
ritmi ile projelendirme süreçlerinin
ritminin uyumsuzluğu ve mimari
fikrin noksanlığı yapısal çevrede bir
aidiyet yoksunluğu yaratmaktadır.
Yapısal çevrenin önemli bir bölümünü
oluşturan kamu binalarının üretim
biçimi sürekliliği olan bir pratiğe
dönüşmelidir. Kamu binaları topluma
karşı yükümlülüklerini yerine getirecek
nitelikte üretilmeli ve örnek teşkil
etmelidir. Mimari Proje Yarışmaları
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dünyada kabul gören bir kalite kontrol
mekanizması sunmaktadır. Yarışma
jürisi, kolokyumu ve sergisi toplumsal katılımı mümkün kılmakta ve
şeffaf bir projelendirme sürecinin
önünü açmaktadır. Çağdaş bir ülke
mimarisinin oluşumu ancak yarışma
kültürünün yerleşmesi ile mümkün
olacaktır. Meclis binası, havaalanı ve
bunlar gibi tüm diğer kamu binalarının
projeleri yarışma ile elde edilmelidir.
Bunun için bir Mimari Yarışmalar
Yönetmeliği hazırlanmalı ve belli kriterlere sahip kamu binalarının yarışma
ile elde edilmesi zorunluluğu getirilmelidir.
21/2005 KTMMOB Yasası 39. Madde
gereği bütün yapıların ilgili odalardan
vize alma zorunluluğu vardır. Kamu
binalarının bu yasa kapsamında
olmasına karşın Devlet, Belediyeler
ve Üniversiteler gibi kamu kurum ve
kuruluşlarının bu yasaya uymadıkları
gözlemlenmektedir. Ülkedeki yasadışı
yapılaşmanın büyük bir bölümünü
kamu binaları oluşturmaktadır. Kamu
binalarında projelendirme süreci
bağımsız örgütler olan meslek odaları
ile birlikte yürütülmeli ve yasadışı
uygulamaların önü kesilmelidir. Mimari
proje yarışmaları çok aktörlü ve şeffaf
süreçler olarak kurgulanmalı ve kamu
binalarının toplumsal değeri olan kültürel nesneler olarak yapısal çevreye
katkı koymaları sağlanmalıdır. Mevcut
uygulamalar sivil topluma kamusal
alan üzerine söz hakkı vermezken
halkın kamusal alandan dışlanmasını
kaçınılmaz kılmaktadır. Kamusal
niteliği olan mekanların kolektif
tartışma ve düşünce ortamında
geliştirilmesi esas alınmalıdır.
KTMMOB Mimarlar Odası olarak
yapısal çevre politikaları ve evrensel
kriterleri üzerine düşüncelerimizi
özetleyen maddeler şöyledir:

• Katılımcı kentsel planlama dinamikleri geliştirilmelidir.özelleştirme
ile yok olan toplumsal değerler
yeniden topluma kazandırılmalıdır,
• Kamusal mekanlar toplumsal
uzlaşı alanları olarak örgütlenmelidir,
• Kamu binalarının üretim
biçimi toplumsal katılımı mümkün kılan yarışmalar ile desteklenen, sürekliliği olan bir pratiğe
dönüşmelidir,
• Evrensel tasarım prensipleri
benimsenmeli, yaşlılar, çocuklar ve
engelliler için erişilebilirlik ve fırsat
eşitliği yasa ve denetimler ile garanti
altına alınmalıdır,
• Giderek yok olan doğal alanlar
korunmalı kentlerdeki yeşil alanlar
kent yaşamına aktif olarak dahil
edilmelidir,
• Toplu taşıma özendirilip, ulaşım
ağı verimliliği artırılmalı, aktif
ulaşım (bisiklet yolları) stratejileri
geliştirilmelidir,
• Binalarda enerji verimliliğini
artıracak tedbirler hayata geçirilmelidir,
• Turizmde yerel üretimin ve iyi

tarım uygulamalarının desteklendiği,
kültürel mirasın etkin olarak rol
aldığı ‘cittaslow’ modeli kent ağları
oluşturulmalı, ekolojik yük olarak
karşımıza çıkan ve toplumsal katkısı
düşük olan kitle turizm modeli
kullanılmamalıdır.

Mimarlar Odası bu süreçte üzerine
düşen görevleri yapmaya hazırdır.

KTMMOB Mimarlar Odası
Yönetim Kurulu
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ÜLKESEL FİZİK PLANI

TASLAK METİN ÜZERİNE GÖRÜŞ
‘24 Mayıs 2007, tarihinde
kentsel gelişimlerden sorumlu Bakanlıklarca alınmış,
Sürdürülebilir Avrupa
Kentleri Leipzig Sözleşmesi
yapılaşmış kültürün önemine vurgu yapar ve kent
ve şehirlerin ekonomik,
sosyal, ekolojik ve kültürel
özelliklerini kapsayan, farklı
yönetimsel ve politik sorumlular arasında ve kamusal
ve özel sektördeki aktörlerin
arasındaki işbirliğine dayalı
entegre bir kentsel gelişim
yaklaşımının benimsenmesi
için çağrı yapar.’
Sürdürülebilir Avrupa Kentleri
Leipzig Sözleşmesi, 2007.
1989 yılında yürürlüğe giren
55/89 İmar Yasası gereği iki yılda
tamamlanması gereken Ülkesel Fizik
Planı taslağı 21 yıl gecikme ile 31 ayda
hazırlanarak, 55/89 İmar Yasasının
5 inci maddesinin birinci fıkrası
uyarınca, Odalar ile Meslek Kurum
ve Kuruluşlarının görüş ve önerilerini
almak üzere tartışmaya açılmıştır.
Planlama sürecinde, bir çok sektör
alanında yazılı resmileşmiş politikaların
eksikliği ve DPÖ tarafından uzun
süredir hazırlanması beklenen 5 yıllık
Kalkınma Planlarının olmaması en
büyük girdi sıkıntısı olarak belirtilmiştir.
Ayrıca yetkili dairelerin katılımı ile
kurumlar arası çalışma gurupları
oluşturulmuş ve yazılı politikaları
bulunmayan sektörlerde yeni politikalar geliştirildiği, mevcut politikaların

ise ÜFP hedefleri ile uyumlaştırılma
çalışılmaları yapıldığı anlatılmakta,
planın vizyon ve hedef içeriği hakkında
bilgi verilip çok kapsamlı bir uygulama
ve izleme süreci ile desteklenmektedir.
Yıllardır eksikliği pek çok yönden
hissedilen ÜFP’nin bu süreç sonunda
üzerinde tartışılabilecek bir taslak
plan haline getirilmesi olumlu bir
gelişmedir. 31 aylık bir süreç içerisinde
özveri ile hazırlanan 700 sayfa ve onlarca haritadan oluşan planı hazırlayan
ve emeği geçen herkesi kutlarız.
Ülkesel Fizik Plan çalışmaları süreci
ile genç ve dinamik bir ekibin oluşmuş
olması planlama kültürü için önemli bir
kazanımdır. Bu ekibin daha iyi veriler
ve bilgiler ile donatılmasına yönelik
olarak katılımcı bir planlama örgütlenmesi içerisinde tüm paydaşların
süreci yöneten aktörler olarak sürece
katılımlarını sağlamak hem planlama
süreçlerinin sahiplenilmesi hem de
daha sağlıklı vizyon ve gelişim stratejilerinin oluşması için önemlidir.
Planlama ekibinin 31 aylık süreç
içerisinde gerçekleştirdikleri yegane
paylaşım etkinliği olan Mekânsal
Planlama Politikası Çalıştayında bizlere
sunulan metinde “Planlama sistemine
saygılı, ortaklığa dayalı çalışmayı ve sorumluluk paylaşımını içeren, planlama
sürecinin her aşamasına, toplumun
tüm kesimlerini (tüm paydaşları)
dahil eden katılımcı müzakereye açık,
şeffaf ve hesap verilebilir bir planlama
yaklaşımı” ibaresi yer almıştır. Ancak,
süreç içerisinde bu ibarenin sadece bir
temenni olarak kaldığı gözlemlenmektedir. Planlama makamı kendi sürecini
sürdürmüş, ÜFP taslağını sonlandırmış
ve sivil toplumun bilgisine sunmuştur.
Ülkesel Fizik Planı taslağı hazırlanması
sürecinde paylaşım ve ortaklaşa yöne-

tim ilkesi ne yazık ki göz ardı edilmiştir.
Planın ‘’3.2 Planlama ve Plan İlkeleri’’
bölümünde ‘’3.2.1.3 Sorumluluk
Paylaşma ve Ortaklaşa Yönetim’’ ilkesi
uygulamaya kon(a)mamıştır. Planlama
sürecindeki güçlükler göz önünde
bulundurulduğunda farklı aktörlerin
katılımı ile sürecin daha komplike bir
hale dönüşme olasılığı ortaklaşa yönetim ve katılımcılık ilkesinin ilk başta
pratik gibi görünen sebepler ile göz
ardı edilmesine sebep olmuş olabilir.
İktidar ve sermaye güçleri şeffaf olmayan planlama süreçlerini kolaylıkla manipüle edebilmek için süreci dikte de
etmiş olabilir. Her iki halde de katılım
ve ortaklığın olmadığı süreçler sonunda planın sahipsiz ve kimsesiz kalması
söz konusu olacaktır. Daha önce de
belirtildiği gibi uzun bir süredir beklenen Ülkesel Fizik Planı sahipsiz kalabilecek lükse sahip değildir. Ülke genelini
kapsayacak vizyon, amaç ve hedefleri
içeren, zaman içinde sosyal yapının ve
toplumun mekânsal gelişimini öngörüp
yön vermesi amaçlanan planın ülke
genelinde paylaşılması, tartışılması
ve ilgili aktörlerin katkı koyması
elzemdir. Aksi durumda, bugün de
olduğu gibi temel konularda büyük
düşünsel sapmaların olduğu, vizyon,
amaç ve hedeflerin taslak metinde
buluşamadığı bir sıfır noktasında
saplanıp kalmak kaçınılmaz olacaktır.
Farklı aktörlerin mekânsal politikalar
ve stratejiler ile ilgili farklı yönelimleri
ancak planlama sürecine katılımları ve
katkıları ile bütün ve entegre toplumsal
bir uzlaşı planına dönüşebilir.
KTMMOB Mimarlar Odası olarak
katılımcı bir süreç sonucunda ortaya
çıkacak Ülkesel Planlama vizyon ve
görüşlerine katkı koymak üzere Stratejik Mekânsal Gelişim kabullerimizi
içeren bir metin sunuyoruz.
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‘Koruyarak gelişen,
üreterek büyüyen, dünya
ile bütünleşen, yenilikçi,
insanların yaşamaktan, iş
yapmaktan mutlu olduğu bir
Kuzey Kıbrıs...’
KKTC Ülkesel Fizik Planı Taslağı, 2012

Ekonomik büyüme modeli
yerine yaşam kalitesindeki artışı
hedefleyen gelişme modeli
Gelişim parametreleri büyüme
endeksleri ile değil yaşam kalitesi
parametrelerine bağlı olarak ölçülmelidir. Ekonomik büyümeye dayalı neoliberal kalkınma stratejilerinin çoğu
zaman yaşam kalitesini artırmadığı
ve zaman içinde tükenen kaynaklar
ve ekolojik eşiklerin aşılması ile en
güncel örnek olarak verebileceğimiz
Amerika’nın Detroit şehrinde olduğu
gibi büyük cansız bir boşluğa dönüşme
olasılığı ortadadır . ÜFP sloganının
bir parçası olarak ‘Koruyarak gelişen’
terimi sunulmaktadır. Ekolojik, tarihi
ve kültürel nesnelerin korunmasına
yönelik ihtiyatlı bir planlama öngörüsü
de bunu destekleyen ana unsur olarak
bu taslak planda görülmektedir. Plana
göre koruma pratikleri planlama
makamının tekil yetki alanına alınmak
istenmekte ve planlama makamı
tasarım öznesine dönüştürülmektedir.
Şehir Planlama Dairesi bünyesinde
tasarım ve inşaat hakkında yatırımcılar,
mal sahipleri ve müteahhitlere teknik
destek veren, aynı zamanda imar
kontrol denetimi yapacak, çevresel olarak sürdürülebilir tasarım ve
binaların işletilmesi hakkında öneri
veren ve benzeri türden destekleyici
yönlendirici görevler de üstlenilmesi

beklenen bir birim açılması önerisi bilimsel yaklaşımdan uzak, merkeziyetçi,
politik ve bürokratik istismara açık,
yarardan çok zarar getirecek bir öneri
olarak görülmektedir. Bilimsel doku
tespitleri yapılarak tipoloji oluşturma
çalışması yapılması ve koruma master
planları oluşturulması, üniversitelerden ve ilgili paydaşlardan bu konuda
destek alınarak şeffaf bölgesel koruma
politikalarının oluşturulması gerekmektedir. Bu gibi planlar ise ancak imar
planlarının katılımcı süreçler ile ele
alınması sonucu gerçekleştirilebilir.
ÜFP kapsamındaki makro ölçekte
sadece temel vizyonların belirlenmesi
yeterli olacaktır.
KTMMOB Mimarlar Odası ÜFP’de
öne çıkarılması gereken ana konunun yaşam biçimlerinin korunması
gerekliliği olduğunu saptamaktadır.
Hâlihazırda kırsal alanlarda sürdürülebilir yaşam tarzları geleneksel olarak
oluşmuş ve süregelmektedir. Bu
yaşam alanları altyapı desteğinden,
erişim olanaklarından, ürünlerin
pazar bulamamasından kaynaklanan
sorunlar ile karşı karşıyadır. Doğuda
Yeniboğaziçi, İskele, Karpaz gelişim
alanları, kırsalı ve kıyı turizmini içinde
barındırırken, Büyükkonuk ve Dipkarpaz köyleri ekolojik turizm ve agroturizm potansiyellerinin olduğu yerleşim
alanlarıdır. Güzelyurt ve Lefke ise
batıda bu role sahip pek çok kırsal
yerleşim birimini barındırır. Bu gibi
alanlar için önerilecek yoğunluk artışı,
kentleşme ve yapısal olarak büyüme,
verimli tarım alanları, ekolojik alanlar
ve en önemlisi, değeri her geçen gün
artan ve kaybedilmesi halinde geri
dönüşü olmayan sürdürülebilir yaşam
tarzlarının yok olması ile sonuçlanabilir.
Bafra bölgesinde uygulanan kitle tur-

izm modeli neo-liberal bir tüketim aracı
olarak kendini göstermektedir. Bu gibi
kitle turizm alanlarının genişletilmesi
ekolojik eşikler, ve yaşam tarzlarına
müdahalelere yol açmaktadır. Bu
tesislerden çıkan atık ile sürdürülebilir ekolojik köy biçimlerinin ekolojik ayak izi arasında büyük farklar
vardır. Ada ölçeğindeki kaynakların
yönetimi düşünüldüğünde agroturizm,
ekoturizm ekseninde teşvik edilecek
pansiyonculuk ağları kültürel ve tarihi
varlıkların değer kazanacağı aktif
bir turizm potansiyeli yaratacaktır.
Yönlendirilmiş turizm ile birlikte yaşam
biçimi değişmeden yaşam kalitesinde
artış sağlanabilecektir. Ekonomik
büyüme ve gelişmenin ekolojik
dengeleri bozmadığı ve sadece yapısal
değerlerin değil yaşam biçimlerinin
de korunduğu sistemler planın ana
omurgasını oluşturmalıdır.

Yerel kültürün desteklenmesi ve
uluslararası pazarlara açılması
Agroturizm ve ekoturizm’e
yönlendirilmiş yerleşim alanlarının
‘Dünya ile bütünleşme’sinin teşviki
noktasında Slowfood, Cittaslow ve
benzeri uluslararası oluşumlara
katılımın özendirilmesi ile büyüme
endeksli parametrelerden yaşam
kalitesi parametrelerine geçiş doğal
olarak sağlanacaktır. Kitlesel ve global
besin üretimi ve tüketimine alternatif
sunan yerel üretimin desteklenmesini
temel alan politikaların benimsenmesi
hem yerel yaşam biçimlerinin sürdürülebilir kılınmasına hem de bu yaşam
tarzlarının dünya ile paylaşılmasına imkan verecektir. Bütün bu yerele dayalı
üretim ve yaşam dinamikleri kırsalın
altyapı eksikliklerinin tamamlanması
ve uluslararası ortaklıklar ve pazarlara
ürünlerini açmasını sağlayabilecektir.
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Ülkesel Fizik Planı Taslağı, Ana Mekansal Gelişim Strateji Şeması
(kaynak: KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü)

Kentleri ve kentleşmeyi
kutlamak
Kırsalda yerel kültürün desteklendiği
gelişim modeline paralel olarak
mevcut kentlerin kentsel yaşam kalitesine ulaşılacak şekilde gelişiminin
sağlanması da eşzamanlı olarak
yürütülmelidir. Kırsalın yapılaşması ve
büyük kentlerin altyapısız yayılmasını
engelleyecek stratejilerin geliştirilmesi
kentlerimizin sağlıklı gelişimi için hayati
önem taşımaktadır. Planda belirtildiği
şekli ile yeni kentleşme alanları
oluşturulması ve İskele ve Gazimağusa
kırsalında yeni kentsel gelişim önerileri
sunulması yerine mevcut kent desenlerinin daha kompakt ve etkin olarak
geliştirilmesinin teşviki sağlanmalıdır.
ÜFP metninin bazı bölümlerinde
(örneğin ÜFP, Bölüm IV, 3.1.10Parçacı, yaygın yapılaşma deseni) bu
konuya atıfta bulunulmakta ancak
planın ana çerçevesi bununla çelişerek

geçersiz kılmaktadır. Kuzey Kıbrıs’ta
kırsal ile kent arasındaki ayrımın
giderek kaybolduğu, aslında büyük bir
kırsalın farklı yüzlerini yaşadığımız bir
durumla karşı karşıyayız.
Ülkesel Fizik Planı taslağında
Lefkoşa ve Girne özelinde büyümeyi
baskılamaktan bahsedilmektedir.
Mekânsal Strateji bölümü ‘Ana Mekânsal Konular ve Sorunlar’ içerisinde
Lefkoşa ve Girne’nin ekonomik
kalkınmadan yüksek pay alması ile
oluşan baskın rollerinden bahsedilmekte ve bu durumun ülke genelinde
bir dengesizlik oluşturduğundan
söz edilmektedir. Burada eksik olan
Lefkoşa ve Girne’nin neden bu rolleri
üstlendikleri tespitidir. Lefkoşa için
zaten belirgin olan başkent olma
durumu söz konusudur. Girne ise
morfolojik yapısı ile kıyı gelişim
eşikleri (Gazimağusa’ya tezat olarak)
sınırlanmamış olmasından dolayı lineer

ve yaygın olarak büyümüştür ve bu
sınırı belirsiz büyüme (özellikle 2003
yılı sonrasında) Girne’yi ekonomik bir
aktöre dönüştürmüştür. Diğer yandan,
Kıbrıs’ın kuzey ve güney dengesizliği
sadece kuzey içindeki ekonomik
dengesizlikten çok daha çarpıcı bir
olgudur. Bu saptama sonucunda,
ekonomik potansiyeli olan Lefkoşa
ve Girne kentlerinin gelişiminin
yavaşlatılması değil Kıbrıs’ın güneydeki
diğer kentler ile nasıl rekabet edebilir
duruma geleceği üzerine düşünmek
kaçınılmazdır. Almanya’da yaşanan
doğu batı birleşimi bu dengesizlikler
sonucunda büyük felaketlere yol açmış
ve orta ölçekli şehirler küçülerek
kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya
kalmışlardır (bkz. Shrinking Cities).
2031 hedefi ile kaleme alınmış bir
plan taslağında bu temel rekabet
sorunu ele alınmamış ve bu kırılgan
duruma çözüm arayışı sunulmamıştır.
Kentlerimizin yenilikçi dönüşümü,
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dünya üzerinde rekabet edebilirliği
artmış ve sürdürülebilirliği olan bir
Kuzey Kıbrıs için gereklidir. Kısacası
ÜFP’nin temel argümanı olan Lefkoşa
ve Girne kentlerinin dengelenmesi
kavramı ‘2031’ hedefi için büyük
riskler içermekte ve plan taslağının
yeniden ele alınmasının gerekliliğini
göstermektedir.

Yürünebilir, yoğunluğu artırılmış
kentler
Girne ve Gazimağusa kentleri kıyı ile
olan sorunlu ilişkilerinden ötürü sürekli
yayılma ve kıyıya yakın olma kaygısı ile

büyümektedir. Bu kaygının temelinde
kentsel donatıdaki yetersizlikler yer
almaktadır. Kıyıya erişim ve kıyının
kamusal alan ile teması sadece belirli
noktalara lokalize edilmiştir ve bütüncül bir kıyı şeridi kullanımı mümkün
olamamaktadır. Kentsel donatıdaki
bu yetersizlikler kentliyi kıyı ile temas
edebilecekleri kentin çeperine doğru itmektedir. Kıyı şeridinin bütüncül olarak
planlanması ve kentsel donatılar
aracılığıyla ana yerleşim alanlarının
bağlanması ile kent yoğunluğunun
artırılarak gelişimi Mağusa ve Girne
kentlerinin sürdürülebilir gelişimi için
gereklidir.

Lefkoşa kenti için etkenler farklı
olmakla birlikte kentsel gelişim pratiği
bakımından Girne ve Gazimağusa’dan
çok da farklı değildir. Lefkoşa kenti Güzelyurt/Lefke yerleşim baskısı altındaki
batı eksenli büyüme ile Gazimağusa/
İskele yerleşim baskısı altındaki doğu
eksenli büyümenin etkisi altındadır.
Bu iki büyüme aksı kentin dış çeperini giderek genişletmektedir. Bu
genişlemenin temelinde yine kentsel
donatıdaki yetersizlikler, şehirlerarası
ve şehir içi ulaşım ağlarındaki sorunlar
yatmaktadır. Lefkoşa, toplu taşıma,
yaya erişimi, bisiklet kullanımı gibi
alternatif ulaşım biçimlerinin olmadığı
tekil araba ulaşımına teslim olmuş bir
kenttir. Trafik sıkışıklıkları, park sorunu,
kirlilik ve en önemlisi boşa giden petrol
ve enerji tüketimi kentlileri kent çeperine doğru ötelemektedir. Lefkoşa İmar
Planının yürürlüğe girme söylentilerinin
bile planda tanımlanmış genişleme
alanlarının bir anda yapılaşmaya
açılmasına yettiği gözlemlenmiştir.
Bu genişleme ile oluşan araba
girdisi yetersiz kentsel altyapıyı daha
da sorunlu hale getirmiştir. Plandaki
Mekânsal Strateji Bölüm IV, 2.0.1
Maddesindeki ‘‘...altyapı, ulaşım ve
hizmetler üzerinde oluşan yoğun
talebin yarattığı baskın rolleri olması
’’ tespiti ve ‘Mevcut Durum Bölüm II’
de ise 4.2.6.4 maddesinde mekânsal strateji, karar ve hedefleri belirleyen kentleşmeyi kötü bir olgu olarak
kabul eden temel yaklaşım açıkça
okunmaktadır.
Taslak plan metninde ‘Sürdürülebilirlik’
başlığı altında mevcut kent donatıları
ve altyapılarının değerlendirilmesi
ve kent yoğunluklarının artırılması
öngörülürken, planın başka bölümlerinde yeni yerleşim alanlarının
oluşturtulması yoğun kentlerin
gelişimlerinin baskılanmasının öngörül-
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mesi plan içinde birbirini etkisiz kılan
çelişkiler olarak ortaya çıkmaktadır.
Şehir planlama söylemlerinde sürdürülebilir gelişimin ve verimli kaynak
kullanımının temeli olarak kentleşme
önerilmektedir. Yapılan araştırmalarda
kent yoğunluğunun artması ile kişi
başına düşen enerji tüketiminin
düştüğü açık bir şekilde gösterilmiştir
(Newman P., Kenworthy J. 1989).
Banliyölerin yayılması ve kentlerin
dağınık formasyonu araba ulaşımını
tetiklediğinden geleceğin kentleri daha
yoğun ve birlikte yaşamanın yaratıcı
yollarını aramaktadır. Yürünebilir
kent modeli en yaygın kabul edilen ve
Kopenhag gibi örneklerde test edilen başarılı bir modeldir. Yürünebilir
kentler 20 dakikalık yürüyüş çapları
ile örülmüş ve bu çap içinde farklı
ihtiyaçların karşılanabildiği şehirlerdir.
2031 yılını hedef alan bir gelecek
öngörüsü kapsamında kentlerimizin
ulaşım ağları ile bağlanmış, yürünebilir ve bu yapıyı besleyecek yeterli
yoğunluktaki kentler olması ana
hedeflerimiz arasında olmalıdır.
Kentler farklı ekonomik aktivitelerin
birlikte ülkelerin zenginliğini ürettiği
merkezlerdir. Kırsallar ülkenin besin alanları ve ekolojik kaynaklarını
barındırır. Mağusa kentinin ekonomik
pay olarak Lefkoşa ve Girne’nin
gerisinde kalması ve bunun dengelenmesi bir amaç olarak sunulabilir.
Ancak bütün planın bu temel üzerine
kurulması Lefkoşa ve Girne kentleri
ve ülke ekonomisi açısından verimli
bir saptama değildir. Ekonomik
kalkınma alanları ve ülkenin lokomotifi
olan bu alanların baskılanması akıl
almaz yanlışlara yol açacaktır. Bunun yerine eşzamanlı ve eşgüdümlü
bir kentleşme stratejisi yürütülmeli
ve bunu destekleyen kırsalın altyapı

dönüşümü sağlanmalıdır. Lefkoşa,
Girne ve Mağusa kentlerinin birlikte
geliştikleri bir model oluşabilmeli ve
bu model Mutluyaka yerleşimi gibi
zengin gastronomi altyapısı olan
ancak desteklenmeyen küçük köylerin
yeni ‘kentsel gelişim alanları’ olarak
önerilmesini yani köylerin ve kırsal
alanların kentleşmesini içermemelidir
(bkz. ÜFP Bölüm IV madde 2.2.4).
Kentlerdeki sanayi, ticaret, üniversiteler gibi ekonomik sistemlerin kente
entegrasyonu sağlanmalı ve çalışma
ve yaşam alanlarını birbirinden ayıran
mekânsal stratejiler yerine iş ve ev
mekanlarını bütünleştiren stratejiler
üretilmeli, evden çalışma özendirilmelidir. Üniversitelerin kentler ile
bütünleşmesini sağlayacak planlama
ve vizyon geliştirilmeli, kendi içinde
küçük ülkeciklere dönüşen ve kent ve
ülke yaşamından soyutlanmış, sanayi
gelişimini desteklemeyen, kentin
sosyal yapısını etkileme potansiyeli
kullanılmayan kapalı üniversite modeli
artık son bulmalıdır.

Evrensel erişim hakları ve kentler
Kentlerimizin sorunu ÜFP’de belirtildiği
üzere dengesiz gelişim sorunundan
çok genel bir ilişkisizlik sorunudur.
Dengesiz gelişim ve ekonomik pay
sorunu bu ilişkisizliğin yan ürünlerinden bir tanesidir. Kentler farklı
fragmanlar ve bölgelere ayrışmış
durumdadır. Kentler arası kopukluklar
da bu kentsel dokudaki ayrışmaların
ve ilişkisizliklerin bir uzantısıdır. Kıbrıs
adası genelindeki bölünmenin farklı
biçimleri bütün kent oluşumlarında
gözlemlenebilir. Gazimağusa kentinde
Üniversite kent ayrışması, suriçi, konut
ve iş alanları ayrışması, kent ve kıyı
şeridi ayrışması göller ve diğer ekolojik
entitelerin yanında Maraş, BM kampı

ve askeri bölgelerin de eklenmesi ile
total bir ayrışım mekanı Gazimağusa
kentinin sürdürülebilir gelişimi önündeki en büyük engeldir. Lefkoşa ve Girne
kentleri de farklı durumda değildir.
Lefkoşa’da suriçi adeta farklı bir ülke
gibi yaşanmakta, algılanmakta ve
gece olduğunda ölü kent görünümüne
bürünmektedir. Kentleri oluşturan
farklı sistemler içe dönük ve izole
olmuş durumdadır. Erişilebilirlik
ve ulaşım kapsamında farklılaşan
alternatiflerin olmayışı, farklı ulaşım
ağlarının ilişki içinde kurduğu sosyal altyapının da sağlıklı bir biçimde
oluşmasını engellemektedir. Kentlerin
farklı parçaları ile sağlık yapıları, eğitim
yapıları ve parklar gibi kamusal bina ve
alanlara erişimi sağlayacak yaya yolları,
kaldırımlar, bisiklet yolları, toplu taşıma
sistemleri gibi katılımcı ulaşım sistemlerinin yoksunluğu kent dokusundaki
ayrışımların temel sebebidir. Kentlerde
farklılaşan hizmet alanları, kültürel
farklılaşmaların oluşturduğu mahalleler ve bölgelerin olması gerekli olmakla
birlikte bu farklılıkların ayrışmasını engellemek ve etkileşimlerini sağlamak
için kamusal mekanların bir örgü
oluşturması ve ilişkilendirilmesi için
ulaşım ve iletişim ağları ile beslenmeleri şarttır. Yaşlılar, çocuklar, engelliler, turistler, öğrenciler, farklı dil, din ve
kültürden aktörlerin kenti eşit şekilde
yaşama imkanı oluşturulmalıdır. Farklı
kent parçalarını bağlayan ve sürekliliği
olan yaya arterleri, bisiklet yolları ve
hafif raylı sistemler ile kent kimliği ve
kentlilik olgusunun ülke genelinde
güçlendirilmesi, kentler arası ulaşımı
etkinleştirmek ve kentlerdeki yatırım
ve iş imkanlarına erişimin ve mekânsal fırsat eşitliğinin sağlanması için
kentler arası toplu ulaşım sistemlerinin
oluşturulması Ülkesel Fizik Planı’nın
temel amaçları ve vizyonları arasında
yer almalıdır. Erişilebilirlik planda
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ele alındığı şekli ile alt başlıkların
arasına gizlenmiş (Bölüm IV, 3.2.11
gibi) bir unsur değil temel planlama
unsurlarından bir tanesi olmalıdır.

Petrol bağımlısı kırılgan geleceğe
dair
Kuzey Kıbrıs ve hatta Kıbrıs adasının
temel sorunu petrole olan bağımlılığın
getirdiği kırılgan yapıdır (karbon rezervlerine rağmen). Bu bağımlılık, sonlu ve
tükenen bir kaynak olan petrolün er
geç biteceği gerçeğini ve bu tüketimin
ekolojik denge açısından oluşturduğu
tehlikeleri göz ardı etmektedir (petrol
dolum tesisleri ve sahil kirliliği üzerine
yaşadığımız yakın zaman tecrübelerinde görüldüğü gibi). Ekonomik ve
ekolojik kırılganlığa yol açan petrol
tüketiminin yerine alternatif enerji
biçimleri ve verimli enerji kullanım
modelleri konmalıdır. Petrolün yarattığı
kırılganlığı engellemek üzere üç alanda
strateji geliştirilmeli ve bunlar planlama araçlarının temel amaç ve hedefleri
arasında yer almalıdır:
1. Ulaşım ve erişim biçimlerinin araba
bağımlılığından kurtulması sağlanarak
bağlantılı kent modeline geçilmelidir.
2. Binalarda enerji verimliliğini
artıracak tedbirler ve yaptırımlar getirilmelidir.
3. Alternatif enerji kaynaklarının
kullanılması için radikal yatırım
kararları üretilmelidir.
Eğer 2031 yılını hedefleyen ülkesel bir
gelişim planı yapılacaksa bu üç unsur
planın temelini oluşturmalıdır.

Bitirirken
Kentlerde yapılaşma ve yoğunluk
artarken mekan politikaları her
geçen gün önem kazanmaktadır. 21.
Yüzyıl siyaseti mekan örgütlenmesi
üzerine kendini konumlandırmaktadır.
Toplumlar kendilerini kent mekanları
üzerinden tanımlamakta ve günümüzün kentlileri belirgin bir biçimde
kent oluşumuna aktif olarak katılmayı
talep etmektedir. Ancak dünya kentleri
global ve yerel para akışının baskısı
altında şekillenmektedir. Bu baskı
kentlinin ve kentin oluşumunda
önemli rolü olan kamusal alanların,
meydanların, parkların, yeşil alanların,
siyasi ve ekonomik rant araçlarına
dönüşmesine yol açmaktadır. Kentlinin talepleri ve mekânsal politikalar
arasında büyük bir gerilim vardır ve bu
gerilimin çözümü katılımcı mekânsal
politika örgütlenmesini sağlayacak
düzenlemelerin hayata geçmesidir.
Ülkemizde mekânsal politikalar devlet
erkinin tek taraflı yönetimi ile planlanır
ve bu gücü 55/89 İmar Yasası ile garanti altındadır. Toplumsal katılımdan
uzak hazırlanan planlama stratejileri
siyasi ve ekonomik rant güdümünde
şekillenirken kentliler kent mekanı
üzerine söz sahibi olamamakta ve bilimsel veriler de bu süreçte etkin olarak
kullanılmamaktadır. Planlama makamı
en küçük paylaşımı dahi bir lütuf
olarak sunmakta ancak yasal gücünü
de paylaşmaktan uzak durmaktadır.
Günümüz Devlet yapısında planlar ve
ortaya koyduğu kısıtlamalar, yasalara
uyan vatandaşlar için bir mağduriyet,
yasa tanımazlar için ise adeta bir fırsat
oluşturmaktadır. Yasalara aykırı yapılan
uygulamalar ise yasayı uygulamakla
yükümlü dairelerce kılıfına uydurulup
yasal hale getirilmektedir. Vatandaşlar

arası fırsat eşitsizliği yaratan bu tür
uygulamaların önüne geçmek ancak
Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer özerk
kurumların süreçlere etkin katılımı ile
mümkün olacaktır.
Ülkesel Fizik Planı, İmar Planları, Emirnameler ve diğer ölçeklerdeki planlama gereklilikleri düşünüldüğünde,
planlama makamının tek başına
böyle bir içeriği yönetmesi, sağlıklı
bir biçimde sonlandırması ve takip
ve denetimini üstlenmesi mümkün
görünmemektedir. 1989 yılından
beri bu başarılamamıştır ve ÜFP
taslağı ile oluşan fırsat penceresi değerlendirilip yeni bir planlama
stratejisi oluşturulmalıdır. KTMMOB
Mimarlar Odası, 55/89 yasası revize
edilip planlama çalışmalarının tüm
aşamalarına diğer meslek grupları,
üniversiteler ve STK’lar ile birlikte yasal
olarak dahil edilmeyi talep etmektedir.
Büyük uğraşlar sonrası hazırlanan
Ülkesel Fizik Planı’nın ise temel kaynak
olarak ele alınıp taslağa yön vermesi
beklenen verilerin güncellenmesine
paralele olarak geniş tabanlı vizyon
ve hedef gruplarının oluşturulmasını
ve yeniden çalışılmasını hassasiyetle
önermektedir.

KTMMOB Mimarlar Odası
Yönetim Kurulu
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LEFKOŞA İÇİN AKTİF ULAŞIM

GÖRÜŞ VE STRATEJİK ÖNERİLER

8 Temmuz 2013 Tarihinde
Odamıza Lefkoşa Türk
Belediyesi tarafından gönderilen yazı üzerine Lefkoşa
Türk Belediyesi Bisiklet
Yolları Projesi kapsamında
yapılacak çalışmalara
destek olmak amacı
ile KTMMOB Mimarlar
Odası olarak daha somut
görüşlerimiz aşağıdaki gibidir.
Lefkoşa’nın bölünmüş bir kent
olması olgusu sadece politik bir olgu
değil ve sadece bir kuzey/güney
bölünüşünden ibaret değildir. Lefkoşa
yetersiz kamusal alan ve bu alanlar
arasındaki ulaşım ağı yetersizliği ve/
veya farklılaşan bölgeler arasındaki
geçirgenliğin az olmasının sonucu
olarak birçok parçacığa bölünmüş bir
kenttir. Kaldı ki mükemmel ulaşım
sistemleri bile bir mekanın sistematik
olarak dışlayıcı olmasının önüne tek
başına geçemez (Berlin Potsdammer
Platz örneğinde olduğu gibi).
Farklılaşan kentsel doku ve sosyal
yapıların bu farklılıkları paylaşabileceği
kamusal alanların yetersiz olduğu
gibi var olanlar da yok edilmektedir.
Paylaşım mekanları- Shared spaces
(F. Gaffikin, Bölünmüş Şehirleri
Planlamak, 2011) Lefkoşa kentinde
kaybedilmiş bir unsurdur. Gündelik hayatta farklı sosyal gruplarınkesimlerin buluşabileceği ve kent
yaşamının ortaklaşa kurulabileceği
alanların oluşturulması gerekmektedir. Arasta bu paylaşım potansiyelinin
yaşandığı önemli bir mekandır. Bu
gibi kamusal niteliği olan sokak ve

meydanların diğer kentsel dokulara da
yayılması sağlanmalıdır.
Lefkoşa’da suriçi adeta farklı bir ülke
gibi yaşanmakta ve algılanmaktadır.
Ülke genelinde kentleri oluşturan farklı
sistemler kendi içlerine izole olmuş
durumdadır. Erişebilirlik ve ulaşım
kapsamında farklılaşan alternatiflerin
olmayışı, farklı ulaşım ağlarının ilişki
içinde kurduğu sosyal altyapının da
sağlıklı bir biçimde oluşmasını engellemektedir. Kentlerin farklı parçaları
ile sağlık yapıları, eğitim yapıları ve
parklar gibi kamusal bina ve alanlara erişimi sağlayacak yaya yolları,
kaldırımlar, bisiklet yolları, toplu taşıma
sistemleri gibi katılımcı ulaşım sistemlerinin yoksunluğu kent dokusundaki
ayrışımların temel sebebidir. Kentlerde
farklılaşan hizmet alanları, kültürel
farklılaşmaların oluşturduğu mahalleler ve bölgelerin olması gerekli olmakla
birlikte bu farklılıkların ayrışmasını engellemek ve etkileşimlerini sağlamak
için kamusal mekanların bir örgü
oluşturması ve ilişkilendirilmesi için
ulaşım ve iletişim ağları ile beslenmeleri şarttır. Yaşlılar, çocuklar, engelliler, turistler, öğrenciler, farklı dil, din ve
kültürden aktörlerin kenti eşit şekilde
yaşama imkanı oluşturulmalıdır. Farklı
kent parçalarını bağlayan ve sürekliliği
olan yaya arterleri, bisiklet yolları ve
hafif raylı sistemler ile kent kimliği ve
kentlilik olgusunun ülke genelinde
güçlendirilmesi sağlanmalıdır.
Ulaşımı etkinleştirmek ve kentlerdeki
yatırım ve iş imkanlarına erişimin ve
mekânsal fırsat eşitliğinin sağlanması
için ulaşımın farklı ölçeklerde
planlanması ve alternatif ulaşım
planlamalarının birlikte düşünülmesi
önemlidir. Bisiklet yolları, yaya arterlerinden, ana trafik arterlerinden, toplu
taşıma ağından, hafif raylı sistem-

lerden ayrı olarak düşünülemez.
Bütün kentsel ulaşım donatıları
kentin farklı zaman ve ölçeklerde
yaşanmasını destekleyecek olan
birbirini tamamlayıcı unsurlar olarak
planlanmalıdır. Tamamlayıcılık ilkesinin
temel unsuru da her zaman yaşlılar,
engelliler ve çocuklar, farklı kültürler,
turistler gibi farklı aktörleri de içermesidir.
Kenti ayrıştıran ve bölen araba ağırlıklı
ulaşım sistemleri yerine farklı bir bakış
açısı sunacak Bisiklet Yolları Projesi
bu bakımdan sembolik bir öneme
sahiptir. Ancak unutulmamalıdır ki
bisiklet yolları diğer ulaşım sistemleri ve kamusal mekanlar ile birlikte
düşünülmeli ve planlanmalıdır.
Öncelikle kentsel bir haritalama
çalışması bünyesinde eğitim yapıları,
sağlık yapıları, etkin yeşil alanlar,
potansiyel kent parkları, meydanlar,
ve potansiyel kamusal mekanların
dökümü yapılmalıdır. Bu yönde üniversitelerden KTMMOB Mimarlar Odası
Akademik Kurul vasıtası ile destek
alınması sağlanabilir. Bu envanter
çalışması sonucunda ana arterler
ve ara arterler olarak bisiklet yolları
çalışması en etkin şekli ile planlanabilecektir.
Ana arterlerin saptanmasında ana
unsurlardan bir tanesi de kentsel
ayrışım eşiklerinin saptanması ve
arterlerin bu ayrışımları aşabilecek
potansiyellere olanak sağlaması
olmalıdır. Örneğin Köşklüçüftlik ve
Çağlayan bölgeleri yoğun bir araba
trafiği ağı ile birbirinden ayrışmıştır ve
bu iki bölgenin etkileşimi tıpkı nehirle
ayrılan iki kent yakasında görülebilecek şekildedir. Yayalar ve bisikletler
için bir köprü olarak görev görecek
doğu batı eksenli bir arter bu iki kent
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
YASA ÖNERİSİ

dokusunun ayrışımını dönüştürücü bir
etki yaratabilecektir. Diğer bir arter de
Kaymaklı ve Suriçi bölgelerini okullar
bölgesi, terminal ve belediye, Lefkoşa
Türk Lisesi ve bulunduğu yapı adası ve
Selimiye meydanını içerecek KuzeyGüney eksenli ve suriçini kentin kuzeyi
ile bağlayacak bir bağlaç olabilecektir.
Bisiklet yolları projesinin tanıtımı ve
halka duyurulması için daha küçük
ölçekli, lokal ve hızlı bir girişim olarak
başlaması projenin sürdürülebilirliği
açısından önerilebilir. Ancak Lefkoşa
kenti daha etkin ve kapsamlı bir ulaşım
stratejisini hak etmektedir. Bu açıdan
Bisiklet yolları projesi kapsamlı sürecin
başlatılması için bir araç olarak görülmekte ve desteklenmektedir. Ayrıca
Lefkoşa Belediyesi’nin katılımcı görüş
alma süreçlerini etkinleştirmesi de KTMMOB Mimarlar Odası olarak bizlerin
yakından takip ettiği ve takdir ettiği bir
husustur. İçinde bulunduğumuz zor
dönemde yapılmaya çalışılan bütün iyi
işlere katkı koymaya hazır olduğumuzu
beyan eder Bisiklet Yolları Projesi için
hazırladığımız görüşleri size iletmekte
mutluluk duyarız.

KTMMOB Mimarlar Odası
Yönetim Kurulu

KTMMOB Mimarlar Odası
olarak ‘Cumhuriyet Meclisi Anayasa, Cumhuriyet
Meclisi İç Tüzüğü, Siyasal Partiler Yasası ile
Seçim ve Halkoylaması
Yasası Değişikliklerini
Hazırlamak ve Görüşmek
Üzere Oluşturulan Geçici
ve Özel Komite’ tarafından
hazırlanmış olan ‘Anayasa
Değişikliğine İlişkin Yasa
Önerisi’ kapsamında yapılan
çalışmalara desteğimizi
belirtmek isteriz. Özellikle insan hakları ve
azınlık hakları temelinde
yapılan iyileştirmeleri
olumlu bulmaktayız. Bu
çalışmalar ışığında iyi
bir çevrenin koşullarını
yaratmak üzere Anayasa
değişikliğinin önemli
bir fırsat oluşturduğunu
düşünmekteyiz.

KTMMOB Mimarlar Odası ulusal
mimarlık politikalarının ve yapı
kültürünün geliştirilmesi yönünde
çalışmalar başlatmıştır. Yapılı çevre
insan yaşamı üzerinde tıpkı ‘Anayasa’
gibi karmaşık ve bütüncül etkilere sahiptir. Anayasa insanların örgütlenme
biçimini belirlerken yapılı çevre de bu
örgütlenme biçimlerinin yaşanacağı
gündelik hayatın mekanlarını oluşturur
ve düzenler. Biz farkında olmadan
yaşamımızı şekillendirir ve yaşam
kalitemizi belirler. Ulusal düzeyde
yapı kültürünün geliştirilmesi ve yapılı
çevrenin yaşama dair etkilerinin öneminin kavranması açısından Anayasa
düzeyinde ‘yapılı çevre’ ile ilgili bir
düzenlemenin bulunmamasından
hareketle değişiklik önerisinin çevre ile
ilgili maddesi için görüşlerimizi sunarız.
Değişiklik önerisinin 7. Maddesi
Anayasa’daki 40. Madde olan
‘Çevrenin Korunması’ üzerinedir. Bu
maddede yapılan değişiklikler kendi
içinde tutarlı ve kanımızca olumludur.
Özellikle çevre kirliliğinde önleyicilik
ilkesinin benimsenmesi ve çevre
kirliliği durumunda ‘herkesin’ davacı
olabilmesi önemli değişikliklerdir.
Ancak bu maddenin genel hükümleri
çevre kavramının doğal çevreden
ibaret olduğu kanısını uyandırmaktadır.
Doğal çevre ve yapılı çevre arasındaki
ilişkinin Anayasa’da belirsiz olduğu
düşüncesindeyiz. Bu belirsizlik, doğal
çevrenin korunmasında önemli bir
etken olan yapı kültürünün gelişimini
yok saymaktadır. Yapı kültürü, sadece
mimarlıkla sınırlı kalmayıp, kent planlama pratiklerinden, yol ve binaların
tasarımı ve inşasına kadar inşaat
mühendisliğini, peyzaj mimarlığını ve
kamuya dönük sanatları da kapsar,
günlük hayatın mekanını düzenler
ve bu üstlendiği rol ile toplumun
kültürel yapısının önemli bir yapı
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taşı olur. İnsanca yaşamak ancak
bilinçli geliştirilecek yapılı çevrelerde mümkün olabilir, çünkü insan
aktivitelerinin hemen hemen tümü
yapılı çevrelerde gerçekleşir. Yapılı
çevrenin kalitesi tüm yaşam alanlarını
etkiler. Yapılı çevre ve yapı kültürü
gibi temel insani değerlerin muğlak
bir çevre kavramı altında kalması
aynı zamanda Anayasa’daki anlamı
ile doğal çevreyi de tehdit etmektedir.
Yapılı çevredeki sağlıksız büyüme ve
gelişim doğal alanları tehdit eden en
önemli etkenlerdendir. Dünya üzerindeki enerji tüketiminin %75’lik kısmı
kentsel enerji ve ulaşım ihtiyaçlarından
kaynaklanmaktadır. Sürdürülebilir
yapılı çevre gelişimi yaşam kalitesinin artırılması ve doğal alanların
korunması için en önemli etkendir. Buradan hareketle, Anayasa’nın değişiklik
önerisinde yer alan 40. Maddeye dair
görüşlerimiz aşağıdaki gibidir:
• Anayasadaki ‘Çevrenin Korunması’
maddesindeki belirsizliğin giderilmesi
ve çevre kavramının vazgeçilmez iki
unsuru olan doğal çevre ve yapılı çevre
kavramlarının ayırt edilecek şekilde
ve birbirleri ile ilişkili olarak belirtilmesi veya maddeye yapılacak bir ek ile
yapılı çevreye atıfta bulunulması daha
olumlu sonuçlar verecektir.
• 40. maddede değişikliklerin
önerildiği şekli ile doğal çevre kapsamı
altında ele alınmasını ve yapılı çevre
için bir ekleme yapılmasını öneriyoruz.
• 40. Madde isminin ‘Çevrenin
Korunması’ yerine ‘Çevrenin
Korunması ve Geliştirilmesi’ veya
‘Çevreye Dair Sorumluluklar’ olarak
değiştirilmesi kanımızca daha uygun
olacaktır.
• ‘Yapılı çevre insanların yaşam

etkinliklerinin düzenlendiği yapılaşmış
alanları belirtir. Yapılı çevrenin sağlıklı
gelişimi ve korunması insanca
yaşamanın temel koşullarındandır.
Yapı kültürü, kaliteli bir yaşam çevresini oluşturabilecek yapılı çevrenin
vazgeçilmez bütünüdür. Devlet yapı
kültürünün kamusal çıkar dahilinde
ve sürdürülebilirlik kriterleri dahilinde
geliştirilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapar.’ maddesinin veya benzeri
bir maddenin değişiklik metnine dahil
edilmesi 40. Maddenin anlamını ve
işlevini güçlendirecektir.
Önerilerimiz oluşacak yeni Anayasa
metnini yapı kültürünün gelişimi
açısından etkin kılacaktır. Diğer
yandan ancak yapılı çevrenin
sağlıklı gelişimi doğal çevreye dair
sorumluluklarımızın netleşmesini
sağlayacaktır. Kontrolsüz, plansız ve
bilinçsiz gelişen kentler doğal çevrenin
önündeki en büyük tehlikedir.
‘Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa
Önerisinin’ verilecek görüşler ve öneriler ile daha da iyileşmesi ve referandum sürecinde kabul görüp halkın
onayı ile daha etkin ve daha çağdaş
bir hale geleceğini umar Cumhuriyet
Meclisi’nin bu yöndeki çalışmalarını
desteklediğimizi bildiririz.

KTMMOB Mimarlar Odası,
Yönetim Kurulu
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BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA
BAKANLIĞI GÖRÜŞMESİ

PROJE VE ÖNERİLERİN PAYLAŞIMI
Birliğimizin ve dolaylı olarak
Odamızın bağlı bulunduğu
Bakanlık olan Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanlığı ile
işbirliği içinde ülkemizin
geleceği ve gelişimi için
yapılabilecek birçok alanda
proje ve saptamalarımızı
Mimarlar Odası Yönetim
Kurulu olarak Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanı Sn. Ahmet
Kaşif ile paylaştık.

elde edilmesi durağan süreç yaşayan
mesleğimize bir renk ve heyecan katıp
hayat öpücüğü niteliğinde olacaktır.
Yerel özgünlüğü olan, zamana uygun,
çağdaş, ve içinde bulunduğu mimari
kültürü besleyen, üreten yapıların elde
edilmesi yarışmalarla mümkün olur.
Yarışmalar ilk etapta daha maliyetli
görünse de projelendirme aslında
yapı sektörünün en az paya sahip
olan alanı olduğundan binanın ana
parasına etkisi çok düşüktür. Buna
karşılık yarışma ile elde edilen projelerin toplumsal kültürel değerler olarak
ortaya çıkması aynı zamanda bir kent
kültürü ve yapılaşma geleneği oluşumu
için gereklidir.

Bayındırlık bakanlığı ile yapılan
görüşmede paylaşılan proje ve öneriler
aşağıdaki gibidir:

e. Bakanlık bünyesinde yapılan projelerin belli standartlarda olması ve kayıt
altına alınması açısından vizelenmesi
yararlı olacak ayrıca yasal bir süreç
yerine getirilmiş olacaktır.

a. Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek
Mimarlık ve Eğitim Kurultayında ele
alınacak olan, mesleki denetim ve
mesleğe kabul tüzük çalışmalarımızın
Bakanlar Kuruluna sunulması ve onayı
esnasında desteğinizi istiyoruz.
b. Liderimiz Dr. Fazıl Küçük için Anıt
Tepe de yarışması yapılıp tamamlanan
ve bürokratik olarak bakanlıkla her türlü pürüzü giderilen ve imza aşamasına
gelinen protokolün, müellifle imzalanıp
uygulama projesinin hazırlanması
ve inşaat ihalesine çıkılmasını talep
ediyoruz.
c. Yine geçen sene İçişleri Bakanlığı
ile ortak gerçekleştirilen Kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt
Mezarının Liderimize yakışan bir şekil
tamamlanması için birlikte çalışma
arzusundayız.
d. Bakanlık Bünyesinde hayat bulacak nitelikli projelerin yarışmalarla

f. Yarışma ile elde edilemeyecek kadar
süratli yapılması gereken projelerde
hizmet alımına gidilmesi de bir açılım
olacaktır.
g. Gerek ihalelerde gerekse
sözleşmelerimizde kullanılan birim
maliyetlerin gelişen konjonktüre uygun
olarak çeşitlendirilip güncel maliyetlerin ortak çalışmalarla eşgüdümlü
olarak elde edilmesi artık bir zorunluluk olmuştur.
h. Yapı malzemeleri standartları
çalışması ve ülkeye giren yapı malzemeleri kalite denetiminin yapılma
zorunluluğu da kaçınılmazdır.
i. Planlanan ve yapılan yolların, kamusal alanların ve kamu yapılarının engelli vatandaşların kullanım uygunluğu
gözetilmeli ve zorunlu kılınmalıdır.

j. Bina enerji verimliliği yasası ivedilikle
hazırlanıp Avrupa yasalarına uyum çerçevesinde bina enerji verimliliği karnesi
uygulaması zorunlu kılınmalıdır.
k. Lefkoşa ve Mağusa anayolu
üzerinde yer alan Haspolat kavşağı,
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
kampüsü ve Lefkoşa Belediye Evleri arasındaki yaya akışı sebebi ile
ölümlü kazalara sebebiyet vermektedir. KKTC’nin ana arteri olan yol yaya
geçişleri için düzenlemeye imkan
tanımayacağından ivedilikle bir üst
geçit (veya altgeçit) ihtiyacı olduğu
görülmektedir.
l. Petrol bağımlılığından kurtulmak için
toplu taşıma ve aktif ulaşım altyapısı
için planlama yapılması gerekmektedir.
Petrole olan bağımlılığımız ekonomik
kırılganlık yaratırken çevresel sorunlara
da yol açmaktadır. Kentlerde bisiklet
yolları ve kaldırımlar ile desteklenmiş
toplu taşıma stratejileri geliştirilmesi
gerekmektedir. Yürünebilir kent modelleri üzerine çalışmalar yapılmalıdır.
Böylelikle daha sağlıklı, ekolojik yükü
hafiflemiş, petrole olan bağımlılığı
azalmış, ekonomik olarak daha dirençli
bir ülke kurma şansımız olacaktır.
m. Mağusa Limanı bir çevre felaketi olarak acil kriz masasına ve acil
müdahaleye gereksinim duymaktadır.
Can sağlığını tehdit eden faktörlerin ivedilikle ortadan kaldırılması
gerekmektedir. Mağusa limanı özel
şirketlere hizmet eden kamuya ait ancak çevrelenmiş bir alan olmak yerine
gerekli güvenlik önlemleri alınarak
kamusal, açık ve şeffaf bir mekana
dönüşmelidir. Mağusa kenti ve limanı
için sivil toplum örgütleri, ilgili meslek
örgütleri, devletin ilgili planlama birimi
ve Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi
farklı aktörlerin ortaklaşa yöneteceği
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50.DÖNEM KTMMOB MİMARLAR
ODASI ÇALIŞMA PROGRAMI
stratejik kentsel planlama biriminin
oluşturulması ve kent için yapısal
reformların bir an önce üretilmesi
gerekmektedir.
n. Toplu konut projelerinde yarışma
yönteminin uygulanması sağlıklı
kentsel gelişim için önemlidir. Her
kent kendi dinamiklerini ve niteliklerini
barındırır. Toplu konut projeleri tek
bir tip ile farklılaşan klimatik faktörler, arazi yapısı, jeolojik farklılıklar,
yönelim farklılıkları ve kentsel kültürel
farklılıklara cevap verilmeye çalışılması
dünya savaşı sonrasındaki konut stoku
yetersizliği ve durumun aciliyeti sebebi
ile denenmiş ve daha sonra oluşan
olumsuz kentsel şartlar sebebi ile
bu konutlar birer birer yıkılarak yerel
şartlara uygun mimari planlama stratejileri geliştirilmiştir.

KTMMOB Mimarlar Odası
Yönetim Kurulu

Değerli Meslektaşlarımız,
Dolu dolu geçen iki verimli
yılı geride bıraktık. Öncelikle,
bu sürece özveri ile katkı
koyan Yönetim Kurulu’nda
bizim ile birlikte görev
alan arkadaşlarımız ve
meslektaşlarımıza teşekkür
ederiz. Genel Kurul sürecine girdiğimiz bu günlerde
mevcut yönetim kurulumuza dört yeni çalışma
arkadaşımızın katılmasıyla
daha geniş ve etkin bir
kadro oluşturmak üzere
karşınızdayız. Yenilenen ve
gelişen ekibimize katılan
meslektaşlarımız ile istişare
içerisinde 50. dönem
Mimarlar Odası çalışma
programımızı hazırladık.

Yeni dönem programımız geçtiğimiz
dönem başlattığımız ve gelişimi
devam eden projelerin yanında
Mimarlar Odasını daha da ileriye
götürecek öneriler içermektedir. Bu
program, katılımınız ve desteğiniz
ile gerçekleştirilebilecek 50. dönemi
içeren iki yıllık çalışma planıdır. Bu
yönde hem Genel Kurul’umuzda, hem
de sonrasında ilgi ve desteğinizi beklemekteyiz.
• 49. dönemde başlayıp devam etmekte olan ve tamamlanan çalışmaların
özeti faaliyet raporumuzda sizlere
gönderilmiştir. Geçen dönem başında
da belirttiğimiz gibi bu çalışmalar
herhangi bir siyasi, mesleki ve şahsi
ego prangası altında kalmadan
sadece Toplum ve Mimarlık mesleği
çıkarları gözetilerek sürdürülmüştür ve
sürdürülmeye devam edilecektir;
• Geçen dönemin önemli hedeflerinden birisi olarak belirlenen Mimarlar
Odası kimliğine ve üyelerimize yakışır,
mesleki tartışmalarımızı daha rahat
yapabileceğimiz, oda, üye, öğrenci, sivil
toplum örgütleri ve halkın bir araya
gelip, kaynaşmasını sağlayacak lokal
arayışı çalışmalarının bu dönemin
ilk periyodunda neticelendirilmesine
gayret edilecektir.
• Oda-Üye, Oda-Sivil Toplum Örgütleri
ve üyeler arası iletişimi güçlendirmek
amacı ile, sosyal iletişim ağlarının etkin
kullanımının sağlanmasının yanı sıra
Mimarlar Odası web sayfası yeniden
tasarlanmış, üye ve sivil toplum
kullanımına sunulmuştur. Mimarlar
Odası web sayfasının İngilizce olarak
da kullanılmasına yönelik çalışmalar
devam etmektedir.
• Odamızın üye sayısının 1300 e
yaklaştığı bu yeni dönemde, Oda ile
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daha çok üyenin paylaşım içerisinde
olmasını sağlayabilmek amacı ile
yönetim kurulumuza kamu görevlisi bir
meslektaşımızın katılımıyla, kamuda
hizmet veren meslektaşlarımızın
sorunlarını da ele alınıp, aktif
katılımlarına yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
• Mesleki paylaşım ve kaynaşmanın
artırılması amacı ile düzenlenen yurtiçi
ve yurtdışı teknik inceleme gezilerine
devam edilecek, Kıbrıs ve Türkiye
gezilerinin yanında alternatif ülke
ziyaretleri de organize edilecektir.
• Altyapı kurgusu ve pilot uygulamaları
yapılan Mimarlık ve Çocuk Projesinin
daha yaygın uygulanması sağlanacak,
3. Eğitim Kurultayı’nda da bahsedildiği
üzere Mimarlık ve Gençlik, Mimarlık ve
Toplum projeleri hayata geçirilecektir:
Bireyin ve toplumun eğitiminde
tasarım, mekan, kentlilik bilincinin
oluşması için ilk ve ortaöğretim
müfredatlarının incelenip, tasarım
eğitim alanının, sanat, edebiyat, fen,
matematik gibi klasik eğitim alanları
yanında yerini alması sağlanmalıdır. Bu
çalışmalar, kamu idaresinin yanında,
Mimarlar Odası, Eğitim Sendikaları
ve eğitim ile ilgili diğer sivil toplum
kuruluşları ile birlikte yürütülmelidir. Mimarlık ve çocuk programının
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için
bilimsel çalışmalar ile desteklenmelidir.
• Meslek içi eğitim ve kişisel gelişim
kurs ve programları Sürekli Mesleki
Eğitim çatısı altında organize edilecektir.
• 3. Eğitim Kurultayı kapsamında ele
alınan Mimarlık Meslek Etiği ve Etik
Kodları tartışmaya açılıp, üye mesleğe
kabul yemin metni oluşturulacaktır.

• Mimarlık ve Eğitim Kurultayında
ele alındığı üzere özgür ve özgün
mimarlığın olmaması yanında
toplumsal farkındalığın eksikliği
önemli bir mesleki ve ülkesel sorunu ortaya çıkarmaktadır. Özgür ve
özgün mekanın, kent ve kentlinin
oluşumu, ancak mimari üretimin
toplumsal katılıma ve katkıya açılması
ve toplumun da bu katkıyı koyabilecek mekânsal bilince kavuşması
ile olabilir. Yapısal çevrenin açık ve
belirgin değerler sistemine ulaşması
ve bu değerler sisteminin de anlaşılır
bir şekilde toplumun kabul edip
özümseyebileceği niteliğe kavuşması
gerekir. Yapının değerbilimsel çözümlemesi çalışmalarının, yerel boyutta
tespitinin yapılması ve tartışılması
gerekmektedir. Bu çözümlemeler
ortak bir zemin oluşturarak, toplumsal
sivil mimarinin ve mekânsal kültürün
gelişmesinde etkin rol oynamalıdır.
Bu değerler sistemi içinde mimarın
rolünün de net bir şekilde toplum
çıkarları ve toplum sağlığını ön planda
tutan kişi olarak kabul görmesi için
çalışılmalıdır. Kurultayda, bunun için
ülkesel mimarlık politikasının oluşması
ve mimarlık yasası ile desteklenmesi
gerekliliği saptanmıştır. Bu amaç ile
Ülkesel Mimarlık Politikası oluşumu
için çalışmalara başlanacaktır.
• Yayın komisyonu oluşturulması ile,
geçtiğimiz dönemde başlatılan iki
ayda bir yayınlanan bülten ve periyodik
olarak çıkan Mimarca gibi Oda basılı
yayımlarının düzenli hale getirilmesi
amaçlanmaktadır. Bunların yanında,
50. döneme girmek üzere olduğumuz
süreçte, odamızın elli yılı aşkın
geçmişini anlatan tarihçesini kitap
haline getirip gelecek nesillere aktaracak bir çalışma başlatılacaktır.
• Hazırlıkları tamamlanmış olup

redüksiyon aşamasında olan Fasıl
96 şematik anlatımı ve Engelsiz
yapı standartları el kitapçığı basılıp
üye kullanımına sunulacaktır. Buna
bağlı olarak kamu kullanımına açık
yapılarda engelli standartları aranma
şartı Vize Büromuz tarafından zorunlu
kılınacaktır.
• 3. Eğitim Kurultayı kapsamında
tartışılan, mesleğimizin doğru
uygulanması ve istismar edilmemesi
için önem arz eden “Mesleğe Kabul
Tüzüğü” ve “Mesleki Kontrol ve Denetim Tüzüğü” tamamlanıp hayata geçirilecektir. Yarışmalar Tüzüğü hazırlık
çalışmaları başlatılacaktır.
• Mesleki farkındalık ve saygınlığı
artırmak amacı ile, Mimarlık
haftasında Mimarlık Meslek ve Etiğini
ön plana çıkaracak etkinlikler topluma
açık olarak planlanacaktır. (ör: Kent
içerisinde düzenlenecek mimarlık
mesleğine ve etiğine saygı yürüyüşü)
• Kültürel mirası koruma ve gelecek
nesillere aktarma, sağlıklı yapılaşma,
çevre ve engelsiz çevre duyarlılığını
sağlamaya yönelik oluşturulan Cittaslow akımına ülkemiz kentlerinin
de katılımı ile toplumsal bilinç
oluşturulmasının yanı sıra mekan algı
ve kalitesini artırmaya yönelik olarak
başarı ile hayata geçen projelere
geçen dönem Odamız öncülük etmiştir.
Bu yönde benzeri sosyal sorumluluk
projeleri üretilecek ve/veya yapılan
projeler desteklenmeye devam edilecektir.
• ‘Gezi Parkı Bildirisi’ olarak
yayımladığımız görüşlerimiz arasında
da yer aldığı gibi, günümüzde “Kamusal yapılar, binalar, alanlar ve kurumlar uzlaşıdan yoksun, şeffaflıktan
ve fırsat eşitliğinden uzak bir biçimde

50. Dönem / SAYI 1

toplumun elinden alınmaktadır. Toplumun nefes aldığı, kendini ifade ettiği
alanlar, kamusal mekanlar, daralırken
Gezi Parkı eylemleri evrensel bir fırsat
doğurmuştur: Kamusal alanları talep
etme fırsatı... Birini değil hepsini
istiyoruz...” söyleminden yola çıkarak
“Ben bilirim, en iyi ben yaparım, tek
uzman benim” mantığından uzak,
katılımcı ve paylaşımcı yaklaşımla
yarışma kültürünü ön plana çıkarmaya
her platformda devam edilecektir.
Geçen dönem gelişen ve değişen ihtiyaç programı çalışmaları tamamlanıp,
jürisi ve bütçesi de onaylanan, Eğitim
Bakanlığı ile protokolü dahi imzalanan
ancak iç ve dış müdahaleler sonucu
uygulanamayan Eğitim Bakanlığı
Mesleki Teknik Liseler Kampüs
Yarışması ve Lefkoşa Merkez Kamusal
Alanları Düzenleme Yarışması’nın
hayata geçirilmesi için Oda baskısı
artırılacaktır.
• Odamız bünyesinde oluşturulan,
49. dönem içerisinde YÖDAK ile
imzalanan protokol ile tescil edilen ve
mesleki bir otorite olarak kabul gören
Akademik Komisyon daha aktif hale
getirilip, 3. Eğitim Kurultayı sonuçları
değerlendirme raporu ve 4. Eğitim
Kurultayı gerçekleştirilecektir ve;
• KKTC’deki Üniversitelerin, Mimarlık
Fakültelerinin, akreditasyon çalışmaları
teşvik edilip öğrenci geçiş hareketleri
konusunda bilgi paylaşımında
bulunulması konusunda çalışmalar
devam edecektir.
• Ülkemiz üniversiteleri ile işbirliği
içerisinde mimarlık öğrencilerine
yönelik söyleşi ve paneller düzenlenecek, Mimarlık Fakülte ve Bölümlerinde öğrencilerin temsil edildiği
gruplar ile iletişim sağlanarak Odamız
çatısı altında öğrencilerin talep ve

istekleri konusunda gerek mesleki
alanda, gerekse akademik alanda
adımlar atılmasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır.

mümkün değildir. Bu süreçte ilgi, görüş
ve desteğinizin artarak devam etmesini ve etkin katılımlarınızı temenni
ediyoruz.

• İlk kez, bu yıl, Eğitim Kurultayında
gerçekleştirilen öğrenci projeleri sergisi
geleneksel hale getirilecektir.

Saygılarımızla,

• Sponsorluk desteği sağlanarak
gerçekleştirilecek özel temalı
öğrenci fikir projesi yarışmaları ile
Mimarlık Eğitimine katkı sağlanması
planlanmaktadır.

50. Dönem Başkan ve Yönetim
Kurulu Adayları

• 2006 yılından sonra geçtiğimiz yıl
da başarı ile ve tüm üniversitelerimizin
katılımı ile gerçekleşen yaz okulu ve/
veya öğrenci çalıştaylarının düzenlenmesi sağlanacaktır.
• Mimarlık Bölümleri ile iletişim
sağlanarak okul etkinliklerinde planlanan söyleşi ve konukların, üyeye
de açık sunumlar ile ortak etkinlikler
haline getirilmesi yolunda ortak takvim
oluşturulması hedeflenmektedir.
• Kıbrıs konusunda çözüm
çalışmalarının en yoğun yaşandığı bu
günlerde, Oda olarak çözüm sürecini
destekleyecek ve ivme kazandıracak
projelere katkı koyulacaktır.
• Yaşadığımız süreçte, kamunun
uygulamalarında, proje ve meslektaşlar
arasında fırsat eşitliği sağlanması
konusunda hassas davranan Mimarlar
Odası’nın mesleki duruş ve yetkilerini korumak için birlik ve beraberlik
içerisinde mücadele etmeye devam
edilecektir.
Oluşan yeni kadromuzun önerilerini
içeren ve yukarıda özetlenen çalışma
programının siz üyelerin katılım, destek
ve yardımı olmadan uygulanması

BAŞKAN
Azmi Öge
YÖNETİM KURULU
Tunç Adanır
Türker Aktaç
Şevket Şenbülbül
Emre Akbil
Erçim Uluğ
Resmiye Alpar Atun
Kozan Uzunoğlu
Simzer Kaya
Oğuz Akçay
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ETKİNLİKLER//
FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ
17 Nisan 2014 Perşembe günü
Muhtar Yusuf Galeria Sinemsaında
Mimarlar Odası ve Baraka Kültür
Merkezi işbirliğiyle ‘Ekümenopolis’
filminin gösterimi yapıldı. Ortak etkinlik
programı film gösteriminin ardından
Kentsel Dönüşüm’ün tartışıldığı bir
söyleşi ile devam etti.

KTMMOB MİMARLAR ODASI LEFKOŞA VELESBİT TURU
10 Haziran 2014 tarihinde Mimarlar Odası tarafından üyelerin davet
edildiği yüksek katılımlı bir bisiklet turu
düzenlendi. Kuzey ve Güney Lefkoşa’yı
kapsayan 20 kilometrelik bir parkur
üzerinde yapılan tur, meslektaşların
kenti bisiklet üzerinde yeniden deneyimleme şansı bulabilmesinin yanısıra
güzel ve tekrarlanması istenen bir
sosyal ve fiziksel etkinlik oldu.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR SIKIŞTIRILMIŞ TOPRAK YAPI SİSTEMLERİ
TANITIM ETKİNLİĞİ
Mimarlar Odası ve Girne Belediyesi tarafından ortak düzenlenen
‘Sürdürülebilir Sıkıştırılmış Toprak Yapı
Sistemleri ’ konulu etkinlik üyelerimize
bu tekniği yakından tanıma şansı verdi. Mimar Ali Yapıcıoğlu’nun Akdeniz
iklim ve koşullarına uygun bir ekolojik
çözüm sunan yapım tekniğini tanıtan
teorik sunumunun ardından uygulama
alanının ziyaret edilmesi ile yerinde
yapım aşamaları da gözlemlenebildi.
Bu eğitsel ve tanıtım amaçlı etkinliğe
katkılarından dolayı Ali Yapıcıoğlu’na
teşekkür ederiz.
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MO ÇOCUK ÇALIŞTAYI
KTMMOB Mimarlık ve Çocuk Programı
kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında
SOS Çocuk köyü ile işbirliği içerisinde bir Çocuk
Çalıştayı düzenlendi. Kentlerimizin geleceği ve
mimarlığın toplumsallaşmasına katkı koyma
hedefi ile bir sosyal sorumluluk projesi olarak
başlatılan, mimarlık kültürü ile çocuk kültürünün
paylaşılması üzerine kurgulanmış bir dizi etkinlik
olarak yürütülen Mimarlık ve Çocuk programının
bu ilk yaz tatili etkinliği bundan sonra devam
etmesi planlanan çalıştayların ilkini oluşturuyor.
Çalıştayda, öncelikle, doğal ve kültürel çevreye
duyarlı, yaşadıkları coğrafyayı ve kenti tanıyan,
kent ve mekan algısı konusunda duyarlılık
kazanmış bireylerin yetiştirilmesi amacına uygun
hazırlanan bilgilendirici ve farkındalık yaratmayı
amaçlayan bir sunum yapıldı. Ardından düzenlenen kent turunda Lefkoşa Suriçi bölgesindeki Bedesten ve Bandabulya gibi özel mekanlar ziyaret
edilirken, katılımcılar fotoğraf albümü oluşturma
ve seçici serbest el çizim yapma etkinlikleri ile
keyifli bir gün geçirdiler.

KTMMOB 51. OLAĞAN GENEL KURULU
KTMMOB 51. Olağan Genel Kurulu
19 Nisan 2014 günü KTMMOB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığının oluşturulmasıyla
başlayan genel kurulda sırası ile KTMMOB Genel Başkanı Zihni Turkan,
Kıbrıs İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Birliği adına Andreas Constatiniu,
LTB Başkanı Kadri Fellahoğlu, Ulusal
Birlik Partisi Milletvekili Ersin Tatar,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Aziz Gürpınar ve 2’nci Cumhurbaşkanı
Mehmet Ali Talat birer konuşma yaptı.
Tek başkan adaylı Genel Kurulda
yapılan seçim sonucunda birlik
organları şöyle oluştu:
BAŞKAN
Ahmet Hüdaoğlu.

YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ
Mimar Birgül Güvenir Beyatlı, Makine
Mühendisi İzzet Volkan, İnşaat Mühendisi Selcan Akyel, Ziraat Mühendisi
Seyit Yorgancıoğlu.

Elektrik Mühendisi Ayşe Tokel - Üye,
İnşaat Mühendisi Gülcan Yalınca - Üye,
Makina Mühendisi Celal Devrim Önen Üye, Jeofizik Mühendisi Tünay Bengüsu
– Üye.

YÜKSEK ONUR KURULU
Maden Mühendisi Bektaş Göze
Başkan,

DENETİM KURULU
Mimar Ezcan Özsoy,
İnşaat Mühendisi Ahmet Adışanlı.
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ODA HABERLERİ//
MİMARLAR ODASI 50. OLAĞAN GENEL KURULU
Mimarlar Odası 50. Olağan Genel Kurulu 1 Mart Cumartesi günü UKÜ Çevik
Uraz Konferans Salonunda siz değerli
üyelerin katılımı ile gerçekleşti.
50. Dönem Başkan ve Yönetim Kurulu
şöyle oluştu:
BAŞKAN
Azmi Öge
YÖNETİM KURULU
Tunç Adanır (Yazman), Türker Aktaç
(Sayman), Şevket Şenbülbül (Üye),
Emre Akbil (Üye), Erçim Uluğ (Y. Üye),
Resmiye Alpar Atun (Y. Üye), Kozan
Uzunoğlu (Y. Üye), Simzer Kaya (Y. Üye),
Oğuz Akçay (Y. Üye)
DENETLEME KURULU
Hüseyin Erdoğdu, Emine Azimli

MEHMET VAHİP ANMA VE CİTTASLOW ETKİNLİĞİ
Odamızın merhum başkanı Mehmet
Vahip, 27 Mart akşamı düzenlenen
etkinlikle anıldı. “Mehmet Vahip ve
Cittaslow” temasıyla düzenlenen
anma gecesi Lefkoşa Bedesten’de
yapıldı. Etkinliğe Oda’mızın katkıları
ile ülkemizin ilk Cittaslow kenti olmayı
başaran Yeniboğaziçi köyü Başkan,
ekip ve uluslararası davetlileri de
katılarak katkı koydu.
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ENGELLİ STANDARTLARI KİTAPÇIĞI BASIN TOPLANTISI
28 Mayıs 2014 tarihinde KTMMOB
binasında, Oda’mızın başlatmış olduğu
ve üyelerimizin özverili çalışmaları
ile tamamlanan Engelli Standartları
Kitapçığı’nın tanıtımı amacı ile bir
basın toplantısı düzenlendi. Meslekte
ve eğitimde rehber özellik taşıyacak
olan kitapçıkta dış ve iç mekan erişim
ve ulaşım standartları, yangın emniyeti,
işaret ve tabelalar ile ilgili çalışmalar
yer alıyor. Çalışmanın tanıtılmasında
Oda’mıza destek belirtmek üzere
basın toplantısına katılan KTMMOB
Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, Kıbrıs Türk
Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı
Günay Kibrit, Kıbrıs Türk Ortopedikliler
Derneği Başkanı Sedat Hacımehmet,
Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği
başkanı Melek Çaluda ve Kıbrıs Türk
Görmezler Derneği Başkanı Deviş
Yücetürk projenin uygulanmasının önemine dikkat çekti ve buna yönelik yasal
zeminin hazırlanması için işbirliğine
hazır olduklarını belirttiler.

		

TBMMOB MİMARLAR ODASI 44. GENEL KURUL KATILIMI
TMMOB Mimarlar Odası 44. Dönem Olağan Genel Kurulu, 11 – 12
Nisan 2014 tarihlerinde Ankara’da
toplandı. Toplantıda ülke gündeminin kent, mimarlık, meslek örgütü ve
meslektaşlara etkileri kapsamlı bir
şekilde değerlendirildi ve çözüm öneri-

leri getirildi. Gözlemci olarak davet
edilen Odamız Başkan ve YK üyeleri
davet edildikleri toplantıya katılırlarken
Başkan Sn. Azmi Öge bir konuşma
yaparak katkı koydu.

Seçim sonrasında 44. Dönem TMMOB
Mimarlar Odası Yönetim Kurulu şu
şekilde oluştu:
Genel Başkan: Eyüp Muhçu
Genel Başkan Yrd.: Ali Ekinci
Genel Sekreter: Özden Fikret Oğuz
Genel Sayman: Sabri Konak
Üye: Banu Gürlek
Üye: Oğuz Develi
Üye: Burak Kaan Yılmazsoy
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TMMOB MİMARLAR ODASI
MİMARLIK VE EĞİTİM KURULTAYI VII
TMMOB Mimarlar Odası tarafından
düzenlenen Mimarlık ve Eğitim
Kurultayları 2001 yılından başlayarak
iki yıl arayla gerçekleştirilen ve
kazanımlarını mimarlık gündemine
taşıyan bir organizasyondur. Düzenlenen kurultaylarda, mimarlık eğitiminin
ve mimarlığın sorunları ele alınmakta,
üniversiteler ve meslek ortamı
arasında işbirliği sağlanarak çözüm
aranmaktadır.
Mimarlık ve Eğitim Kurultaylarının
yedincisi Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Eskişehir’de
gerçekleştirildi. Geçmiş Kurultayların
deneyimi ışığında yeni dönem Mimarlık
ve Eğitim Kurultayı gündemi ve
beklenen kazanımlar değerlendirilmiş
ve Kurultay teması; “Mimarlık Eğitim

ve Meslek Alanında Bütünleşme ve
Dayanışma” olarak belirlendi. Kurultay
Çalışma Gruplarınca; ilkesel olarak
bütünü kapsayan ancak çalışma
alanlarında tartışma ve değerlendirme
ortamını sağlayan programların
oluşturulması benimsendi. Bu çerçevede “Eğitimde Bütünleşme ve
Dayanışma”, “Staj ve Mimarlık Eğitim
Alanında Bütünleşme” ve “Mimarlık
Öğrencileri Arasında Bütünleşme
ve Dayanışma” alt başlıklar altında
hazırlıklar sürdürüldü ve sonuçlar
Kurultay ortamı ile paylaşıldı.
Odamiz YK üyelerinden oluşan bir
ekip de davetli olarak kurultaya katıldı.
Kurultay’da odaklanan başlıklar KTMMOB Mimarlar Odası’nın ülkemizdeki
üniversitelerin Mimarlık Fakülteleri ile

işbirliği içinde düzenlediği Mimarlık
ve Eğitim Kurultayları için kaynak
oluşturmaktadır.
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KTMMOB MİMARLAR ODASI
MİMARLIK VE EĞİTİM KURULTAYI III
III. Eğitim Kurultayı “Mimarlık Alanında
Bütünleşme ve Dayanışma” teması
ile Ekrem Ziver Bodamyalızade
başkanlığında, 31.01.2014 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde
tamamlandı. KTMMOB Mimarlar Odası
Başkanı Azmi Öge, Kurultay Başkanı
Ekrem Ziver Bodamyalızade, TMMOB
Mimarlar Odası Yetkilileri ve TMMOB
Mimarlar Odası VII. Mimarlık ve Eğitim
Kurultayı Başkanı Cengiz Bektaş birer
kpnuşma yaparak kurultayın açılışını
gerçekleştirdiler.
Konuk konuşmacılara ayrılan
kurultayın ilk oturumunda Doğan
Hasol, Cengiz Bektaş ve Neslihan
Dostoğlu tarafından birer konuşma ve

tartışma yürütüldü.
Kurultaya katkı koymak üzere daha
önceden oluşturulan çalışma grupları
‘Lisans ve Yükseklisans‘, ‘Yapı Denetimi‘, ‘Mesleğe Kabul ve Staj‘ ve
‘Mimarlığın Özü‘ olarak belirlenen
4 ana başlık altında toplandılar. Bu
çalışmalar kurultay programında 2
Oturum’da sunuldu:

• Lisans ve Lisansüstü Çalışma
Grubu Oturumu

Bu çalışma grubunu oluşturan alt
başlıklar Müfredat ve Akreditasyon
Süreçleri, Tasarım Atölye Süreçleri
ve Bilinmezleri, KKTC’de Mimarlıkta
Lisansüstü Eğitimi olarak belirlenmiş

ve üyelerimiz ile akademisyenlerin
ortak çalışmaları sunulmuştur.

• Mimarlık, Meslek Pratiği ve Denetimi Oturumu

Bu Oturum’da sunulan başlıklar
Meslek Pratiği ve Mesleğe Kabul, Yapı
Denetimi ve Mimarlığın Özü olarak
belirlenmiş üyelerimiz ile akademisyenlerin ortak çalışmaları sunulmuştur.
Kurultay, katılımcıların katkılarıyla
yürütülen tartışma ve sonuç
konuşmaları ile tamamlandı. Kurultay süresince katılımcı ve ziyaretçiler
lar mimarlık öğrencileri projeleri
sergisini de izleme fırsatı buldular.
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AJANDA//
//tarihleri not edin//

Dünya Mimarlık Günü
Mimarlık Haftası

13 Ekim 2014 Pazartesi

http://www.mimarlarodasi.org/tr/

ETKİNLİKLER

Mimarlık günü ve haftası etkinlik programı duyurulacaktır.

8. Yapı Sektörü Buluşması
25-26 Eylül 2014

TSMD Mimarlık Merkezi

http://www.tsmd.org.tr/

14. Venedik Mimarlık Bienali
7 Haziran - 23 Kasım 2014

‘fundamentals’_Rem Kolhaas_Venedik

http://www.labiennale.org/en/architecture/

Dünya Mimarlık Festivali
1-3 Ekim 2014

Singapur

https://www.worldarchitecturefestival.com/

Sergi: Alvaro Siza
4 Temmuz 2014 - 8 Şubat 2015

‘Inside The Human Being’_ Rovereto Trento

http://www.mart.trento.it/alvarosiza

CAUMME 2014 : “Post-Profesyonellik Çağında
25 Ekim 2014

Mimari ve Kentsel Araştırma, Eğitim ve Pratik”

http://caumme.gau.edu.tr/en

İstanbul Tasarım Bienali 2014
18 Ekim-14 Aralık 2014

“Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” _İKSV

http://tasarimbienali.iksv.org/tr

ARKIMEET 2014
19-20 Kasım 2014

Architecs Meet in İstanbul

http://www.arkimeet.com/

ISVS 7 Semineri
15-17 Ekim 2014

‘Yöresel Mimariyi Yeniden Değerlendirmek’

BÜLTEN

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Yayınıdır.

Mimarlar Odası

http://isvs2014istanbul.itu.edu.tr/

ZAHRA SOKAK NO :7 ARABAHMET MAHALLESİ LEFKOŞA
0(90 392) 229 2105
0(90 392) 229 2106
email: info@mimarlarodasi.org
web sayfası: http://www.mimarlarodasi.org/

