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Deðerli Meslektaþlarým,

Uzun bir aradan sonra yeniden Mimarca
ile birlikteyiz .

Yönetime geldiðimiz günden itibaren
ülkemiz çok büyük deðiþimler yaþamýþ ve
yaþamaya devam etmektedir. Oda çalýþ-
malarýmýz ister istemez aðýrlýklý olarak yeni
geliþen koþullara mesleðimizin uyum saðla-
masý yönünde olmuþtur.

Nisan 2003 tarihinden itibaren Kýbrýslý
Türk ve Kýbrýslý Rumlar arasýndaki iliþkiler
artmýþ, Kýbrýs sorununun çözüm süreci
hýzlanmýþtýr. Çözüm sürecine, bir meslek
örgütü olarak, üst örgütümüz KTMMOB ile
birlikte destek vermiþ ve vermeye de devam
etmekteyiz.

Bu süreç içerisinde bizler, önceki yýllarda
baþlamýþ olan Kýbrýslý Rum mimar  örgütleri
ile temaslarýmýzý artýrýp çeþitli ortak çalýþ-
malar baþlatmýþ bulunuyoruz. Kýbrýslý Rum
meslek örgütleri ile birlikte tüm Kýbrýs'ta
mimarlýk yapabilmenin koþullarýný ortak
olarak oluþturmaya çalýþmaktayýz .

Kýbrýslý Türklerin Dünyada bir kimlik
olarak varlýklarý son geliþmelerle netleþirken
Kýbrýslý Türk mimarlarýn Avrupa ve dünya
mimarlýk ailesinin bir parçasý olma süreci
baþlamýþtýr. Kýbrýs Türk mimarlar odasý
olarak bu sürecin gereklerini yerine getirm-
eye ve dünya mimarlýk ailesinde yer almaya
çalýþýyoruz.

Ülkemizde yaþanan siyasi deðiþimin yeni
KTMMOB yasasýnýn meclisten geçmesine
faydasý olacaðý inancýndayýz. Birlik
yasasýnýn meclisten geçmesi sonrasý tüzük
ve yönetmeliklerin siz deðerli üyelerin
katkýlarýyla hazýrlanacaðýný bilmenizi isteriz. 

Sizlere oda olarak hýzlý bir þekilde ulaþa-
bilmemiz için e-mail adreslerinizin bir an
önce oda sekreterliðine ulaþtýrmanýzý bekler-
iz. 

Barýþ içinde daha güzel bir Kýbrýsta
görüþmek ümidiyle.
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12 Nisan 2003 tarihinde KTMMOB Lokalinde yapýlan Olaðan Genel Kurulumuzda seçilen 2003-2004
çalýþma dönemi kurulu:
Baþkan Mehmet VAHÝP
Yazman Mehmet ÜLMEN
Sayman Feridun TAYIZ
Faal Üyeler Gözde BERKMAN,  Fazýl TANERÝ
Yedek Üyeler Mustafa KIRALP,  Þevket ÞENBÜLBÜL

Ýnþaat yýkýmlarý ve çevre duyarlýlýðý için 13 Nisan 2003 tarihinde Mehmet Vahip aþaðýdaki yazý ile çaðrý
yapmýþtýr: 
Son günlerde basýnda çýkan, izinsiz ve çevre tahribi niteliðindeki çarpýk yapýlaþmalara karþý gerek
Lefkoþa Belediyesi ve gerekse Yeni Boðaziçi Belediyesinin baþlatmýþ olduðu mücadele KTMMOB
Mimarlar Odasý olarak bizleri umutlandýrmýþtýr.
Ýzinsiz ve hatta mevcut yasalar çerçevesinde izin alamayacak durumda olan, ülkemizin her yerinde gün-
den güne artan çarpýk ve izinsiz yapýlaþmalarýn bir an önce alýnacak önlemlerle engellenmesi gerektiðine
inanmaktayýz.
Ýzin alabilecek durumda olan yapýlarýn bir an önce izinlendirilmesi, izin alýnamayacaklarýnsa derhal yýkýl-
masý için tüm yetkileri görev sorumluluklarýnýn gereðini yerine getirmeye çaðýrýyoruz.

Mimarlar Odasýnýn ilk üyesi ve ilk baþkaný olan merhum Ahmet V. Behaeddin, 16     Nisan 2003 tarihinde
ölüm yýldönümü nedeniyle Lefkoþa Mezarlýðýnda anýldý.

30 Nisan Çarþamba günü Ledra Palas'ta düzenlenen Nicosia Master Plan seminerine katýldýk.

4 Mayýs 2003 Pazar günü Trodos'a gezi düzenlendi.

Ýki Toplumlu Çalýþmalar çerçevesinde UNOPS, Avrupa Birliði ve diðer uluslararasý kuruluþlar sponsor-
luðunda çalýþmalarýmýza yine devam ettik. Bu çerçevede  görev almak isteyen arkadaþlarýmýzýn, 17
Mayýs 2003 tarihine kadar baþvurularýný kabul ettik. 

Oda yönetim kurulumuzun çalýþmalarýnýn deðerlendirileceði, hedeflenen projelerin ve iki toplumlu çalýþ-
malarýn ele alýnacaðý kitle toplantýsý 29 Mayýs 2003 Perþembe günü saat 19:00'da KTMMOB Lokali üst
salonda yapýlmýþtýr. Üyelerimizin büyük bir kýsmý bu toplantýya katýlmýþtýr.

11 Haziran 2003 Çarþamba günü saat 19:00'da Maðusa Kapýsýnda yapýlan, kitap tanýtýmýna katýldýk.

"1 Temmuz Dünya Mimarlar Günü" nedeniyle odamýz KTMMOB lokalinde kokteyl düzenledi. Gün dolayýsý
ile KTMMOB Alt salonunda Kýbrýslý fotoðraf ve karikatür sanatçýlarýnýn eserlerinden oluþan bir sergi açýldý.
Mimarlar Günü bu yýl, Kýbrýs konusundaki geliþmelerden oluþan yeni durum dolayýsýyla farklý anlamda
kutlandý. Ayrýca, odamýz kurulduðundan bu yana, yönetim kurullarýmýzda görev yapan üyelerimize onur
belgeleri verildi.

6 Temmuz 2003 Pazar günü, Rum meslektaþlarýmýzla beraber Kýrný'da piknik yapýldý.

11- 12 Aðustos 2003 tarihleri arasýnda “Depreme Dayanýklý Yapý Tasarýmý” semineri yapýldý.

20 Aralýk 2003 Cumartesi günü, Rum meslektaþlarýmýzýn daveti üzerine güneydeki Yýlbaþý Balosuna
katýldýk.

Odamýzýn geleneksel "Yeni Yýl Partisi" 29 Aralýk 2003 tarihinde KTMMOB Lokalinde düzenlenen resep-
siyonla gerçekleþtirildi. Buluþmada odamýzýn yeni yýl promosyonu da üyelerimize takdim edilmiþtir.

12 Nisan 2003'den bu yana 56 tane yeni üye kaydý yapýlmýþtýr.

KT Mimarlýðýný Koruma Vakfý Binasý ile ilgili olarak bina için bir kampanya açýlmasýna karar verildi. Bina
sorumlusu olarak Hasan Erhan, Emine Pilli, Hidayet Bey görevlendirildi ve bu bina ile ilgili bir rapor yazýl-
masýna karar verildi.

Gözde Berkman Kodan
Oda Faal Üyesi
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MMaallzzeemmee  TTaannýýttýýmmýý::  PPeecciimmoorr  22SS

Malzeme Yapýsý: 
Sývý Komponent:                     Polimer Bitüm dispersiyonu 
Toz komponent:               Özel çimentolar içeren kuru karýþým                                 
Bileþenleri:                    2 Komponent 
Yoðunluðu:                   1kg/ Lt 
Yapýsý:                          Macunsu 
Uygulama Bilgileri: 
( Yaþ Tabaka Kalýnlýðý) 
Taban nemine karþý:    Yaklaþýk   4mm 
Neme Karþý:            Yaklaþýk  5mm 
Taban Suyuna Karþý:   Yaklaþýk Yaþ Tabaka Kalýnlýðýnýn %71’i kadar. 
Çalýþma Sýcaklýðý:  +5°C ile +25°C (alt taban yüzey ýsýsý) 
Alt Yüzeyin Durumu: Kuru / Hafif Nemli 
Çatlak Kapama :    5mm’ye kadar 
Çatlak düzleme:     2mm’ye kadar 
Karýþým Oraný: Sývý Komponent + Toz Komponent 3:1 (aðýrlýkca) 
Kullaným Süresi: 1-2 saat 
Sertleþme süresi: Yaklaþýk 1 gün 
Su ile Temasý: Yaklaþýk 1 gün sonra 
Isýya Direnci:    20°C’den +80°C’ye kadar 
6mm yaþ tabaka kalýnlýðý ile 
20°C ve % 50 nispi nemde. Daha yüksek ýsý dereceleri bu süreyi kýsaltýr, daha 
düþük ýsý dereceleri ise süreyi uzatýr. Isý derecesi ile nispi nem deðerlere etki eder. 

Ülkemiz koþullarýnda izolasyon kavramýnýn çok fazla önem kazanmaya baþladýðý bugünlerde, Kuzey
Kýbrýs'ta daha önceleri gayet düþük çapta olan malzeme yelpazesi þimdi çok geniþ ve daha da geniþle-
meye devam edecek gibi görünüyor. Bu baðlamda izolasyon malzemeleri gibi çok zengin bir menüyü tek
tek incelemek , hatta bölüm bölüm genelleyip irdelemek imkansýz gibi. Biz mimar olduðumuz halde
ihtiyaç olarak hissettiðimiz zaman yani sorunla karþýlaþtýðýmýz zaman karýþtýrýp o çözüme göre fonksiy-
onel bir malzeme buluyoruz çoðuzaman. Bazen bu malzemeyi doðru seçip seçmediðimiz de
þüpheli.Kulaktan dolma veya üreticinin o malý satýp da para kazanmasý gayretleriyle bilinçsiz bir þekilde
yanlýþ malzeme seçimi yapabiliyoruz ve bu yapýmýzda daha da büyük hasarlara yol açabiliyor. O zaman
mimarlýðýn temel kavramlarý olan araþtýrma-görme-ve tanýma silahlarýný devreye sokmamýz ve bu
silahlarý gerektiðinde deðil o bizi bulmadan, elimizden geldiði þekilde ve yeteri kadar bizim onlarý kullan-
mamýz gerekir.

Bu yazýmda uygulamasý gayet pratik olduðuna inandýðým ve ülkemiz iklim þartlarýnda gayet kullanýþlý
olabilecek bir malzeme seçmek istedim. Bu bir reklam deðildir elbette ki daha önce belirttiðim gibi
yüzlerce alternatif ve marka içerisinden seçilmiþ bir malzemedir.

Ürün  Adý: PECIMOR 2S
Üretici Firma:  YKS
Tanýmý: Kalýn bitüm kaplama malzemesi. Pecimor 2S, iki komponentli, çimento ve polimer bitüm dis-

persiyon esaslý, solventsiz, durabiliyeti yüksek su yalýtým malzemesidir.
Kullaným Yerleri: Temeller, balkonlar ve teraslarýn su izolasyonu için kullanýlmakta. Sýzýntý sularý ve

yeraltý sularý ile temasý olan yapý ve yapý elemanlarýnýn, korunmasý ve izolasyonunda kullanýlýr. Beton
yüzeylere sürekli temas eden sulara karþý, zemin katlarýn altýndaki koruyucu katmanlara, yükselen nemin
önlenmesi istenen durumlarda ve temelsiz yapýlarda kullanýlabilinir. Balkon ve teraslarýn yüzey sularýna
karþý izolasyonunda ve Katý köpük izolasyon levhalarýnýn, iki taraflý izolasyonunda kullanýlmaya müsait bir
malzemedir.

Özellikleri: 5mm geniþliðe kadar köprü çatlaklarý için, elastikiyet tam sertleþmeden sonra -20°C'den
+80°C'ye kadar direnç gösterir. Hýzlý kürlenme nedeniyle kýsa sürede sugeçirmezlik özelliðine kavuþur.
Kuru ve az nemli yüzeylere iyi adezyon olur. Solvent içermediði için, çevreye zarar vermez ve çalýþanlarý
solvent buharýnýn zararýndan korur. 6mm kalýnlýða kadar bir tabaka, tek bir operasyonla elde edilebilir. Ýki
komponentdir.

Teknik özellikleri:

DDeerrlleeyyeenn::  AAllii  KKooddaann
YYüükk..  MMiimmaarr  
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Kullaným Yeri                 Kullanýlan Miktar                         32 kg ambalaj ile 
Taban Nemi Yaklaþýk 4kg /m² Yaklaþýk 8 m² 
Nemli Yüzeyler Yaklaþýk 5kg /m² Yaklaþýk 6.4 m² 
Uzun süreli duvarla 
temastaki su ve 
taban suyu 

Yaklaþýk 6kg /m² Yaklaþýk 5.3 m² 

Çepeçevre yalýtým Yaklaþýk 2kg /m² Yaklaþýk 16 m² 

Uygulama:  

1- Yüzeyin Hazýrlanmasý: En azýndan BS16 standardýnda beton, 500 dz çimento harcýyla
yapýlmýþ sýva,tuðladuvar, gazbeton, deliki beton blok, hava sürüklenmiþ beton bu iþ için zemin
sayýlabilirler. Alt yüzey saðlam,geniþ,düz ve ince delikli bir yüzey olmalýdýr. Üzerinde çöküntüler, çat-
laklar, kalýp izleri, borular, çýkýntýlar ve bitüm bulunmamalý, baðlanmayý (yapýþmayý) önleyecek yað
lekeleri ve varsa baþka türlü kaplama malzemeleri temizlenmelidir. Alt yüzey kuru olmalýdýr çok az
nemli de olabilir. Keskin kenarlar kýrýlmalý, izolasyon iþine baþlamadan önce bodrum duvarlarýnda
su sýzdýrmasýna karþý önlem alýnmalýdýr. Bu iþlem, tuðla duvarlarýn üst kýsmýna gelen aðýzlarýn
çimento harcý ile kapatýlmasýndan sonra Pecimor 2S  ile sývanmasý yoluyla yapýlabilir. Pecimor 2S
kaba, düzgün olmayan alt yüzey ve beton borulara iki seferde uygulanýr. Birinci uygulamada tesviye
macunu gibi sürülür. Bu yapýlýp sertleþtikten sonra, kalan malzeme istenilen kalýnlýkta çekilir.

2- Uygulama Yöntemi: Kaplama herzaman yapý veya yapý elemanýnýn suya maruz kalan
tarafýna yapýlýr. Bu malzemeye uygun Pecimor yalýtým bandý , taze kaplama yerlerinde, geçiþ nok-
talarýnda ve yüksek kýrýlma riski olan yerlerde kullanýlýr. Ýki komponenti karýþtýrma matkapla yapýla-
bilir. Toz komponent sývý komponentin içine serpilir, içinde topak bulunmayan, homojen macunum-
su bir duruma gelene kadar karýþtýrýlmalýdýr. Karýþým oraný, Aðýrlýkca 3 bölüm sývý komponent +
Aðýrlýkca 1 bölüm toz komponent. 1 ila 2 saat içerisinde tüm malzeme uygulanmalýdýr. Kuru ve az
nemli alt yüzeylere önceden bir alt yüzey kaplama yapýlýr. Bu Pecimor 2S 'in  su ile karýþtýrýlýp fýrça
ile sürülmesinden elde edilir.

3- Kaplamanýn Uygulanmasý: Pecimor 2S mala ile, mastar ile veya püskürtülerek kullanýlabilir.
Ýstenilen kalýnlýk tam olarak kaplanana kadar yapýlmalýdýr. Zemin ýslaklýðýna karþý duvarlara ve zem-
ine yaþ kalýnlýk olarak 4 mm olan bir kaplama uygulanmalýdýr. Bu miktar yaklaþýk 4kg /m²'dir. Neme
karþý ise 5mm uygulanmalýdýr, bu da yaklaþýk 5kg/ m²'dir. Uzun süreli duvarla temastaki suya ve
taban suyuna karþý 6mm yani yaklaþýk 6kg/m² olarak uygulanmalýdýr. Pecimor 2S'in daha önce
belirtildiði gibi ýsý ve nem koþullarýna göre sertleþme süreleri deðiþebilir. Uygun ýsý ve nem
koþullarýnda yaklaþýk 1 gün içerisinde üzerleri doldurulabilinir. Pecimor 2S Isý yalýtým levhalarý üzer-
ine de uygulanabilinir, bu uygulama için ortalama 2mm yani  2kg / m² yeterlidir. 

Referans: Yapý Kimya Sanayi malzeme kataloðu, 2003
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Uluslararasý Mimarlar Birliði (UIA) milliyet, ýrk, din veya mimari doktrinlerin farklarýný dikkate
almadan dünyanýn her yanýndan mimarlarý birleþtirmek ve ulusal meslek örgütlerinin federasyonunu
oluþturmak amacý ile 28 Haziran 1948 tarihinde Lozan’da (Ýsviçre) kurulmuþtur.

Ýlk baþta UIA 27 ülkenin delegelerinden oluþmaktaydý. Bugün yaklaþýk 100 ülkede bir milyondan
fazla dünya mimarlarýný temsil eden ve önde gelen profesyonel meslek örgütlerini içermektedir.

UIA böylece baþarýlý bir sivil toplum örgütü ve mimarlarýn rakipsiz bir profesyonel aðý haline gelerek
belli baþlý hükümetler-arasý kurumlar ile bunlarýn geliþmelerine paralel bir þekilde iliþkilerini devam
ettirmektedir.

MÝsyon ve Amaçlarý
Uluslararasý Mimarlar Birliði’nin misyonu mimarlar arasýnda dostluk üzerine kurulmuþ baðlar ile

anlayýþ ve karþýlýklý saygýyý yaratmak, fikirleri ve tasarýmlarý ile yüzleþmelerini saðlayarak tecrübeleri-
ni paylaþmak, bilgilerini geniþletmek ve farklýlýklarýndan dersler çýkararak insanoðlunun yaþam þart-
larýný ve çevresini iyileþtirmek yolunda üstlendikleri rolü daha iyi gerçekleþtirmelerine olanak vermek-
tir. 

Uluslararasý MÝmarlar BÝrlÝðÝ’nÝn ana amaçlarý: 
Dünya mimarlarýný demokratik bir platformda birleþtirmek; 
Mimarlar arasýnda serbest iletiþimi sürdürmek; 
Mimarlarý uluslararasý ve hükümetler düzeyinde temsil etmek; 
Mimarlarýn yaratýcý, teknik ve kültürel becerileri ile topluma verdikleri hizmetlerin tanýtýmýna katký-

da bulunmak; 
Mimarlarýn haklarýný ve konumunu her ülkede savunmak, 
Mesleki yöntemlerin sürekli geliþmesini, deðiþik toplumlarýn özelliklerine saygýlý davranýlmasýný

saðlamak; 
Mimari tasarýmda yeni teknolojileri desteklemek ve yeni fikirler ile kavramlarý cesaretlendirmek; 
Çok disiplinli iletiþime katkýda bulunmak; 
Yapýlý çevrenin sürdürülebilir geliþmesine katkýda bulunmak; 
Geliþmekte olan ülkelerin mimarlýk meslek örgütlerine gerekli desteði vermek; 
Mimarlýk eðitiminin geliþmesine katkýda bulunmak ve dünya mimarlarý, mimarlýk öðrencileri ve

mimarlýk eðitmenlerinin arasýndaki iletiþimi kolaylaþtýrmak. 

Örgüt Yapýsý
Kendisi için belirlediði misyonu gerçekleþtirmek amacýyla UIA hiyerarþik bir örgüt yapýsý kurmuþtur.

Bu yapý bir yandan mesleki örgütler ve temsilcilikleri ile sürekli iliþkiler tesis ederken, diðer yandan
demokratik ve eþitlik ilkesi içinde birbirleri ile olan iliþkilerini saðlamaktadýr. Örgüt yapýsýnýn birimleri
þunlardýr: 

UIA’nin Üye Ülke Kesimleri; 
UIA’nin Genel Kurulu 
UIA’nin Yönetim Kurulu (Büro); 
UIA’nin Danýþma Kurulu (Konsül). 
Üye Ülke KesÝmleri:
UIA’nin Üye Ülke Kesimleri, o ülkedeki mimarlarý en geniþ þekilde temsil eden meslek örgütüdür.

Her Üye Ülke Kesimi ulusal düzeyde baðýmsýzdýr ve UIA’ye karþý sorumlu olan sekreteryasý vasýtasý
ile hükümetler, diðer Üye Ülke Kesimleri ve Birlik ile olan iliþkilerini yürütür. Ana mali kaynak olan üye-
lik aidatlarýnýn ödenmesi sonucu Üye Ülke Kesimleri, Birliðin gücüne ve mali varlýðýna katkýda bulun-
maktadýrlar.

UIA ÜyelerÝ Beþ KýtadakÝ Þu Ülkelerden Oluþmaktadýr: 
I. Bölge – Andorra, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Ýrlanda, Ýtalya, Lüksemburg, Malta,

UIA  Hakkýnda  Bunlarý  BÝlÝyor  musunuz?
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Hollanda, Ýskandinav Ülkeleri, Portekiz, Ýspanya, Ýsviçre, Birleþik Krallýk; 
II. Bölge – Azerbaycan, Ermenistan, Baltýk Ülkeleri, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hýrvatistan, Kýbrýs,

Çek Cum., Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, Ýsrail, Kazakistan, Lübnan, Makedonya, Filistin,
Polonya, Romanya, Rusya, Slovak Cum., Slovenya, Suriye, Türkiye, Özbekistan, Yugoslavya; 

III. Bölge - Bolivya, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cum., Ekvator, Jamaika,
Meksika, Hollanda Antilleri, Nikaragua, Panama, Porte Riko, Trinidad ve Tobago, ABD, Uruguay,
Venezuela; 

IV. Bölge – Avustralya, Bangladeþ, Çin Halk Cum., Kuzey Kore, Hong Kong, Hindistan, Japonya,
Makao, Malezya, Mogolistan, Yeni Zelanda, Filipinler, Güney Kore, Singapur, Sri Lanka, Tayland,
Vietnam; 

V. Bölge – Kamerun, Fildiþi Sahili, Mýsýr, Kenya, Mali, Moritanya, Fas, Namibya, Nijerya, Güney
Afrika, Tanzanya, Tunus, Uganda. 

(Not: Son üç yýllýk dönemde üye ülke aidatlarýný ödememiþ olan Cezayir, Küba, Endonezya,
Zambiya, Zimbabwe, Arjantin ve Libya’nýn üyelikleri askýya alýnmýþtýr).

UIA Genel Kurulu:
UIA Genel Kurulu Birliðin en üst düzey yasal organýdýr. UIA Konseyi ile Birlik Üye Ülkeleri’nden

gelen delegelerden oluþur. Üç yýlda bir toplanan UIA Genel Kurulu aþaðýda belirtilen konularda karar
yetkisine sahiptir: 

Ülke Kesimleri’nin üyeliðe ilk kabulünün, üyeliklerinin askýya alýnmasýnýn veya yeniden üyeliðe
kabulünün onaylanmasý; 

UIA Dünya Kongreleri’nin yapýlacaðý yerlere karar verilmesi; 
UIA’nin üçer yýllýk çalýþma programlarýnýn tarif edilmesi; 
UIA’nin genel bütçesinin oylanmasý; 
UIA Yönetim Kurulu (Büro)nun ve Danýþma Kurulu (Konsey)in üyelerinin seçilmesi. 

UIA YönetÝm Kurulu (Büro):
UIA Yönetim Kurulu (Büro); Baþkan, bir dönem önceki Baþkan, Genel Sekreter ile Bölgeler dahilin-

deki mesleki faaliyetlerden sorumlu beþ Baþkan Yardýmcýsý’ndan oluþur.

UIA Danýþma Kurulu (Konsey):
UIA Danýþma Kurulu (Konsey), Yönetim Kurulu (Büro) üyeleri ile beþ UIA bölgesinden seçilen

dörder temsilciden oluþur.

UIA Eþ-ÖrgütlerÝ, BÝr Dünya Aðý
UIA Dünya mimarlarý topluluðunu temsil etmekte ve onlarýn faaliyetlerini aþaðýda belirtilen kuru-

luþlar vasýtasý ile desteklemektedir: 

 Mimarlarýn Yöresel örgütleri: 
ACE – Avrupa Mimarlar Konseyi
ACCEE – Merkezi ve Doðu Avrupa Mimarlar Konseyi
FPAA – Pan Amerikan Mimar Odalarý Federasyonu
ARCASIA – Asya Mimarlarý Bölgesel Konseyi
AUA – Afrika Mimarlar Birliði
 UIA’nin disiplinler arasý iliþkiler geliþtirdiði sivil toplum örgütleri 
 UIA’nin alanýndaki tek kuruluþ olduðunu resmen tanýyarak karþýlýklý iliþkiler kuran hükümetler-

arasý örgütler: 
 UNESCO – Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Örgütü 

Dünya mimarlarýný temsil eden tek kuruluþ olarak UIA’nin UNESCO ile resmi 
iliþki kurma yetkisi vardýr.
UIA’ya UNESCO tarafýndan uluslararasý mimarlýk ve kent-planlamasý konkur 
veya yarýþmalarýný düzenleme yükümlülüðü verilmiþtir.
UIA Dünya Kongreleri sýrasýnda UNESCO’nun tek mimarlýk ödülü en iyi 
öðrenci projesine verilmektedir.
UNESCO ile birlikte UIA mimarlýk alanýnda özel programlar geliþtirmekte, 
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örneðin UNESCO-UIA mimarlýk eðitimi imtiyaz beratý ve mimarlýk eðitiminde kalite ve uygunluðun
geçerli kýlýnmasý için komite kurulmasý gibi.

 UNIDO – Birleþmiþ Milletler Sanayi Kalkýnma Örgütü 
 WHO – Dünya Saðlýk Örgütü 
 WTO – Dünya Ticaret Örgütü 
 IOC – Uluslararasý Olimpiyat Komitesi 
 UNCHS – Birleþmiþ Milletler Ýnsan Yerleþimleri Merkezi, ki bu örgüt insan yerleþimi ve toplu konut

alanýndaki tüm mesleki kuruluþlar ile hükümetler arasý koordinasyonun sorumluluðunu yüklenmiþtir.
UNCHS bu amaçlar doðrultusunda UIA’yi yakýndan ilgilendiren önemli uluslararasý konferanslar tertip
etmiþtir, bunlar özetle þunlardýr: Habitat I – Vancouver (Kanada) 1978; Rio (Brezilya), 1992;
Kopenhag (Danimarka) 1995; ve Habitat II – Ýstanbul (Türkiye) 1996. 

UIA Çalýþma BÝrÝmlerÝ, Profesyonel BÝr Að
UIA Çalýþma Programlarý’ný, Komisyonlarý’ný ve Komiteleri’ni oluþturan uzmanlar ya UIA Üye Ülke

Kesimleri tarafýndan, ya da UIA Danýþma Kurulu (Konsey)ince yeteneklerine göre atanýrlar. Çalýþma
Birimleri, Genel Kurul’a sunulmuþ olan üçer yýllýk programlar çerçevesinde mesleðin özel ilgi alanlarýn-
daki geliþmeleri gerçekleþtirirler.

Yaptýklarý çalýþmalar mimarýn fonksiyonlarý ve bunlarýn evrimi üzerinde yoðunlaþýr (sosyal rol, pro-
fesyonel metotlar, eðitim gibi) veya mimarlarýn müdahale ettikleri çeþitli alanlarla iliþkili özel temalarla
ilgilidirler (örneðin, sürdürülebilir geliþme, kent planlamasý, insan yerleþimleri, mimari miras, fýrsatlar
yaratma ve program geliþtirme).

UIA Çalýþma Birimleri üç yýlda bir seçilen Direktörler tarafýndan yönetilir. UIA Genel Sekreteri,
Birimlerin faaliyetlerini koordine etmekle sorumludur.

UIA KongrelerÝ, Üç Yýlda BÝr Dünya Forumu 
Üç yýlda bir yapýlan UIA dünya kongreleri dünyanýn her yanýndan binlerce mimar ile mimarlýk

öðrencisini bir araya getirir.
UIA Kongreleri mesleði ilgilendiren güncel bir konuya odaklanýr, muayyen bir zaman kesimi

içersinde dünya mimarlarýnýn karþý karþýya kaldýklarý sorunlara dikkat çeker ve bir yandan ortaya
konan çözümlerin yaygýnlaþtýrýlmasýný, diðer yandan dünyanýn çeþitli bölgelerinden ve deðiþik kültürel
zeminlerinden gelen profesyonellerin birbirleri ile iliþki kurmalarýný ve fikir alýþ veriþinde bulunmalarýný
kolaylaþtýrýr.

UIA Genel Kurulu, Birlik kongrelerinin yapýlacaðý ülke ve kentlere, bunlara aday Üye Kesimlerin
sunuþlarýný deðerlendirerek karar verir. Aday ülke ve kent altý yýl öncesinden seçilirler.

1948-2005: UIA Kongreleri ve Temalarý:
1948 LOZAN (Ýsviçre) – Yeni Görevlerine Hazýrlanan Mimar
1951 RABAT (Fas) – Mimar Yeni Görevlerini Nasýl Baþarýyor?
1953 LÝZBON (Portekiz) – Mimar Yol Ayrýmýnda
1955 LAHEY (Hollanda) – Mimarlýk ve Yapýnýn Evrimi
1958 MOSKAVA (Rusya) – Kentlerin Yeniden Yapýlanmasý
1961 LONDRA (Ýngiltere) – Yeni Teknikler, Yeni Malzemeler
1963 HAVANA (Küba) – Geliþmekte Olan Ülkelerde Mimarlýk
1965 PARÝS (Fransa) – Mimarýn Eðitimi
1967 PRAG (Çek Cumhuriyeti) – Mimar ve Ýnsanýn Ortamý
1969 BUENOS AIRES (Arjantin) – Sosyal bir Faktör olarak Mimar
1972 VARNA (Bulgaristan) – Mimarlýk ve Serbest Vakit
1975 MADRÝT (Ýspanya) – Yaratýcýlýk: Tasarým ve Teknoloji
1978 MEKSÝKO CITY (Meksika) – Mimarlýk ve Ulusal Geliþme
1981 VARÞOVA (Polonya) – Mimarlýk, Ýnsan, Çevre
1985 KAHÝRE (Mýsýr) - Mimarýn Bugünkü ve Yarýnki Misyonu
1987 BRIGHTON (Ýngiltere) – Barýnak ve Kentler: Yarýnýn Dünyasýný Ýnþa Etmek
1990 MONTREAL (Kanada) – Kültürler ve Teknolojiler
1993 ÞÝKAGO (ABD) – Yol Ayrýmýndaki Mimari: Sürdürülebilir bir Gelecek
1996 BARCELONA (Ýspanya) – Güncel ve Gelecekler: Kentlerin Mimarisi
1999 BEIJING (Çin Halk Cum.) – 21. Yüzyýlýn Mimarisi
2002 BERLIN (Almanya) – Kaynak Olarak Mimarlýk
2005 ÝSTANBUL (Türkiye) – Yaþam, Kültür ve Kalite: 21. Yüzyýlda Geçmiþimizle 
Yaþamak (veya Grand Bazaar of ArchitectureS)
2008 Kongresi TORINO (Ýtalya)’da olacak.

Ýletiþim: WWW.uia-architectes.org
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Ýnsan yaþamýnýn üç temel  gereksinimi vardýr. Yiyecek,
giyecek ve barýnma. Ýnsanýn yaþayabilmesi için üçünün de
olmasý gerekir. Mimarlýk bu üç temel ihtiyaçtan barýnmayý
karþýlayan çalýþma alanýdýr. Bu alaný belirlerken mimarýn,
mimarlýkla dolaylý ilgili diðer konularý da yakýndan veya
uzaktan bilmek zorunda olduðunu göz önüne almalýyýz.
Yiyecek ve giyecek, zamanýn gerisinde veya geçici
koþullarda  bireysel olarak karþýlanabilir. Fakat barýnma ne
tekil bir yapýlaþma ile ne doðal yollarla ne de zamanýn
gerisindeki metodlarla karþýlanabilir. Hormonsuz bostan-
dan veya yabani bitkilerden yiyecek, el dokumasý
kumaþlardan giyecek bulabilirsiniz fakat maðaralardan
oluþmuþ bir kent göremezsiniz. Çünkü insan varlýðýnýn
temeli çoðulculuk ve geliþimdir.

Mimarlýðýn çalýþma alanýnýn üç temel elemaný; mimar,
barýnaðýn (konutun veya inþaatýn) sahibi ve uygulayýcý
kiþi(müteahhit)dir. Mimar kendi alanýnda verimli olabilme-
si için kendisinin ve diðer iki elemanýn hedeflerine varmasý
ile olasýdýr. Diðer bir deyiþle; mimarýn, mal sahibinin ve
müteahhidin sonuçtan memnun olmasý gerekir. 

Mimarlýk; insan yaþamýnýn vazgeçilmez gereksinim-
lerinden biridir diyebiliyorsak, bu çalýþma alanýnýn insanýn
var olduðu andan itibaren baþladýðýný da söyleyebiliriz.
Barýnak temini(doðal veya yapay) insanýn var oluþundan
bugüne vardý. Ýnsan yaþamýnýn ilk zamanlarýnda mimarlýk
mesleði ve bu mesleði uygulayan kiþiler olmasa bile
mimarlýðýn konusu olan barýnak temini her zaman olmuþ-
tur. Bu nedenle mimar sözcüðünden önce mimarlýk
tanýmýný yapýp konuya bu açýdan bakmalýyýz.

Ýnsanlýk tarihinin geliþimi içinde barýnak iþlevini bu açý-
dan inceleyip örneklerle açýklamaya çalýþalým. Vereceðim
örneklerde mimarlarýn isimlerini deðil, yapýtlarýný ve
mimarlýðý dolaylý ilgilendiren yanlarýný vermeye çalýþa-
caðým.

- Amerika'daki Guggenheim müzesini yapan
mimarýn müzecilik bilgisi en önemli konu idi. Mimar, bu
projede baþarýlýdýr. Mimar bu projede sadece müzeciliði
uygulamakla kalmamýþ, geleceðin müzeciliðine de katkýda
bulunacak bir tasarým yapmýþtýr.

- Vatikan'ýn merkezi olan Sen Pier meydanýný ve
kilisesini düzenleyen kiþilerin, yapý, þehircilik ve sosyoloji
bilgisi bu kompleksin en belirleyici yanýdýr. Meydan
tasarýmý, kilise binasý, meydan silüeti ve meydanýn sos-
yolojik açýdan niteliðinin açýða çýkmasý bakýmýndan
baþarýlý olmuþtur.

- Roma'daki Pantheon'un tasarýmcýsý inþaat
mühendisliði ve malzeme bilgisi bakýmýndan yeterli bir

sýnav vermiþtir. Tasarýmcýsý belli olmayan bu yapý inþaat
mühendisliði ve malzeme bilgisi bakýmýndan baþarýlýdýr.
Yapýnýn dikkat çekici yaný; 46,5 m çapýnda bir kubbenin
örttüðü bir hacimden oluþan kütlenin tepe noktasýnda kilit
taþýnýn olmamasýdýr. Kubbenin tepe noktasýnda 9 m çapýn-
da bir boþluk bulunmaktadýr. Bu boþluk olduðu halde
kubbe hiçbir desteðe ihtiyaç duymadan nasýl oluyor da
1800 yýla yakýn bir zamandýr ayakta durmakta?

- Roma'daki Colosseum anfisini tasarlayan kiþi
veya kiþilerin ülkenin ekonomik gücünü ve kompleks nite-
lik taþýyan bu yapýnýn þantiye düzenini kurmada yeterli bil-
giye sahip olmasý yapýnýn baþarýsýndaki ilk nedenlerdir. Bu
yapý hiç þüphe yok ki baþka bir zamanda veya baþka bir
ülkede yapýlmýþ olsaydý belki de sonuçlanmayacaktý.
Ýmparatorluðun ekonomisi, iþgücü, tasarým gücü ve
teknolojisi bu olanaðý veriyordu. Ýþte tüm bu olanaklar
biraraya geldiði için yapý büyüklüðü bile söz konusu
olmadan kýsa zamanda tamamlandý. Yapýlarýn uzun bir
süreye yayýlmasý projenin güncel koþullarda tadilini gerek-
tiren bir etkendir. Uzun sürede biten yakýndan tanýdýðýmýz
Lefkoþa'daki St. Sofia'ya bir bakalým. Oldukça iddialý ve
Avrupa'daki benzerlerinden üstün bazý niteliklerle baþlayan
bu proje zamanýn uzamasý sonucu sürekli proje tadilatý ile
karþýlaþmýþtýr. St. Sofia projesinde ülkenin ekonomisini
tanýmamak gerçeði vardý.

- Edirne'deki Selimiye Camii'ni yapan mimarýn
inþaat mühendisliði konusunda yeterli olmasý yapýnýn
baþarýsýndaki ilk adýmdýr.Mimar bu inþaatta baþarýlý olmuþ-
tur. Ayný çaptaki kubbeye sahip Ýstanbul'daki St. Sofia'da
ve daha küçük çapta kubbeye sahip birçok binada ayni
baþarý görülmemiþtir. Ýstanbul'daki St. Sofia günümüze
gelene kadar birçok tamirattan geçmiþtir.

- Sidney'deki opera binasýnda mimarýn akustik,
estetik ve çevre bilgisi konularýnda oldukça emek verdiði
ortada. Mimar bu konuda baþarýlý olmuþtur.

Günümüzdeki tüm çalýþma alanlarý kendi bünyesi
içinde organize olarak ilgili taraflarý dengelemeye çalýþ-
maktadýr. Toplumlarýn koþullarýna göre bu organize
gerçekleþir veya gerçekleþmez. Mimarlýk mesleði içindeki
ilgili taraflar giriþte de belirtmiþtim; mimar, mal sahibi ve
müteahhittir. Çalýþma alanlarýndaki dengenin önemi bura-
da kendini gösterir. Dengenin olmamasý, ilgili taraflarýn tat-
min olmamasýný da getirir. Ülkemizin koþullarýnda mimar-
lýk mesleðinin gerektirdiði organize henüz kurulmamýþtýr.
Çünkü mimarýn hak, yetki ve sorumluluklarý toplumumuz-
da halen bilinmemektedir.

Hasan Erhan 
Mimar

Mimarlik  Nedir?
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Ýki Toplumla Kalkýnma Programý kendisini,
Kýbrýslý Türkler ile Kýbrýslý Rumlarýn ortak
çýkarlarýna olan projelerin yürütülmesini
saðlayarak, Kýbrýs'ta barýþý ve iþbirliðini teþvik
etmeye adamýþtýr. Program, 1998 yýlýnda
çoðunluðunu Birleþik Devletler Uluslararasý
Kalkýnma Ajansý'nýn (USAID) ve geri kalanýn da
Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý'nýn
(UNDP) saðladýðý kaynaklarla kurulmuþtur ve
Kýbrýs'ta Birleþmiþ Milletler Proje Hizmetleri
Ofisi (UNOPS) tarafýndan yürütülmektedir.

Programýn Yönetimi
Ýki Toplumlu Kalkýnma Programý'nýn rolü,

Kýbrýslý Türkler ve Kýbrýslý Rumlar'ýn ortak
çýkarlarýna yönelik projelerin üretilip
yürütülmesinde ve aralarýndaki iliþkilerin
geliþmesine yardýmcý olmaktýr.

Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý  /
Birleþmiþ Milletler Proje Hizmetleri Ofisi bu
görevini aþaðýdaki gibi yerine getirir:

- Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rumlar'ýn çýkar
alanlarýný belirler.

- Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rumlar'ýn bu
alanlarýn geliþtirilmesi projelerinde birlikte
çalýþmalarýný özendirir.

- Ada çapýndaki profesyonel ve sivil
toplum kuruluþlarýnýn teknik ve finansal
kapasitelerini saðlamlaþtýrarak, programýn
yürütülmesi ve genelde sivil toplumun
güçlendirilmesi konularýnda yapýcý bir rol
üstlenmelerini saðlar.

- Ada çapýnda yürütülen proje ve
aktivitelere katkýlar sunar.

- Bir iþbirliði atmosferi yaratarak, ortak bir
anlayýþýn yerleþmesine katkýda bulunur ve
böylece barýþý teþvik eder ve çözüm sonrasý bir
oluþuma geçiþi kolaylaþtýrýr.

- Birleþmiþ Milletler Kýbrýs Barýþ
Gücü'nün (UNFICYP) aktivitelerine destek
bazýnda, ilaç ve sosyal yardým ile küçük
yerleþim bölgelerinde yaþayanlarla irtibat
kurmayý içeren insancýl yardým saðlar.

Çeþitli ajanslar ya da profesyonel ve sivil
toplum kuruluþlarý gibi baðýmsýz gruplar yýlda
dört kez proje kaynaðý için Program'a öneri
sunarlar. Program Yönetim Komitesi
baþvurularý dikkatlice gözden geçirir ve
deðerlendirir

Program ada çapýnda geniþ ve çeþitli
alanlarý kapsayan aktiviteleri içerir ve 2002
yýlýnda çoðunluðu Birleþik Devletler
Uluslararasý Kalkýnma Ajansý'ndan, geri kalaný
da Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý'ndan
gelen 60.5 Milyon Amerikan Dolarý baðýþ
almýþtýr.

Program, 1998 yýlýnda kurulduðunda ilk
olarak bu atýlýmýn kalbi olarak kabul edilen üç
projeyi ele almýþtýr. Bu projeler, Lefkoþa Master
Planý, Lefkoþa'yý çevreleyen Venedik
Surlarý'nýn Restorasyonu ve Lefkoþa
kanalizasyon sisteminin yenilenip
geniþletilmesini içermekteydi.

Program Alanlarý ve Baþarýlarý
Ýlk projelerin hayata geçirilmesinden sonra

Ýki Toplumlu Kalkýnma Programý, tamamen
güçlenmiþ ve 130'un üzerinde projeyi içine
alan, kapsamlý bir giriþime dönüþmüþtür.

Ýki  toplumlu  kalkýnma  programý
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Çevre 

Ýki Toplumlu Kalkýnma Programý, Kýbrýslý Rum
ve Kýbrýslý Türkleri ilgilendiren ortak çevre
sorunlarýný esas alýr ve bu sorunlarýn çözümü için
gerekli adýmlarýn atýlmasýna yardýmcý olur.

Ýki Toplumlu Kalkýnma Programý'nýn
yönlendirdiði çeþitli çevre aktiviteler ve
kampanyalar ile çeþitli yeniden dönüþtürme ve
atýk yönetimi projeleri sayesinde, adanýn çevre
zenginliði korunup geliþtirilmektedir.

Þehir sakinlerinin saðlýðý ve þehrin bir bütün
olarak geleceði için gereken belediyesel bir bað
olan Lefkoþa kanalizasyon arýtma tesisi
geliþtirilmiþ ve geniþletilmiþtir.

Hava kirliliði ile mücadele için izleme aðýnýn
güçlendirilmesi projesi ile adanýn hava kalitesi
izlenmektedir.

Diðer çevre projeleri arasýnda; su daðýtým
sistemindeki yoðun su kaybýnýn önlenmesi amacý
ile Lefkoþa çevresindeki su kaçaklarýnýn
belirlenmesi projesi, ve þehrin tek ana su yataðý
olan Kanlýdere'nin temizlenmesi ve çevresinin
park alaný olarak düzenlenmesi projesi vardýr.

Plajlar için çeþitli temizlik kampanyalarý
organize edilmiþ, ayrýca Kýbrýs'a has bir özelliði
olan ve tükenme tehlikesi bulunan zeytin
aðaçlarýnýn korunmasý için de bir envanter ve
nüfus tespit çalýþmasý yapýlmýþtýr.

Altyapý

Ýki Toplumlu Kalkýnma Programý Kýbrýslý Türk
ve Kýbrýslý Rumlar'ýn ortak mirasýnýn korunmasýna
yardýmcý olmak için altyapý geliþtirme konusunda
çeþitli projeleri desteklemektedir. Yeþit Hat'týn her
iki tarafýnda kültürel ve dini önemi çok yüksek
olan Hala Sultan Tekkesi ve Apostolos Andreas
Manastýrý'nýn restorasyon çalýþmalarý paralel
olarak yürütülmektedir.

Üzerinde önemle durulan bir diðer giriþim de

Lefkoþa'nýn her iki tarafýnda geleneksel mimarinin
en güzel örneklerini barýndýran Arap Ahmet ve
Chrysaliniotissa bölgelerinin restorasyonu ve
tekrardan canlandýrma çalýþmalarýdýr.

Ayrýca Lefkoþa'yý çevreleyen ve þehrin
dokunaklý tarihini yansýtan Venedik Surlarý'nýn

restorasyonu da yapýlmaktadýr.

Karma bir köy olan Pile'de, Kýbrýslý Rum ve
Kýbrýslý Türkler'in iþbirliði ile köy sakinlerinin yol
güvenliðini artýrýcý sürat tümsekleri, trafik ýþýklarý
ve uyarý levhalarý yerleþtirilmiþtir.

Bunlara ek olarak deprem ve risk belirleme
çalýþmalarý ile tüm adayý içeren sismik tehlike
konusunda eðitim ve araþtýrma hedeflenmiþtir.

Eðitim ve Kültür

Çevre eðitimi ihtiyacý, öðretmenlerin çevre
konusunda eðitimi ve bu konuda atölye
çalýþmalarýyla giderilmektedir. Bu çalýþmalar
içerisinde, okullara öðretmenlerin ada
genelindeki su sorunlarýný öðrencilerine daha iyi
anlatabilmeleri için kullandýklarý "su örnekleme
kitleri"nin daðýtýmý da vardýr.

Ýki Toplumlu Kalkýnma Programý çerçevesinde
yürütülen projelerin çoðunun amacý eðitim ve
kültür faaliyetleri aracýlýðý ile karþýlýklý tolerans ve
saygýnýn geliþtirilmesidir.

Kurulmuþ olan Kýbrýs Türk Kadýn Kütüphanesi
toplumsal cinsiyet konularýnda ve kadýn yazar,
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sanatçý ve köþe
yazarlarýnýn çalýþ-
malarýnýn sergilendiði
bir kaynak oluþtur-
maktadýr.

Günümüzün Kýbrýslý
Türk ve Kýbrýslý Rum
yazarlarýn þiir ve kýsa
hikayeleri, büyük
çoðunlukla internet
aracýlýðý ile toplanýp bir
kitap ile CD
oluþturulmuþ ve ada
çapýnda daðýtýlmýþtýr.

Önemli bir kültürel
giriþimi ile adada hýzla yok olmakta olan halk
sanatlarý ve el iþlerini korumak amacý ile Kýbrýs
Halk Sanatlarý Derneði desteklenmektedir.

Toplum ve Hayvan Saðlýðý  

Ýki Toplumlu Kalkýnma Programý ada
genelinde çeþitli saðlýk projelerine yardýmcý
olmakta, ayrýca hayvan hastalýklarýnýn uzun
dönemde ortadan kaldýrýlmasý projeleriyle de
ilgilenmektedir.

Ekinokok ve Brusela türü hayvan
hastalýklarýnýn belirlenip ortadan kaldýrýlmasý
amacý ile iki Toplumlu Kalkýnma Programý
uzmanlara ve toplumu bilinçlendirme
kampanyalarýna destek vererek, kýrsal
kesimlerde geniþ çaplý araþtýrmalar yönetmiþtir.

Program, kendini insan ve hayvan saðlýðýný
tehdit eden ve Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rumlar'ý
büyük ekonomik kayýplara uðratan çeþitli
hastalýklarýn ortadan kaldýrýlmasýna adamýþtýr.

Karpaz yarýmadasýndaki yaþlý Kýbrýslý Rumlar
ve Kýbrýslý Türkler için bir saðlýk sistemi
oluþturulmasý çalýþmalarý da yürütülmektedir.
Programýn amacý, bölgede yaþayan yaþlýlarýn
yaþam kalitesini ve ömürlerini artýrmak, yaþlýlarýn
bakýmý konusunda eðitim vermek ve bu konuda
eðitim görmüþ sosyal hizmet gruplarý
oluþturmaktýr.

Kýbrýs Kýz Ýzciler Derneði, HIV / AIDS
konusunda geniþ kitlelere ulaþmayý amaçlayan
bir proje yürütmektedir.

Diðer toplum saðlýðý giriþimleri arasýnda,
çocuklarda kurþun düzeyinin belirlenmesi,
ölümcül hastalara geçici bakým ünitelerinin
oluþturulmasý, ve Kýbrýs Türk ve Kýbrýs Rum
toplumlarýný etkileyen genetik bozukluklarýn
belirlenip ortadan kaldýrýlmasý vardýr.

Yönetim ve Sivil Toplum

Kadýn ve çocuklara profesyonel hizmetler ve
sosyal destek saðlayan Toplum Merkezlerinin
oluþturulmasýna katkýda bulunulmuþtur.  

Güçlü Sivil Toplum Örgütlerini içeren sorumlu
bir Sivil Toplumun oluþturulmasý Ýki Toplumlu
Kalkýnma Programý'nýn temel amaçlarýndan bir
diðeridir. Her iki toplumda da uzlaþmayý alternatif
bir sorun çözme metodu olarak teþvik eden

Uzlaþma Merkezleri de kurulmuþtur. Ayrýca, Sivil
Toplum Örgütlerinin etkin çalýþmasýný saðlamak
için eðitim ve araþtýrma kaynaklarý sunan
merkezler de oluþturulmuþtur.

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojisi

Ýki Toplumlu Kalkýnma Programý internete
baðlanabilme ve kullanýmý artýrma ile okullarda
bilgisayar eðitimi projelerinin de aralarýnda
olduðu bilgi ve iletiþim konularýndaki projeleri
desteklemektedir. Ayrýca Program, Birleþmiþ
Milletler kontrolü altýndaki ara bölgenin her iki
tarafýnda bulunan halkýn birbirleri ile telefonla
görüþebilmeleri için oluþturulmuþ telefon aðýna
da deðerli katkýlar saðlamaktadýr.

Program, Altyapý projeleri ile ilgili kýsa
belgesellerin üretim ve daðýtýmý, diðer projeleri
destekleyici web sitesi, broþür ve genel
literatürün oluþturulmasý gibi multi-medya
projelerini de desteklemektedir.

"Kýbrýs'taki iki Toplumlu Kalkýnma Programý
dayanýþmayý ve uyumu saðlamak için geleneksel
kalkýnma araçlarýnýn yenilikçi kullanýmýdýr."

Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri

Kofi Annan

Daha fazla bilgi için 

PROGRAMME MANAGEMENT UNIT

United Nations Protected Area,

P.O. Box 21642, 1590 Nicosia, Cyprus

Tel: + 357 22 874 777 Faks: + 357 22 359 066

E-mail: fo.cyp@undp.org

Ýnternet sitesi: www.unopspmu.org
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CCuullttuurree  sspprriinnggss  ffrroomm  tthhee  rroooottss  aanndd  
sseeeeppiinngg  tthhrroouugghh  ttoo  aallll  tthhee  sshhoooottss  

ttoo  lleeaaff  aanndd  fflloowweerr  aanndd  bbuudd
ffrroomm  cceellll  ttoo  cceellll,,  lliikkee  ggrreeeenn  bblloooodd

IIss  rreelleeaasseedd  bbyy  rraaiinn  sshhoowweerrss
aass  ffrraaggrraanncceess  ffrroomm  tthhee  wweett  fflloowweerrss

ttoo  ffiillll  tthhee  aaiirr

bbyy  HHaassssaann  FFaatthhyy  ((EEggyyppttiiaann  aarrcchhiitteecctt))

A..THE COUNTRY AND THE TOWN

Cyprus, republic, and third largest island in the
Mediterranean Sea, located west of Syria and south
of Turkey. Nicosia is the capital and largest city.

Throughout history Cyprus has been central to
conflict between East and West in the Eastern
Mediterranean. It is probably no surprise with a his-
tory so long, that Cyprus is remarkable rich in cul-
ture (Persians, Franks, Venetians, British,
Ottomans…). The towns of Cyprus present a mod-
ern cosmopolitan atmosphere blended with historic
building and ancient monuments. Phoenician cul-
ture, which spread from their trading colonies, was
also not unimportant.

The first medieval conquerors of Cyprus were
the English. English rule was short-lived, never the
less. After, the island passed to the care of French
Guy de Lusignan. Under the Lusignan family
Cyprus was to remain until 1489, when it passed
under Venetian control. When the West held Cyprus
it was strategically of importance to them whenever

the Anatolian and Eastern Mediterranean littorals
were in hostile hands.

In 1571, the West lost Cyprus, were it was cap-
tured by the Ottomans. In 1878, accordance with a
defense-alliance between Britain and the Ottoman
Empire and the administration of Cyprus passes to
Britain. Cyprus is annexed by Britain when Ottoman
Empire enters into the World War I on the side of
Germany; subsequently the island becomes a
British Crown colony and under the British rule from
1925 to 1960. Foundation of the Republic of Cyprus
is constructed in 1960. 

Cypriots are very proud of their cultural heritage,
which stretches back more than 9000 years.
However, you’ll probably find that Cyprus today is
more concerned with the events of the last 20 years
than those of a millennium ago. The north of the
island is busy re-creating itself in the image, chang-
ing names to Turkish and embracing the life and cul-
ture of its northern neighbors. The Republic is also
trying to create an independent identity, and many
places in the Republic have recently been renamed
as well.

Nicosia is the capital city of Cyprus. It had been
under control of many civilizations. Three hundred
years of Lusignan domination shaped Nicosia in
such a way that it became the administrative and
reprehensive center. In this period, the method of
cutting stone was used with frescoes for luxury
houses, and sand stone for simple single floored
houses. Nicosia got the big and spread city image in
Lusignan period.

The old walled city of Nicosia is unique and def-
initely the place to head for first. Encircled by strong
fortress walls built by the Venetians in the 16th cen-
tury, the enchanting old city is scattered with build-
ings and monuments of historical interest as well as
little shops, cafes, restaurants. To walk through the
old city is to step backwards in time. Narrow streets
and old houses with ornate balconies jut from
weather beaten sandstone walls. However, on the
island earthquakes seem to have occurred several
times, every few hundred years. So, many Lusignan
buildings were destroyed. In this way, settlements
order and housing architecture have changed in this

A  TRADITIONAL  TURKISH  HOUSE  IN  WALLED
CITY-NNICOSIA:  

DERVISH  PASHA  MANSION

Gözde Berkman Kodan
Mimar 
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period. 

When the Ottomans, the new Ottoman habits,
culture, conquered the city the new administration
and public structure system were brought to the
island. As parallel to these innovations, the pre-
existing buildings were so transformed to serve bet-
ter the requirements of the new society and life.
Settled Turks made many Lusignan and Venetian
buildings usable by restoration and adding new
floors because of firstly, creating calm and healthy
conditions for residents and secondly, providing the
unity in language, religion and beliefs in all parts of
the community.

Besides the social changes, structural character-
istics were also changed during Ottoman Period.
Large and long streets and big squares brought
from the Lusignan and Venetian Periods were start-
ed to get narrower and became bended, twisted as
time passed due to the demolition of some existing
buildings around them.

So, Cyprus is a kind of intersection point of west
and east. The Cypriot culture, art and crafts, life
style, customs and habits are affected from the west
and east. And today, the important thing is that the
Cypriot architecture reflects yesterday’s cultural
richness. 

The walled city Nicosia of which the traditional
house is analyzed briefly in this paper has remained
the walled city and has rich culture and architectur-
al background. Throughout the ages, the form of
houses was developed according to the impacts. 

B..TRADITIONAL TURKISH HOUSES

The Turkish House has some 500 years of his-
torical background. It is the outcome of a tradition,
developed during the reign of the Ottoman Empire
covering an area extending from Anatolia to South
Eastern Europe. Influence of tradition can also be
traced to Crimea, Rhodes, Cyprus, and Egypt.

Traditional Turkish house is the physical image
of the daily life of the Turkish people. The position of
Turkish man and woman in family and community
and the importance of privacy became a guide for
ordering the spaces, development of housing a
building and also development of the settlement tis-
sues.

The symbols of each culture group sharing the
same language, mythology, religion and art form will
have similar properties. The Ottoman had a reperto-
ry of symbols in Turkish, which showed important
differences from the culture of the Seljuk’s, where
Persian was utilized in poetry.

The traditional houses of Nicosia has spatial
components and they were designed and organized
according to certain living conditions, traditions and
ways of life of the Turkish inhabitants of the island
(Pulhan, April 2002, p.106).

A simple plan has dominated: a main hall or sofa
is the nucleus for the enclosed portion of a house. It
served as a major space as well as distribution hall
to other rooms. Houses were single or two-storey.
Sometimes, there will be upper levels of two-storey
houses, which contained a semi-open kiosk, were
used in spring and summer. 

Courtyards are indispensable portions of these
houses. They are the activity place of the unit,
screened from outside either by rooms or high
walls. Despite friendship with neighborhoods, main-
tenance of privacy within the house and courtyard
was important. Except on cold days in winter, many
of the family activities were carried out. Rooms were
oriented towards the courtyard. Service spaces
were at this level or sometimes, half a storey down.
These service spaces were entered through the
courtyard. 

Rooms are although different in sizes and char-
acter, rooms had some common characteristics,
which did not vary with the socio-economic-status
or the religion of the owner or time it was built. The
entry area of each room, for example, two or three
steps lower than the main floor area and called
“sekialtý”, meaning lower portion of the platform. The
main floor area was built of timber and covered with
carpet called “kilim”, rash matting or felt.
Balustrades and shallow cupboards separated
sekialti and the main floor. When entering, people
took off their shoes and left them in sekialtý before
going up to the main floor (called sekiüstü in
Turkish). 

Sekialtý and sekiüstü are visually separated by
using: level differences on the floor or ceilings, or
using geometrical divisions on the ceiling, or using
timer frames. A built-in wooden continuous sitting
platform called “sedir” ran around the periphery of
the room. 

Rooms were used for various purposes- sitting,
dining, sleeping…- objects or articles needed for a
particular activity were brought into the room and
removed when the activity was completed. Beds
were spread out on the sedirs or on the floor at
night, and rolled up in the morning and stored in the
cupboards. Use of portable interior elements, con-
vertible low tables and generous use of pillows and
mattresses helped to achieve an uncluttered, plain
floor surface and hence a spacious atmosphere. No
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furniture in the Western sense existed until the end
of the nineteenth century; sitting and kneeling on
sedirs or the floor was common.

In general, there was a contrast between the
simplicity of exteriors and the ornateness of interiors
in these houses. Delicate use of wood, paint and
fabric created a rich atmosphere within the rooms.

NEIGHBOURHOODS: Traditional neighbor-
hoods or mahalle’s in Nicosia had medieval charac-
ter, with well-scaled narrow streets, few public build-
ings and open spaces at the intersection of the
roads or in front of the religious buildings. Until the
decay of traditional life, the concept of neighbor-
hood was very important. It was not only the physi-
cal entity within the town but also a social unit,
sometimes providing social and economic coopera-
tion among neighborhoods. Neighborhoods cohe-
sion was strong and widespread. 

LIFE STYLE: Lifestyle has been affected from
physical environment. World is shaped by lifestyle,
housing styles and by applying rules. Cultural back-
ground, religion and the society of the people are
effected life style. These basis needs are the one of
the important thing to affect the form of the building,
also affect the organization of the Turkish House.
For example, the sofa (main living unit), has win-
dows with iron cages for privacy, is the most fre-
quently used part in the house and exactly follows
the custom concerning men and women being in
seperate groups in the same building. 

GENDER AND PRIVACY: According to tradi-
tion, men and woman are to be segregated for most
social and private events. Men earned the money or
secure the living and did shopping. 

They lived in an almost female-free world during
the day even on some nights when they came
together for `men-only` social gatherings and cele-
brations both in the town and summer resorts.
Women were engaged with housework. They
cooked, cleaned and maintain the house, looked
after children. 

In Cyprus, the Traditional Turkish Houses, which
constructed in the Ottoman period, reflect the Turk-
Muslim life style but they were affected from the
Lusignan and Venetian cultures.

B1..DIFFERENTIATION OF HOUSES WITH
RELIGION

Nicosia had a substantial Christian people. The
Turks, regardless of their religion, were of low and
middle-income type, living in modest houses, most

probably of similar character and layout, if not iden-
tical. However, it is possible to distinguish between
the houses of well-to-do people of different reli-
gions. Their houses were two or more storey, the
green areas in dwellings got smaller and instead of
using an introverted plan layout they employed self-
conscious, extroverted, and European-type plans.
Rooms were arranged around a rectangular court-
yard or an enclosed central hall. Instead rooms
were treated as equal in importance according to
Turkish houses.

Due to their extrovert character this houses had
more windows than Turkish ones. They also utilized
some foreign features like Ionic and Corinthian
columns outside and inside, sculptures on façades
and in main halls.

Living in friendly community and having very
close contacts with each other, people of two differ-
ent religions were affected by new architectural fea-
tures and welcomed the ones they thought appro-
priate for their life styles. 

B2..SERVICES

Heating: A widely used heating device was the
brazier, called “mangal” in Turkish, a portable char-
coal burner, which was the individual rather than the
room which was heated. By using a brazier as a
heat source under a table, an interesting setting
was formed: a large, heavy quilt covered the table
to keep the heat in; the table was set in a corner sur-
rounded by sedir; people sat around the warm table
and so warming their feet, legs and hands. At the
turn of the century, some large houses employed
fireplaces in rooms.  

Lighting: In general
people went to sleep
shortly after sunset,
mainly because of
inadequacy and diffi-
culties of lighting and
woke up with sunrise.
Simple devices with
rather low powers of
illumination, generally
burning organic mate-
rials provided artificial
lighting. 

Water supply and
sanitation: Public foun-
tains had water sup-
plied, as did the large
residences (called
konak). On the other
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hand, toilets were located on the periphery of the
building lot as far away from the wells as possible.
Since the amount of water used at home was limit-
ed, and bathing generally took place in public baths
(called hamam in Turkish).

Maintenance: House maintenance was a sub-
stantial job in traditional living, the most important.
Another major problem was the decay of timber in
unventilated, wet conditions. In such conditions,
fungi and slowly rotted, and so required replace-
ment from time to time affected parts of the roof and
floor beams or logs.  

C..A TRADITIONAL TURKISH HOUSE IN
WALLED CITY-NICOSIA: 

DERVISH PASHA MANSION

The walled city of Nicosia contains an important
number of buildings of special historical and archi-
tectural value. Housings in Nicosia are the most
important collection of Cypriot antiquities and treas-
ures from the Neolithic Age to Roman Period. The
building I selected is publicly known as the
“Dervish Pasha Mansion”. 

Dervish Pasha Mansion is situated within the
walls of Lefkosa in Belig Pasha Street, Arab Ahmet
Quarter which has well preserved its historical enti-
ty. It was built in early 19th century and has two
entrances one of which carries the inscription
“A.D.1807”. Dervish Pasha, an Ottoman nobleman,
was the name of its owner.                        

Dervish Pasha was the editor of Zaman, the first

Turkish newspaper in Cyprus. Zaman was first pub-
lished on 25 December 1891 and, as time passed,
it was widely read in mainland Turkey. Hence, Haci
Dervis Effendi was granted the title of Miv-i miran (a
Pasha who governs a province). 

The mansion consists of two floors. The first is
built of stone and the second of muddy bricks. The
main room (sofa) at second floor which extends
towards the street has a timber skeleton with stone
filling (called “cumba”). The sofa ending with a cor-
bel having many windows with iron cages, is the
most frequently used part in the house and exactly
follows the custom concerning men and women
being in seperate groups in the same building. On
its decorated ceiling the inscription “1869 A.D.” can
be seen. The L-shaped mansion has a spacious
inner yard. The doors of the ground floor rooms
open to galleries surrounding the inner garden.
Access to the first floor doors open to a closed sofa.
Also, the mansion has two entrances.

The inner decorations, the covers of the ceiling,
the eaves and the spaciousness of the room
extending into the street show a different character

from those of the other rooms. 

The first floor was the main residential part of the
mansion. The ground floor was used as a store. The
servants’ rooms and the service rooms were there.
The kitchen, bath-rooms and lavatories are located
in the northern section, away from the main build-
ing. Today only the walls of this part exist. It consid-
ered that the access from there to the main part of
the building was through an upper corridor. 
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For a long
time, the man-
sion was badly
used and never
repaired. In
1978 a part of it
was national-
i z e d .
Restoration by
the Department
of Antiquities
was completed
in 1988 with
financial help
from the

Republic of Turkey. Initial plans for using the man-
sion as a library or cultural centre or as the main
Antiquities Department building were later aban-
doned and it was turned into an Ethnographic
Museum. One part of the building has been
arranged as a bedroom, a dining room, a bride’s
room and a weaving-room. The other part depicts a
daily living room. 

The mansion has been arranged like a typical
“museum-house” and opened to visitors as an
Ethnographic Museum on 21 March 1988. 

***

In conclusion, there are historic and architectur-
al treasures in this old city. But Nicosia is changing
according to its users especially after 1980. Users
changed means that lifestyle, gender roles, privacy,
family structure, customs, sometimes religion ... so
culture change. Also, culture and life activities is the
most important for the organizing interiors.

In the traditional houses of Nicosia, spaces grew
and died, just like their owners, but the family lots
were continuously in use. Evolution or change with-
in continuity was the implicit principle.

One of the most drastic
changes, that took place in
one generation, is related to
the use of exterior space:
extensive use of courtyards
and open spaces in tradition-
al life has disappeared today.
In a relatively short period,
people gave up living in the
courtyards, gardens, veran-
das and became adapted to a
dense urban life, generally
squeezed into apartment
flats. 

A traditional life with a reli-

gious interpretation of the cosmos changes into
modern, time-conscious, materialistic one. With the
acceptance of religion has lost its power in everyday
life. Traditional visual privacy requirements and seg-
regation of sexes have lost their importance. 

The rapid changes in economic life and need for
higher standards of living, made many native fami-
lies move into modern flats. Consequently, a gloomy
final picture emerges, very few traditional houses
are in their original form and those are likely to dis-
appear soon if immediate action is not taken.
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1960 yýlý Kýbrýs'ýn tarihinde hiç yaþanmamýþ
bir dönemin baþlangýcýydý. Kendi kendini
yönettiði bu dönem 3 yýl sürdü. 1963-2003 yýl-
larý arasýndaki dönem de yine Kýbrýs'ýn tari-
hinde hiç yaþanmamýþ bir dönem oldu. Üç
yýlda iki toplum ne kadar yakýnsa, 40 yýlda o
kadar uzak oldu. Biz Kýbrýslý'lar iþte bu kýrk yýlý
tarihimizden çýkarabilir miyiz?

Yüksek eðitim seviyesi olan bir ülkenin
insanlarý olarak çýkarabiliriz. Bu amaç için
birçok yol denenebilir. Fakat en pratik olarak
þu eksiklilerimizi kapatarak baþlangýç yapabili-
riz.

1. Kültür iletiþimi kurulmalýdýr.
2. Bilgi iletiþimi olmalýdýr.
3. Mal alýþveriþi olmalýdýr.

Bu üç alýþveriþin baþlamasý toplumlararasý
güveni artýracak ve siyasi bir çözümü getire-
cektir. Kapýlarýn açýlmasý 3 alýþveriþe siyasi bir
çözüm olmadan da gidileceði, hatta baþlangýç
yapabildiði görülmüþtür.

Yukardaki tabloyu biraz geniþletelim.

1.Kültür iletiþimi kurulmalýdýr:
En genel bir hesaplama ile bu ülkede 400

yýllýk bir zamaný bölüþmüþüz, 400 yýl içinde
birçok ortak deðerlerimiz olmuþtu. Fakat 40 yýl
içinde 400 yýlýn birikimi üzerine bir örtü çekildi.
Ama, bunu söylerken unutmamamýz gerek bir
noktada þudur: Kýbrýslý olan bir kiþi hangi
toplumdan olursa olsun, öncelikle Akdeniz'in
sýcak kanlý bir üyesidir. Ýþte bu özellik, sadece
tavanda var olan örtüyü yeniden kaldýrabilir. Ýlk
adým olarak karþýlýklý dil alýþveriþi baþlamalýdýr.
Asýrlarýn yakýnlýðýný yeniden kurmanýn ilk
adýmý bu olmalýdýr. Ýki toplum içinde bu adýmý
atacak kültür dernekleri, sivil toplum örgütleri
ve basýn kuruluþlarý vardýr. Toplumumuzun
kalkýnmasý ülkemizin içindeki kaynaklardan
baþlamalýdýr. Bu kaynaklar, bir çizgi kalýnlýðý
kadar mesafededir, fakat bir tek ön koþulu
geçmek gerekir. Bu ön koþul karþýlýklý dillerim-
izi anlamakla olur. Toplumlararasý çatýþmalar
olmasa yaþý ellinin altýnda olan tüm Türk ve
Rumlar, birbirimizin dilini bilecek ve
düþüncelerimizi karþý tarafa aracýsýz aktara-

caktýr. 

2. Bilgi iletiþimi olmalýdýr:
Kýbrýs, yüksek kültür ve bilgi birikimi olan

insanlarýn yaþadýðý bir ülkedir. Kültür; insanýn
yaþamýný dengeleyen ilk eleman, bilgi ise üre-
timi yapmamýza yardýmcý olan verilerdir. Her iki
toplumunda üretim yapacak materyali mevcut-
tur. Üretimi, ülkemizde barýþý sürekli kýlacak
yapýya kavuþturabiliriz. Kýbrýs, dünyada hiçbir
ülkenin sahip olamayacaðý kadar bol eðitim
kurumuna sahiptir. Eðitim kurumlarý arasýnda
yapýlacak iþbirliði, iki toplum arasýnda bilgi
iþbirliðine gitmeye olanak verebilir. Kýbrýs'ta
yaþamý ülke genelinde ayný standarta ulaþtýra-
cak tek olanak, bilgi alýþveriþidir. Önceki para-
grafta verdiðim dillerimizi karþýlýklý tanýma
iþbirliði okullar içinde de olabilir. Fakat bu nok-
tada düþünülecek bir noktada þudur: Okullarda
verilecek dil dersleri, kiþiye eðitim süresinin
tamamlanmasý, tam verimle iletilmesi ve
eðitimden sonrada pratiðin yapýlmasýyla olur.
Bu nedenle bir önceki paragrafta verdiðim dil
öðreniminin biçimi bu paragrafta verdiðimle
karýþtýrýlmamalýdýr. 

Karma eðitimden sonra karma üretimde
gerçekleþtirilmelidir ayný okullardan mezun
olacak Kýbrýslý Rum ve Türkler ayný iþ kollarýn-
da birlikte çalýþmalýdýrlar. Veya; ihtiyaç olupta
bulunmayan elemanlarý toplumlar karþýlýklý
olarak birbirlerinden almalýdýr. Bir cümleyle
özetleyecek olursak; bilgi iletiþimi karþýlýklý
hizmet alarak gerçekleþtirelim. Belediyeler,
mühendislik ve mimarlý odalarý bu tür iletiþimi
organize edebilir.

3.Mal alýþveriþi olmalýdýr:
Ýki kesimde birbirine göre fiyatý yüksek mal

olabilir. Bu mallarý her iki tarafa kanalize
etmenin yollarý bulunmalýdýr Ticaret Odasý bu
konuyu iþleyebilir. Turizmde bir ekonomik
deðer olduðuna göre onu da mal alýþveriþi
olarak düþünebiliriz. Günümüzde sadece
Lefkoþa Surlariçi'nin % 90'ý Türk bölgesindedir
Kýbrýs genelinde de yarýdan fazlasý olabilir. Bu
veriler bile bir iþbirliði konusu olabilir. Turizm
þirketleri ve oteller karþýlýklý rezervasyonlar için
anlaþabilir. Kýbrýs madenleri ve bazý doðal kay-

SSoonn  kkýýrrkk  yyýýllýý  KKýýbbrrýýss''ýýnn  ttaarriihhiinnddeenn  ççýýkkaarraabbiilliirr  mmiiyyiizz??

Hasan Erhan 
Mimar 
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naklarý sýnýrda kalmýþ olmasý nedeniyle yarým
yüzyýla yakýn bir zamandýr atýl durmaktadýr. Bu
da ayrý bir iþbirliði konusudur. Kýbrýs’ýn kalkýn-
mýþlýðý sadece AB kredileri ile düþünülmesin.
Bu kredileri, Kýbrýs'ýn kendi kaynaklarýna
yardýmcý bir elaman olarak görmeliyiz. Önce
kendi kaynaklarýmýz
ondan sonra AB
kredileri. 

Y a p ý
m a l z e m e l e r i n i n
Türk bölgesindeki
1963-1967 yýllarý
arasýndaki eksik-
liðinin izlerini ve
onun getirdiði
a l ý þ k a n l ý k l a r ý
L e f k o þ a
S u r l a r i ç i ' n d e k i
binalarda görmek-
teyiz.

Siyasi olmayan
ve üç paragraf ile
özetlenebilecek bu
konularýn ülkem-
izde bu kadar
zaman iþlenmemiþ
olmasý, Kýbrýs'ta yaþayan kitleleri sadece
kendi düþüneleri doðrultusunda þekil-
lendirmiþtir. 1963
yýlýnda çizilen çizgi
iki toplum arasýnda
birbirine zýt
denebilecek kadar
farklýlýklar getir-
miþtir.  Çizginin
güneyinde yüksek
binalar ve Türk böl-
gesine daha yeþil
noktalar, Türk böl-
gesinde ise çizginin
çekildiði zamandan
bir kaplumbaða
süratiyle giden bir
yapýlaþma ve yok
denecek kadar
y e þ i l l e n m e .
Yeþillenmede de bir
farklýlýk göze çarp-
maktadýr. Rum böl-
gesindeki aðaçlan-
maya karþýn Türk bölgesindeki kaldýrýmlarda
mevsimlik çiçek yaþatýlmaktadýr

Geçen kýrk yýlý þu resimlere bakarak deðer-
lendirelim.

Resim 1, 2, 3: Türk bölgesinden.
Resim 4, 5, 6: Rum bölgesinden alýnmýþtýr.
Resim 1: Günümüde Lefkoþa Surlarý'nýn

Yiðitler Burcu'yla bilinen þehir duvarýndan

Kuzeye bir bakýþ.
Resim, 1959 yýlýnda Kemal Rüstem'in

Colors Of Cyprus adýyla çýkarmýþ olduðu kitap-
tan alýnmýþtýr. Sokak 40 yýldan fazla bir zaman

2

1
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hiç deðiþmemiþ.
Resim 2: Ayný

sokaðýn daha
Kuze-yinde yer
alan Muzaffer
Paþa Meyda-
nýdan bir ay kadar
önce benim almýþ
olduðum bir
resim. Rum böl-
gesine göre daha
alçak binalar.

Resim 3: Bir yýl
kadar önce
Samanbahçe'den
almýþ olduðum bir
resim. Ben Lefko-
þa ile, hergün

olmak koþulu ile ilgilenmeye baþladým 1967
yýlýndan itibaren deðiþmeyen bir görüntü.
Sadece deðiþen çeþmenin biraz daha yana
yatmýþ olmasý. Ayný yaþlý ve bakýmsýz konutlar
hala daha zamana karþý direnmektedir. 

Resim 4: Önceki ismiyle
Metaxas þimdiki ismiyle
Elefteria olan meydanýn yak-
laþýk 40 yýl (belki de daha eski)
önce alýnmýþ bir resmi.

Resim, Surlar dýþýndan ve
güneyden kuzeye bakarak çek-
ilmiþtir. Resim, Reno
Wideson'un Cyrus Images Of A
Life Time isimli kitabýndan alýn-
mýþtýr.

Kitap 1992 yýlýnda basýlmýþ
ama resim arþivlerinden alýn-
mýþtýr. Çünkü; baþka kitaplarla
karþýlaþtýrýldýðýnda resimlerdeki
yaþam objelerini (otobüs,
araba) dikkate alýrsak, resmin

kitabýn basýmýndan çok eski bir zamana ait
olduðu görülecektir.

Resim 5, 6: Meydanýn yaklaþýk ayný
pozisyonla bir hafta kadar önce çekmiþ
olduðum iki resim. Resim 5 meydanýn  sol
köþesi, resim 6 sað köþesi.    ,

Resim 5'te görülen bir ve iki katlý, balkonlu,
çatýlý binalar hala durmakta. Ama yanýna
gökdelenler dikilmiþ. Resim 6'da ön cephede
Tarihi Lefkoþa Surlarý'nýn bir köþesi arka
cephede ise yine bir gökdelen. Arka cephe,
ön cepheyi yüksekliði ile adeta silmiþ.

Resimlerde de görüldüðü gibi iki toplumm
arasýndaki fark oldukça fazla. Arada bir sýnýr
olsada sonuçta iki toplumda ayný kültür
mirasýný, ayný topraðý, ayný iklimi ve ayný
geleceði
paylaþmak-
tadýr. Arada
bu kadar
fark olma-
malý idi.

3

4

5

6



70 25

ECOLOGÝCAL  HOLÝDAY  VILLAGE  :
VILLA  ERQUES  ECO-RRESORT

" Tenerife is one of the seven large Canary Islands just off Africa's western coast.  It enjoys
a temperature year-round climate and breathtaking natural beauty, and has become a thriv-
ing tourist destination. Villa Erques, on the island of Tenerife, will be a prestigious, five-star
eco-resort village overlooking the Atlantic Ocean."

Abstract:
The Most of the energy sources on the world is limited and coming to on end after 50-100 years.
Alternative energy sources, started to being searched by industrialized countries. On the other
hand efficiently use of existing sources will slow down to coming to on end. Ecological buildings
and sustainable design are popular in recent years, for finding solutions to the energy problem of
the world. The Villa Erques Eco-Resort is chosen as a case study to see how sustainable design is
shaped according to site planning, landscaping, energy using, passive solar featuring, indoor air
quality and with material choosing. Villa Erques Eco-Resort is in Tenerife  which is Canary Islands
and that design strategy in the island can be an example for Cyprus a Mediterranean island.

Özet:
Dünyadaki enerji kaynaklarýnýn sýnýrlý olmasý ve birçok enerji kaynaðýnýn tükenmesi için son

50 veya 100 yýlýnýn kalmasý, geliþmiþ ülkeleri alternatif enerji kaynaklarý aramaya yöneltti. Bu arada
halen mevcut olan kaynaklarýn tasarruflu kullanýmýda kaynaklarýn tüketim hýzýný en azýndan
yavaþlatabilir.Dünyada yakýt için verilen mücadele ele alýndýðýnda, tasarrufun ne derece önemli
olduðu daha iyi anlaþýlabilir. Özellikle adalarda kullanýlabilecek kaynaklarýn daha da sýnýrlý oluþu,
mimari açýdan ele alýndýðýnda ekolojik binalarýn önemini arttýrmaktadýr. Genel olarak ekolojik binayý;
doðal çevreyle dost, yerel kaynaklarý tasarruflu kullanan, geri dönüþümlü malzemelerle yapýlmýþ
binalar olarak tanýmlayabiliriz. Kýbrýs’ýn  ada olmasý, tam anlamýyla sýnýrlý kaynaklar sorununun
yaþandýðý bir ülke olmasýný saðlýyor.
Adaya bir örnek teþkil etmesi açýsýndan Kanarya adalarýndan Tenerife’de tasarlanmýþ olan bir tatil
köyü incelenmiþtir.

Introduction

The aim  of an design team was to develop an environmentally responsible tourist destina-
tion in an authentic village setting that would  respond to Tenerife’s climate, culture, history, and nat-
ural landscape. Villa Erques Eco-Resort is modelled to be a sustainable design according to site
planning, landscaping, energy using, passive solar featuring, indoor air quality, and with material
choosing .

Villa Erques is an ecological hotel  on an island where tourism has surpassed agriculture as the
island’s most important industry. The Canary Islands have thrived economically from industries such
as shipbuilding and agriculture, which have destroyed the island’s natural resources with abusive
land, building, and civil practices. The current tourism strategy in the islands seeks to combine growth
and concern for the environment through the use of renewable energy sources, low impact develop-
ment, and improvement of public transportation.

Demet Kurra ÇEBÝ
Mimar

Tenerife, Canary Islands
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Design overview:

The Villa Erques site is located midway along the southwest coast of Tenefire, between the inland vil-
lages of Adeje and Guia de Isora.  Bounding the site are a banana plantation to the north, a deep
barranco to the south, steep cliffs facing the Atlantic to the west, and a coastal road with a mountain
backdrop to the east.

The spestecular setting includes a terraced landscape of bluffs and valleys, streams leading down to
pools and a cliff edge, and a small cove at the bottom of the barronco. The site hosts natural vege-
tation of cacti and local succulents. The resort  layout takes the shape of a hill village with tradition-
al housing following the natural contours as it radiates from a central plaza, with a chapel as the focal
point. 

Economics:

Finca Erques, the developer, understands the value of taking a long-term approach rather than seek-
ing short-term investment returns. Sustainable design strategies are to be comprehensively incorpo-
rated throughout the project to create an economically profitable and ecologically viable develop-
ment.

Design process:

The design team performed an in-depth review of eco-tourism labeling programs to determine which
one should be used to guide the design effort and ultimately to validate the environmental success
of the project.  BREEAM, Ecotel, and Green Global were identified as the three most appropriate
evaluation programs. 

-Eco-tourism labeling programs: the BREEAM system in an assessment and certification program
for new building developed by the Building Research Establishment in England, and is the earliest
and the best of the developed of the building assessment programs. But does not directly address
many of the hotel operations, community, and social issues. The Ecotel Certification systems evalu-
ates five categories of performance: solid waste management; energy efficiency; water conservation;
environmental legislation complience and native land preservation; and employee environmental
education and community involvement. Green Globe, is modified after the ISO 9000 and ISO 14000
systems, evaluates rating applicants in terms of relative improvement from their current state of per-
formance, as opposed to Ecotel and BREEAM, relating to the building site, the system evaluates
social and cultural development, involvement of staff, customers, and communities in environmental
issues, and environmentally sensitive purchasing.

Site:

The resort design is compact, pedestrian friendly development that was designed to fit with the nat-
ural contours of the site.  Valet parking at the perimeter of the site will mean that guests’ cars are
away from the village; narrow streets, open courtyards, gardens, and ocean vistas encourage guests
to travel by foot. The site’s natural resources were studied prior to development of the site plan. The
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design has been developed to minimize waste-cut and fill have been balanced, topsoil will be pre-
served, and rock material from site excavation will be reused on-site. 

-Landcaping: The landscaped areas have been zoned to reduce water requirements for irrigation.
Large areas will be landscaped with native plantings that do not require irrigation, and garden areas
that do require irrigation will be maintained with recycled water sources. 

-Stromwater runoff: Rain waters and vegetated buffers will be used to collect and infiltrate runoff
where it originates.  Rain gardens are an attractive landscape strategy that limits the need to build
channels, perforated pipes, or trenches to redirect stromwater, which also reduces the cost of con-
struction. 

Energy:

The project use passive solar design, efficient lighting, integrated control systems, and renewable
energy to reduce energy requirements. 

Table 1. Villa Erques Eco-Resort, Annual Energy Consumption

-Passive solar features: Passive solar design will reduce overall energy use requirements.  The
choice of building materials, the orientation of the buildings, the placement of windows and doors,
and their treatments all impact temperatures within the buildings.  The building layout and facades
have been designed to promote the use of natural ventilation. 

-HVAC systems: The passive solar design combined with energy efficient lighting and appliances
will greatly reduce cooling requirements. Building will have a cooling systems, mechanical air-condi-
tioning but will rarely be necessary. Heating requirements will also be greatly reduced due to the pas-
sive solar design and the proposed solar heating system. Control systems that switch off lighting and
air-conditioning when guests are not in their rooms to reduce energy consumption.

-Alternative energy use: Solar radiation for the island is 2800 hours per year.  A large installation of
solar photovoltaics is proposed for the parking areas at the outskirts of the site.  The solar energy
would be used to charge the batteries for the fleet of electric vehicles, which will be used to service
the resort and for guest transportation. Solar hot water heating is also under consideration. 

Water:   

Fresh water is a scarce resource that must be wisely managed. Water conservation strategies
include installation of low-water-use appliances, such as low-flush toilets and water-efficient dish-
washers and washing machines, to minimize water use.

-Gray water system: Gray water from showers, sinks, washing machines, and dishwashers will be
treated and then reused to meet some non-potable water demands such as toilet flushing or irriga-
tion. 

-Swimming pools:  To conserve fresh water, the pools will be operated as low-salinity pools, using
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seawater combined with potable water. 

-Constructed wetlands for wastewater treatment: The biological wastewater treatment will be
less expensive than chemically based alternatives. A vertical flow constructed wetland is under con-
sideration to provide advanced treatment of the wastewater at Villa Erque. 

-Treated effluent for irrigation: Treated effluent from the constructed wetland would be used for
irrigation.

Indoor environment: 

The resort has been developed to promote an easy open-air environment.  The buildings have been
designed to provide shelter from the hot midday sun without requiring air-conditioning, and natural
ventilation increases the movement of fresh air through the buildings. 

-Indoor air quality: When doors and windows are closed, the air inside will remain comfortable and
healty. Construction materials have been selected that do not off-gas chemicals, and the typical wall
system proposed is one that breathes. Walls can act as moisture sinks, helping to stabilize the
humidity levels in the guest suites. Materials are alkaline so they will not support mold or mildew
growth. 
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Material resources

-Local materials: By using local materials, the project will conserve energy use and limit costs asso-
ciated with transportation. Also using local materials will support the local economy. 

-Typical wall construction:  Typical construction in Tenerife uses a structural concrete frame with
concrete block or hollow clay title infill, which is covered with a limed finish inside and out. Materials
are low in embodied energy. But R-value of clay tiles is same as double-glazed window glass. The
design team suggest, grid block made of a mixture of cement (%15) and mineralized waste wood
fiber (%85).  The material is highly durable, holds nails or screws well, and can be erected without a
lot of skilled labor. 

A production facility could be set up on Tenerife to produce the blocks using locally available concrete
and waste wood. But wood is not plentiful on the island, but shipping pallets, demolition debris, land
clearing debris and agricultural waste materials can bu used.

-Concrete:  Procedures are developed to minimize environmental impacts related to concrete work.
By establishing a zero-waste batch plant on-site, waste from washout can be reclaimed and reused.
Only low-VOC biodegradable form releases agents or no-oil panels will be used for all in-situ con-
crete work. 

-Typical roofing: Roofing material will be unglazed clay tile, a material that is low in embodied ener-
gy and is biodegradable at the end of its useful life.  Rigid insulation and a reflective membrane will
reduce heat transmission. 

-Interior finishes:  Interior finishes will be simple, durable, and low maintenance. Floors in the guest
suites will be wood or ceramic. Walls will have a natural limed finish and no paint.  All wood will be
from independently certified sustainable sources.  Only conference center ballroom will be carpeted.
Wood, cork, or ceramic flooring will be used for all other public areas. 

-Reuse management:  To reduce waste packaging will be replaced with containers that can be
washed and reused to the greatest extend possible. 

Conclusion

Visitors and staff at the resort will represent a significant proportion of the total island population. By
choosing to support sustainable design strategies, the developer is reducing  long-term health of the
island ecosystem and enhancing its natural beauty. 

Bibliography:

Mendler, S. F., Odell,W., “ Sustainable Design”, John Wiley & Sons, Canada, 2000.

Lawson, B. “ Building Materials Energy and The Environment-Towards Ecologically Sustainable
Development”, The Royal Australian Institute of Architects, Australia, 1996.
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YAPI TÜRÜ BÝRÝM MALÝYET BÝRÝM
1 Konut (IV.sýnýf) 317.020.000   TL /m2
2 Konut (III.sýnýf) 544.960.000   TL /m2
3 Konut (II.sýnýf) 466.360.000   TL /m2
4 Yardýmcý Binalar (I.sýnýf) 303.920.000   TL /m2
5 Apartman Tipi Konut 455.880.000   TL /m2
6 Sendeli Dükkan 455.880.000   TL /m2
7 Sendesiz Dükkan 398.240.000   TL /m2
8 Okul 398.240.000   TL /m2
9 Yurt 489.940.000   TL /m2
10 Ofis Tipi Binalar (standart) 398.240.000   TL /m2
11 Ofis Tipi Binalar (özellikli) 479.460.000   TL /m2
12 Yanlarý Kapalý Garaj 317.020.000   TL /m2
13 Fabrika (Atölye Tipi Binalar) 317.020.000   TL /m2
14 Süthane,Salhane 358.940.000   TL /m2
15 Fýrýn 479.460.000   TL /m2
16 Otel I 594.740.000   TL /m2

Otel II 665.480.000   TL /m2
Otel III 725.740.000   TL /m2

17 Bungalov 482.080.000   TL /m2
18 Yüzme Havuzu 529.240.000   TL /m2

Yüzme Havuzu (olimpik) 584.260.000   TL /m2
19 Sinema,Çok Maksatlý Salon 639.280.000   TL /m2
20 Gazino,Lokanta 544.960.000   TL /m2
21 Benzin Ýstasyonu 393.000.000   TL /m2
22 Oto Tamirevi 317.020.000   TL /m2
23 Aðýl 172.920.000   TL /m2
24 Kümes 172.920.000   TL /m2
25 Çatýsý Saç veya Atermit türü

duvarlarý yýðma basit yapýlar 303.920.000   TL /m2
26 Otopark (Yanlarý Açýk) 293.440.000   TL /m2
27 Bodrum 317.020.000   TL /m2
28 Sýðýnak Amaçlý Bodrum 393.000.000   TL /m2
29 Sýðýnak (Blok) 332.740.000   TL /m2
30 Parselasyon 110.040.000   TL /m2
31 Telleme 57.640.000   TL /m
32 Bahçe Duvarý 133.620.000   TL /m2
33 Kapalý Havuz 796.480.000   TL /m2

DEÐÝÞEN VÝZE HARÇLARI
1 Rölöve Projeleri 15.720.000   TL
2 Bina Taksimatý 18.340.000   TL
3 Arazi Taksimatý 15.720.000   TL
4 Yapýldý 15.720.000   TL
5 Telleme 7.860.000   TL

NOT: 1 Ocak - 30 Mart 2004 tarihleri arasýnda yürürlükte bulunan "Yapý Birim Maliyetleri", Yeni Yapý Birim
Maliyetleri Yürürlüðe girdiði anda yürürlükten kalkacaktýr. 

MÝMARLAR  ODASI  VE  ÝNÞAAT  MÜHENDÝSLERÝ  ODASI
YÖNETÝM  KURULLARINCA  BELÝRLENEN

1  OCAK  -  30  MART  2004  TARÝHLERÝ  ARASINDA  GEÇERLÝ
"YAPI  BÝRÝM  MALÝYETLERÝ"


