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Hüseyin iNAN· Mimar (ITÜ) Mimarlar Odasi Baskani

Ülkemizde "Polly Peck" ve "Körfez" krizle
rinden dolayi yasanan ekonomik çikmaz uygu
lanan politikalarla hala daha asilamamistir.

Buna bagli olarak gerek insaat sektörü
gerekse üyelerimizin sorunlari günden güne
büyümektedir.Bu kriz sonucu üyelerimiziniçine
düstügü ekonomik bunalimlara ek olarak son
zamanlarda büyük çapli projelerinyurt disinda
hazirlatilmaya çalisilmasi üyelerimize vurulan
ayri bir darbe olmaktadir. Bu konuda yetkilileri
ivedi olarak tedbir almaya davet ediyoruz.

Özelestiridende kaçinmamak gerekirse, biz
mimarlar da çagdas yapilanmaya ayak
uydurmaliyiz. Tüm meslektaslarimizin bu
konuyu ciddi bir sekilde ele alip kendilerini
yenileyerekbu islerinülkemizdedeyapilabilirligini
ispat edeceginden hiç kuskumuz yoktur.

Ay içerisinde içisleri, Köyisleri ve Çevre
Bakani Sayin Serdar Denktas insaat Mühendis
leri Odasi Yönetim Kurulu ile birlikte ziyaret
edilip,sektörümüzüilgilendirenkonulardaisbirligi
için olumlu yaklasimlar kaydedildi.

Yönetim kurulumuz dergi ve bültenimizin
yanisira üyelerimizinhizmetine sunulmak üzere

dis kaynakli yayinlari temin etmeye
çalismaktadir.BilimselEserlerve YEM Yayinlari
ile kurulan yayin iletisimi neticesinde çagdas
mimarlik dünyasindan haberdar olunmasini
saglamayi hedeflemekteyiz. Diger yayin
kuruluslari ile temaslarimiz sürmektedir.

Yildiz Üniversitesince düzenlenecek olan

"Akdeniz Turizm Yapilari Sempozyumu"na
katilma karari alan odamiz sunulacak bildiri

çalismalarini tamamlamis ve üniversiteye
iletmistir. Sempozyum 13-16 Ekim 1991
tarihinde istanbul'da yer alacaktir.

UNHCR'in organize ve finanse ettigi Türk
ve Rum mimar örgütlerinin birlikte yapacagi
"Proje Yarismasi· için ledra Palace Hotelde
sürdürülengörüsmelerdenen erkenbirzamanda
sevindirici haberler vermeyi umut ediyoruz.

Hosçakalin ...
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Ahmet Y.BAHÇECi - Mimar (iOMMA)
Mimarlar Odasi Yazmani

ayin Üye,-------------u---------.--
Oda yönetim kurulumuz 30 Temmuz-26 Agustos

tarihleri arasinda dört kez toplanmistir.
Dönem içerisinde:

• Oda Yönetim Kurulu Üyelerimiz insaat
Mühendisleri Odasi Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte
içisleri, Köyisleri ve Çevre Bakani Sayin Serdar
Denktas'a bir nezaket ziyareti yapmistir,
Sektörümüzdeki denetimsizlik, insaatlarda tabela
zorunlulugu, kum çakil sorunu, standartlarin eksikligi
ve laboratuvar ihtiyaci ile Fasii 96 konulari ele
alinmistir .

• Mimarca ve diger gönderilerin daha süratli
postalanmasi için bilgisayar kullanimina gidilmesine
karar verilmistir. Tüm üyelerimizin ve abonelerimizin
"Açik ve Kalici" adreslerini ivedi olarak odamiza
iletmesi istenmektedir.

• Yeni ithal edilen ozalit makinesi ile uzun süre
Eylül ayi ortasinda ara verilen plan kopya hizmetine
yeniden baslanacaktir. Bir dönem ara verilen bu
hizmette elde olmayan gecikmeden dolayi özür
dileriz.
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Fotograf: Ezcan ÖZSOY

• Üyelerimiz hizmet çerçevesinde çesitli kurum
ve kuruluslarla mimar ve sanat yarismalari düzenlen
mesi kararlastirilmistir. Çalismalar sürdürülmekte
dir .

• Mehmet Doruk Pamir (Assoc Prof.) Yük. Mimar
G 13-1991 sicil numarasi ile odamiza geçici üye
olarak kaydedilmistir.

--.------
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Kenan ATAKOL - Dr. ins. Müh. (ODTÜ-NMÜ-VÜ)

KKTC Disisleri ve Savunma Bakani

Bugün dünyamizin en önemli sorunlarindan biri
sinin çevre 'kirliligi oldugunu söylemek bilinen bir
gerçegi ilandan baska birsey degildir. Çevre kirliligi
nedeniyle dünyanin çesitli yerlerinde ölürcesine
kirletilen piril piril denizlerin, göllerin ve nehirlerin
sayisi her geçen gün artmakta, binlerce sehir ve
kasabanin havasi teneffüs edilemez bir duruma

gelmektedir. Bu çesit çevre kirlilikleri genelde
sanayilesmenin neden oldugu kirliliklerdir. Çevreleri
ni sanayilesme nedeniyle kirleten ülkelerin, bu kirliligin
önüne geçmek için verdikleri mücadele ancak bir
dereceye kadar basarili olabilmektedir. Dogalolarak
böyle bir mücadelede çok çesitli çikarlar çatismakta
ve kirletiimis bir çevrenin temizlenmesi büyük bir
maddi kaynak gerektirmektedir.

Sanayi tesisleri ve araçlarin neden oldugu kirliligin
yaninda insanin kendisinin bireyselolarak neden
oldugu çevre kirliligi kontrol edilmedigi takdirde bir
memleketi boydan boya tehdit edebilecek bir boyut
kazanabilir.

Memleketimiz maalesef bugün bu ikinci kate
gorinin, yani bireysel çevre kirletme yarisinin tehdidi

Karikatür: Ezcan ÖZSOY

ÇEVRE KIRLILIGI
VE

GÜNES ISITICILARIMIZ
altindadir. Yollarimizi, parkiarimizi hatta evlerimizin
önünü nasil insafsizca ve acimasizca kirlettigimiz
bu yazimizin konusu disinda. Bu yazimizda "Günes
Isiticilari"nin neden oldugu çevre estetigini bozan
görüntü üzerinde durmak istiyorum.

"Günes Isiticilari" ülkemiz için gerçekten çok
önemli ve gerekli elemanlar oldugunu pesinen belirt
mek istiyorum. Günesin hemen hemen her gün
parladigi ülkemizde bu enerjiden yararlanmamak
her yönüyle büyük bir kayiptir. Büyük bir enerji
tasarrufu demek olan bu gücü mutlaka kullanmaliyiz.
Ancak bu enerjiden yararlanirken, çagin teknolojisi
ne ayak uydurmak ve çevre estetigine karsi duyarli
olmak gerekir. "Günes Isiticilari" ülkemizin her ye
rinde kullanilmaktadir. En küçük köyümüzden, en
büyük kentimize kadar, en küçük, en sade konuttan,
en büyük, en lüks konuta kadar, turistik tesislerimiz
dahil, hemen hemen her konutta, her tesiste kullanilan
bir "eleman" olmustur. "Günes Isiticisi" denince
otomatik olarak her konutun, her tesisin ayrilmaz bir
parçasi akla gelmektedir. Vatandaslarimizin bunun
öneminin bilincinde olmasi gerçekten güzel bir sey.
Ancak bilincinde olmadigimiz, kullandigimiz bu
"Günes Isiticilari" çagin teknolojik gelismelerinin çok
gerisinde kaldigidir. Bunlarin imalatçi firmalar
tarafindan gelistirilip, daha çagdas yapilmasi gerek
lidir. Ama en önemli husus, bu cihazlarin binalara

yerlestirirken, önceden planlanmis, genel mimari
projeye uygun, estetigi bozmayan bir sekilde entegre
edilmesidir. Bunda en büyük görev mimarlara düser.

Bir konutun veya bir tesisin ortaya çikmasi için,
mimari, mühendisi, teknisyeni, ustasi ve isçisi büyük
bir gayret ve titizlik gösterir ve ortaya bir eser çikar.
Ama bu eserin en son "elemani" yani isiticisi, sanki
son dakika, hersey yapilip bittikten sonra aklimiza
gelmis gibi çok yapay bir sekilde binanin veya tesisin
tepesine oturtulur; o binanin görüntüsüne ne yaptigi
hiç düsünülmeden. Halbuki projeye baslarken isitici
kullanilacagi biliniyor. Onu projenin yapisina en
tegre etmek çok zor bir is olmasa gerek. Nasil ki
kablolar, borular evin içerisinde görünmesin duvar
lari çirkinlestirmesin diye saklanabiliyorsa, ayni sekilde
evin disi da bu tür estetik olmayan görüntülerden
kurtarilabilir.

Bir çogumuz bu durumu kaniksamisa benziyoruz.
Daha dogrusu halkimiza kaniksatmisa benziyoruz.
Sanki bu görüntüler kaçinilmazmis gibi. Hemen
hemen tüm insaatlarda her sey en ince detayina
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kadar düsünülür; çogu kez en lüks ve pahali malzeme
kullanilir. Dis sivasi, çatilarin dengesi, kemerler,
vs. her sey için büyük bir emek sarfedilir ve maddi
külfete katlanilir, Ev biter, sonra dört tane direk,

üzerine bir varil ve bir depo - Olacak is degiL. En basta
bu görüntünün projenin mimarini rahatsiz etmesi
gerekir. Bugün sehirlerimizdeki evlerin ve
apartmanlarin tepelerine baktigimizda, bu markali
varil ve depolardan baska birsey göremeyiz.
Binalarimizin dis görüntüsü sehirlerimizin genel
görüntüsünü çok etkiler. Eskiden bir veya iki evde
olan bu manzara belki fazla farkedilmezdi, ama

bugün her evin tepesindeki bu manzara sehirleri
mizin görüntüsünü çok olumsuz etkiliyor. Birinci
derecede konut sahibinin bu konuda bilinçlendiril
mesi gerekir. Bu cihazlarin da projenin bütünü
düsünülerek estetigini bozmayacak sekilde entegre
edilmesi gerekir. Bu konu belli kurallara da baglanabilir.
Sorumluluk ilgili olan herkese aittir. Bu konuda pro
jeyi hazirlayan mimar, projeyi onaylayan belediye
ve sehircilik, mal sahibi ve çagin teknolojisine ayak
uydurmasi gereken günes isiticisi imalatçilari. Bu
makamlar ivedilikle bir araya gelmeli ve bu önemli
çevre sorununa bir çözüm getirmelidirler. Egitim düzeyi
son derece yüksek, uyanik, ileriyi görebilecek düzeyde
olan halkimiz, çevre sorununa mutlaka el atmaiidir;
bu konuya sahip çikmalidir.

i l'l' I' "illili' ;..:1111 t·, i' 11 i' i i i i i " i i II \.1 i ' i i i i i'
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Haci Ali Emlak ve insaat Sti. Ltd:den
SATILIK

LÜKS DAIRELER - HFR ISE UYGUN DÜKKANLAR VF RODRUM KATLARi

Lefkosa ve Girne'nin en müntena bölgelerinde yapmis ve yapmakta oldugumuz son derece

lüks apartman dairelerimizi ve her ise uygun dükkaniarimizi görmeden karar vermeyiniz.
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Milli Mücadele Müzesi (Lefkosa)

SevimAltan
Yük. Müh.l\1im. (I.T.Ü.)i

Bafls !lun ve ::>/ntrNa~rdl/!\Ia" Ilastatlanesl (Lefkosa)

Derleyenler: Safiye iNCE· Mimar (ADMMA)
Sergül HAMiDi· Mimar (GÜ)

1946'da Baf'ta dogdu, Bat Kurtulus
Lisesini bitirdikten sonra mimarlik

ögrenimini istanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlik Fakültesinde yapti.

1972 yilinda Yük. Müh. Mimar ola
rak mezun olup Kibris'a dönen ilk kadin
mimar üyemizdir. 1972-1974 yillarinda
Baf kasabasi ve çevre köylerinde ser
best mimar olarak çalismis, bir takim
konut ve isyeri binasinin tasarimini

yapmistir.
1974 Baris Harekati sonrasi çok

kisa bir süresi iskan ve Rehabilitasyon
Dairesi'nde olmak üzere günümüze
kadar 17 yili askin bir süre Planlama
ve insaat Dairesi'nde kamu görevlisi
mimar olarak hizmet vermistir. Halen
Planlama ve insaat Dairesi'nde proje
bölümü sorumlulugunu yürütmektedir.

Kamu hizmeti döneminde, müellif
lik haklari tamamen devlete ait olan

hastane, ofis, lojman, müze, itfaiye
binasi, kafeterya, yüzme havuzu vb.
gibi çesitli kamu binalarinin tasarim ve
tatbikat projesi çalismalarin i yapm iS,
binalarin ihale yöntemi ile yaptirilmasi
islemlerini yürütmüs, meslegi ile ilgili
alanlarda hizmet vermistir.

Bunun yaninda aile hizmeti olarak
müstakil ev, ikiz evler, is yeri, apartman

projeleri, sanayi tesisi vs. gibi birtakim
binalarla ilgili olarak proje tasarim ve

yapim isleri ile mesgulolmustur.
Evli ve dört çocuk annesidir.
Yabanci Iisan olarak ingilizce ve

çok az Rumca bilmektedir .
••
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Mimari konusunda giirii§lerini
sordiigumuzda Sevim Altan:
"Mimaride; herseyden önce fonksiyonel,
ekonomik olmasmiii yalllsira - bir ekol
yaratmaniii önemine inanmaktayim. Özel
likle ülkemizde elbirligi ile özgÜn, sagltklt
bir çevre, kisilikti bir Kllms mimarisi yaratma
sansimiz vardi, ancak her geçen gÜn, bu
bÜyÜksansimizi yitirmekte oldugumuz ka
}l(J(liiiir!('\';m" dedi.

CAM, AYNA, HIRDAVAT.
INSAAT .

MALZEMESI.
BIZDEN

SORULUR

ERÇlKALAR LTD.
17, Sht. Mustafa A: Ruso Cad.

Tel: 82701

\
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ALUMINYUM DOGRAMA
•

IMALATiNDA
ii •

SUPER HIZMET

•

KADRI NAZLi
Küçük Kaymakli

LEFKOSA
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Rasih KESKiNER - Mimar (KTÜ)

.
FEDERASYONINSAAT

SEKTÖRÜNÜN DE
YARARiNADIR

- -e...,o&J

Karikatür: Bertan SOYER

, ... ~i

Müteahhitlerimiz!
Aylarca beklernenize
Gerek yok

-
O'vt<o

Dr. Fazil Küçük Bulvan, Güzelyurt Yolu, GÖNYELi Tel: 32565, 32566, 82422

Gelip, görüp, seçmek sizden;
Mutfaklartnizin montesi aninda bizden ...

ÜlkemizJL :':'iiemli sektörlerden bir tanesi de hiç
kuskusuz insaat sektörüdür. Çok genis istihdam alani
ile emekçilerin ekmek kapisi olan bu sektör de iflas
etmis durumda bulunmaktadir. Ülkenin içine
sürüklendigi durum, bu sektörün sonunu hazirlarken
ayni zamanda bu sektörden ekmek yiyen binlerce
isçinin de yasamini etkilemistir.

Bilindigi gibi insaat sektörü, özellikle pek çok esnafin
is alani demektL Yapicilar, demirciler, kalipci ve
marangozlar. Boyaci, su tesisatçisi, elektrikci ve
betoncularin is alani demektL Mimar, Mühendis ve
teknisyenlerin is alani demektL Ancak ülkeye sahip
çikilmamasi sonucu, bu gruptaki insanlarin çogunu
issizlige, giderek göçe zorlamistir. Kendi is alaninda
çalisan insanin, daha rahat konusabilecegini, ülke
politik yasaminda daha serbest hareket edecegini
bilen hükümetler, bir kisim insani dadevlet daireler
inde düsük ücretlerle istihdam ederek, üretici ol
maktan çikard ilar. Türkiye'den getirtilen ucuz isgücü
ile de bu sektördeki kalifiye Kibrislilarin tamamen
devre disi kalmasini sagladilar.

Bu gün ülkemizdeki insaat sektöründe göze batan
en önemli olumsuzluk ise, tüm isleri planlayipyürüte-
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cek bir birimin olusturulmamasidir. Her bakanligin
kendi bünyesi içerisinde olusturdugu planlama birim
leri yerine Planlama insaat Dairesi tek sorumlu birim
olmaliydi. Böylece islerin, tek elden, yeknesak ve
ayni standartta sürdürülmesini saglayacakti.

Türedi Müteahhitler ise sektörde ayri bir sorun
olmaya devam etmektedir. Türkiye'den ihale edilen,
devlete ait birtakim yatirimlardan, ülke yetkililerinin
dahi haberdar olmamasi aci bir gerçek olarak or
tada durmaktadir.

Rum mallari üzerindeki yagma nedeniyle, pek
çok konut yiktinJip kullanilmaz hale getirilmis,
meydana gelen konut açiklari ise sosyal konut
anlayisi disinda amaca hizmet etmeyecek sekilde
ve her sehrin çevresi ile çelisen görüntüleri olusturdular.

imar Yasasinin öngördügü tedbirlerin
alinamamasi sonucu da gelisigüzel yapilasma de
vam etmektedir. Yerel Yönetimlerin mali

imkansizliklari sonucu, denetim yapilamamakta,
türedi müteahhitler "böyle de olur abi" diyerek iste
dikleri gibi insaatlari yapmaktadirlar.

Ülkedeki genel sorunlarin yarattigi olumsuzluklar,
kendini en fazla bu sektörde hissettirmektedir. Ülke,
memleket bir santiye" diye övünen bu düzenin, aslinda
düzensizligin yaraticilarinin anladigi anlamda degil;
bizim anladigimiz anlamda bir santiyedir. Yani her
taraf çimento torbasi, demir, kalip tahtasi artigi,
kum, çakil artigi doldu. Standart diye birsey
kalmamistir. isçilik diye birsey kalmamistir. insaat
çevresinde ne bir koruma, ne bir tedbir, ne bir ikaz

•

KEMAL ALI LTO.8
INSAAT MALZEMELERI

VE
HIRDAVAT

SATIS DEPOSU

levhasi zorunlulugu kalmamistir. Kontrol meka
nizmasi çaiismamaktadir. ihale güvenirligi, mühendis
müteahhit arasindaki sayginlik kalmamistir. Devletin
yaptirmakta oldugu yapilarda proje yarismasi anlayisi
tamamen yok olmustur. Ve sonuç olarak tamamen
kontrolsuz sagliksiz, altyapisiz, standardi düsük bir
durumda, bir zamanlar isçilerin büyük kazanç sagladigi
bu sektör sadece birkaç yap-satçiya yarar hale
getirilmistir.

Bu durumdan çikis var mi? Bu sektörün bugünkü
durumundan kurtulusu var mi? Elbette var. Ve bu
sorunun çözümündeki tek beklenti, Kibris Sorunu
nun bir andiasmaya ulasmasinda yatmaktadir.
Ülkedeki tüm sorunlarin çözümünde geçerlilik payi
olan "federasyon" bu sektörün de kurtulusu demek
tir. Bu sektörün kurtulusu demek, binlerce iscimizin
yeniden yasanir ücretlerle is bulmasi demek olacaktir.
Yüzlerce mimarin, mühendisin saygin kosllarda is
yapma olanagina kavusmasi demektir.

Birfederasyonda, her seyden önce bugünkü ucuz
ve kaçak isgücünün sonu demek olacak, yapilasmaya
bir standart gelecektir. Her ne kadar geçen süre
içerisinde Rum toplumu ile aramizda büyük bir açik
olusmussa da, bu günkü gidisin önlenmesi ve gide
rek çagdas bir yapilasmaya (her iki toplumda)
kavusmasi ortaklasa çalismalarla mümkün olacaktir.

Bir federasyonda iki toplumdaki kaynaklarin
birlestirilmesi dolayisiyle, daha temiz bir çevre, daha
saglikli (altyapi, kanalizasyon, su, elektrik vs.) stan
dardi, isciligiyüksekyapilaryaratilmasi mümkündür.

Y//YAPIM
.....
INSAAT MUTEAHHITLIK LTD.

VE
EMLAK BÜROSU

TÜM EMLAK VE

iNSAAT iSLERiNiZ içiN
HiZMETiNiZDE

\
i

\
i

23 Kemal A§ik Cad.
Tel: 78843

LEFKOSA
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Göç eden Kibrisli'nin yeniden ükesine dönmesi, bu
sektörün eskiden oldugu gibi verimli bir sektör haline
gelmesi mümkündür. Bu sayede binalara isçi ve
teknik elemanin çok daha yüksek ünitlerle istihdami
demektir. Bir federasyonda gelir düzeyi yükselecek
olan insanimizin bu alana yatirim yapmasi da
mümkün olacak, böylece bu alan sadece birkaç
yap-satçinin pazari olmaktan çikacak, sektörün
daha da canlanmasina yarayacaktir.

Bir federasyon sonras i, bu sektörün
yararlanabilecegi en önemli unsurlardan birisi de
"ileri teknoloji"nin kullanilmasi olacaktir. Karsi top
lum ile girisilecek bir yarisma zorunlulugu da, bu
sektörün çagdas bir yapiya kavusturulmasini
saglayacaktir.

Sonuç olarak, su anda ülkemizdeki insaat sektörü
de tüm diger sektörler gibi büyük sorunlar yasamaktadir
ve sagliksiz bir gelisme içerisinde olup üç bes yap
satçi disinda kimseye yaramamaktadir. Bir fede
rasyon insaat sektörünün de yararina olup, bu
sektörün çagdas bir yapiya kavusmasina, ayni
zamanda binlerce Kibrisli Türkün daha yüksek
standartlarda istihdamini saglayacaktir.

o
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Fotograf: Ya/km Hamitog/u

Ezcan ÖZSOY • Mimar (GÜ)

Degerli okurlar
80'1i yillardan sonra ülkemizde de kipirdanmaya

baslayan ÇEVRE olgusu siyasi düsünceden uzak,
partilerüstü, irk, dil ve din ayirdetmeksizin insani
temellere oturmak zorundadir.

insanoglunun yaptigi hatalardan ders almasi için
dostlarinin yikici yaklasimlarla degil yapici öneriler
ve özverili yardimlarda bulunmasi gerekmektedir.
Böylesi gerçek dostlarin yer aldigi "Anglo Turkish
Association of Northern Cyprus" diger bir adiyla
Kuzey Kibris ingiliz Türk Dernegi belki de
birçogumuzun farketmis oldugu bir çevre dersi
vermislerdir.

Girne Posta, Kaymakamlik ve Mahkemelerin yer
aldigi tarihi binalarin avlusundaki hurma agaçlari
gövdesine yine bu dostlar tarafindan mesajlar i1istirilip
kendi aralarinda iletisim saglanmakta idi. Bizim
insanlarimiz ise bu iletisim espirisin bir anda agir bir
sakaya dönüstürdüler. Önceleri yoldan gelen geçen
herkese hos bir manzara arzeden bu iletisim türünde
çevreye duyarli davranip narince not ilistiren ecnebi
vatandaslarimizin örgütlerinin iletisim panosu ol
maktan çikip ecnebi avlamak isteyen ticari zihniyetli
reklam panosu haline gelmisti. Hem de öyle bir pano
ki reklam vergisi yok, kosusturma derdi yok, masraf
yok, parali ecnebi müsterilerin ise her günkü ugrak
yeri olan posta vetelefon dairelerinin önünde reklam
asma imkani var.

Gazeteci dostum Yalkin Hamitoglu ile olayi
görüntülemeye gittigimizde tüyler ürperten bir
duyarsizlikla karsilastik. 10-12 cm'lik koca çivilerle o
agzi yok, dili yok zavalli hurmalarin gövdesine camii
reklam panolari çakilmis. Yillardir acimasizca çivi

Olay kahramaiii hurmalarin birinde ilginç bir
görüntü yakaladik. Hurmailin tepesinde bir incir
agaci köklenmis. Yasam mücadelesi veriyor.

Fotograf: Ezcan Özsoy
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Gülten GÖZE

KTMMOB-ÇA TIBAR
Konuklarindan

BIoIlZ ko/yeli bii Eucaliptus - Le/kosa

Kibris Türk Mühendis ve Mimar Odalari Birligi
Teras Lokali "ÇATlBAR" tüm sirinligi ile birlik üyeler
ine her cuma aksami hizmet vermektedir. Sikici yaz
gecelerini serin, ferah terasimizda geçirmek
istiyorsaniz su minik okurumuza kulak verelim:

"Burada olan bu güzel serin havayi depolayip evimize,
yatak adama götürmek istiyorum. Bütün gece güzelce
essin de serinleyeyim ... Bunu herkes yaparsa vantilatör
almalanna gerek kalmaz. "

darbeleri ile delik desik olan hurmanin üzerinde bos
kalan bir çiviyi bir pense ile söktük. Gövdeye gömülü
çivi (tamamiyle pastan sismis) zavalli hurmaya pasli
zehir enjekte etmekte idi.

ilanlar arasinda 7 Haziran tarihli bir not göze
çarpiyor; daha önce bizlerin de "Çevre Koruma"
çagrilarimiza samimi yaklasimla katilan Girne Kay
makami Sayin Erol Akfert bu ilanlarin kaldirilmasi
ve Kuzey Kibris ingiliz Türk Dernegi'nin yaptirtmis
oldugu panoya 20 Hazirana kadar tasinmasini
halkimizdan rica etmis ve "THE TREE" adi altinda
olusturulan bu panoya

* NATIONAL TRUST OF NORTHERN CYPRUS
* RED CROSS
* KYRENIA SOCIETY
* BRITISH RESIDENTS' SOCIETY
* SAINT ANDREWS CHURCH
* ANGLO TURKISH ASSOCIATION OF
NORTHERN CYPRUS
* MAGAZINE NORTH
* OTHER SOCIETIES
* EVENTS
* RESTAURANTS ve
* FOR SALE gibi ilan sütunlari olusturulmus.

Burada yine narin ilanlari görmekle birlikte kaba
saba neredeyse panoyu tek reklamla dolduracak
"BiZiMKiLER" yer almakta. Öncelikle bunlari
duyarliliga davet ederken burada yasanan olaydan
ders alinmasini umut ediyoruz. Ecnebiler kendi
yaptiklari hatayi yine kendileri düzelttiler. Darisi
diger agaçlarin basina. Çünkü ülkemizin dört bir
yaninda üzerine çivi çakilmis binlerce agaç
kurtarilmayi beklemekte. Hem de "PREZERVETHE
ENVIRONMENT" diye uyari tabelalarini agaçlara
çakma hatasini gösteren çevrecilerin elinden. Tüm
çevrecilerden Mimarlar Odasi'nin koruma plaketIe
rini zincirli kolye ile asma duyarliligi gibi duyarlilik
göstermesini rica ediyoruz. Lefkosa-Gazimagusa ve
Girne'de 5 Haziranda diktigimiz yüzlerce fidandan
bazilarini kasten söken eller; Ne mahkemeler ne de
biz,cezanizi DOGA verecektir.ÖzellikleGazi Magusa
Belediye Baskani Sayin Kemal Çelik bu konuda çok
dertli."Söküpgötürselerumurumuzolmayacak,söküp
atiyorlar" diyor.

Unutmadanhatirlatalim "1991 Dünya Çevre Günü"
sonrasinda birçok okurumuzdan aldigimiz uyarilar
dogrultusunda Gazi Magusa'da, Lala Mustafa Pasa
Camii avlusunda koruma altina alinmayi bekleyen
asirlik "CÜMBEZ" agacina, en erken bir zamanda
düzenlenecek bir törenle odamiz ve Gazi Magusa
Belediyesinin korumasi altina alindigini belirten bir
plaket asilacaktir.

ilginç bir hatirlatmada bulunan bir okurumuz:
"Cumhurbaskanllt}i Sarayinin bulundut}u burç ile KT

Hava Kurumu arasinda kalan bahçe ki at}açlar kurumaya
yüz tutmus. Eskiden orasi ne kadar güzeldi, yesiidi simdi
sorumlusu kimse onlan uyanmz. Yaziktir".

Dr. Latife BiRGEN
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Hasan Erhan
Mimar (IDMMA)
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BIR ILGILI YOK MU?

(Geçen Sayidan Devam)
Degerli MIMARCA okuyuculan. 27. sayida belirttigimiz

ilk dört faktörü yanli§likla üç ba§lik altinda açikladim.
Bu da bir kaza (hatasiz kulolmaz) ama can ve mal kaybi
olmayan bir kaza. Bütün kazalarimiz bÖyle olsa. Bu
sayida kaldigimiz be§inci faktÖrden devam ediyoruz.
Simdiden Özür dilerim.

5- Güvenli olmayan araçlarin tra •..•lde kullanilmasi:
Araç güvenliginde en önemli unsur, frendir. Bunun

yaninda elektrik donatimi kusurlu arabalari güvensiz
saymak gerekir. Çünkü sinyalleri ve i§iklari çali§mayan
araba trafikteki baska araçlar için tehlike kaynagidir.
Ömrünü tüketmi§ veya ucuza mal etme endi§esi ile
vatanda§in di§ ülkelerden kendisinin getirdigi kullanilmis
araçlar güvenlikten yoksundur. Araç muayenesi bu
bakimdan çok önemlidir. Fakat bu kadar önemli bir
konuya bile vatanda§lar ilgisiz kalmaktadir. Nedeni de
araç muayenelerinin bir i§kence olmasi muayeneler ilçe
lerde tek merkezde yürütülecegine birkaç merkezde ve
süratli bir §ekilde yapilsa vatanda§in ilgisizliginin önüne
geçilecektir. Muayenede ikinci önemli bir konu da belli
bir ya§ sininnin üstündeki araçlarin (örnegin 10 yildan
daha eski) muayenelerinin simdikinden (örnegin iki yil
degil de her yil) yapilmasi güvenlik açisindan daha uygun

Kesilmeyi bekleyen bir Eucaliptus agaci
(Gönyeli)

Kolyelenip kurtulan bir çam agaci
Frifl'r"RflRr: EzrRn n78nv (Cirnl'l

olacaktir. Tabii hiraz Önce de bcliriiigim gibi muayenenin
birkaç merkezde yapilmasi gerekir. Lcfko~a'daki araç
muayene merkezinin çali~masi ayri bir komedi. Biz devamli
vatanda§i yol içine araba park etmekle suçlamaktayiz.
Ama trafigin en yetkili kurumlarindan biri en büyük park
sorununu yaratmaktadir. Lefkosa'nin en islek caddesi
devamli i§gal edilmektedir. En düzenli, en sakin olmasi
gereken bu bÖlgeen büyük çevre sorununa sahne olmaktadir.

6- Yayalai'm hatali davranislari:
- Yola bakmadan atilma

- Yaya geçidi olmayan yerlerde kaf§idan kaf§iya geçme
- Gece, yaya kaldirimi olmayan yerlerde yolun solun-

dan yürümek.
Özellikle Lefkosa çevre yolu üzerinde yayalarin gece

dola§masi, yollarin i~iksiz olmasindan çok tehlikeli
olmaktadir. Aslinda çevre yollarinin sehir trafigine
kari§mamasi gerekir. Bunu birçok kez belirttim. Ama ne
yapalim bizim ülkemizde bu hala gÖrülernemis. Bu du
rumda izlenecek yol; yollari isiklandirmak, yaya kaldirimi
yapmak, üst geçit veya yaya geçit çizgileri yapmaktir.
Yayanin geçecegi yerleri sinirlandirmak, kontrol altina
almak kazalari azaltmak için bir çaredir.

Sayin MIMARCA okurlari buraya kadar siralami§
oldugum alti neden kazalarda can kaybi daha yüksek olan
nedenlerdir. Hiç kimse kaza olmasini, can veya mal kaybi
olmasini istemez. ,Ama ya§amak istiyorsa enazindan can
kaybini olu§turan nedenleri olsun ortadan kaldiralim.

(SÜRECEK)



Thrizm Beldesi
Kibris'ta

"Peri Bacalari"
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Lefkosa'da Dr. Burhan Nalbantoglu Hastanesi
önünde yapilan kaza makinesi çemberin önünde
kaza çetelesi tutanlar simdiye kadar 5-6 kaza
saymislardir. Biz baskiya girene kadar bu sayinin
daha da artacagindan eminim.

Hep merak eder dururum: Bizi üniversitede okutan
birçok büyük kentinin imar palnlarina imzasini atan
hocalarimiz su Kibirs'ta yapilanlari bir görse bu
ögrencilerini ne yapar? Su çembere bakin lütfen yap
boz. Dikkatlice bakarsaniz çembere yaklasim refüjü
yumusak bir kavisle yaklasmayi saglamak üzere daha
geriden baslamisti ... iptal ettiler .... Beklemeli çem
berlerde bekleyen araca en az 12 metre yuva birakilir
diye biliyorum. Birakmadilar. ... Yorum Sizin ...

Ezcan Özsoy
Mimar (GÜ)



BEDENSEL ÖZÜRLÜLERE...
MIMARI ENGELLERIN

KALDiRiLMASiNA REHBER Derleyen: Turgay SAiiHOGlU·Mimar (GÜ)

8.1) DUVARA MONTE EDiLEN LAVABO

Yine özürlülere yönelik mekan ve alan
planlamasinda ele alinacak detay ve
boyutlandirmalara bir göz atalim.

Ayna, teKerlekli sandd"edeki ÖzüriQlerin
göz hizasinda olmali. Eger ÇOK yüksek ise
inip-çikan aynalar tercih edilir.ri/

o

2) WC

Degerli meslektaslar ve okuyucular, geçen
sayilarimizda özürlülere yönelik yasamsal birtakim
detaylari ve mesajlari "Türkiye Bedensel Engellileri
Güçlendirme Vakfi yayinlari"ndan alinti yaparak
aktarmaya çalistik.

Vermeye çalistigimiz duyarliligin meyvelerini top
lamaya basladik bile. Bunun en belirgin örnegi ise;

Girne Belediyesi Otobüs terminalinde yasadik.
Baslatilan uygulama ile özürlülere yönelik panolarla,
otopark rampa, wc ve telefon kabini tahsis edilmis.
Bu girisimlerini kutlamak üzere Belediye yetkililerine
kostuk. WC ve telefonun henüz devreye sokulmadigini
ama en kisa zamanda tamamlamayi hedefledikle
rini söylediler.

Özürlülere yönelik WC uygulamasi öncüleri
KTMMO Birligi ile kaldirimlarda rampa uygulamasi
öncüleri Lefkosa, Gazi Magusa ve Girne Belediyeleri
ardindan yine Girne Belediyesinin Otobüs Termi
nalinde baslatmis oldugu bu uygulamadan dolayi
basta Belediye Baskani Sayin Mehmet Ayder'e
girisimde emegi geçen mühendis, mimarve digertüm
personeline tesekkürler.

Diger belediyelerimize de ayni tesekkürü etmeyi
umut ediyoruz.

i

~

Pratik sekilde duvara monte
edilen klozet

Duyu bozuklu{iu olan bacaklarin yanma
masi için sifon izole edilmeli.

Tekerlekli sandalye lavabonun altina gire
bilmeli (7G-75cm)

Normal klozet

yükseltici ile yükseltilmis

°l~---::='--i --,
i

i i ii II

I•...-.J ~L._-:- ~

IZJ

Normal uygulama

,/\\\\\
\1

klozetinin yaninda 48/32 lik lavaba
'arak el yikama)

Minimai solusyon

Kapilar sürekli olarak disari açilmali.

WC mÜmkÜnse banyodan ayrilmali. ÇÜnkü özÜrlünün normal kisiden daha fazlu zanldiia ihtiyClCI

var. Tutunma barl;,ri bireye göre ayarlanmali. Sifon kolu max. yerden 100 cm yCiksekliUe olm:)"

VvC'lerdr] sa,:) \tC ''i. ilda klo:>et yapilabilir.



Destek elçekleri

1\
i i
i i

i
i

rj
i
i

_____ J

i-~~----i=
Tiyatro. sinema, konferans
salonlari

o

"\: - _"':'=-'::="7C/~1 O
__ ~_ ••. ,/ O CD
___ " r' c),) \ i ~i-----~\ ~ ~

i i

+-~-T-

__ 00

~
\
\

j 00-100 ~

Kasalar arasi geçit

Tekerlekli sandalye için hareket alani

Destek bariari

i
i
i

00-100 .,.
i

ol

::1

-+

Gise

9. SONUÇ VE ÇAGRI
Özürlülerin içinde bulunduklari durum iyiye dogru

gelistirilmesi ve onlarin toplumsal yasama
katilmalarina olanak saglamasi amaci ile yeni bi
nalarda mimari engellerden kaçinmali, eski binalarda
ise var olan engellerin kaldirilmasi için çaba sarfedil
melidir.

MiMARi ENGELSiZBiR ÜLKETÜM iNSANLlGIN
HizMETiNDEDiR.

Yasalarla belirlenecek kurallar bir plan, ek bir
masraf getirmeksizin bu sorunu çözebilir.

Tüm mimar, mühendis ve sehir plancilarina,
özürlülerin durumuna uygun olmayan binalarinda
ve alan düzenlemelerinde yer vermemeleri konu
sunda çagJida bulunuyoruz ...

BU ÇAGRIMIZA DUYARLILIK GOSTERECEK O
LANLARA SiMDiDEN TESEKKÜRLER.

~I

1
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Derleyenler: Hasan VÜCEL· V.Mimar (DGSA)

Dogan SAHiR • Mimar (ODTÜ)

AGUsrüs 1991'DE MALZEME VE.....
iSÇILIK MALIYETLERI

Not: Bu fiyatlar piyasa ara§tirmasi ile saptanmi§ olup

haglayici degildir.

MALIYETI ISÇILIK MALIYETI
I-Kalip (Düz)

14000.-ISOOO.- TL/ml

2-Kalip (Düz Mcrdivcn)

25000.-40000.- TL/Basamak

3-Dcmir

250000.-360000.- TL(ron

4-Tugla

350.-500.- TL/Adct

5-Brikct

500.-SOO.- TL/Adet

6-Siva (1 +2+3 EI)

12000.-20000.- TL/m2

7-Fayans Kaplama

10000.-iSOOO.- TL/m2

8-Seramik Kaplama

10000.-iSOOO.- TL/ml

9-Karomozaik Kaplama

10000.-i8000.- TL/ml

W-Düz I§çilik (8 Saai)

35000.-50000.- TL/Gün

l1-Kalfa

45000.-70000.- TL/Gün

l2-Usta

60000.-l20000.- TL/Ciün

13-Çimento Indirme

260.-TUrorba

14-Tugla Indirmc

33.-Tl.lAdel

TLrrorba
TLrrorba

TL/kg.
TL/adet
TL/adet
TL/adet
TL/adet
TL/adet
TL/adet
TL/adet
TL/adet
TL/adet

TL/Kamyon
TL/Kamyon
TL/Kamyon
TL/fi-'
TL/fi-'
TL/ft"
TL/fi-'
TL/m"

1750.
3000.
1300.-

835.
2750.-

I-Insaat Demiri 1650.-
2-06'lik Insaat Demiri 2800.-
3-Tugla (8,5x 19x29) 1100.-
4-Tugla (iox20x30) 750.-
5-Kiremit (Düz) 1600.-
6-13riket(iox20x40) 600.-
7-13riket(15x20x40) 800.-
8-13riket(20x20x40) 900.-
9-Dekoratif Blok (13x25x25) 1200.-
iO-Kireç 7500.- 8700.-
1I-Kirma Kum (Sm") 200000.- 250000.-
12-Kirma Çakil (Sm") 190000.- 230000.-
13-B1okaj (Dere) 200000.- 220000.-
l4-Kereste (Romanya) 4i250.- 42500.-
IS-Kereste (Isveç) 49000.- 52900.-
16-Kereste (Meranti) 52700.- 59000.-
17-Kereste (Mahon) 125000.- 152000.-
18-13etonarme(Demirli) 350000.- 380000.-
19-Çimento (Kamyon Üstü Lefkosa Teslim)

(BEM-Drç) 14000.-
(ÇANAKKALE-Nrç) 13500.-

MALZEME

i

1

Zekai & Co Ltd.
MÜBLE, DüGRAMA FABRIKASI

TERMosIFON
VE.....

DEMIR DOGRAMA
ISLERINIzDE

CEMAL KAMACI
...

HlZMEr-rINlZDE

AtatÜrk Cad. No:2 Alayköy
Tel: 02357406

02346429 - BOGAZ-GIRNE
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Derleyenler: Zehra iSEGÜVEN. V.Mimar (GÜ)

Turgay SALiHO<ku - Mimar (GÜ)

AGUsrOS 1991'de Mimarlar Odasi ve In§aat
Mühendisleri Odasi ortak vize bürosunda
vizelenmi§ olan 111 adet proje dosyasinin
dökümü ve konularina göre dagilimi:

YENI INSAATLAR
Dosya Konusu

Konut

Konut +Dükkan

Konut+ Yardimci Bina

Konut+Dükkan+Ofis

Konut+Depo

Konut+Garaj
Ofis

Dükkan

Dükkan+Ofis

Dükkan+Depo

Garaj

Depo
Turistik Tesis

Atölye
Gazino+Lokanta
Salon

Benzin Istasyonu
Firin

Oto Tamir Evi

Oto Park

YENI INSAAT DOSYALARI TOPlAMi

TAKSIMATLAR

Dosya Konusu

Bina Taksimati

Arazi Taksimati

Parselasyon

TAKSIMAT DOSYALARI TOPLAMi

DIGER DOSYALAR

Dosya Konusu

Ek In§aat
Tadilat+ Tamirat

Rölöve

Tellerne

Yapildi Projesi

DIGER DOSYALARIN TOPLAMi

Dosya

Sayisi
41
6
1

1

2
3
1

1

2
3

1

61

Dosya

Sayisi
LO

8
3

21

Dosya

Sayisi
19
8
1
1

29

Toplam Dosya

Sayisina %'desi
36.94
5.41
0.90

0.50

1.80
2.70
0.90

0.90

1.80
2.70

0.90

SS.8S

Toplam Dosya

Sayisina %'si
9.01
7.21
2.70

18.92

Toplam Dosya

Sayisina %'si
17.12
7.21
0.90
0.90

26.13

Alan

Alan

Alan

,

NOT: Degerli Meslektaslarimiz, Dosya Konularinin yanisira insaat alani istatistiklerini de vermek istiyoruz. istatistiki bilgilerin daha

saglikli olabilmesi için projeteslimi esnasinda Ortak Vize Bürosundan temin edeceginiz" istatistik Formu"nu doldurmanizi rica ederiz.
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"MOBiLYACIlIÖIN ÖZÜNDE ÖZVÜKSEL MÖBLE"
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ÖZVÜKSEL MÖBLE'NiN AVANTAJLARi
* KAliTEDE ÜSTÜNLÜK ~
* KLASiK, MODERN, RUSTiK ",-----
* SATIS,ÖNCESi VE SATIS SONRASi HizMET ".---* TEKNIK PERSONEL i--

MOBILYADA SE KINllGi ÖZYÜKSEL'DE YA AYiN

~~mÜKSEl MÖBLE LTD, : Sehit Hüseyin Ruso Cad. K.Kaymakll L/sa Tel: 83409 - 83376 -82347
~ Kelebek Mobilya Mutfak : Osmanpasa cad. Yagcioglu Is Hani L/sa Tel: 75399 - 71797
"Kelebek Mobilya: Larn;ika Yolu No:45 Gazimagusa Tel: 63982



"KLiMADA 1NUMARA"

Isitma-Sogutma-Havalandirma- Yüzme

Havuzu ve hertürlü mekanik tesisat konularinda KKTC'de en

güçlü kadrosuyla Güvenebileceginiz tek isim
"ASEL Engineering Ltd."dir

•
KULLANAN MÜSTERiLERiMiz

BAZiLARi

* Olive Tree Tatil Köyü - Çatalköy Girne

* DAÜ Konteras Merkezi - G.Magusa * Club La

pethos Tatil Köyü-Girne * Celebrity Hotel - Lapta
Girne * Yellowstone Pringting Ltd. - Lefkosa
* Jasmine Court Apart Hotel- Girne * Dome Hotel.

Girne * Top Set Bungolows - Karaoglanoglu-Girne
*Sea View Hotel - G. Magusa * DAÜ Yurt Binalari 

G.Magusa *Çetin Kürsat Evi - Lefkosa * Salamis Bay
Hotel - G. Magusa * Müftüzade Apart Hotel - Girne
* i/ker Nevzat Evi - Ozanköy-Girne * MEZ. KOOP 

G.Magusa * Ali Demirag & Sons Ltd. - Lefkosa
*Yüksel Ahmet Rasit Ltd. - Lefkosa * Holiday Apart
Hotel - G. Magusa * Acapulco Hotel - Girne

* Salamis Bay Bungolovs - G. Magusa * KKTC
Meclis Binasi - Lefkosa * Öney Villa - Girne * La
Residence Restaurant - Lefkosa
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• "Pencere Tipi" ve "Splii Tipi"
Klimada güveneceginiz isim
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DIZGI BASKI: DÖRTRENK MATBAACILIK


